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Aprendendo 
com os morcegos 

Imagine-se em um ambiente somb1 i sentindo fome e frio, sem saber como voltar para 

casa. Aterrorizante, não? Talvez seja melhor pedir ajuda a um morcego. Isso mesmo! 

Além de estarem acostumados a perambular à noite, esses pequenos mamíferos voadores 

têm um sofisticado sistema de orientação com o qual conseguem se localizar espacial

mente e procurar alimento ou abrigo no escuro. Ciência Hoje mostra, nesta edição, como 

opera esse fantástico sonar biológico, destacando suas peculiaridades. 

Os vasos sangUíneos (artérias e vela. ) presentes em todos os vertebrados formam uma 

intrincada rede de circulação- que no homem tem 50 km de extensão - para transportar 

nutrientes e outros compostos aos locais desejados (órgãos e tecidos) e conduzir os resídu

os para os sistemas de excreção. Essenciais à vida, artérias e veias surgem ainda na fase 

embrionária. Conhecer o processo que' leva à sua formação pode ajudar a entender como 

começam e se desenvolvem diversas doenças- entre elas, o câncer - e indicar melhores 

caminhos para sua prevenção e tratamento. 

Pouco se conhece sobre a fase dodecafôn c.a do compositor fluminense César Guerra

Peixe. Ele mesmo, que dividiu sua obra em três partes, costumava apontá-la como 

irrelevante em sua trajetória musical. Alguns colegas pensaram até que ele havia destruído 

qualquer rastro dessa produção. Mas a reunião de partituras e documentos guardados por 

sua família e outros registrados em bibliotecas permite agora reconstruir a técnica e a 

estética daquele interessante período. 

A redação 
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22 Na formação dos vasos sangüíneos 
fronteiras entre saúde e doença 

Nos organismos vertebrados, os vasos sangüíneos 

surgem ainda no início da formação do embrião. 

O processo depende de um complexo 

conjunto de eventos que começa 

a ser desvendado pelos cientistas, 

o que poderá ajudar 

a prevenir ou tratar diversas 

doenças, inclusive o câncer. 

P1 Paul ·n, n1 

Rosa Maria Ribeiro-do-Valle, 

Renata dos Passos Maraschin, 

Luiz Felipe Vendruscolo 

e Marcelo Maraschin 



11f Ecos na escuridão: 
o fascinante sistema 
de orientação 
dos morcegos 

Animais noturnos, os morcegos usam 

para se orientar um sofisticado sanar 

biológico - a 'ecolocalização' . 

Emitindo sinais de alta freqüência 

e captando o eco gerado por eles 

em obstáculos, eles se localizam 

espacialmente no escuro 

e conseguem obter alimento. 

.• co B< 1 

28 Guerra-Peixe e o 
dodecafonismo 

Além de pesquisas sobre música popular, 

arranjos para orquestras de salão e trilhas 

para cinema, o compositor César Guerra-Peixe 

integrou o chamado dodecafonismo. 

Suas composições dodecafônicas permitem 

reconstituir a técnica e os ideais estét icos 

daquele movimento. 

Por Cecília Nazaré de lima 

4 O que ocorreria com o clima se a floresta amazônica 
fosse totalmente devastada? 

4 Quais as causas e o tratamento do ronco? 
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O que ocorreria com o se a floresta 

amazônica fosse totalmente devastada? 

A floresta amazônica ocupa menos de 2% da superfície da Terra. Qual· 

quer perturbação em seu território dificilmente causaria impacto em 

todo o clima mundial. No entanto, devemos lembrar que a Amazônia é 

muito ativa em termos meteorológicos. A média anual de precipitação 

pluviométrica na região é de 2,3 m, ao passo que no resto do planeta é 

de 1m. Teoricamente, alterações na vegetação da superfície poderiam com

prometer a evaporação e, por conseguinte, as chuvas. 

Estudos indicam que o desmatamento completo da Amazônia causaria um au-

mento na temperatura do ar de até 2°( e, possivelmente, uma redução de 10% a 20% 

das chuvas na região. Isso iria gerar uma tendência à 'savanização', isto é, a predominância de 

vegetação de cerrado mesmo que as árvores tentassem crescer em áreas de agricultura ou pas· 

tagens. A diminuição das chuvas também poderia, em princípio, alterar o clima em pontos mais 

distantes do planeta, mas a ciência ainda não conseguiu prever quais regiões seriam afetadas. 

Carlos Nobre 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, 
Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaispP 

I Quais as causas e o tratamento do ronco? 
EMERSON TEIXEIRA DA SILVA, POR E-MAIL 

Ronco é o nome dado ao ruído das 

paredes da fa ringe (garganta) cuja 

musculatura, relaxada durante o 

sono, vibra com a passagem do ar. O 

ronco noturno afeta 40% da popu

lação, principalmente homens com 

mais de 40 anos de idade. As cau· 

sas mais comuns são obesidade -

pois a gordura depositada na gar

ganta contr ibui para estreitar a 

faringe-. alterações craniofaciais, 

aumento de amígdalas e adenóides, 

e obstrução nasal com ou sem des

vio de septo. O ronco pode ficar mais 

alto ou passar a ser percebido em 

função do cansaço excessivo, da po

sição do corpo - é mais freqüen

te quando dormimos com a barri

ga para cima- ou pelo uso de seda

tivos e álcool, que contribuem pa-
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ra relaxar ainda mais a musculatura 

da laringe. 

O tratamento varia de acordo 

com a causa. Tratar a obstrução na· 

sal, emagrecer e evitar o uso de se· 

dativos e ál cool an tes de dormir 

pode ajudar. Em alguns casos, reco

mendam-se cirurgias para a retirada 

de amígdalas, de adenóides ou as 

cirurgias de palato. A eficácia des

sas intervenções, porém, varia. 

Devemos lembrar que existem 

vários tipos de ronco. O ronco alto, 

constante, acompanhado de para

das respiratórias e sonolência duran

te o dia é um sinal de alerta. A gar

ganta se fecha completamente du

rante o sono, provocando paradas 

respiratóri as conhecidas como 

'apnéia do sono'. Esta pode contri-

buir para o desenvo lvimento de 

doenças cardíacas e, em alguns ca· 

sos, causar a morte durante a noite. 

O diagnóstico é feito por meio de mo

nitorização noturna do sono {polis

sonografia) e o tratamento mais indi

cado é o uso noturno de uma másca

ra conectada a um pequeno com

pressor, que injeta ar continuamen

te na garganta mantendo·a aberta. 

Geraldo Lorenzi-Filho 

Laboratório do Sono 
da Disciplina de Pneumologia, 
Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo 
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O 1 n"Zc:'lo presente nos detergentes e produtos de limpeza 

de uso diário pode provocar algum t ipo de câncer? 

TERESINHA lit;MA t:HAVES,I'Ot>·~·MAIL 

Não existe risco provocado pelo benze"no que aparece 

nas formulações de detergentes e produtos de limpeza, 

porque ele está ligado a uma molécula de dodecilben-

zeno sulfonato de sódio. Os detergentes de modo ge

ral simplesmente retiram a camada gordurosa que dá 

proteção à pele e, em alguns casos, podem causar 

irritações. 

O benzeno, um hidrocarboneto aromático 

obtido principalmente dos gases prove

nientes da queima do carvão mineral nas si

derúrgicas, é usado em indústrias petro-

químicas como matéria-prima para a fa

bricação de plásticos, resinas, coran

tes, detergentes, produtos farmacêu

ticos, explosivos etc. Trata-se de uma 

substância comprovadamente cance

rígena, pois age na medula óssea 

- estrutura que produz os elemen-

Quais· são as teoriàs_ aceitas atualmente ~obre 
o surgimento do uAiversb? 

tos constituintes do sangue (gló

bulos brancos, vermelhos, plaque

tas etc.) - causando leucemia mie

lóide (câncer do sangue). altera

ções hematológicas e hemorragias, 

além de prejudicar o sistema ner

voso central, como todos os sol

ventes. Por tudo isso, seu uso como 

solvente é proibido, podendo ser 

empregado somente em proces

samentos químicos ou em equipa

mentos fechados na indústria pe

troquímica. 

José Possebon 

Divisão de Agentes Químicos, 

Fundacentro, Ministério 

do Trabalho e Emprego 

• RAFAEL MOTA REIS, POR E-MAIL 

Definindo 'universo' como estrutura espaço-tempo-matéria, existem atualmente duas 

: · possibilidades concretas: 
. . 

a) O universo sempre existiu e, em um passado muito remoto, ele era um vazio ins

tável de matéria. Se esse vazio era muito grande, tais instabilidades fariam o univer

so contrair a um tamanho mínimo, onde forças gravitacionais repulsivas provocadas 

por fenômenos físicos ocorridos em altíssimas temperaturas interromperiam essa con

tração, criando matéria e impulsionando o universo para a fase expansiva atual. Se esse 

vazio era muito pequeno, outros mecanismos de instabilidade poderiam inflá-lo a gran

des tamanhos, com uma subseqüente transição para a época atual e com criação de 

matéria e energia também nessa fase. 

•• . . 
• 

. 

: 
·~' · ··. >·. : •" + • , 

• • . . 
• . • . 

• 

· ~ b) O universo, tal como o conhecemos, começou com o surgimento do tempo. Ele 

teria nascido de uma bolha com quatro dimensões espaciais, quando uma delas teria 

se transformado no tempo através de um processo análogo ao tunelamento quântico 

(processo no qual partículas classicamente confinadas a uma região do espaço con~ 

seguem passar~ região proibida devido às incertezas quânticas na. sua energia). 
1< 

Av. Venceslau Brás, 71 

fundos • c:asa r, 

Nelson Pinto Neto 

Laboratório de Cosmologia e Fisica Experi[nental de AI: as Energias, · 

Centro Brasileiro de Pesauisas Fisicas 

w 
1:11:: .. CEP 22290·11fO • 

.. ~ Rio de Janeiro • RJ 

5 
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FiSICA TEÓRICA 

Eletromagnetismo domado 

Artigo publicado na revista 

Physical Review D 

(vol. 66, 105004, 2002) 

propõe uma solução para 

um paradoxo conceitual 

que desafiou os físicos 

ao longo do século passado 

até os dias de hoje. 

O fenômeno, conhecido 

como 'problema do recuo 

de cargas aceleradas' 

e que parecia pertencer 

ao domínio macroscópico 

do eletromagnetismo 

clássico, aparentemente 

só pode ser entendido 

plenamente com base 

na teoria quântica, 

que lida com 

as dimensões 

microscópicas 

da natureza. 
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D c todas as interações funda
mentais (ou forças) da na tu

reza, o ele tromagne tismo é, de 
longe, a mais bem investigada e 
entendida. E não é por acaso. Do 
ponto de vista experimen tal, o ele
tromagnetismo é facilmen te tes
távcl, já que é uma interação de 
longo a lcance, ao contrário, por 
exemplo, das forças nucleares, 
que acabam sendo importantes 
apenas em escalas subatômicas. 

Também do ponto de vista teó
r ico, o eletromagnetismo clássi
co não é tão difíc il de ser estuda
do, pois é descrito por um conjun
to rela ti vament e simples de equa
ções. Elas são denominadas equa
ções de Maxwcll , em homenagem 
ao fís ico c matemático escocês 
Jamcs Maxwcll (1831-1879). que 
as apresentou em 1865. 

Nessa época, a única ou tra in
teração (ou força) conhecida era 
a gravi tacional, então descrita 
pela teoria da gravitação u niver
sal do físico e matemático inglês 
Isaac Newton (1642-1727). Mas, 
ao contrário desta última, que foi 
suplantada pela teoria da relati
vidade geral, pub licada em 1916 
pelo físico a lemão Albert Eins
tein (1879-1955). as equações do 
e letromagnetismo clássico conti
nuam as mesmas que Maxwell 
apresentou há quase 140 anos. 

Por tudo isso, o ele tromagne
tismo tornou-se a interação fun
damenta l mais bem entendida 
entre todas as conhecidas (a ele
tromagnética. a gravilacional, a 
nuclear forte e a nuclear fraca). 
Contudo, há muito tempo que os 
físicos são perturbados com um 
problema conceitual complicado 
impresso nas próprias entranhas 
da teoria e le tromagnética. 

A fonte do campo eletromag-

né tico está nas cargas elé tricas. 
Uma carga elé trica livre (de for
ças) criará ao redor de si u m cam
po ele tromagnético denominado 
coulombiano. À med ida que nos 
afastamos da carga, a intensida
de desse campo diminui com o 
inverso do quadrado da d is tância. 
Mas o que importa lembrar aqui 
é que, nesse caso, toda a energia 
e le tromagnética fica aprisionada 
no próprio campo. 

As coisas, porém, ficam mais 
interessantes se algum agente ex
terno exerce uma forçá sobre a 
carga, ace le rando-a. Nesse caso, 
surge outro tipo de campo - o 
campo de radiação. Para ilustrar 
sua importância, basta dizer que 
as ondas de rádio, a I uz solar e os 
raios X são diferentes tipos dera
diação eletromagnética. 

Uma das características que 
fazem a radiação eletromagnética 
tão útil (e perigosa também) é o 
fato de, diferentemente do campo 
coulombiano, o campo de radia
ção carregar energia eletromag
nética para longe da carga. De fato, 
a taxa de energia irradiada cresce 
com o quadrado da aceleração, as
sim como calculado pelo físico ir
la ndês Joscph Larmor (1857 -
1942). Ao perder energia, a carga 
tem de pagar um preço por isso, 
experimentando um recuo. 

Esse recuo seria dado pela for
ça de Lorentz-Dirac, em homena
gem à contribuição dada ao pro
blema por dois renomados físicos: 
o holandês llcndrik Lorentz 
(1853-1928), também descobri
dor das transformações da relati
vidade restrita, que hoje levam 
seu nome, e o britânico Paul Di

rac (1902-1984). que ocupou, na 
Universidade de Cambridge (In
glaterra), a cadei ra lucasiana, 



anteriormente dada a Newton. 
Justamente aí os problemas 

aparecem. Em primeiro lugar, a 
força de Lorenlz-Dirac nem sem
pre parece compatível com a fór
mula de Larmor para a energia 
irradiada. Por exemplo, apesar de 
a fórmula de Larmor garantir que 
uma carga uniformemente acele
rada - tipo de aceleração que a 
carga leria em um campo elétri
co constante- emite radiação, a 
fórmula de Lorentz-Dirac indica 
que, nesse caso, não haveria qual
quer custo energético. 

E a situação se mostra ainda 
pior quando levamos em conta a 
força de Lorentz-Dirac para com
putar o efeito da radiação na tra
jetória da própria carga. Segundo 
a fórmula de Lorentz-Dirac, sob 
certas circunstâncias uma carga 
poderia, em pouco tempo, acele
rar a si mesma até a velocidade 
da luz - algo inaceitável segun
do a relatividade. Não bastasse o 

GENÔMICA 

fato desconfortável de lermos que 
descartar essas soluções não físi
cas, procedimentos matemáticos 
com esse intuito acabam sacrifi
cando o mais sacrossanto dos prin
cípios da física: o da causalidade. 
Violando-se esse princípio, algo 
realmente intolerável ocorreria: 
o efeito precederia sua causa. 

foi nesse ponto, contudo, que 
uma pequena luz no fundo do tú 
nel começou a aparecer. Notou
se que essa quebra de causalida
de se daria em intervalos de tem
pos tão curtos e a distâncias espa
ciais tão pequenas que transcen
deria o escopo de teorias clássi
cas, como o eletromagnetismo. E 
isso poderia sugerir que talvez 
lodos esses probl emas desapare
ceriam quando um tratamento 
completo, baseado na teoria quân
lica, que lida com os fenõmenos 
do microcosmo, fosse efetuado. 

Essa foi exatamente a estraté
gia seguida em artigo recente 

O MAPA DO DNA DO CAMUNDONGO 

Seqüenciado o código genético do camundongo. O feito deve
rá ajudar a aprimorar o uso desse animal como modelo para 
o estudo de doenças humanas. Estima-se que cerca de 25 mi
lhões desses roedores sejam usados por dia nos laboratórios do 
planeta na busca de tratamentos mais eficientes para, por exem
plo, câncer, Aids, doenças coronarianas e malária. 

O seqüenciamento mostrou que 8o% dos genes do Mus mus

culus, já batizado de 'o melhor amigo do cientista', são seme· 
lhantes ao do ser humano, apesar de o código genético dessa 
espécie ser cerca de 14% menor que o do homem, tendo cerca 
de 2,5 milhões de bases (as 'letras' do código genético). Mes-
mo regiões do genoma do M. musculus tidas previamente co-
mo sem função revelaram-se importantes para o controle da 
atividade de genes. 

O conjunto dos vários projetos de mapeamento foi finan-
ciado pelo Consórcio de Seqüenciamento do Genoma do Ca
mundongo. Para Allan Bradley, 
diretor do lnstitute Sanger, em 
Cambridge (Inglaterra), esse 
resultado, "para a comunida
de científica, é comparável ao 
[seqüenciamento do] genoma 
humano". Nature, os/12/02 

pelo físico japonês Atsushi Higu
chi, da Univers idade de York (In
glaterra). Levando em conta prin
cípios quânticos, ele mostrou que 
o recuo sentido por uma carga 
acelerada não é compatível com 
a fórmula de Lorentz-Dirac, mas, 
sim, com a energia irradiada, as
sim como predito por Larmor. 

Aparentemente, o problema 
do recuo de cargas aceleradas, que 
parece pertencer ao mundo ma
croscópico do eletromagnetismo 
clássico, só pode ser entendido 
no micromundo quântico. Ainda 
é cedo para saber as conseqüên
cias observacionais dessa desco
berta, mas esse trabalho, se con
firmado, ajudará a esclarecer um 
paradoxo conceitual que atraves
sou todo o século passado e che
gou até os dias atuais. 

George Matsas 
Instituto de Física Teórica, 

Universidade Estadual Paulista 

MUNDO • abJaA 

A chamada radiação de fundo é um tipo de 'eco' 
do Big Bang, a explosão inicial que deu origem 

ao universo há cerca de 15 bilhões de anos. 
Cálculos previam que essa radiação deveria ser 

polarizada, isto é, deveria 'vibrar' preferencialmente 
em um certo plano - a luz visível, também uma 
radiação eletromagnética, pode ser polarizada 

ao passar por uma fenda muito estreita, 
o que a faz vibrar no mesmo plano dessa abertura. 

Agora, pela primeira vez, pesquisadores detectaram 
essa leve polarização da radiação de fundo, 

reforçando o poder de previsão do chamado modelo 
cosmológico padrão. (Nature, 19 a 26/12/ 02) ~ 
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Um dos objetivos da pesquisa 

com o THC, princípio ativo 

da maconha, é aumentar 

a ação dessa substância contra 
a ansiedade e reduzir alguns 

de seus efeitos colaterais. 
Isso parece ter sido obtido 

agora, quando se mostrou 

que certos compostos 

podem prolongar a ação 

da anandamina, 

um canabinóide natural 

de ação semelhante ao THC, 
mas produzido pelas células 

nervosas do corpo. 

Ao se ligarem a uma enzima 
que destrói a anandamina, 
as novas drogas ajudaram 

a reduzir a ansiedade, 

sem provocar redução 

da temperatura corporal, 

aumento da fome ou catalepsia 

(fixação do corpo em uma 

só posição por tempo 
indeterminado), efeitos 

indesejados do THC. 
O estudo poderá ajudar a obter 
novas classes de ansiolíticos, 
medicamentos que combatem 

a ansiedade. 

(Noture Medicine, janeiro 2003) 

MEDICINA 

SEGUNDA FONTE DE SEROTONINA 

FISICA 

VELOCIDADE DA GRAVIDADE 

Einstein, mais uma vez, estava certo: a gra

vidade, como prevista por ele em sua teoria 

da relatividade geral, viaja à velocidade da 

luz (3oo mil km por segundo). Essa previ

são, apesar de esperada pela comunidade 

científica há décadas, só agora foi compro
vada experimentalmente. 

Segundo a teoria da gravitação ideali

zada no século 17 pelo físico britânico lsaac 

Newton (1642-1727), a ação da gravidade 

sobre um corpo seria instantânea. Porém, 

de acordo com a relatividade geral, publi

cada em 1916 por Albert Einstein (1879-
1955), ela ocorreria à velocidade da luz. As

sim, se o Sol sumisse do centro do sistema 

solar, a Terra levaria cerca de 8,3 minutos 

para sair de órbita, devido à ausência do 

campo gravitacional solar- esse é o tempo 

que a luz leva para viajar dessa estrela ao 
planeta. 

Seria possível medir a velocidade da gra
vidade através das chamadas ondas gravi

tacionais, também previstas pela relativida
de geral. Até agora, porém, elas nunca fo

ram detectadas. Já Ed Fomalont, do Obser

vatório Nacional de Radioastronomia, em 
Charlottesville, nos Estados Unidos, e Sergei 

Kpeikin, da Universidade do Missouri, em 

Descoberto no organismo um segundo sistema produtor do neutrotransmissor 

serotonina, substância que age como um mensageiro químico entre os neurônios 

(células nervosas). Ele está localizado no próprio cérebro e parece ser indepen

dente das fontes produtoras dessa substância nos tecidos. 

Para chegar a essa conclusão, a pesquisa, liderada por Diego Walther, do 

Centro Max Delbrück para Medicina Molecular, em Berlim (Alemanha), usou 
camundongos modificados geneticamente que não tinham o gene (Tph1) envol

vido na produção de serotonina nos tecidos. Mesmo assim, notaram os autores, 

os animais ainda fabricavam esse neurotransmissor no cérebro. 

Foi identificado um segundo gene envolvido nessa produção, batizado Tph2, 

que atua predominantemente no cérebro. A serotonina está envolvida, por 
exemplo, na regulação do sono, da ansiedade, do abuso de drogas e álcool, do 

apetite, do comportamento sexual e do humor. Esses resultados poderão aju

dar na descoberta de novas terapias para transtornos psiquiátricos ligados a 

esse neurotransmissor. 

Science, 03/01/2003 
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Colúmbia, no mesmo país, aproveitaram um 
alinhamento cósmico raro, ocorrido em se

tembro passado entre a Terra, o planeta 

Júpiter e um quasar (corpo celeste emissor 

de ondas de rádio) para medir a velocidade 

da gravidade. 

Com a ajuda de uma série de telescópios 

terrestres, eles mediram a aparente mudan

ça na posição do quasar à medida que as 

ondas de rádio emitidas por ele eram 'entor
tadas' pelo campo gravitacional jupiteriano. 

Com base nesse fenômeno, eles calcularam 
que a gravidade atua mesmo à velocidade 

da luz - mais especificamente, eles obtive

ram valores de 0,95 de c (a letra 'c' indica a 

velocidade da luz), com um desvio, para mais 

ou para menos, de 0,25 c. 

Esses resultados significam um revés para 

a chamada teoria de supercordas, segundo 
a qual o universo teria mais que as três di

mensões espaciais familiares (comprimento, 
altura e largura). Por essa teoria, a gravidade 

poderia pegar 'atalhos' por essas dimensões 
extras, viajando a velocidades acima de c. 

Apresentado no Encontro da Sociedade 

Astronômica Norte-americana, o8/ o1/ o3 

Sapos machos da espécie Metaphrynella 
sundana, que vivem nas florestas de 
Bornéu, 'afinam' seu canto para atrair fê

meas para o acasalamento. Esses sapos 

costumam cantar dentro de buracos de ár

vores com água, onde vivem. Estudo reve

lou que eles modulam a tonalidade do 
canto - que se assemelha a 'bips' emiti 

dos a cada quatro e seis segundos - para 

conseguir extrair o máximo da acústica de 

sua toca e fazer com que o som atinja dis

tâncias maiores. Segundo os autores, essa 

é a primeira evidência de um animal que 
~-· 

·a seu chamado para extr~ir as maio-
antagens do local onde vive. 

. . . ~ 

Natu<e, os/m /o3~ i'i 
,r ~~ .. P' 1 
~-,,· . . 

~::·~/··. 



Os neutrinos, já considerados as partículas 
mais bizarras da natureza, prometem mu· 

dar a história da física. Recentemente, um 

experimento já havia comprovado que um 

dos fenômenos mais estranhos da física: 
os neutrinos mudam de 'personalidade'. 

Agora, mostrou-se que eles têm massa, as

sunto que motivou polêmica na comunida· 

de mundial por décadas. 

Na natureza, há três t ipos de neutrinos: 

o do elétron, o do múon e o do tau. No Sol, 

são produzidos os do primeiro tipo. No en· 
tanto, em sua trajetória rumo à Terra, o 

neut rino do elétron transforma-se - ou os· 
cila, como preferem os físicos - em um dos 

outros dois t ipos. Foi o que mostraram re· 

sultados recentes do Observatório de Neu· 

trinos Sudbury (Canadá). No passado, esse 

comportamento 'despistou' mu itas vezes 

os detectores ajustados para capturar neu· 

trinos solares. 

No entanto, para que a oscilação ocor· 

ra, é preciso que os neutrinos tenham mas· 

ECOLOGIA 

VIDA NAS PROFUNDEZAS GELADAS 

sa. Foi o que revelou agora um experimento 

realizado no Kamland, um laboratório sub· 

terrâneo na cidade de Toyama Oapão), do· 
tado de um tanque com líquido opticamen· 

te ativo e fotodetectores. 

No experimento, que durou 145 dias, o 

Kamland estudou os antineutrinos do elé· 

tron produzidos nas reações de 69 reatores 

nucleares no Japão - neutrinos e antineu· 

trinos têm grande capacidade de atravessar 

quantidades enormes de massa se m se cho· 

car contra nada. Nesse período, esperava· 
se detectar 86 'choques' desses antineutri· 
nos con tra prótons presentes no líquido do 

tanque, mas só 54 foram observados. Os 

pesquisadores concluíram que isso ocorreu 

porque os antineutrinos do elétron transfor· 

mara m-se em um dos outros tipos. Foi pos· 

sível ainda determinar que os valores das 

massas dos neutrinos são, além de peque
nos, muitos próximos para os três tipos de 

neutrinos. 

Submetido à Physical Review Letters 

Para quem acha que pouco (ou nada) falta descobrir sobre 

novas formas de vida terrestres, as profundezas do planeta 

MUNDO IE CIÊNaA 

No futuro, os usuários 

Lde cosméticos poderão ser gratos 

ao!bicho-da-seda. Novo método 
baseado em engenharia genética 

conseguiu fazer com que tais 

insetos passassem a produzir 

em seus casulos uma proteína 

com larga aplicação na indústria 

farmacêutica: o colágeno, muito· 

usado em cremes para a pele. 

A técnica permitu ainda separar 
com sucesso essa substância 

da seda. A existência de muitas 

fazendas de produção de seda 
no mundo, principalmente 

no Japão, China e fndia, 

permitirão a rápida implantação 

desse método para a produção 
de colágeno com fins 

terapêuticos. 

(Nature Biotechnology, 

janeiro 2003) 

Entre as bactérias, a Deinococ· 

cus radiodurans bem que mere· 
ce o título de superbactéria, pela 

capacidade de suportar quanti

dades extremas de radiação. Esse 

microrganismo sobrevive a do

ses de até 1,5 milhão de rads (uni-

dade de dose absorvida), enquan· ~dam surpresas. N~ Vida, situado na Antártida -
escondido sob vários metros de gelo, com salinidade mui· 

tas vezes superior à do mar e água líquida a temperatu· 

ras inferiores a 10°C negativos - foram encontradas no· 
vos seres vivos. 

Os pesquisadores, liderados por Peter Doran, da Univer

sidade de lllinois, em Chicago (Estados Unidos), consegui· 

ram reviver em laboratório esse microrganismos, que têm 

quase 3 mil anos de idade. Segundo os cientistas, esse 

ecossistema ficou isolado da atmosfera durante esse mes· 

to mil rads já são letais para outros orga

nismos. Agora, cientistas propuseram uma explicação para 
essa característica: sob o efeito da radiação, o código ge

nético da O. radiodurans também se rompe, como o de ou

tros organismos, mas consegue se auto-reparar com a ajuda 
de enzimas. Mais: nessas condições, seu genoma toma a 

forma de um anel, 'tática' que- segundo os pesquisadores 

-ajuda a reconstruir os fragmentos 'quebrados' do DNA na 

ordem correta. (Science, 10/01/03) 
mo período de tempo. O estudo ajudará 

a entender como formas de vida se de· 

senvolvem em ambientes extremos e ser· 

virá de modelo para a busca de vida ex· 
traterrestre em lugares inóspitos, como 

em Europa, satélite do planeta Júpiter. 

Proceedings o{ the National Academy 

o{ Sciences, 07/ot/o3 

Ussio Leite Vieira 
Ciência Hoje/RJ 
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Quando um médico fala sobre um transtorno 
mental, a que exatamente está se referindo? 
A classificação dos transtornos mentais é enorme: 
nela estão incluídos, entre outros, os transtornos 
mentais orgânicos (como a doença de Alzheimer), 
os transtornos decorrentes do uso de drogas, a esqui
zofrenia, os transtornos de humor e os quadros rela
tivos a fatores sociais e psicológicos. Há uma gama 
enorme de doenças que podem ser consideradas 
'mentais'. O importante é que o preconceito em rela
ção a esses problemas vem diminuindo e, a cada 
dia, mais pessoas se sentem à vontade para procurar 
ajuda médica. Os transtornos do humor, em particu
lar, têm recebido, recentemente, maior atenção por 
parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
dos centros de ensino. 

O senhor poderia dar um exemplo 
detran~ornodohumo~ 

Entre os distúrbios do humor, o mais conhecido é, 
sem dúvida, a depressão. Segundo estudo da OMS, 
a depressão é a segunda causa mais importante de 
incapacitação social, só perdendo para as doenças 
cardiovasculares. Por outro lado, a doença bipolar 
do humor é menos conhecida, embora não menos 
importante. 

Esses distúrbios podem ser incluídos na categoria 
'transtornos de comportamento'? 
Os chamados transtornos men ta is são doenças 
de etiologia variada, mas que convergem ao a l
terar o comportamento, os sentimentos e as re
lações en tre as pessoas. No caso do transtorno 
b ipolar, alternam-se fases de depressão com fa
ses de euforia. Em ambas as fases, o comporta
mento da pessoa muda, às vezes drasticamente. 
Na euforia, o humor encontra-se exaltado, o pen
samento se acelera e a pessoa fica hiperativa. 
Pode falar muito, dormir pouco, apresentar a se
xua lid ade exacerbada e a capacidade crítica 
com prometida. 

Em que se baseiam essas classificações? 
Já no final do século passado, Emil Kraepelin, na 
Alemanha, agrupou a lguns quadros clínicos, como 
a depressão, a euforia c a melancolia da idade avan
çada (involuliva), sob o rótulo de enfermidade ma
níaco-depressiva. Ele observou que esses quadros 
clínicos tinham uma forma de evolução comum e se 
caracterizavam por períodos em que a pessoa ficava 
com a afetividade alterada. 

Como é feito o diagnóstico para distúrbios de humor? 
A alteração da afetividade pode acontecer em dois 
sentidos: se considerarmos o es tado normal da 
afetividade e do humor como uma faixa, sabemos 

que todos variam, um pouco, em torno dessa faixa. 
Há dias em que estamos com o humor melhor, ou
tros pior ... A pessoa que tem o distúrbio bipolar, no 
entanto, se distancia marcadamente dessa faixa 
imaginária: ela apresenta, por exemplo, fases de 
depressão muito acentuadas, em que se afasta do 
convívio social, diminui sua produtividade e negli
gencia sua aparência, entre outras coisas. Já nas fa
ses de mania, seu pensamento se acelera, a ativida
de aumenta e a atenção fica prejudicada. A pessoa 
não consegue ordenar as ações para objetivos preci
sos. As fases de mania e depressão chegam a impe
dir o desempenho profissional e as a tividades so
ciais do paciente. Na fase de mania, é comum que 
ele se exponha a riscos ou a situações embaraçosas. 

Que tipo de riscos e situações? 
São comuns, por exemplo, os acidentes de carro, 
pois a pessoa na fase de mania se encontra agitada, 
impulsiva e com a atenção comprometida. Também 
são freqüentes os gastos excessivos, pois a pessoa 
não avalia corretamente as conseqüências de seus 
atos. Como a sexualidade também se exacerba, a 
pessoa pode cometer indi scrições sexuais e expor
se a riscos. como o de contrair doenças sexualmente 
transmissíveis. Em casos mais graves de mania, o 
paciente pode apresentar delírios de grandeza ou de 
poder, acompanhados de exaltação de humor; delí
rios de perseguição e também alucinações, embora 
mais raramente. Nesses casos, é comum que se con
funda o quadro clínico com a esquizofrenia. Para 
diferenciá-los, é preciso estudar detalhadamente a 
história pessoal e familiar. 

E os outros transtornos de humor, 
como se manifestam em relação à linha 
do que se considera 'normal'? 
Há pessoas que só ficam abaixo da linha, apresen
tando depressões recorrentes, enquanto o seu oposto 
é o quadro a que denominamos de mania. Mania é 
uma palavra grega, cujo significado geral é loucura. 
Atualmente, no entanto, ela é empregada em senti
do estrito, no sentido de exaltação do humor. Que
remos dizer que, nesse estado, a pessoa fica eufó
rica, excessivamente otimista, sentindo-se podero
sa, pensando e falando muito rapidamente. No ex
tremo da aceleração de pensamento, a pessoa apre
senta o que chamamos de fuga de idéias: e la faz, por 
exemplo, junções entre temas sem que haja uma 
ordem lógica para isso; pode-se juntar idéias apenas 
por causa da semelhança de sons entre palavras. 
Lembro-me de uma paciente que falava sobre um 
cano entup ido, quando, sem perceber, passou a falar 
da novela Estúpido cúpido. Nesses casos, o fluxo ló
gico quo orienta o encadeamento dos pensamentos é 

ENTREVISTA 

substituído por associações por assonância. ~ 
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O quadro clínico de mania tem relação 
com o da ansiedade? 
Não. Os distúrbios de ansiedade são classificados 
à parte. Eles possuem sinlomalologia diferente. 
No caso do transtorno do pânico, por exemplo, o in
divíduo apresenta manifestações corporais intensas, 
com grande mal-estar (palpitações, falta de ar, ton
turas, sudorese, formigamentos), medo e sentimen
tos de irrealidade, enquanto no transtorno de an
siedade generalizada o quadro é de apreensão, in
quietação, irrilabilidade, tensão, falta de concentra
ção e sono insatisfatório. Um terceiro quadro de an-

O diagnóstico desses distúrbios é simples? 
Pode ser feito pelo clínico ou só pelo psiquiatra? 
Para o especialista é mais fácil, mas para o generalista 
não habituado a tratar de tais casos, o reconheci
mento é certamente mais difícil. Tanto que come
çam, agora, a existir programas para ajudar o clíni
co geral a identificar e !ralar essas condições. Em 
crianças, em especial, o reconhecimento dos esta
dos depressivos e de doença bipolar ainda é muito 
incipiente. São realmente poucos os especialistas 
que identificam esses casos. Uma das dificuldades é 
que, nos casos de depressão infantil, o humor tipica-

mente depressivo é substituído, mui
las vezes, pelo humor irritável. A crian

A probabilidade de manifestação 

do distúrbio bipolar em gêmeos idênticos 

não é igual, o que revela que fatores ambientais 

ça apresenta freqüentemente falta de 
vontade de brincar, de participar de 
atividades com outros, c queixas físi
cas. Nem sempre esses comportamen
tos são identificados como sintomas 
patológicos e sim, muitas vezes, como 
traços da personalidade. É comum que 
pais e professores t ralem o problema 

também podem estar envolvidos em sua gênese 

siedade é a fobia social, em que o paciente apre
senta medo intenso e persistente de situações so
ciais ou de circunstâncias em que o seu desempe
nho possa ser alvo de a tenção c de avaliação. Os 
medos mais comuns são falar ou comer em público, 
escrever diante dos outros e ser observado (ser o cen
tro das atenções). [ver 'Fobia social: a timidez: pa
tológica' em CH n° 160] 

Há relação dos distúrbios do humor 
com o uso de álcool ou drogas? 
Há uma lese recente sobre alcoolismo e transtor
no bipolar do humor, realiz:ada na Unifesp pela pes
quisadora Giuliana Cividanes, e por mim orientada. 
Observamos que entre as pessoas com transtorno 
bipolar do humor há cinco vezes mais abuso e de
pendência de álcool do que entre as pessoas da po
pulação geral. Tratando-se de um estudo de corte 
transversal. Não tivemos como objetivo estudar re
lações de causa e efeito. No entanto, uma possível 
explicação é que o álcool seja freqüentemente utili
zado pelos pacientes para aplacar a fase de depres
são. Nas fases maníacas. o abuso do álcool ocorre em 
decorrência da impulsividade e da falta de crítica. É 
importante alertar para a existência dessa asso
ciação, porque o abuso do álcool torna mais difícil o 
tratamento do distúrbio bipolar. Muitas vezes, quan
do o paciente procura ajuda médica, o clínico só 
enxerga um dos problemas, justamente o mais co
nhecido deles- o alcoolismo. No entanto, quando a 
doença bipolar não é tratada, é muito mais difícil 
tratar o alcoolismo. 

como 'preguiça', 'timidez' ou 'falta de 
vontade'. Na realidade, não se trata de 

uma falha de caráter ou de personalidade , mas de 
um estado patológico- a depressão. 

Esse tipo de julgamento moral também 
pesa sobre os adultos? 
Com cerlez:a. As pessoas, sobretudo familiares c co
legas de trabalho, nem sempre estão informadas so
bre os distúrbios do humor e costumam julgar de 
maneira errada os sintomas, às vezes de forma 
cruel. Perda de interesse, prazer e energia reduzi
dos, cansaço, falta de atenção e idéias de culpa ou 
visão pessimista do futu ro são interpretados como 
falta ou defeito de caráter. No entanto, deveriam ser 
vistos como sintomas de uma doença real que, em 
sua forma grave, incapacita para o trabalho, para o 
estudo e outras atividades. Em nada ajuda rotular 
a pessoa deprimida como preguiçosa e ana lisar o 
problema sob a ótica moral. Nos quadros bipolares, 
o julgamento moral dos familiares e amigos é ainda 
mais severo, pois a pessoa em estado de mania fica 
com a crítica prejudicada. Ela faz coisas que nor
malmente não faria, como ofender colegas e supe
riores em discussões no trabalho, o que pode levar 
à perda do emprego. Não é raro que as crises ma
níacas terminem em crises conjugais, em função 
do comportamento sexual inadequado. ::-.Jão sendo 
avisados para o fato de que se trata de doença, fre
qüentemente os que convivem com pessoas que so
frem de depressão ou de distúrbio bipolar reagem 
mal diante dos comportamentos típicos desses qua
dros. Na Unifesp, procuramos orientar os pacien
tes e os familiares através de grupos, em que se 
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abordam essas e outras ques tões, com finalidade 
educativa. 

Como é o trabalho realizado na Unifesp? 
Há 20 anos funciona aqui um ambulatório para tra
tar doenças afetivas, incluindo os quadros bipolares 
e, também, as depressões unipolares. Além do tra
balho assistencial, são ministrados cursos e desen
volvidas atividades de pesquisa. Várias leses foram 
realizadas a partir do trabalho no ambulatório. i\fo 
que diz respeito à assistência, além do acompanha
mento médico, os pacientes recebem tratamento 
psicoterápico e participam de grupos psicoedu
cativos. Esse trabalho é extremamente importante 
para o paciente e, mais ainda, para os familiares, 
para que eles conheçam as manifestações da doen
ça, evitem preconceitos e apóiem o tratamento. 

A psicoterapia pode substituir o tratamento 
químico nos distúrbios do humor? 
Não substitui, mas complemenla. Embora para a 
maioria desses pacientes a psicoterapia não seja su
ficiente, ela continua sendo sempre necessária. São 
utilizadas várias formas de psicoterapia, entre elas 
a psicoterapia cognilivo-comporlamental. A terapia 
cognitivo-comporlamenlal permite que as crenças 
falsas subjacentes à depressão sejam modificadas 
(aulodesvalorização, generalizações indevidas etc.) 
e, com elas, os comportamentos relacionados. 

Quais as causas dos distúrbios do humor? 
Fatores genéticos são muito importantes, atuando 
em conjunção com fatores ambientais. Acredita-se 
que não se trata de um gene único, de uma herança 
mendeliana clássica, mas de vários genes que con
vergem para determinar a doença. É o que se chama 
de herança poligênica. No entanto, estudos mostra
ram que a probabilidade de manifestação dessa 
doença em gêmeos idênticos não é igual, o que re
vela que fatores ambientais também podem estar 
envolvidos na gênese do distúrbio bipolar. A etio
logia é mullifatorial, seja para os quadros bipolares 
ou para os unipolares, como a depressão. 

A maior prevalência dos distúrbios afetivos 
e de ansiedade na população 
se deve à maior capacidade de diagnóstico 
da medicina ou, de fato, eles são mais freqüentes 
hoje do que no passado? 
Creio que hoje os médicos estão mais atentos para 
o diagnóstico dessas condições. O próprio conceito 
da doença bipolar se expandiu. Há hoje um maior 
número de reconhecimento de casos, ou seja, o 
diagnóstico está sendo feito de maneira mais am
pla. Mas alguns autores acham que neste século tem 
havido uma tendência real para o aumento dos esta-

dos depressivos e para a sua manifes tação mais pre
coce. Mas essa é uma questão polêmica, que requer 
mais es tudos e, para a qual, o consenso ainda está 
distante. 

Qual a prevalência dos distúrbios 
de humor na população? 
Se considerarmos os casos de doença bipolar clás
sica - definida de acordo com os parâmetros mais 
conservadores (os quadros mais típicos) -lemos cerca 
de 1,6% da população. Isso, levando-se em conta as 
estatísticas norte-americanas, pois no Brasil há pou
cos estudos epidemiológicos. Agora, se considerar
mos os casos do espectro bipolar, que também in
clui as formas mais brandas da doença, obtêm-se 
estatísticas que variam de 4% a 5% da população. 
Isso faz do transtorno bipolar uma doença muito 
comum. Considerando-se que, assim como a de
pressão, ele pode incapacitar a pessoa para o tra
balho (no estudo da OMS é a décima causa de in
capacitação social), pode-se concluir que o custo 
social dos transtornos de humor é enorme. 

Se somarmos as estatísticas dos vários 
distúrbios afetivos, encontraremos 
uma incidência altíssima dessas doenças, não? 
De fato. A depressão unipolar, segundo os resulta
dos obtidos no National Comorbidity Survey- gran
de estudo epidemiológico realizado nos Estados 
Unidos na década de 1990 -,acomete cerca de 12% 
dos homens e 21% das mulheres. Essas pessoas re
lataram ler tido, ao longo da vida, pelo menos um 
episódio de depressão maior (em que a pessoa de
ve recorrer ao médico). Nesse estudo, porém, foram 
usados critérios mais abrangentes para diagnósti
co da depressão, o que pode explicar as estatísticas 
tão altas. Em outros estudos, como o Epidemiolo
gical Catchment Area Study feito na década de 1980, 
também nos Estados Unidos, a prevalência de de
pressão ao longo da vida, para homens e mulheres, 
foi menor: ficou em torno de 5%. 

Mesmo assim, 5% da população 
com depressão é um dado assustador ... 
Certamente. Se somarmos esse dado (5% de depres
são mais grave) com a estatística mais conservadora 
para o distúrbio bipolar (1,6% na população) chega
remos a 6,6% da população sofrendo de alguma for
ma de transtorno afetivo. Se somarmos a essas for
mas clássicas de depressão e de distúrbio bipolar as 
estatísticas da distimia (forma de depressão mais 
leve, porém crônica) e da ciclotimi.a (variante mais 
leve do transtorno bipolar, que inclui depressões 
mitigadas e estados maníacos bem leves), a propor
ção crescerá ainda mais e atingirá cerca de 10% da 
população com algum distúrbio do humor. • 

ENTREVISTA 
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Morcegos são animais noturnos que usam 

como principal sistema de orientação 

um sofisticado sonor biológico 

- o 'ecolocolizoção'. Emitindo sinais de alto 

freqüência e captando o eco gerado por eles 

em diferentes obstáculos, os morcegos 

são capazes de se localizar espacialmente 

no escuro e de interagir com o ambiente, 

seja poro obter alimento ou procurar obrigo. 

Este artigo explico o funcionamento básico 

do ecolocolizoção, apresento 

os peculiaridades desse sistema e discute 

suas vantagens e desvantagens 

poro esses mom11eros voadores. 

Enrlco Bemard 

Departamento de Biologia, 

York University (Canadá} 

Departamento de Biologia, 

Universidade Federal de Lavras 
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Um dos mitos mais comuns que envolvem os morcegos é o de que tais 
animais são cegos. Na verdade, eles não são cegos: 
têm olhos funcionais, como a maioria dos mamíferos, 
e algumas espécies enxergam relativamente bem. 
Entretanto, a visão não é o melhor método de orien
tação para animais noturnos, como os morcegos. 
Para contornar esse problema, eles utilizam um sis
tema de emissão e recepção de sons conhecido co
mo 'ecolocalização', que lhes permite uma orienta
ção mais eficaz no escuro, mesmo durante o vôo. 

A partir do eco desses sons, ou seja, da sua reflexão 
em obstáculos de lodo tipo, desde construções e 
árvores até pequenos insetos e mesmo fios elétri
cos, os morcegos conseguem saber sua posição no 
espaço à sua volta e com isso podem interagir com 
o ambiente (figura 1). Para os humanos, seria como 
atravessar rapidamente uma sala escura e mobilia
da sem bater em nada, utilizando apenas os ecos 
gerados pela voz como referencial de distância até os 
móveis. Golfinhos, baleias e algumas espécies de 
esquilos e pássaros também usam a ecolocalização, 
mas nos morcegos e golfinhos esse sistema atingiu 
maior grau de sofisticação. 

Nem todos os morcegos utilizam a ecolocaliza
ção. Esse sistema de orientação é encontrado em 
todas as espécies da subordem Microchiroplera 



(cerca de 850), um dos dois grandes grupos em que 
se dividem os morcegos. Na outra subordem, Me
gach iroptera, que reúne em torno de 150 espécies da 
África, da Ásia e da Oceania, apenas uma (Rousol

lus aegypliacus) comprovadamente usa a ecoloca
lização-os demais megaquirópteros dependem prin
cipalmente da visão. 

Para as espécies que usam a ecolocalização, di
ferenças na duração c na intensidade entre o sinal 
emitido e seu eco carregam as informações neces
sárias para que eles consigam, por exemplo, desviar 
de obstáculos ou encontrar alimento e abrigo. Ex
perimentos em laboratório mostram que, em total 
escuridão, algumas espécies conseguem detectar 
esferas de 19 mm de diâmetro a 5 m de distância (ver 
'Decifrando o mistério'). 

Características do som, como a freqüência, a in
tensidade e a audibi li dade são muito importantes pa
ra a ecolocalização. A freqüência, quantidade de on
das sonoras que passa em um ponto durante de-

Figura 1. Muitas espécies de morcegos 
-na imagem Micronyderis nice{ori, pequeno 
morcego da família Phyllostomidae existente 
no Brasil, alimentando-se de um louva-a-deus 
-usam um 'sonar biológico' para se localizar 
no espaço e detectar presas 

terminado intervalo de tempo, é em geral medida em 
hertz (1 lb: corresponde a uma onda por segundo). 
Sons de a lta freqüência seriam parecidos com os de 
um violino, enquanto os de baixa freqüência seriam 
próximos aos de um contrabaixo. Por definição, sons 
acima de 20 mil Hz (ou 20 kllz) são chamados ul
tra-sônicos, pois estão acima da capacidade 'normal' 
da audição humana, que varia de 40 I Iz até 20kHz. 
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Os sons de alta freqüência têm comprimentos de 
ondas mais curtos que os de baixa freqüência. Isso 
tem urna importante implicação para a ecolocali
zação, pois ecos de sons de alta freqü ência podem 
permitir urna informação mais detalhada sobre um 
objeto. Entretanto, esse tipo de som é absorvido mais 
rapidamente pela atmosfera, o que reduz a distância 
em que seu uso é eficaz para detectar objetos. Por esse 
motivo, a ecolocalização 'funciona' apenas a curtas 
distâncias. Dos morcegos que a usam, a maioria 
emite sinais entre 20kHz e 100 kiiz, mas há espécies 
com em issões próximas de 10 kHz e outras que 
alcançam cerca de 200 kHz. 

A audi bilidade é uma medida de percepção que 
reflete o modo corno um sinal sonoro é ouvido. Já a 
intensidade é a quantidade de energia do som, em 
geral medida em decibéis (dB) . Certas espécies de 
morcegos emitem sinai s com cerca de 110 dB, medi
dos a 19 em da boca do animal. Esse sinal pode ser 
mais intenso que uma sirene de ambulância. Mes
mo assim, não podemos escutar um sinal de eco loca
lização como esse, enquanto uma sirene próxima é 
um som bastante alto para nossos ouvidos - o exem
plo ilustra a diferença entre audibilidade e inten
sidade: nem lodos os sons intensos são audíveis. 

Outra característica dos sinais produzidos pe
los morcegos é que normalmente são de curtíssima 
duração, cerca de alguns milésimos de segundos. ou 
milissegundos (ms) . Ao detectar uma presa , o mor
cego geralmente diminui o intervalo entre os sinais 
emitidos, para que os ecos produzidos tragam mais 
informações em menos tempo. Algumas espécies, 
durante essa operação, podem emitir 200 sinais por 
segundo, cada um com uma fração de milissegun
dos de duração. 

As diferenças 
na ecolocalização 
Os sinais sonoros emitidos por morcegos apresentam 
diferenças em relação ao local onde são produzidos 
(na laringe ou na boca), à intensidade do sinal (forte 
ou fraco) e à maneira como o eco é detectado (sepa
ração por tempo ou por freqüência) . Todos os micro
quirópteros produzem seus sinais na laringe, através 
da vibração das cordas vocais pela passagem do ar. 
Por isso, seus sinais são considerados vocalizações e 
a freqüência do sinal emitido é regulada de acordo 

. , . 
mtsterto 

Os primeiros estudos sobre a ca

pacidade de orientação dos mor

cegos datam ao final do sécu lo 

18, quando o naturalista italiano 

Lazzaro Spallanzani (1729-1799) 

e o médico e zoólogo suíço Louis 

)urine (1751-1819) realizaram uma 

série de experimentos com esses 

animais. Em 1793, Spallanzani 

observou que morcegos e coru

jas conseguiam desviar de obs

táculos ao voar em uma sala ilu

minada por velas, mas, apaga-

das as velas, só os morcegos 

voavam sem esbarrar em nada. 

Para ter certeza de que não usa

vam a visão, ele repetiu o expe

rimento com animais artificial

mente cegados e verificou que 

estes mantinham tal habilidade. 

Spallanzani concluiu que a visão 

não era essencial na orientação 

dos morcegos, mas seus estudos 

não deixaram claro como os mor

cegos se desviavam dos objetos 

em total escuridão (ou cegos). 

Na mesma época, em Genebra, 

)urine descobriu que, obstruindo 

as orelhas dos morcegos com tam

pões de cera, eles ficavam total· 

mente desorientados. Spallanza

ni já havia tentado um experimen

to semelhante, mas não tampara 

bem os ouvidos dos morcegos. 

Sabendo dos resultados de juri· 

ne, usou tampões mais eficazes, 

repetiu a experiência e constatou 

que assim os animais não conse

guiam se desviar dos objetos. Com 
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c:om a tensão das cordas vocais (a lterada pela maior 
ou menor contração dos müsculos da laringe). 

Já o megaquiróptero Houscllus acgypliacus pro
duz s inais através de estalidos da língua contra o 
céu da boca, o que não é considerado uma voca liza
ção. A espécie, como os demais mcgaquiróptcros. 
é capaz de prod uzi r vocalizaçõcs, mas não para fins 
de ecolocalização. 

Os sinais p roduz idos podem ser de a lta ou baixa 
intensidade. Os estalidos de R. aegypliacus e os s i
nais de várias outras espécies sfw de baixa intensi
dade têm cerca de 60 d B, medidos a 1 O em do 
animal. Isso equivale a uma pessoa fa lando baixo ao 
nosso ouvido. Os sinais de nlta intensidade- prod u
zidos, por exemplo, por espécies da família Mo· 
lossidae (figura 2)- são em geral acima de 100 d B (a 
10 em da boca do animal), o q ue equi vale a alguém 
gritando ao nosso ou vido. A ma ior intensidade já 
regis trada para uma espécie de morcego é de 125 dB. 

ECOLOGIA 

Como os sons de alta freqüência são rapidamen- Figura 2 . A espécie Eumops bonariensis 
te nbsorvidos pela atmosfera, em alguns casos o eco 

:: pode ser a té 90% mais fraco q ue o s inal que o gerou. 
• Os ecos também podem ser atenuados em função da 
~ textura c do forma to do alvo. Para captar esses ecos, 

(família Molossidae) alimenta-se apenas de insetos 
e usa sinais de ecolocalização de baixa freqüência, 
longa duração e alta intensidade (até 100 decibéis) 
-espécies dessa família voam geralmente 
em locais abertos (acima da copa das árvores 

~ os morcegos precisam de uma aud ição muito scnsí- • ou de prédios, quando vivem em cidades) 

isso, confirmou que a audição, e 

não a visão, era fundamental na 

orientação dos morcegos. 

Por mais de um século, vários 

pesquisadores abordaram o que 

ficou conhecido como 'o proble

ma de Spallanzani', mas suas con

clusões (e as de )urine) não eram 

aceitas. Em 1912, após o naufrá

gio do Titanic, e para evitar tra

gédias semelhantes, o inventor 

norte-americano Hiram Maxim 

(1840-1916) propôs. baseado no 

sistema usado pelos morcegos 

para desviar de objetos no escu

ro, a construção de um aparelho 

que detectasse obstáculos no mar. 

O funcionamento desse sistema 

ainda não estava bem esclareci

do e Maxim postulou que os mor-

cegos usavam sons de baixa fre

qüência. O 'sonar' (o aparelho pro

posto) surgiu durante a Primeira 

Guerra Mundial, quando foi usa

do para detectar submarinos, e 

em 1920 demonstrou-se que sons 

de alta freqüência eram mais ade

quados à detecção de objetos. 

No final dos anos 30, o biofí· 

sico norte-americano Donald Grif· 

fin (1915-), ainda como aluno da 

Universidade de Harvard. compro

vou, usando microfones capazes 

de captar ultra-sons, que algu

mas espécies de morcegos emi

tiam constantemente pulsos de 

sons de alta freqüência durante 

o vôo. Ele também descobriu 

que. ao se aproximarem de obs

táculos, esses morcegos emitiam 

mais pulsos em intervalos meno

res de tempo. 

Griffin repetiu e aperfeiçoou os 

experimentos de Spallanzani e 

deu ao sistema de orientação es

pacial adotado pelos morcegos o 

nome de ecolocalização (echo/o

cation, em inglês) . Até os anos so. 
a ecolocalização era considera

da um eficiente método para evi

tar colisões, mas não se imagina

va que podia ser usada na captu

ra de presas. No entanto, ao estu

dar o comportamento de morce

gos na natureza, instalando seus 

equipamentos em um lago onde 

diversos deles buscavam alimen

to, Griffin percebeu que o meca

nismo era usado ativamente para 

detectar e capturar insetos. 
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Figura 3· Os sonogramas- com a freqüência (em kHz) e a duração (em ms) dos sinais de ecotocalização de cinco espécies de 
morcegos que ocorrem no Brasil- revelam as diferenças entre esses sinais 
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vel. No entanto, a combinação de audição sensível 
com sinais sonoros de alla intensidade representa 
um problema: ao serem emitidos, os sinais pode
riam deixar os morcegos temporariamente surdos, 
prejudicando a recepção do eco. Para contornar o 
problema, esses animais podem separar sinais e 
ecos através do intervalo de tempo entre a emissão 
daqueles e a captação destes ou através da diferença 
entre a freqüência em que o sinal é emitido e a 
freqüência do eco. 

Nos morcegos que fazem a separação por tempo, 
o sinal é geralmente emitido em freqüência modu
lada (FM). ou de 'banda larga' - nesse caso, a fre
qüência do sinal varia entre o começo e o fina l da 
emissão, como nas espécies Saccopterix bilineata, 
Rhynchonycteris naso, Noctilio albiventris e em ou
tras do gêneroMyotis (figura 3). Estudos mostram que 
certas espécies têm adaptações no ouvido médio que 
lhes permitem reduzir a sensibilidade auditiva al
guns milissegundos antes da emissão do sinal. Com 
isso, o morcego consegue registrar o sinal emitido, 
para poder compará-lo ao eco que será formado, sem 
ficar temporariamente surdo. Pouco após a emissão, 
os músculos do ouvido médio relaxam, restaurando 
a capacidade auditiva e permitindo que o morcego 
capte o eco, mesmo que seja mais fraco. 

Já as espécies que separam o eco por sua fre
qüência (Ptcronotus parnellii, por exemplo) normal
mente emitem sinais de freqüência constante (FC) ou 
d~ 'banda estreita', também mostrados na figura 3. 
Tais morcegos conseguem emitir sinais e ouvir ecos 
ao mesmo tempo. Algumas espócies com sinais do 
tipo FC usam o chamado efeito Doppler (alleração 
ocorrida na freqüência em função do movimento do 
obstáculo onde o som 6 refletido, gerando o eco). 
Esse efeilq é o mesmo que faz com que o som da sire
ne de uma ambulância pareça mais intenso à medi
da que ela se aproxima de nós e menos intenso à 
medida que se afasta. Assim, os ecos recebidos por 
um morcego que se aproxima de um inseto parado 
terão uma freqüência maior que a do sinal que o 
gerou. Se o inseto estiver se aproximando do mor
cego, a freqüência será maior ainda. 

Outro problema é a possível sobreposição entre 
o sinal emitido e seu eco. Como a velocidade do som 
é de 340m por segundo, o eco de um objeto a 1m de 
distância retornará 5,9 ms após a emissão do sinal. 
Se o sinal for mais longo do que 5,9 ms, então o 
morcego começará a escutar o eco antes que a emis
são termine. Isso poderá confundi-lo, interferindo 
na clara determinação do alvo. 

Morcegos que utilizam sinais do tipo FM ge
ralmente emitem um sinal curto, aguardam o eco, 
calculam a distância para o objeto que o gerou, emi
tem novo sinal para atualizar a informação, aguar
dam o novo eco, e ass im sucessivamente. Sinais 
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do tipo FC são geralmente mais longos (lO a 50 ms), 
mas o eco recebido tem freqüência diferente, o que 
permite sua identificação mesmo que a emissão 
ainda não Lenha terminado. Quando uma presa é 
localizada, porém, essas espécies também diminu
em a duração e o intervalo entre os sinais para 
conseguir uma informação mais precisa sobre a lo
calização do alvo. 

Existem também diferenças quanto ao local por 
onde os sinais são emitidos. Na maioria das espécies, 
eles são emitidos pela boca, exigindo que os animais 
voem com a boca aberta. Certas famílias de morce
gos, como Phyllostomidae (figura 4). porém, emi
tem os sinais pelas narinas e, portanto, podem man
ter a boca fechada no vôo. Tais morcegos quase 
sempre apresentam elaboradas estruturas ao redor 
das narinas, as folhas nasais, que estão associadas 
à emissão dos sinais. 

Vantagens 
e desvantagens 
do sistema 
A ecolocalização permite que os morcegos sejam 
alivos durante a noite e explorem a111bientes como 
cavernas e áreas escuras, não acessíveis a animais 
que têm a visão como principal meio de orientação. ~ 

Figura 4· O morcego Chrotopterus auritus 
(família Phyllostomidae), um dos maiores do Brasil 
(até 70 em de envergadura), tem ao redor das narinas 
uma 'folha nasal', estrutura relacionada à emissão 
e à recepção dos sinais de ecolocalização- a espécie 
utiliza sinais entre 20 e 100kHz, de curta duração 
e baixa intensidade, e alimenta-se de insetos, 
frutos e pequenos animais 
(sapos, lagartos e pequenos roedores) 
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Com isso, os morcegos diminuem a competição por 
abrigo c minimizam o risco ele ataques de predado
res. O sistema também permite aos morcegos acesso 
a recursos alimentares de difícil obtenção apenas 
com o uso da visão à noite, como pequenos inse
tos voadores ou, no caso dos morcegos-pescadores, 
peixes na superfície de um lago. 

Já os morcegos que se alimentam de frutos, néc
tar c pólen não dependem tanto da ecolocalização 
para a busca desses recursos. Há evidências de que 
essas espécies têm um sistema de ecolocalização 
menos preciso que o das que capturam insetos em 
pleno vôo (figura 5). Para as espécies frugívoras, 
outros sentidos, como o olfato e a visão, parecem 
agir em combinação com a ecolocalização, c várias 
são atraídas pelo odor liberado por frutos maduros. 
Um experimento recente mostrou que certas flores 
polinizadas por morcegos apresentam pétalas mo
dificadas, que funcionam como um amplificador 
de sinais de ecolocalização: essas estruturas inten
s ificam o eco dos sons emitidos pelo morcego, agindo 
como um 'guia acústico' para a localização da flor. 

Como a ecolocalização é um sistema acústico, 
uma de suas desvantagens 6 a de que o sinal usado 
para a orientação está disponível para quem puder 
recebê-lo. Assim, um morcego que se alimenta em 
uma determinada área pode ser localizado por ou
tros através dos sinais que produz. Outra implica
ção é que os sinais podem tornar o morcego eviden
te, atraindo predadores e alertando as presas. 

Outra questão interessante é: o sinal de um mor
cego interfere na 'navegação' de outro? Geralmen
te não, pois o eco é comparado com a 'voz' que o ge
rou. Além disso, algumas espécies alteram a frcq üên
cia, a intensidade ou o intervalo de seus sinais ao 
perceber que outras espécies estão usando a mes
ma área. Já nas situações onde milhares de morce
gos estão juntos, como em cavernas, eles costumam 
utilizar a memória espacial, 'desligando' tempora
riamente seus 'sonares'. 

Especificidade 
e plasticidade 
dos sinais 
Os sinais usados pelos morcegos carregam diferen
tes informações, em função de suas características 
acústicas e da resposta ncuronal que cada um gera. 
Sinais de banda estreita (FC) permitem melhor de
finição do formato e tamanho de um alvo, mas não 
fornecem com precisão a distância (localização es
pacial). Graças ao efeito Doppler, esses sinais per
mitem detectar objetos que, por suas caracterís ticas, 
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Figura 5· Os morcegos conhecidos como 
raposas-voadoras, integrantes da família 
Pteropodidae, são representantes da subordem 
dos megaquirópteros, na qual apenas um gênero 
tem sistema de ecolocalização desenvolvido 

geram ecos mais fracos. Já os sinais de banda larga 
(FM) favorecem a localização espacial do alvo e 
também carregam melhor informação sobre sua tex
tura. Esses sinais, porém, não são eficientes para a 
detecção de objetos que geram ecos fracos. 

Os morcegos têm um comportamento dinâmico 
c executam diversas funções ao mesmo tempo, po
dendo empregar não apenas um tipo de sinal, mas 
uma combinação deles. Essa plasticidade dos sinais 
permite que determinadas espécies possam usar 
mais de um ambiente ou, ainda, que se alimentem 
de mais de um tipo de presa. 

As espécies que se alimentam em espaços total
mente abertos, como a área acima da copa das árvo
res, geralmente empregam sinais do tipo FC, com 
longa duração e longo intervalo entre os sinais. Já as 
que buscam alimento nas bordas de vegetação e 
clareiras (gênero Myolis), ou na superfície de rios e 
lagoas (como R. naso c N. albivenLris). emitem qua
se sempre sinais do tipo FM, com i ntcrvalo mais cur
to entre eles e grande variação de freqüência. Os 
morcegos que procuram suas presas em ambientes 
de vegetação (dentro da mata, por exemplo) podem 
apresentar uma variedade maior de sinais. Eles usam 
tanto sinais FC, mais longos e de freqüência mé
dia ou alta, quanto FM, com ampla variação de fre
qüência e de estrutura mais complexa (várias notas 
harmônicas estão presentes). 

Por tudo isso, não se assuste na próxima vez em 
que um morcego vier voando em sua direção. Lem
bre-se de que você está diante de um pequeno ani
mal que utiliza um complexo e fascinante sistema 
de navegação. Fique tranqüilo: graças à eficiência 
desse sistema, é muito provável que, an tes que vo
cê perceba o morcego, ele já o terá 'detectado' e se 
desviará facilmenle. • 
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Nos organismos vertebrados, 

os vasos sangOfneos 

surgem multo cedo durante 

o desenvolvimento: 

ainda nas primeiras etapas 

da formação do embrião, 

quando certas células 

se diferenciam e se organizam 

em estruturas tubulares. 

Esse processo é determinado 

e regulado por Inúmeros sinais 

e futores de crescimento, 

em um complexo conjunto 

de eventos que os cientistas 

estão começando o desvendar. 

Conhecer: em detalhes como 
esse processo acontece 

e de que formo Interferir 
nele pode afudor o resolver 

problemas relacionados 

à prevenção ou ao tratamento 

de diversos doenças, 

Inclusive o c8ncer. 
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Figura 1. As ilustrações representam 
o sistema cardiovascular (no alto) 
no embrião de galinha de 96 horas 
(adaptado de Patten, 1951) 
e (ao lado) no organismo humano 
adulto, com detalhe (acima) 
dos vasos em torno do coração 
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NTEIRAS ENTRE SAÚDE E DOENÇA 

Os vasos sangürneos presentes no corpo humano - as a rtérias 
e as veias- d istribuem oxigên io e nutrientes a todos 
os órgãos e tecidos, transpor tam hormônios e ou
tros compostos do local onde são produzidos para as 
á reas ond e são necessários e cole tam resíduos 
metabólicos.e materiais tóxicos, encaminhando-os 
aos órgãos excre tores. A intrincada rede de c ircula
ção do sangue tem uma extensão lotai de 50 km e 
cobre uma superfície equivalente a 6. 500 m2 (figu
ra 1). Desses lotais, 90% correspondem aos capilares, 
vasos de diâmetro microscópico . 

O sistema cardiovascula r é um dos primeiros 
sistemas do corpo humano a se formar durante o pe
ríodo embrionário, por ser necessário ao transporte 
de nutrientes aos tecidos e órgãos em desenvolvi
mento. A formação dos vasos sangüíneos ocorre em 
resposta a fa tores de crescimento ou sinais especí
ficos, que de terminam a dife renciação de células 
endoteliais (que delimitam o interior dos vasos) e de 
células musculares lisas (que os revestem exter
namente) e a organização d o conjunto dessas células 
em forma de ' tubos' . 

Os vasos sangüíneos são, portanto, es truturas tu
bolares organizadas a partir de uma camada única 
de células endotelia is interconectadas e revestidas 
pela matriz exlracelular (tra ma tridimensional cons
tituída de macromoléculas como colágeno, elas li
na, glicoproteínas e proteoglicanas) e por camadas 
de células com função de suporte. Essa estrutura 
tubular é responsável pelo !luxo do sangue por todo 
o corpo e os nutrientes e resíduos passam através de 
suas paredes para os tecidos ou destes para o sangue 
(perfusão tecidual). 

Agentes a tivos na linha de fren te da es tru tura 
vascular, as células endotelia is têm grande longe
vidade pois, em condições normais, não proliferam 
o u o fazem mui to lentamente. Em adultos, apenas 
um percentual mínimo (0,01%) das células endote
liais está em processo de divisão a cada momento. 
É uma taxa milólica mu ito reduzida (ou 'quiescen
te') , se comparada, por exemplo, aos 14% de taxa 
mitótica das células do revesti mento interno do in
testino. 

NA SOLUÇÃO, A ORIGEM 

nF UM PQ08LEMA7 
As células vascu lares nem sempre mostram um 
percentual de proli feração tão reduzido. No período 
embrionário hu mano, compreendido entre quatro 
e oito semanas após a concepção, o sistema cardio
vascular é um dos primeiros a se estabelecer, no 
transcorrer de eventos que determinam a organi
zação da forma do corpo (morfogênese) . Esses p ro
cessos morfogenóticos envolvem a comunicação 
entre as diferen tes linhagens celulares. 

No início desse período, os principais sistemas 
de órgãos já começam a se formar. Entretanto, o fun
cionamento da maiori a deles é mínimo, com exce
ção do cardiovascular. A morfologia do embrião vai 
mudando em decorrência da estru turação de teci
dos e órgãos (organogênese), de modo que, ao final 
da oitava semana de desenvolvimento (o início do 
período feta l), ele apresenta aspecto caracteristi
camente humano. 
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FARMACOLOGIA 

Vasos calibrosos conectam-se à rede primária e 
posteriormente, aos vasos maduros-arteríolas, vênulas e 

capilares sangüíneos 

No sistema cardiovascular, o desenvolvimento 
é iniciado pelas células endoteliais, que provêem 
um arcabouço em torno do qual o coração, e tam
bém as artérias, as veias e os capilares, são em segui
da organizados. Ao longo desse processo, há um 
aumento da demanda de oxigênio e ao mesmo tem
po os tecidos do embrião liberam moléculas que 
estimulam o crescimento dos vasos sangüíneos (vas
cularização). A expansão dos vasos é rápida, gra
ças aos mecanismos integrados de proliferação, mi
gração e diferenciação das células endoteliais. A 
vascularização é dividida em dois processos: a vas
culogênese e a angiogênese. 

Na vasculogênese, precursores das células en
doteliais (os angioblastos) surgem na camada de 
células mesodérmicas (camada germinaliva) da cha
mada vesícula vitelina (estrutura extra-embrioná
ria que, dependendo do grupo animal, como nas aves 
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Figura 2 . A remodelagem angiogênica estabiliza 
os vasos sangüíneos primários, formados 
a partir das ilhotas sanguíneas. O processo, 
mediado por fatores angiogênicos,leva a uma redução 
no número de vasos, gerando um sistema vascular 
mais ramificado e organizado 

c répteis, pode conter reservas nutritivas, ou vitclo). 
Os angioblastos organizam-se em agregados celu
lares denominados ilhotas sangüíneas e sua dife
renciação forma uma rede vascular primordial com
posta de canais endoteliais similares e de tamanho 
relativamente uniforme. 

Posteriormente, essa vascularização primária é 
submetida a uma remodelagem, regulada por subs
tâncias que aluam como 'sinais' angiogênicos, co
mo o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF, 
do inglês vascular endothelial growth Jactar). Na 
angiogênese, vasos sangüíneos menores são criados 
a partir daqueles preexistentes, permitindo a estru
turação de uma rede vascular mais estável e bastan
te complexa, com 'tubos' de diâmetros diferentes 
(figura 2). 

Diferenças entre a vascu logênese e a angiogê
nese podem ser evidenciadas através de esquemas 
demonstrativos desses processos durante a formação 
do embrião em um ovo de galinha (figura 3). 

A remodelagem vascular envolve tanto o cres
cimento quanto a regressão de vasos sangüíneos, 
eventos fisiológicos importantes principalmente na 
infância, durante o crescimento de tecidos e órgãos 
dos diferentes sistemas orgânicos. A remodelagem, 
porém, está presente também no adulto, como no 
crescimento dos cabelos, no reparo do tecido lesiona
do (cicatrização) e no ciclo reprodu ti v o feminino- na 
vascularização de ovários, vias genitais, glândulas 
mamárias e na organização da placenta. 

No organismo do adulto, a vascularização é nor
malmente reduzida e estável, mas pode ser reativa
da por inúmeros fatores endógenos e exógenos, de
sencadeando a formação de novos vasos sangüí
neos. Perturbações no delicado equilíbrio entre o 
crescimento e a regressão dos vasos existentes em um 
adulto podem contribuir para o desenvolvimento 
de diversas doenças. Médicos e cientistas conhe
cem, há muito tempo, a estreita relação entre a 
formação de vasos (angiogênese) e várias patologias, 
entre as quais destacam-se: 

Figura 3· Processos de vasculogênese (V) e 
angiogênese (An) em membranas extra-embrionárias 
do ovo de galinha: em (A), vascularização inicial na 
vesícula vitelina (vv), no quarto dia (de incubação); 
em (B), a associação entre as membranas alantóide 
(al) e córion (cr) gera, a partir do sexto dia, a membrana 
corioalantóica, que recobre o embrião; em (C), 
angiogênese nessa última membrana, no oitavo dia 



1. Processos tumorais. Como ocorre nos hemangio
mas (tumores causados pela proliferação exces
siva de vasos sangüíneos, comuns e incapacilan
tes), o crescimento de tumores depende geral
mente da formação de novos vasos, induzida di
reta ou indiretamente pelas próprias células tu
morais, durante a transição entre os estágios de 
hiperplasia para neoplasia (câncer). 

2. inflamação. Em muitos órgãos, angiogênese pro
longada e excessiva é marca registrada de de
sordens inflamatórias. 

3· Endometriose. O crescimento, para dentro da 
cavidade perilonial, do tecido que reveste o úte
ro, depende da formação de novos vasos. 

4· Retinopatias em quadros de diabetes. !\essa pa
tologia, a diabetes provoca proliferação de no
vos vasos na retina, o que pode levar à cegueira. 

5· Artrite reumatóide. 0J'essa condição inflamató
ria, os capilares sangüíneos invadem e destroem 
a cartilagem das articulações. 

6. Psoríase. 0J'essa doença inflamatória da pele, as 
lesões são caracterizadas pelo aumento do calibre 
e do comprimento de vasos presentes na derme. 

FATORES ANGIOGÊNICOS 
c J\ 1\.tr, 1n~T ÁTirnc 

Os recentes avanços no conhecimento científico 
sobre os mecanismos celulares envolvidos na vas
cularização, e sobre os fatores pró e antiangiogêni
cos, têm lançado perspectivas para o tratamento de 
algumas doenças. As terapias em estudo envolvem, 
por exemplo, o estímulo à formação de novos vasos 
para restaurar tecidos que sofreram isquemia (re
dução do fluxo sangüíneo) ou o bloqueio dessa for
mação para conter o crescimento de tumores. 

As pesquisas nessa área mostraram que, durante 
o crescimento ou ramificação dos vasos, as células 
endoteliais encontram-se diante de duas opções 
geralmente incompatíveis: a divisão celular (mito
se) ou a migração e diferenciação. 

O processo de migração é possibilitado por mo
léculas presentes na membrana plasmática das cé
lulas, que promovem contatos pontuais e transitó
rios com as moléculas de adesão e reconhecimento 
existentes no meio extracelular. Ao mover-se, a célu
la endotelial encontra com uma 'nova vizinhança', 
onde as moléculas de adesão celular desempenham 
papel comparável a um código vital de endereçamen
to postal, sem o qual a célula migrante ficaria lite
ralmente perdida. Orientadas por essa sinalização, 
as células endoteliais organizam-se em arranjos tu
bulares para formarem os vasos sangüíneos. 

Eventuais falhas ou interferências na sinaliza
ção responsável pela estabilização dos vasos nor-
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malmente sujeitam as células endoteliais a uma 
terceira alternativa: a morte celular (apoptose) e, em 
conseqüência, a regressão dos vasos. 

A presença simultânea de sinais ou mediadores 
químicos pró e antiangiogênicos no sistema vascular 
revela um equilíbrio dinâmico que visa a manuten
ção do sistema biológico. Esse equilíbrio baseia-se 
em um estrilo controle das concentrações dos sinais 
angiogênicos e angiostáticos e na sua interação com 
receptores da membrana e intracelulares, que po
dem ser comparados a olhos e ouvidos interativos 
das células (figura 4). 

Até há pouco tempo, o fator de crescimento vascu
lar endotelial (VEGF) era considerado o único sinal 
específico para a formação de vasos sangüíneos. Des
cobertas recentes, porém, vêm revelando novos fato
res de crescimento, com ação relevante sobre a orga
nização e o funcionamento do endotélio vascular. 

Os compostos angiostáticos (ou antiangiogêni
cos), agentes capazes de se opor à ação dos fatores 
angiogênicos, também são intensamente pesquisa
dos. A identificação e o isolamento de moléculas 
capazes de inibir mitoses nas células endoteliais, 
como o fator de crescimento transformante do tipo~ 
(TGF-~. do inglês transforming gmwth Jactar), tem 
grande potencial terapêutico. Tais moléculas po
dem inibir o crescimento de tumores e sua disse
minação (metástase), eventos ligados à angiogêne
se excessiva. 

DUAS ESCOLHAS 
1= 111\11 '11=~TINn 

O VEGF é um dos fatores que estimulam o crescimen
to de vasos sangüíneos que servem a diversos órgãos 
e tecidos, como ovários, retina e células nervosas. 
Assim, a inibição terapêutica do VEGF- ou de sua via 
de sinalização- poderia bloquear o crescimento de 

' tumores no ovário, mas ao mesmo tempo elevaria 

Figura 4· O sistema 
vascular mantém 
um equilíbrio 
dinâmico e criterioso 
entre sinais 
angiogênicos 
(desencadeadores) 
e angiostáticos 
(inibidores) 
da formação de 
vasos sangüíneos, 
como, 
respectivamente, o 
fator de crescimento 
vascular endotelial 
(VEGF) e o fator 
de crescimento 
transformante 
do tipo ~ (TGF-~) 
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Figura 6. 
Médias 
estatísticas e 
desvios-padrão 
das alterações 
nos processos 
de vasculogênese 
e morfogênese 
no período 
de quatro dias 
de incubação (A), 
e médias 
e desvios-padrão 
de comprimento 
mesencéfalo
cervical 
(futura cabeça 
do pinto) (B) 
e de peso corporal 
(C) dos embriões 
expostos a 
diferentes doses 
(em microlitros, 
ou !Jl)de 
polissacarídeos 
(PSs) da parede 
celular da alga 
marinha 
Sargassum sp 

Figura 5· A injeção direta 
na vesícula vitelina, através 
de abertura feita na casca, permite 
avaliar a atividade angiogênica 
ou angiostática de diferentes 
substâncias: esse foi o método 
usado para a aplicação 
de polissacarídeos extraídos 
da parede celular 
da alga marinha Sargassum sp. 
em ovos de galinha, 
nas pesquisas dos autores 

o risco de doenças cardíacas e de degeneração de 
neurônios motores no sistema nervoso central. 

O oposto também é verdadeiro: a liberação te
rapêutica de um fator angiogênico inespecífico, como 
o VEGF, com o objetivo de estimular a formação de 
novos vasos em um coração isquêmico, por exemplo, 
aumentaria o risco de ocorrência de câncer e de 
cegueira. 

As células dependem basicamente de oxigênio e 
nutrientes para viver. Existem, no entanto, outras 
necessidades, específicas de cada tecido. Por isso, 
as pesquisas sobre o sistema vascular começam a 
identificar, além de sinais inespecíficos, que con
trolam a formação de vasos em lodos os tecidos, cer
tas moléculas angiogênicas específicas de determi
nados tecidos, como o fator de crescimento vascu
larendotelial derivado de glândula endócrina, ou EG 
(do inglês endocrine gland) VEGF. 

As di ferenças funcionais existentes nos apare
lhos e sistemas do organismo refletem a relevância 
das pesquisas com moléculas como o EG VEGF. Os 
vasos presentes nas glândulas endócrinas têm pa
redes finas e poros (as 'feneslrações') através dos 
quais os hormônios produzidos podem entrar na 
corrente sangüínea. No cérebro, ao contrário, as cé
lulas endoteliais não têm fenestrações e são revestidas 
por uma camada espessa de célu las de suporte, o 
que impede a entrada no sistema nervoso centra l 
de moléculas potencialmente tóxicas. 

Numerosos outros fa tores de crescimento, além 

- Morfogênese 

- Vaswlarização 

I 
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do VEGF, atuam na regulação fisiológica dos pro
cessos de formação de vasos sangüíneos funcio
nais. Logo, as ações dos 'limes' de fatores angiogêni
cos e angioslálicos devem ser integradas e muito 
bem controladas, para que a rede vascular que eles 
organizam seja funcional. Isso significa que o en
tendimento dos processos do formação de vasos san
guíneos e o reconhecimento de particularidades 
da estrutura vascular nos di versos sistemas do or
ganismo podem modificar nossa atitude em relação 
às doenças. 

A PESQUISA DE NOVOS 

MEDICAMENTOS 
A literatura científica recente mostra que inúme
ras substâncias anliangiogênicas, endógenas e exó
genas. estão sendo pesquisadas. Nesse contexto, a 
diversidade de compostos que apresentam poten
cial farmacológico, obtidos de produtos naturais, 
vem contribuindo para a descoberta de novas drogas 
de interesse para a saúde humana. 

Os laboratórios de Farmacologia de Produtos Na
turais (do Departamento de Farmacologia), de Re
produção e Desenvolvimento Animal (do Departa
mento de Biologia Celular, Embriologia e Genética), 
ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, 
em parceria com os laboratórios de Morfogênese 
e Bioquímica Vegetal (da mesma universidade) e 
de Oceanografia (da Universidade do Vale de llajaí, 
também em Santa Catarina), vêm avaliando o efeito, 
sobre o desenvolvimento da vascularização, de 
polissacarídeos de parede celular de algas marinhas. 

Sabe-se que moléculas de proteoglicanos presen
tes na matriz extracelular e na lâmina basal de teci
do animal, a exemplo do sulfato de heparana, po
dem seqüestrar fatores angiogênicos, como o fator de 
crescimento de fibrob lastos (FGF-b, do inglês fibro
blastgrowth facto r). regulando sua aliv.idade durante 
a diferenciação das células endoleliais. Com base 
nisso, esses laboratórios vêm trabalhando com a 
hipótese de que polissacarídeos análogos poderiam 



ser usados como moduladores da angiogênese. Es
sa idéia levou à investigação, através de um modelo 
de angiogênese, dos efeitos de polissacarídeos (PSs) 
extraídos da parede celular da alga marinha Sargas
sum sp. (da su bfamília Phaeophyceae) sobre os vasos 
de membranas vascularizadas de ovos de galinha. 

A microcirculação presente na vesícula vitelina 
e na membrana corioalantóica, ambas anexas aos 
embriões, faz parte dos modelos de estudo estabe
lecidos para a observação, in vivo, da atividade vas
culogênica ou angiogênica desses polissacarídeos. 
Para isso, os PSs são injetados no ovo no primeiro dia 
de incubação e a análise é realizada no quarto (na 
observação da vasculogênese) ou injetadas no sexto 
dia, com a análise no oitavo (na angiogênese). Para 
permitir a análise, os embriões e suas membranas 
acessórias foram dessensibilizados por resfriamen
to rápido, sacrificados e fixados em solução de for
moi (a 10%). 

Em cada experimento, seis embriões foram ana
lisados ao microscópio estereoscópio, em relação a 
níveis de erros na morfogênese e na vascularização. 
Os níveis foram definidos como escores, na escala de 
O a 4, com base na redução qualitativa dos processos 
de diferenciação das estruturas embrionárias em re
lação ao padrão normal de morfogênese e de vascu
larização (nível O). Os demais níveis correspondem a: 
presença de assimetrias e anormalidades nas flexu
ras do tubo neural e desenvolvimento moderada
mente defasado dos capilares (nível1); alteração mor
fológica localizada na região anterior ou na posterior 
c desenvolvimento defasado de capilares, com pre
sença de ilhotas sangüíneas (nível2); alteração mor
fológica generalizada e/ou redução grave no com
primento e áreas de descontinuidade no plexo vascular 
(nível 3); e indefinição dos eixos de polaridade do 
organismo (teratomas) e ausência de angiogênese 
(nível4). 

Alguns parâmetros topográficos foram selecio
nados para indicar o primeiro nível nesse sistema de 
a'valiação da morfogênese (anomalias tênues na for
ma embrionária). Tais parâmetros são assimetrias de 
estruturas pares (como olhos e membros), que nor-
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malmente apresentam simetria bilateral, e erros na 
posição das flexuras do tubo neural. As flexuras são 
um conjunto de flexões em posições características 
do tubo neural, importantes na modelagem externa 
do organismo, pois estão presentes na cabeça (flexu
ras cranial e pontina), no tronco (flexuras cervical e 
lombar) e na cauda (flexura sacrococcígea) dos em
briões de vertebrados. 

A análise dos vasos sangüíneos e dos embriões 
expostos a até 1 mg desses polissacarídcos (figura 5) 
registrou alterações no padrão de desenvolvimen
to. Em comparação com o controle, no qual foi in
jetada apenas água ultrafiltrada, observou-se inibi
ção na organização dos vasos acessórios e na mor
fogênese externa, além de redução no comprimen
to e no peso corporal dos embriões (figura 6). 

Os resultados indicam que as doses de PSs inje
tadas na vesícula vilelina foram em geral bem tole
radas pelo organismo, pois não foram registradas 
anomalias graves na forma embrionária (dismorfo
gênese) - todos os embriões tratados revelaram-se 
viáveis (estavam vivos no final do período de incu
bação, quando foram sacrificados para a análise). 
As doses de 0,02 mg a 0,2 mg de PSs não inibiram 
o desenvolvimento de vasos sangüíneos e não alte
raram o padrão normal de morfogênese. Além disso, 
a redução do peso corporal observada nessas amos
tras não foi estatisticamente significativa. A dose 
de 1 mg, porém, levou a uma redução moderada da 
vasculogênese e dos valores da biometria, além de 
alterar o padrão de organização das flexuras do tu
bo neural. 

Considerados no todo, a defasagem no tempo de 
organização das flexuras do tubo neural c as redu
ções da ordem de 32% no comprimento e de 83% 
no peso dos embriões, na dose mais potente de PSs, 
sugerem que esses efeitos decorrem da redução no 
número de vasos sangüíneos da vesícula vitelina. 
Estão sendo realizados experimentos para avaliar 
de modo mais detalhado a relação entre a concen
tração dos polissacarídeos e seu efeito e apontar a 
via de administração na qual o efeito específico 
(sobre as estruturas vasculares) das doses dos PSs 
é mais evidente. 

Os resultados dos estudos com polissacarídeos 
de algas, embora preliminares, indicam que tais 
substâncias podem se tornar alternativas terapêu
ticas para a modulação dos processos de vasculogê
nese e angiogênese. O sistema vascular, que confe
re suporte ao desenvolvimento e à funcionalidade 
dos tecidos e órgãos, controlando os seus destinos, 
também é passível de ser bloqueado ou estimula
do no organismo adulto, ampliando assim os hori
zontes para o tratamento ou a prevenção de doen
ças cuja origem esteja associada ou dependa de 
processos ligados a esse sistema. • 
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A 'fase nacional' da obra de César Guerra-Peixe é a mais divulgada 
e provavelmente a mais conhecida do público. 
Os títulos das composições- Trovas alagoanas 
e capixabas, A inúbia dos caboclinhos, 
Museu da Inconfidência -indicam a escolha 
de temas nacionais. Da 'fase inicial' pouco 
restou, pois o compositor destruiu a maioria 
das partituras e incluiu, em seu catálogo de obras 
(1971), o nome de todas as peças desse período 
com a indicação de 'execução interdita'. 

Os registros mais conhecidos da 'fase 
dodecafônica' foram elaborados bem depois 
de sua ocorrência. Entretanto, os produzidos 
naquela época são os mais reveladoros. 
Entre eles, destaca-se o manuscrito Oitenta 
exemplos extrafdos de minhas obras, 
demonstrando a evolução estética até abril 
de 1947 (26/4/47). Nele, Guerra-Peixe apresenta 
trechos de 12 peças compostas entre 1945 

e 1947, período mais produtivo da fase. 
O ·texto é puramente musical, sem inclusão 
de qualquer comentário. Os fragmentos são 
apresentados apenas com indicação do nome, 



andamento, instrumentação c data 
da composição. Esse documento está disponível 
em arquivo MIDI no sile da Biblioteca Nacional 
(www.bn.br/exlra/musica/acervo.htm). 
Também pode ser encontrado no acervo pessoal 
de Guerra-Peixe, no Rio de Janeiro, 
sob a tutela de Jane Guerra-Peixe, 
sobrinha-neta do compositor. 

Outros documentos importantes onde 
há registros dessa fase são as cartas 
que Guerra-Peixe enviou ao musicólogo alemão, 
naturalizado uruguaio, Curt Lange (1903-1997). 
Elas fazem parte do Acervo Curt Lange, 
na Biblioteca Central de Universidade Federal 
de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 
Mais conhecido no Brasil por suas pesquisas 
sobre a música colonial brasileira, 
Curt Lange criou em 1930 o movimento 
Americanismo Musical, que tinha, 
entre outras, a finalidade de divulgar 
a música latino-americana. Algumas peças 
de Guerra-Peixe foram editadas por iniciativa 
desse movimento. 

Quanto às partituras da fase dodecafônica, 
ao contrário do que se pensava, o compositor 
não as destruiu. A maioria está no acervo 
da Biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil 
-Sala Mozart de Araújo, no Rio de Janeiro, 
e outras encontram-se dispersas 
em bibliotecas de escolas de música do país. 
Mas, para compreender o significado 
dessa fase na obra do compositor, 
primeiro é necessário situar a relevância 
do dodecafonismo na música 
contemporânea brasileira. 

A criação musical no século 20 é caracterizada 
por grandes transformações e pelo 
desenvolvimento de novas linguagens. 
A partir do início da década de 1920, 
uma nova técnica de composição, imaginada 
originalmente pelo músico austríaco 
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Arnold Schoenberg (1874-1951) , influenciou 
a produção de muitos compositores. Esta era 
d iferente do sistema tonal utilizado na música 
ocidenta l do século 17 ao início do século 20, 
onde cada nota exerce uma função específica 
e hierarquizada dentro da tonalidade escolhida. 
Por exemplo, o repouso sugerido pela nota Lá 
(tônica) nos tons de La Maior ou Lá menor, 
e a tensão gerada pela nota Sol sustenido 
(sensível) nessas mesmas tonalidades. 

A nova proposta de Schoonberg buscava 
assegurar uma individualidade semelhante 
para cada um dos 12 sons da esca la temperada, 
cuja associação estabelecia outros princípios 
formativos. A composição passava a ler como 
base de estruturação a organização melódica 
dos 12 sons, ou 'série', em uma ordem específica 
criada pelo compositor, a partir do novas regras. 
Aproveitando as palavras de Schoenberg, 
"o método de composição com 12 sons 
originou-se de uma necessidade", que poderia 
ser justificada. musicalmente, pelo afastamento 
do s istema tonal experimentado 
por compositores do final do século 19 e início 
do sécu lo 20. Essa nova maneira de pensar 
e escutar a música deu início à fase da música 
contemporânea ocidental conhecida 
como 'dodecafonismo', 'música dodecafônica' 
ou ainda ' técnica dos 12 sons'. 

O dodecafonismo- inicialmente representado 
pelos compositores austríacos Schoenberg, 
Anton Webern e Alban Berg- influenciou vários 
músicos na Europa e também na América Latina. 
A partir da década de 1930, surgiram vários 
grupos interessados nessa renovação musical. 
Alguns deles se dedicaram ao estudo 
e à divulgação da nova técnica, como 
o Agrupacíon Nueva Musica, criado em 1937 
em Buenos Aires (Argentina) e liderado 
pelo compositor Juan Carlos Paz. No Brasil, 
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o dodecafonismo difundiu-se principalmente 
por meio dos cursos organizados pelo compositor, 
regente, flautista c professor alemão 
Ilans-Joaquin Koellroutter (1915-). 

Radicado no Brasil em 1937, Koellreutter 
tornou-se em sua época a personalidade mais 
decisiva do país no campo musical. 
Em 1938 reuniu críticos, musicólogos, 
compositores e intérpretes interessados 
no estudo, interpretação e divulgação 
de novas técnicas o estéticas musicais até então 
desconhecidas pelos músicos brasileiros. 
Criou no Rio de Janeiro a associação musical 
Música Viva, em cujo estatuto consta 
a finalidade de "cultivar a música 
contemporânea de valor para a evolução 
da expressão musical e considerada a expressão 
de nossa época, de todas as tendências, 
independente de nacionalidade, 
raça ou religião do compositor··. 

A composição dodecafônica rompia 
com os métodos de composição do passado 
e afirmava-se como uma nova sintaxe sonora. 
Segundo Juan Carlos Paz, a adesão a essa nova 
linguagem musical se fazia imprescindível 
aos jovens com posilores sul-americanos, 
"órfãos até o presente de uma educação musical 
adequada e eficiente". Apropriadamente 
condizente com os ideais do Música Viva, 
o dodecafonismo cativou o interesse 
de compositores brasileiros que, 
a partir dos ensinamentos do professor 
Koellreutler, passaram a adotá-lo como base 
de suas criações. 
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Em 1944, Guerra-Peixe iniciou 
os estudos na técnica sugerida 
por Koellreutter e, até abril 
de 1949, mergulhou 
no aprendizado e na busca 
do uma utilização particular 
da técnica dos 12 sons. 
Ao lado de compositores como 
Cláudio Santoro e Eunice 
Catunda, é considerado 
até hoje um dos expoentes 

Ftgura 1. Nesses dot~ ltecho, dd Stnfonia n'' J, lllltrno f> Influenciado pelo 'cho10', do grupo Música Viva na área 
da criação musical, o quP pode srr tons! atado. 110 f>Xt>mplo A. pelo 1ilp1do ~esto descendPnte da linha 

melod1ca e pi>lo mot1vo '11'111(0 IPICiallarganwntr> utiltzado nos choro<:.. No exPmplo B, 
as notas repettdas e .lLentudpo tttmtca deslocada lambem sugerem esta tnfluencta 
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com uma produção que 
totaliza 49 peças - 43 delas 



compos tas en tre 1944 c 1947. 
Escreveu para orquestra, 

instrumento solo e formações 
variadas de música de câmara, 
várias delas apresentadas 
no Brasil e no exterior 

11\tovimcnlo - Al/qtro (ALLA BREVE) 
Compassos I - 4 

MÚSICA 

em concertos e transmissões 
radiofônicas. A primeira 
audição da peça Nonelo 
(22/2/1945), por exemplo, 

Frgura 2. Esse trPCho rnrcral a,1 Peça v·.o do1s il'lnutos (191t7J para ;Jrar o i>-Xt'fTlJ-11" ~l 
do doe urnPnto o, tento exCII'Ll{(J' •. ) fn· r 1\ r.JdoJ ,l CurtI ol'l':P c, ' . ' '"'111Pil' oH IO 

foi transmitida pela Rádio 
" .. a 'cor nacwn.ll' e Pvrdentr." Esta 'cor n,H r•; na I' •' r"P'•" • r !dlld iJl'lil prugre<,<,ao 
melodrca e r.tmrca descPnden!f•" pero •tll'lo 1 lOfl ot P•lt.:,tcdo Jt <olocadJ 

de Zurique em 1948 
sob a regência do maes tro 
alemão llermann Scherchen 
(1891-1966), en tusiasta da música 
contemporânea, que a incluiu em seu repertório 
e interpretou-a em diversos países da Europa. 

A.pesar de suas peças terem s ido executadas 
por grandes intérpretes, desejo de qualquer 
compositor, o que mais motivava Guerra-Peixe 
a criar nessa técnica era a busca de uma expressão 
musical que fosse ao mesmo tempo atual, 
pessoal c autêntica, e que atraísse também 
o interesse do público leigo. 

Nas primeiras composições que datam 
de 1944 e in ício de 1945, o com positor obedecia 
ao seguinte princípio: "Um motivo, um acorde 
ou um rilmo jamais deverá ser feito exata 
ou aproximadamente duas vezes; 
pois toda repetição, tal e qual ou semelh an te , 
não passaria de mero primarismo." 
Como ele mesmo reconheceria mais tarde, 
essa concepção radical levava a dificu ldades 
insuperáveis, sobretudo no ritmo e unidade 
formal das peças, pelos contornos melódicos 
e rítmicos demasiadamente livres que gerava. . 
Por ca usa dessas dificuldades, foram cance ladas 
duas audições da peça Quarteto misto (1945), 
cuja complexidade rítmica impossibilitou 
o entrosamento dos músicos. 

A partir da composição de Trio de cordas 
(30/8/1945), novos idea is estéticos passaram 
a ser preponderantes e cada vez mais se 
manifestaram nas obras de Guerra-Peixe: 
a associação entre dodecafonismo 
e nacionalismo e, conforme escrito no 
Curriculum vitae (1971) do compositor, 
a intenção de "facilitar a aceitação da música, 
sim plificando-a para o leigo em dodecafonia". 

Na carta de 24/3/1947 a Curt Lange, 
Guerra-Peixe explica como buscava aproveitar 
características da música nacional em suas 
peças dodecafônicas: "Na técnica dos 12 sons, 
( ... ) procuro dar 'cor' naciona l às minhas obras, 
caracterizando também o meu estilo. 
Não é por meio da s imples 'cópia' da música 

popular, mas por me io de certa correspondência 
melódica e rítmica, que julgo ser o cam inh o 
para se trabalhar pró-música nacional.( ... ) 
Da música do povo procuro col her 
as sugestões que ela me possa dar, evitando 
submeter-me a um regionalismo. ( ... ) 
Note-se que digo 'sugestões' porque penso 
ser por meio delas que o compositor 
deve inspirar-se e não simplesmen te 
copiar a música popular. " 

Influenciado também pelas obras de Mário 
de Andrade, especial mente o Ensaio sobre 
música brasileira, Guerra-Peixe utiliza 
nas peças contornos melódicos e rítmicos 
encontrados e m canções, modinhas e choros. 
O repertório da música popular brasileira 
se introduz em seu novo discurso musical 
e seu aproveitamento pode ser observado nas 
peças de 1946, como a Sinfonia n° 1 (figura 1) 
c Três peças para violão (Pon teio - depois 
Ponteado, Acalanlo e Choro). 

Na infância, ao lado do pai, participou 
de grupos de 'chorões' de Petrópolis e, 
imedia tamente antes de iniciar a 'fase 
dodecafônica', escreveu vários choros. 
Desse gênero da música popular urbana 
brasileira aproveitou, como ele mesmo afirma, 
'sugestões' fortemente presentes 
nas composições de 1947 (figura 2). 

Na tentati va de si mplificar sua música, 
Guerra-Peixe abandonou a concepção estética 
inicial c passou a explorar a repetição 
de modelos melódicos e rítmicos que geram 
fortes referências para o ouvinte. 
A maioria das 'séries dodecafônicas', a partir de 
maio de 1945, apresenta uma estrutura 
simétrica - um modelo de seis sons reprod uzido 
em outra altura, facil itando o recon hecimento 
do perfil melódico. Nas peças de 194 7, a série, 
ainda predominantemente simétrica, 
ganha a qualidade de 'molivadora' c apresenta 
os motivos que serão explorados (figura 3). • 
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Figura 3· Série simétrica e motivadora utilizada no Quarteto n'! 1 (1947) 

~~ ~ 
. !R-

r-
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Acorde de Mi b maior 

Figura 4. Trecho extraído da peça Dez Bagatelas para piano (1946). Nesses do1s compassos finais 
da VIII Bagatela, o compositor ma centro tonal em M i bemol, nota (indicada pelo número 1) 
que inicia e final1za a frase e que gera o arpeJO do acorde de Mi bemol maior (<>ons 8. 9 e 1) 

Indo na contramão das regras que orientam 
a composição dodecafônica, o compositor 
cria centros tonais nas melodias, valoriza 
notas por meio de repetições c polarizações, 
privilegia intervalos (distância entre duas 
notas) consonan les, emprega [rases musicais 
que iniciam e terminam na mesma nota 
e acordes afins com a harmonia clássica 
(figura 4). Intencionalmente, 
evita o 'Lrítono', intervalo constituído 
de três tons, ca racterís tico por sua 
instabilidade explorada na ampliação 
e suspensão da tonalidade. 

Ao trilhar esse caminho contrário 
à ortodoxia, Guerra-Peixe cada vez mais 
se afas tava do dodccafonismo. A partir de 
1948, diminuiu significativamente sua 
produção nessa técnica e, em abril de 1949, 
produziu sua última obra dodecafônica: 

a peça Suíte, para flauta e clarineta. 
Em seu Curriculum vilae, faz uma análise 
desse período com a seguinte observação: 
"O compositor, reconhecendo 
que à sua obra falta o necessário 
sentido social - a que se refere Mário 
de Andrade no Ensaio-, encerra aqui 
a estrepitosa fase 'dodecafônica'; não obstante 
a carreira que algumas composições vêm 
fazendo no exterior, onde são numerosos 
os erros de julgamento registrados na história 
da música. É que, se qu isesse contribuir 
para a música brasileira em termos de cultura 
nacional, precisaria ler uma atitude mais 
humilde, e essa humildade consis tiria 
em começar tudo de novo. Assim haveria 
de ser feito, pois, o que importa 
não é exatamente o compositor, 
mero acidente, mas a própria música." • 

32 • CltNCIA HOJE • vol. 32 • n2 190 



CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA 
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Antropologia 
sem hipocrisia 

Poderia ter sido cantor, arquiteto e até padre, mas se tornou o antropólogo contempo-

râneo mais lido no país. Talvez não da forma como planejava, Roberto DaMatta atingiu o 

sonho de ser escritor: o jovem que enchia cadernos com contos de ficção é hoje o quarto 

autor mais citado em trabalhos acadêmicos da área, atrás apenas dos balizares Max 

Weber [sociólogo alemão (1864-1920)], Émile Durkheim [sociólogo francês (1858-1917)] e 

Pierre Bourdieu [sociólogo francês (1930-2002)]. 

Na faculdade de história conheceu suas duas paixões: Celeste, com quem é casado há 40 

anos, e a antropologia, a que foi introduzido por Roberto Cardoso de Oliveira, um dos 

pioneiros na área de etnologia indígena. A obra mais famosa de DaMatta, o já clássico 

Carnavais, malandros e heróis, marca o abandono da temática indígena a que o autor se 

dedicou durante 15 anos e representa o resgate da abordagem culturalista na antropologia 

brasileira, então sufocada pela perspectiva marxista - e não marxiana, como o 

antropólogo faz questão de frisar. 

Já em seu primeiro livro individual, Ensaios de antropologia estrutural, de 1973, DaMatta 

revela a intenção de buscar o que faz o brasil, Brasil. Em meio a uma ampla versatili-

dade temática, que inclui desde a literatura do [norte-americano] Edgar Allan Poe 

[1809-1849] à panema, um sistema de crenças amazônico baseado na má sorte, o autor 

tenta compreender o dilema e as zonas de mediação entre o brasil minúsculo, das leis e 

normas oficiais, e o Brasil da cultura, maiúsculo- ou o BRASIL, todo maiúsculo, como 

prefere. Na busca daquilo que define o país como uma sociedade relacional, marcada 

por zonas de trânsito entre o brasil oficial e o Brasil pessoal, DaMatta estudou traços 

da cultura até então desprezados pelos acadêmicos como a maladrangem, o 

jeitinho e o discurso autoritário do 'você sabe com quem está falando?'. 

Entrevista concedida a Raquel Aguiar (Especial para Ciência Hoje/ R)) 



l)m pierrô que queria 
ser cowboy 

Roberto Augusto DaMatta nasceu em 29 de julho de 

1936, em Niterói. Seu pai era baiano, de Salvador, e sua 

mãe amazonense. Conheciam-se desde a infância por

que eram filhos de viúvos que haviam se casado. Seu 

pai era formado em Direito mas trabalhava como fiscal 

do consumo- uma profissão extinta, que consistia em 

cobrar das fábricas um imposto sobre as vendas. Por 

força do trabalho do pai, Roberto e seus quatro irmãos 

moraram em Manaus, Maceió, Belo Horizonte, Juiz de 

Fora e São João Nepomuceno (MG). 

Lulita, como era carinhosamente chamada sua mãe, 

Maria de Lurdes, foi uma influência marcante. Ao final 

da tarde, Roberto costumava cantar enquanto seu pai, 

sentado em uma cadeira de balanço, admirava em si

lêncio a esposa ao piano. Da mãe, Roberto herdou não 

apenas o gosto pela música, 

do erudito ao popu-

lar, mas também pelo carnaval. Lembra-se de ser fanta

siado como pierrô junto aos irmãos- "mas queria mes

mo ser cowboy ou piloto", confessa entre risos. 

Outra influência fundamental da mãe, talvez a mais 

definitiva para sua escolha profissional, foi um forte 

sentimento de estranhamente. "Ela estava sempre 

desconfortável nos lugares onde morávamos", recorda. 

"Dizia que tinha saudade de Manaus, fazia comidas 

típicas. Lá, nós éramos a elite, meu avô havia sido 

desembargador, ministro do Supremo Tribunal. Minha 

mãe tinha uma nostalgia da posição social e uma certa 

visão de que nós éramos migrantes, relativamente mar

ginais. Isso me levou a uma especulação sobre as coisas 

sociais." 

Tímido e calado, Roberto queria ser padre. Logo 

desistiria da idéia com a descoberta do esporte e das 

namoradas. Pensou em ser ator ou cantor; como era 

bom desenhista cogitou seguir a carreira de arquiteto. 

"Mas", admite, "desde garoto eu sabia que queria me

xer com idéias, com letras, escrever". Aos 18 anos, en

quanto servia ao Exército, costumava acender um ca

chimbo e escrever contos na máquina Olivetti de seu 

pai. Mostrava os textos a Armando Gonzaga - filho do 

teatrólogo homônimo - , um jornalista que trabalhava 

na embaixada norte-americana do Rio de Janeiro. "Che

gava na casa dele com uns contos horrorosos debaixo 

do braço e ele lia, corrigia." Começou a montar sua bi

blioteca com publicações traduzidas na embaixada, que 

recebia de Gonzaga. 

O que nós estamos fazendo aqui? 

Roberto se formou em História na Universidade Federal 

Fluminense. "Era um curso muito bom, tive professores 

excelentes. Li filosofia, descobri o marxismo." Mas a 

vocação pelas palavras e idéias tornou a antropologia 

um destino incontornável. "Minha motivação maior para 

a antropologia foram os meus próprios problemas. Que

ria entender melhor minha vida, as andanças." A antro-

pologia não tinha o peso conferido às datas no curso 

de história e observava o mundo a partir de perspec

tivas plurais, o que interessou o jovem fascinado 

pelas diferenças e semelhanças entre os homens. 

Além disso, ele descobriu na antropologia uma 

abertura para a temática literária, o que per

mitia "conciliar o desejo de inventar com o 

comentário realístico e inteligente das mo

tivações e relações humanas". 

Roberto chegou ao Museu Nacional 

da Universidade Federal do Rio de Ja

neiro em 1959. aos 23 anos. Foi um 
dos seis alunos da primeira turma 

do curso de Teoria e Pesquisa em 

Antropologia Social criado pelo 

professor Roberto Cardoso de 

PERFIL 
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rvindo 
aoExérc to, 
ao 18 anos 

Oliveira, que já era um nome de desta

que em etnologia indígena. "Lembro

me que a primeira vez que fui à casa 

do Roberto, descobri mais do que um 

professor. Ele era o cara que eu 

queria ser, a vida que eu queria ter. Ele 

foi extremamente importante não só 

na minha vida intelectual, como também 

na emocional e psicológica. Ele criou em 

mim determinados hábitos de ética aca

dêmica, como a preocupação com as edi

\ 

ções dos livros - se estamos lendo u-ma tradução ou um 

original; como são feitas as citações, muito importantes 

no mundo acadêmico onde o que ganhamos de fato é o 

reconhecimento pela originalidade em determinado 

tema." 

DaMatta estudou etnologia indígena durante 15 anos. 

Seu primeiro trabalho de campo foi entre os índios 

Terena, do Mato Grosso, como assistente de Roberto 

Cardoso. O trabalho consistia basicamente em entrevis

tar os índios, que viviam em cidades. "Foi uma expe

riência muito boa", recorda Cardoso. "Éramos todos jo

vens e o Roberto saiu-se muito bem. A experiência de 

campo em antropologia é fundamental, porque existem 

coisas que não se aprendem nos livros, mas no corpo-a

corpo. Essa dimensão do sentimento é muito importan

te como forma de acesso à realidade." Cardoso reage 

com modéstia à gratidão explícita demonstrada pelo 

ex-aluno e amigo. "A experiência foi muito rica para 

mim também, aprendi muito no contato com os estu

dantes, inclusive em termos pessoais. Hoje, o Roberto é 

um dos meus melhores amigos." 

O livro Índios e castanheiros, de 1967, marca a es

tréia literária e a amizade de Roberto DaMatta e Roque 

de Barros Laraia. Eles estudavam a relação entre gru

pos indígenas e a frente extrativista de castanha-do

pará. "Roberto estudou os Gaviões e eu estudei os 

Suruí", esclarece Lar aia, hoje professor na Universida

de de Brasília. "Nossa base era em Marabá (PA). Na 

época era uma cidade muito pequena e violenta, que 

aglomerava castanheiros, garimpeiros e prostitutas. Fa

zia um calor modorrento e ficávamos até 10 dias espe

rando juntos o barco que nos levaria para as tribos. Em 

uma dessas esperas impacientes perguntei ao Roberto 

se ele gostava de mato. Ele respondeu que não. Per

guntei se ele tinha sido escoteiro e a resposta também 

foi negativa. Perguntei se ele gostava de pescar e caçar, 

ele negou mais uma vez. Perguntei, então, o que está· 

vamos fazendo ali." DaMatta lembra que os dois riram 

muito depois dessa reflexão. "Passamos muitas dificul· 

dades", reconhece La raia. "O barco que nos transporta

va quase virou e sofremos um acidente na ferrovia 

Tocantins. Mas também vivemos muitas coisas boas e 

eu tive a honra de ser seu padrinho de casamento." 

Em seguida às experiências com os Terena e os Ga

viões, DaMatta viveu entre os índios Apinajé, no estado 
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de Goiás. Então já estava ligado ao pro

jeto Brasil-Central, firmado entre a Uni

vers idade de Harvard e o Museu Nacio

nal. De 1963 a 1970, o antropó logo se 

dividiu entre períodos em campo e a 

elaboração de sua tese de doutorado, 

em Harvard nos Estados Unidos. Ore

sultado foi seu segundo livro, de 1967: 

Um mundo dividido: a estrutura so

cial dos índios Apinajé. Dedicado a 

Celeste, que contribuiu ativamente com a rea

lização de entrevistas entre as mulheres indígenas, o 

livro sugere "conhecer para defender". DaMatta pro

põe que as sociedades indígenas sejam salvas não por 

uma alegação de "inocência", mas porque são forma

das por "homens como nós", o que na época era uma 

visão radicalmente nova. O antropólogo já se preocupa

va em estudar o ri tua l e se interessou pela Festa de São 

José, que entre os Apinajé consistia em um momento de 

carnavalização no qual os índ ios se vestiam como bran

cos e os bran cos se comportavam como índios. Chegou 

a mobilizar assistentes para acompanhá-lo a campo, 

mas a festa foi cancelada. O desejo de tomar a festa 

como objeto de estudo, porém, já estava estabelecido. 

De volta para casa 

Em O que faz o brasil, Brasil, de 1985, DaMatta revela 

que seu início na antropologia esteve ligado a dois con

tatos fundamentais- com os Estados Unidos e com os 

indígenas. "Vivendo entre os índios", afirma, "pude 

perceber alguma coisa crítica em te rmos da diversida· 

de humana e experimentar ver, não apenas olhar, o meu 

próprio grupo de outra perspectiva e a partir de outra 

experiência". Nesse trecho extraído de Ensaios de an

tropologia estrutural já se pode notar a base do método 

que seria sistematizado em Relativizando: uma intro

dução à antropologia social, de 1981. O livro, que pro

põe o estranhamente do familiar como condição para 

DaMatta em trabalho de campo, 
na primeira fase de sua carreira ____ __.-_....,..,lfll 



a análise antropológica, é para muitos jovens 
estudantes de antropologia em todo o país 

o primeiro contato com a literatura da área. 
Em oposição a uma postura etnocêntrica, a 

obra busca a observação contextualizada 
dos grupos humanos, de acordo com os va

lores específicos vigentes em sua socieda· 

de particular. 

Contribuiu para a dedicação de DaMatta 

à análise crítica da realidade brasileira não 
só o trabalho de campo, mas também a per

manência nos Estados Unidos. O antropólo· 
go considera sua experiência próxima à vi

vida por Alexis de Tocqueville (1805·1859), 

o sociólogo francês autor de O antigo regi

me e a revolução e A democracia na Amé

rica, também nascido a 29 de julho, que se 

revela igualmente perplexo perante a igualdade obser

vada naquele país. "Os professores e alunos se tratam 
com igualdade, discordam. Eu trouxe isso para o Brasil, 

o que aliado à minha personalidade era interpretado 

como uma agressividade pela qual paguei um preço 

razoável. Aqui você não pode discordar de ninguém." 
DaMatta retornou definitivamente para o país em 

1970, durante o período militar. Foi quando escreveu 

seu livro mais famoso, Carnavais, malandros e heróis: 

para uma sociologia do dilema brasileiro, lançado em 

1979. "Ele foi nascendo por partes", explica. "Primeiro 
surgiu um artigo sobre os rituais de licença, chamado 

Desfiles, paradas e procissões. Depois, redigi um artigo 
que comparava o carnaval com a festa da Independên

cia." DaMatta inaugurava uma forma inédita de falar 

sobre o país, que se detinha no espaço de mediação 

entre a interpretação dos macroprocessos sociais e a 

vertente culturalista, que analisa no cotidiano as situa

ções sociais concretas. O livro marcou uma inovação 

definitiva nas concepções sobre o Brasil ao resgatar o 

conceito de cultura, que a esquerda havia desqualifi

cado na produção acadêmica. 
Para DaMatta, o carnaval representa a oportunida

de fantasiosa de livre trânsito em espaços sociais 

proibitivos no cotidiano. "Além do carnaval, que é um 
rito de inversão, há festas de manutenção da ordem, 

como procissões e paradas militares, solenidades que 

celebram as relações sociais tais como dadas na rotina." 

O carnaval remete à lógica relaciona[ do país, que na 

política se expressa pela negociação e conciliação. "Em 

uma sociedade onde moderno e tradicional convivem, a 

malandragem e o 'jeitinho' representam o dilema entre 
um esqueleto nacional feito de leis, cujo sujeito é o 

indivíduo, e situações concretas, em que se recorre ao 

artifício de relações pessoais." Como o autor apresenta 

em A casa e a rua, lançado em 1987, temos atitudes 
distintas na casa, espaço da família e dos costumes, e 

na rua, espaço do trabalho e das leis. 

O resultado é um sistema social que o~cila entre o 
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indivíduo (o sujeito da rua, das leis 

universais que modernizam o Brasil maiúsculo) e a pes
soa (o sujeito da casa, das relações sociais, do brasil 

minúsculo). Essa análise é sistematizada no livro O que 

faz o brasil, Brasil, ganhador do Prêmio Casa Grande e 

Senzala como a melhor interpretação do Brasil nos anos 

8o. "A ligação entre os dois brasis é estabelecida pela 

malandragem, o jeitinho, a figura do despachante, o 

'sabe com quem está falando?', que atuam na relação 
entre o brasil e o Brasil", esclarece o autor. 

DaMatta foi bolsista, professor e pesquisador no 
Museu Nacional. Chefiou o Departamento de Antropo

logia e atuou na consolidação do Programa de Pós-gra

duação em Antropologia Social, do qual foi coordena

dor. Passou a lecionar na Universidade de Notre Dame, 

nos Estados Unidos, em 1987, onde ocupa a cátedra 

Reverendo Edmund P. Joyce. Foi professor visitante em 

universidades como Berkeley e Cambridge e realizou 

conferências nos principais centros de pesquisa e ensi

no de antropologia social, entre eles Harvard, Vale, 
Princeton e Colúmbia. É membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, da Academia Brasileira de Ciên
cias e da American Academy of Arts and Sciences. 

Hoje, DaMatta permanece no Brasil durante seis 

meses por ano, tempo dedicado aos oito netos que fa

zem de sua casa uma festa ininterrupta. Sua obra con

tinua a buscar o entendimento da sociedade brasileira, 

mas se os aspectos inusitados como o carnaval, a sau

dade e o jogo do bicho foram seu objeto privilegiado 

até agora, hoje o autor se volta para um dos temas mais 
recorrentes e controversos: a pobreza, assunto de seu 

próximo livro, ainda sem previsão de lançamento. Re· 

centemente, ele realizou o sonho de escrever ficção com 

a publicação do conto 'Primeiro beijo' no livro Mais 21 

histórias de amor, que reúne textos de personalidades 
reconhecidas por trabalhos em diversas áreas. 

De forma descontraída e bem-humorada, o antropó

logo recebeu Ciência Hoje em sua casa, em Niterói, para 

esta entrevista. 
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Durantl:' 15 anos, 
o antropólogo 
(o quarto em pé, 
a partir da 
esquerda) 
dedicou-se 
à etnologia 
indígena 
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A motivação que o levou para a antropologia 
foram seus próprios problemas, 
o desejo de entender as mudanças exigidas 
pela profissão do seu pai, mas qual foi 
o impulso definitivo para a carreira? 
Sempre fiz muitas perguntas para as quais não 
tinha resposta. Por problemas pessoais mesmo, 
problemas de experiência que todo mundo tem. 
Outro dia es tava lembrando de um episódio 
de quando eu tinha uns 14 anos. Éramos cinco 
irmãos e papai nos levava uma vez por ano 
ao dentista, que muito gostava de conversar 
comigo. Ele me sugeriu que lesse Tarzan. 
Então eu li Tarzan- o rei da selva, 
A volta de Tarzan, li todos. E por minha própria 
conta fiz pesquisas na biblioteca central de Juiz 
de Fora, comecei a pesquisar sobre evolução, 
Darwin- porque Tarzan tinha sido criado 
por macacos. Acredito que isso antecede 
o meu despertar para a antropologia. 

Como foi o contato com a antropologia 
durante o curso de história? 
Terminei o cien tífi co, vim para Niterói, 
fiz o vestibular, entrei na Faculdade Fluminense 
de Filosofia, que hoje é uma universidade. 
Tinha um grupo de amigos, discutíamos filosofia, 
política. A minha entrada no grupo sempre 
foi a antropologia. O professor [Luís de] Castro 
Faria, da Fluminense, foi meu passaporte para 
o Museu Nacional. Pedi para fazer um estágio, 
era 1960 e eu já linha minha vocação intelectual 
estabelecida. Eu queria ser escritor 
e a antropologia era o que mais se aproximava 
dessa vocação. Ao mesmo tempo, linha muito 
interesse por coisas humanas e essa era uma 
curiosidade que queria balizar por um 
conhecimento sistemático. 

E como surge a Celeste nessa história? 
Foi curioso. Quando estava fazendo vestibular, 
um amigo que já era da Faculdade de Letras falou 
assim: "aqui, nesta faculdade, a gente não aprende 
nada e não ganha nada, talvez você consiga, 
se li ver sorte, uma namorada". E foi exatamente 
o que aconteceu comigo. Encontrei Celeste 
no primeiro dia de vestibular. Vi aquela menina 
entrando na sala, o riso dela de felicidade. Falei, 
"a h, vou namorar essa menina". Ela era uma pessoa 
que achava tudo fácil, para mim tudo era 
complicado. Conheci Celeste em 1957, começamos 
a namorar e ficamos esperando oportunidade 
para casar, o que aconteceu quatro anos depois. 

Como foi a sua relação com Roberto 
Cardoso, no Museu Nacional? 
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Roberto Cardoso foi uma figura importantíssima. 
Ele foi o meu mentor intelectual, me deu um 
modelo de procedimento científico. Foi a primeira 
pessoa que me ensinou, por exemplo, que você 
deve prestar atenção na edição de um livro, 
me falou da importância do prefácio , que é um 
melalexlo sobre o próprio livro e as circunstâncias 
em que foi escrito. Ele marcou todo o seu grupo 
de alunos como exemplo de rigor, de disciplina 
acadêmica, de amor pela academia, de honra 
à profissão de professor, embora ganhando pouco. 
Era a concretização do ideal acadêmico, 
que até hoje, no Brasil, é um ideal complicado 
de alcançar: nós tínhamos uma relação forte 
com o mundo das idéias, e não com o mundo 
do poder. Mais ainda, Roberto era também 
meu modelo de família. 

Como é a relação entre vocês hoje? 
A gente tem rivalidade, tem conflito, tudo isso 
acontece, mas quando se supera essa fase 
de adolescência intelectual e se chega 
à maturidade - que é o meu caso, porque hoje 
também sou velho e a diferença entre nós é muito 
pequena-, passa a ser algo muito bonito. 
É bom reconhecer isso e poder transmitir 
para os pesquisadores, essas pessoas que dentro 
do ambiente difícil da universidade brasileira 
se preocuparam com a discussão de idéias 
e não com fazer política : nós discutíamos idéias 
com consciência política, com o coração do lado 
certo. Nos preocupávamos com a questão indígena, 
o futuro dessas populações. Está escrito 
em O mundo dividido: não lemos direito 
de exterminá-las ou modificá-las porque são 
humanidades diferentes da nossa- o que é uma 
idéia hoje corrente, mas não era na época de 1960. 
E não era também muito comum que meninos 
nascidos na praia de Icaraí ou na praia 
de Copacabana, nos bairros de classe média 
do Rio de Janeiro, fossem para o meio do mato, 
em Goiás, ver gente com leishimaniose, 
dar injeção em índio - porque isso tudo faz parte 
do ofício de etnólogo. Brigar com invasores 
de terra, correr riscos, ser ameaçado de morte. 
Coisas que eu achei que nunca deveria falar 
-o que também explica a postura das pessoas 
que eram contra o tipo de trabalho que fazíamos, 
com a idéia de que éramos alienados, 
conservadores. Para mim, a luta indigenista 
sempre foi parte da minha profissão como 
etnólogo. E isso era uma marca do ensino 
que o Roberto imprimia no Museu, 
além do fascínio pelos problemas teóricos, 
o respeito pela vida intelectual. Naquela época 
não tínhamos verba para pesquisa. Estávamos 



em uma ditadura militar, recebíamos visitas 
no t-.Iuseu de senhores que eram agentes 
de segurança. É preciso também dizer isso. 
Eu era coordenador do programa mas 
não denunciei nenhum colega, não deixei 
de contratar ninguém que era de esquerda 
e que não, digamos assim, comungava com 
as minhas idéias. Fiz uma gestão extremamente 
democrática quando era coordenador 
do programa, apesar das circunstâncias 
e dos ataques que recebi não só da esquerda 
como também da direita. Uma vez escrevi para 
a revista do MEC um artigo sobre bailes 
de carnaval que foi censurado. Essas coisas que a 
gente não fala até ler uma oportunidade de falar. 

Em O que faz o brasil, Brasil, o senhor 
comenta dois contatos fundamentais 
na sua trajetória acadêmica: os Estados 
Unidos e os índios. Essas experiências 
trouxeram mais lucidez para abordar o Brasil? 
A pesquisa com os índios foi levar o meu 
eslranhamenlo ao máximo. São populações muito 
pequenas, muito frágeis. A presença de dois 
pesquisadores abala tudo. No dia seguinte, 
os índios estão tossindo, é impressionante. 
Em uma pesquisa dessas, fica-se sozinho, 
imerso em outra sociedade. Uma vez, conversando 
com Lévi-Slrauss sobre trabalho de campo, 
recordei duas ou três vezes em que podia 
Ler morrido. E ele falou: realmente, nós éramos 
loucos, porque éramos jovens. Já nos Estados 
Unidos, descobri uma densidade intelectual muito 
grande. Uma das coisas que me impressionaram 
foi quando cheguei na sala do meu professor 
em llarvard, Maybouy-Lewis, e vi que sua 
biblioteca era a mesma que tínhamos no Museu. 
Me perguntei, então, por que ele era mais agudo 
na sabedoria antropológica. Porque ele sabia 
ler os livros. Lá eu aprendi a ler cada autor. 
Isso me encantava: a b ibl ioteca com milhões 
de volumes e lodo mundo sendo pago para estudar. 
O segundo eslranhamcnlo importante para 
o estudo da sociedade brasileira foi com o estilo 
de vida norte-americano, com o individualismo 
e o igualitarismo típicos dessa sociedade. 

E como veio a idéia de escrever sobre 
o Brasil, ainda nos Estados Unidos? 
Montei o projeto de fazer alguma coisa 
sobre sociedade brasileira quando recebi o disco 
Tropicólia, no Natal de 1969. Quando ouvi 
a música Noite dos mascarados, 
do Chico Buarque, pensei em fazer um artigo 
sobre o carnaval. E quando voltei para o Brasil, 
querendo escrever um livro, reuni um artigo sobre 

mito, outro sobre a panema, a má sorte na Amazônia, 
e decidi completar o livro (que seria Ensaios 
de antropologia estruturai) com um artigo sobre 
o carnaval. Quando comecei a escrever O carnaval 
como um rito de passagem, descobri a pólvora. 
Dali nasceram três outros artigos que foram a base 
do Carnavais, malandros e heróis. Surgiu então outra 
carreira, outra obra sobre o Brasil, que pegou 
as pessoas um pouco desprevenidas porque cu estava 
trabal hando com materiais tipicamente 
antropológicos. [Os sociólogos brasileiros] Gilberto 
Freyre (1900-1987], Caio Prado Jr. (1907-1900]. 
Sérgio Buarque de Holanda [1902-1982] trabalharam 
com materiais nobres: tratados, mapas, material 
h istórico. Eu trabalho com material humilde: 
como as pessoas comem, festejam -coisas que passam 
despercebidas. O carnaval nunca linha 
sido estudado por ninguém academicamente. 
Entrei com um trator, estava arrebentando mato. 

Qual fo i o impacto do livro no Brasil? 
Fora dos círculos antropológicos, foi muito grande. 
O livro foi muito elogiado. Dentro desses círculos , 
leve uma resenha muito ruim, em que o livro 
foi classificado como de d ireita . Dos antropólogos 
da minha geração, sou provavelmente o mais malhado. 
E deve ler uma razão para isso. Porque escrevo claro 
demais ou porque perturbo mais. Criticam Carnavais 
de forma pueril. Alegam que não falei em classes 
sociais. Mas eu queria justamente mostrar 
que é possível estudar o Brasil por outro viés, 
por seus rituais nacionais- o carnaval, 
as paradas militares, as procissões. 

A ousadia da temática é um dos traços 
que mais distingue seu trabalho. 
Ao abordar a sacanagem como uma categoria 
social, a intenção era incomodar? 
O artigo A teoria da sacanagem fiz mesmo 
de sacanagem. Tinha vontade de incomodar, 
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tanto a direita como a esquerda. Tinha vontade 
de mostrar a quadradice do pensamento 
da esquerda brasileira, todo mapeado por um 
marxismo mecânico. A esquerda não era 
marxiana, mas marxista, determinava que quem 
não falou em classes sociais não entendeu o Brasil. 
A preocupação com a solidariedade social, 
com a igualdade, que é um projeto embutido 
na esquerda, tem que ser trazido à lona. 
Eu eslava tentando fazer isso, mas também 
me desvencilhar dos aspectos formais 
de uma esquerda que acaba trabalhando à direita, 
desse formalismo de achar que se resolve o Brasil 
com leis- que são sempre autoritárias, 
sejam de esquerda ou de direita. 

O senhor escreve de forma simples, 
mas sem simplismo, e apresenta seus 
argumentos de modo claro e informal. 
Essa também era uma forma de contestar 
a produção acadêmica? 
Junto à proposta de romper com o formalismo 
das fórmu las, tanto da direita quanto da esquerda, 
uma das reações da minha antropologia 
6 o compromisso de clareza com o leitor, 
para que ele saiba do que estou falando. 
Posso dizer que simplesmente não en tendo o que 
dizem muitos sociólogos que li e continuo lendo. 
Por isso decidi escrever de maneira diferente, 
de forma que Lodos entendam. Razão pela qual 
sou muito lido, sobretudo pelos jovens. 

O senhor nunca foi filiado 
a partidos políticos? 
Graças a Deus, nunca tive nem partido 
nem religião. Um Sartreano ... E não Ler turma 
no Brasil é um horror, você é um ser desgarrado. 
A ida para os Estados Unidos me desenlurmou 
mais ainda. Então, sou um lobo solitário, 
totalmente independente. Falo o que quero, 
tem as coisas que gosto, tem as que não gosto. 
Sou liberal, nunca deixei de ser, acho fundamental 
estabelecer regras, que se mudam quando 
não são certas. Acho fundamental o mercado, 
detesto intrusões estalais, porque na universidade 
brasileira a minha experiência foi um desastre. 
Eu linha escrito 10 livros e ganhava a mesma coisa 
que o cara que trabalhava do meu lado e não linha 
escrito nenhum. Achava isso injusto. 
Assim como achava injusto que um aluno que ia 
para o Museu com um carro melhor do que o meu 
não pagasse nada. Tem tanta imaginação no Brasil, 
por que não tem imaginação para gerenciar 
melhor a universidade? Sou contra esse discurso 
demagógico de que a universidade não tem 
que se preocupar com dinheiro. 
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A universidade é uma empresa, 
que tem custo-benefício e uma contabilidade. 

O senhor fez sempre uma antropologia 
sem hipocrisia, que fala do jeitinho, 
da malandragem, do que estó no meio. 
Como veio essa idéia de mostrar o que junta 
os dois lados da moeda no Brasil? 
Uma das coisas que me distingue como intérprete 
do Brasil é que existe muito pouca ambigüidade 
nos outros. Para mim, a ambigüidade 6 o valor 
no Brasil. Estar no meio não é uma questão 
só de ausência, é uma posição consciente: você deixa 
para resolver amanhã, escolhe ficar com os dois. 
Isso está muito bem colocado no ensaio sobre 
Dona Flor e seus dois mo ridos. Trabalhei a questão 
da ambigüidade como acredito que nenhuma outra 
pessoa trabalhou. Sempre observam o Estado contra 
a sociedade ou a sociedade contra o Estado, 
como se houvesse uma defasagem ou como se fosse 
possível um encaixe. É mais complicado que isso. 
Quanto mais se quer que o Estado corrija 
a sociedade, mais a sociedade se defende desse 
Estado. Essas duas coisas se combinam e criam 
zonas i nlermediárias, há uma d ialélica entre elas. 
Por isso, sempre resisti ao que chamo uma sociologia 
normativa, que indica receitas. 

Mesmo em O que faz o brasil, Brasil, a resposta 
para a pergunta do título é o próprio dilema. 
Exato. Você tem que enfrentar o dilema se quiser 
se transformar. Aí tem um pouco de [Sigmundj 
Freud [1856-1939) e da minha experiência 
na análise: é preciso sobretudo ler consciência 
da maneira como se é. É a consciência 
de como somos que vai nos levar à superação 
de determinados dilemas. A consciência 
não é uma receita, é uma visão dos dois lados. 
Abraçar-se a si próprio, com suas mazelas, 
com suas vergonhas, suas coisas boas. A superação 
é se abrir ao dilema. Mas é difícil, o dilema 
é um traço constitutivo do Brasil. É uma sociedade 
que tem problemas sérios em relação a limites, 
por isso funciona com dois, três códigos ao mesmo 
tempo. E quanto mais se pode transcender tanto 
a casa quanto a rua, mais se manipulam os códigos. 
É um superpersonalismo. Quando alguém 
se transforma em uma pessoa célebre, passa a Ler 
o direito de fazer coisas que os outros não têm. 
Tem a opção de seguir a lei ou de não segui-la. 
Vejo jornalistas, formadores de opinião pública 
dizendo "fulano está acima da crítica". Quando 
se tem uma sociedade em que a elite acha 
que existem pessoas acima do bem e do mal, 
como se pode ter democracia? Quem está acima 
do bem e do mal evidentemente é alguém 



Principais obras 
DaMatta escreveu 11 livros e diversos artigos científicos. Algumas de suas principais 

contribuições para a antropologia brasileira são fndios e castanheiros (1967, 

com Roque Laraia); Um mundo dividido: a estrutura social dos fndlos Apinayé (1967); 

Ensaios de antropologia estrutural (1973); Carnavais, malandros e heróis: 
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à antropologia social (1981); Universo do carnaval: Imagens e reflexões (1981); 

O que faz o brasil, Brasil? (1985); A casa e a rua (1985) 

e On the Brazillan urban poor an antropological report (1995). 

que tem direito de dizer "Você sabe com quem 
está falando? Eu sou fulano de tal". 
Aqui isso é normal, e assim vamos vivendo. 
A questão da minha obra é como construir 
uma democracia em cima disso. 

O senhor teve uma influência muito grande 
do antropólogo escocês Victor Turner 
[1920-1983], que estuda o efêmero, a festa .. . 
É verdade. Na obra de 1\uner, que se tornou meu 
amigo, o que me fascinava era o liminar, aquelas 
situações de graça que tanto ocorrem no plano 
individual quanto no coletivo e que em muitas 
sociedades se situariam fora do tempo e do espaço: 
é o milagre, a procissão. A aplicabilidade ao caso 
brasileiro era óbvia e fui a primeira pessoa a fazer 
isso. A noção de momento liminar aplicada 
ao carnaval permite entender certos valores 
da sociedade brasileira. O carnaval representa 
um contrato social ao contrário, a utopia do Brasil: 
é um tempo em que ninguém trabalha, 
todo mundo se diverte, lodo mundo está livre 
e ninguém pode brigar com ninguém. Isso diz 
muita coisa sobre o Brasil, sobre o cotidiano 
brasileiro que é pesado, duro, repressivo. 

Claude Lévi-Strauss 
é outra influência fundamental? 
Exatamente. Lévi-Strauss, Franz Boas, 
[antropólogo alemão (1858-1942)]. Louis Dumont 
[antropólogo francês (1944-)]. Mas Lévi-Strauss 
é uma pessoa realmente fundamental. 
Li tudo o que ele escreveu. Nos encontramos várias 
vezes, ele me encorajou. Enviei para ele o primeiro 
artigo de análise estrutural que fiz na minha vida, 
um artigo sobre Edgar Alan Poe. Ele me respondeu 
com urna carta de três páginas, dizendo 
que o artigo era maravilhoso. Essas são as minhas 
influências, mas há uma síntese com os mestres 
brasileiros: Sérgio Buarque, Caio Prado e, 
sobretudo, Gilberto Freyre. 

Como anda seu atual trabalho 
sobre pobreza? 
Tenho um manuscrito cheio de notas. 
Jõ'iz uma pesquisa sobre como os pobres 
explicam a situação deles. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, a pobreza é lida de maneira 
individual. Cada um se culpa individualmente 
pela pobreza, quem não tem sucesso é o perdedor. 
No Brasil a visão é estrutural. Também perguntei 
nas entrevistas o que eles consideram classe média, 
pobre e rico, porque no Brasil a pobreza 
não é uma questão somente de posse de bens 
materiais, como na sociedade norte-americana. 
É um estado de espírito, uma maneira de ser. 
Por causa de um sistema de classificações múltiplas, 
que se sobrepõem, pode-se ser rico e ser pobre, 
é um mecanismo compensatório. 

Tem vontade de se dedicar à ficção? 
Quando venho para o Brasil, essa vontade fica mais 
forte. É até possível que entre na ficção quando 
me aposentar e vier definitivamente para cá. 

O senhor se ressente por não ter sido cantor, 
padre ou arquiteto? 
Claro, sou frustradíssimo. Queria ser tudo, uma 
onipotência brutal. Queria ser artista de cinema, 
cantor. Agora eu canto, tenho cantado cada vez mais. 
No aniversário de 50 anos de casamento do Roberto 
Cardoso, cantei My way, todo mundo gostou. Quando 
me aposentar e voltar ao Brasil, quero fazer sarau aqui 
em casa, montar um grupinho para cantar as músicas 
norte-americanas de que eu gosto, fazer karaokê. 
Ainda tenho saúde. Há 20 anos, corro todo dia 5 km. 
Isso é uma coisa que gosto de fazer e de que tenho 
necessidade: ficar suado, me sentir saudável. 
Tenho vontade de pintar, de aprender a técnica 
de aquarela, desenhar, fazer poesia, fazer tudo. 
A gente tem que se expressar de todas as maneiras. 
Agora que o passado fica maior do que o futuro, 
começo a ter mais chances de pensar na vida. • 

PEIFIL 
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TECNOLOGIA Conversão de motores de aviões para álcool baixa custo dos vôos 

Solução nacional 
pode decolar 

Caso venha a ser cumprida, a 
promessa de revitalizar o 

Programa !'\aciona! do Álcool, fei
ta durante a última campanha 
presidencial, pode trazer consigo 
uma novidade surpreendente: 
aviões movidos a álcool. A tecno
logia, desenvolvida na mesma 
instituição que pernútiu a conver
são de motores de automóveis a 
etanol, já es tá plenamente ma
dura e espera apenas, para deco
lar, a homologação das primeiras 
aeronaves convertidas. 

Foi o sucesso do uso do álcool 
em motores de automóveis que 
despertou o interesse dos pesqui
sadores do Centro Técnico Aeroes
pacial (CTA) c da Escola de Enge
nharia de São Carlos (EESC/USP), 
ainda na década de 1980, a pes
quisar o uso do álcool como com
bustível em aviões treinadores 
T-25 da fo'orça Aérea Brasileira 
(FAB). Mas ainda não era a vez 
dos aviões: "A pesquisa foi aban
donada pelo CTA em função de 
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outras prioridades, e continuou, 
com altos e baixos, no Labora
tório de Aeronaves, atual Depar
tamento de Aeronaves, no cam
pus da USP em São Carlos··, conta 
o pesquisador Romeu Corsini. 
Além de iniciar as primeiras pes
quisas no CTA para converter 
motores de aeronaves ao funcio
namento a álcool, Corsini foi tam
bém o responsável, junto com o 
engenheiro Célio Bruder e equi
pe, pelo desenvolvimento de so
luções que tornaram viáveis a 
conversão dos motores de auto
móveis a álcool e estimularam o 
Programa do Álcool no país. "Em 
determinado momento, mais de 
90% dos automóveis novos ven
didos no país eram movidos a ál
cool", recorda-se. 

Mantidas pelo pesquisador 
Dawilson Lucato, em São Carlos, 
as pesquisas sobre conversão de 
motores acabaram comprovando 
a plena viabilidade do álcool em 
motores de pequeno porte e per-

mitiram desenvolver as primei
ras aeronaves a voar com o com
bustível no país. A primeira de
las, uma aeronave Piper Pawnee, 
convertida em caráter experi
mental, já voou mais de 300 ho
ras, não apresentando nenhum 
problema. Vencendo a descon
fiança inicial dos pi lotos, a aero
nave mostrou excelente desem
penho c o uso do etanol em seu 
motor surpreendeu, apresentan
do, inclusive, vantagens adicio
nais em relação ao uso em auto
móveis (ver 'Van tagens tecno
lógicas do uso do álcool'). Dian
te de resultados tão positivos, es
pera-se, apenas, a conclusão do 
processo de homologação dessas 
primeiras aeronaves pelos órgãos 
oficiais para a conversão de aero
naves similares e a fabricação de 
novos motores no país. 

''A idéia é iniciar com a con
versão da frota nacional de aero
naves agrícolas, pois nossas pes
quisas revelaram a total eficácia 



da tecnologia em aeronaves d e 
pequeno porte e a necessidade de 
se diminuir c ustos nesse setor", 
informa o engenheiro ]ames Wa
terhouse. Segundo ele, o elevado 
preço e a 'dolarização' da gasoli
na aeronáutica elevaram o custo 
da hora de vôo das aeronaves agrí
colas e praticamente inviabiliza
ram o seu uso. "Ao adotar o álcool 
como combustível, pode-se dimi
nuir o custo da hora de vôo em 
cerca de 40% e aumentar a área 
pulverizada por aviões no país em 
cerca de 16 vezes", estima o pes

quisador. No futuro, aposta Water
h ouse, "consolidada a tecnologia 
do motor a álcool, nada impedi
rá, que ela venha também a ser 
utilizada em peque nas aeronaves, 
no transporte de cargas ou de pas
sageiros". 

Ex-aluno da Escola d e Enge
nharia de São Carlos, \1\laterhouse 
é um dos que se deixaram con
taminar p ela idé ia de aviões mo
vidos a álcool. Ao lado do enge
nheiro Ornar Pugliesi, também 
ex-aluno na EESC, ele dirige 
atualmente a Aeroálcool - em
presa criada por eles e instalada 
em Franca, interior de São Paulo, 
especialmente para cuidar do de
senvolvimento, da certificação 
e da incorporação do u so do ál-

Detalhe do motor a pistão 
convertido para funcionar a álcool 

cool em aeronaves a pistão. Na 
em presa, trabalha-se atualmente 
na certificação de vários motores 
para pequenas aeronaves. A ex
p ectativa é obter a homologação 
no CTA para motores a álcool, ao 
mesmo tempo em que se inicia a 
montagem, no país, de aeronaves 
modelo PA-25 com motores con
vertidos. Pretende-se, ainda, ins
talar um sistema naciona l de re
venda c de assistência técnica das 
aeronaves convertidas e/ou fabri
cadas, além de uma escola de pi
lotos e técnicos em aviação agrí
cola . ''A idéia"- afirmam os enge
nheiros - "é revitalizar a p eque
na aviação comercial, iniciando 
p elo se tor agr.ícola". 

Usar o álcool como combustí
vel na aviação pode parecer ape
nas sonho ou persis tência de um 
grupo de pesquisadores. Mas não 
se trata apenas disso. Estão em 
jogo nesse processo três questões 
cruciais para o país: a autonomia, 
a economia e a ecologia. Recurso 
escasso e supervalorizado, a ga
solina aeronáutica é também al
tamente poluente. Sua alta octa
nagem é originada da grande 
quantidade de chumbo que pos
sui e que, de pois de queimada , 
ger a compostos extremamente 
nocivos à saúde. É para essa vilã 
dos preços altos e do m eio am
biente que o etano! aparece como 
substituto - uma solução n acio
nal, mais barata e não poluen 
te -, afirmam os especialistas. 
Para que a idéia d ecole, no entan
to, falta "acertar em uma política 
en ergé tica sólida, em que o álcool 
figure novamente como alterna
tiva", opinam os especialistas. 

Caso isso aconteça e o Proálcool 
-que já foi considerado o melhor 
programa de combustível a lter
nativo do mundo - se res tabele
ça, o caminho já está traçado. Afi
nal, tecnologia para voar a álcool 
no país já existe. 

Vera Rita da Costa 
Ciência Hoje/SP 

VANTAGENSÁTECNOLÓGICAS 
DO USO DO LCOOL 

EM DIA 

Além de causar menos poluição e ser mais barato, 
o uso do álcool, na forma de etano! hidratado, 
revelou outras vantagens, quando comparado ao 
da gasolina aeronáutica. Entre elas, estão: 

COMBUSTÃO LENTA • A menor velocidade de 
combustão diminui os esforços mecânicos, evitando 
a fadiga dos componentes, suavizando o funciona
mento do motor e aumentando a sua vida útil. O fato 
do álcool não atacar o óleo lubrificante também au
menta a durabilidade do motor. 

AUMENTO DE POTÊNCIA • A presença de oxi
gênio na molécula do álcool, associada à velocidade 
mais baixa de combustão, aumenta a potência do 
motor. O aumento é da ordem de 8% e pode chegar a 
20%, estimam os engenheiros. A presença do oxi
gênio confere ao etano[ uma condição mais estável 
de queima e permite variações maiores de fluxo, 
condição em que a gasolina causaria a parada do 
motor. 

MENOR PRESSÃO DE VAPOR • A menor 
pressão de vapor do álcool evita a formação de bolhas 
de vapor na tubulação de alimentação e aumenta a 
segurança, evitando acidentes graves causados em 
regiões de clima quente, onde a gasolina vaporiza e 
bloqueia o fluxo de combustível. 

DESVANTAGENS 
As principais desvantagens do uso do álcool em 
aeronaves são: 

DIFICULDADE DE PARTIDA • É preciso adotar a 
mesma solução dos automóveis a álcool: um peque· 
no tanque de gasolina, a ser acionado apenas na 
partida. Nas aeronaves em teste, o pequeno tanque 
de partida foi incorporado com sucesso ao modelo. 

CORROSÃO • A maior agressividade da corrosão 
requer o uso de revestimento anticorrosivos, seme· 
lhantes aos usados em motores de automóveis a 
álcool. 

DIMINUIÇÃO DA AUTONOMIA DE VÔO • 
O aumento do consumo de combustível reduz a auto· 
nomia de vão. Apenas o aperfeiçoamento das con
versões, utilizando taxas de compressão maiores 
e sistemas de ignição e alimentação melhores, po
derão diminuir o consumo de álcool e aproximá-lo 
ao consumo da gasolina. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Cultivo de algas preserva a natureza e ajuda famíl ias de baixa renda 

Quem planta colhe 

U m projeto para a cultura auto
sustentável de algas no lito

ral do Nordeste brasileiro, a fim 
de substituir a coleta predatória 
pelo cultivo planejado, vem sen
do mantido desde 2001 com aju
da da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agri
cultura (FAO). Entre outubro e no
vembro do ano passado, consul
tores da FAO estiveram no Brasil 
para avaliar o programa. Além de 
visitar as áreas de cultivo - nos 
estados de Ceará, Rio Grande do 
Norte e Paraíba -, eles se reuni
ram com membros das comu
nidades envolvidas no trabalho e 
da Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), responsáveis 
pela coordenação do projeto. O 
objetivo é preservar o meio am
biente e garantir às famílias ca
rentes uma renda alternativa de 
mais de R$ 100. 

"O objetivo dessas visitas e reu
niões foi identificar eventuais fa
lhas, desenvolver estratégias pa
ra corrigi-las e discutir as possi
bilidades de ampliar nosso traba
lho", d iz a responsável pela co
municação social do programa, 
Geraldina de Almeida. 

Certificado 
ecológico e social 
A coleta de algas é hoje uma prá
tica comum no litoral do Nordes
te. Para aumentar a renda fami
liar, habitantes da região reco
lhem e vendem essas plantas, so
bretudo para produtoras de deri
vados cfe algas- utilizados na in
dústria de alimentos - e para em
presas de cosméticos. Os efeitos 
dessa coleta desenfreada já são 
evidentes. As comunidades ex
traem as algas e os estoques na tu
rais não têm como repor as per-
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das. "O recurso está se tornando 
cada vez mais escasso", informa 
o coordenador técnico do projeto, 
o engenheiro bioquímica Dárlio 
Teixeira, da organização não-go
vernamental Insti tu to Terramar, 
que oferece assistência a comu
nidades costeiras do Ceará. Des
de 1998, o órgão e a Universidade 
Federal do Ceará realizavam uma 
pe~quisa sobre a viabilidade do 
cultivo de algas. "Por isso, fomos 
procurados pela FAO e, hoje, 
estamos desenvolvendo juntos 
esse projeto no Nordeste", conta. 

Antes de receber a orientação, 
as populações provocavam danos 
ao meio ambiente e ofereciam às 
empresas um produto de quali
dade inferior. "Diferentes espé
cies de algas eram vendidas mis
turadas entre si e com areia", con
ta o engenheiro. Nessas condições, 
o preço de um quilo não ultrapas
sa R$ 0,35 . Nas regiões onde o pro
jeto de cultivo foi implantado, o 

Membros de comunidades 
costeiras do Nordeste selecionam 
'mudas' de algas que serão 
usadas no cultivo 

quilo de alga já alcança o preço 
de RS 1,25, pois tornou-se possí
vel obter um produto mais puro e 
de acordo com normas para evi
tar a degradação do meio am
biente. "Esse cuidado já é valori
zado por certas empresas. Além 
disso, como as algas são coleta
das e repostas, os estoques não se 
esgotam, o que assegura aos tra
balhadores que a renda comple
mentar obtida com a venda dos 
vegetais não irá faltar", comemo
ra Teixeira. 

As algas no mercado 
As algas têm hoje grande impor
tância comercial. O mercado bra
sileiro de produtos derivados des
ses vegetais movimenta cerca de 



20 milhões de dólares ao ano. "Te
mos verificado um crescimento 
médio de 4% a 6% ao ano e a pers
pectiva é de que esse ritmo se 
mantenha nos próximos anos", 
afirma a administradora Grazicla 
Dias, da Christo, Manesco e Asso
ciados, empresa paulista contra
tada pela FAO para fazer o estudo 
de mercado do projeto de cultivo 
de algas. O Brasil consome 3.200 

toneladas de derivados de algas 
por ano. mas apenas 10% desses 
produtos são produzidas no país. 
"Durante um ano, fizemos uma 
avaliação do mercado produtor e 
consumidor de derivados de al
gas, assim como um mapeamento 
dos diversos usos que esses pro
dutos têm na indústria de alimen
tos, cosméticos e ração animal. 
Um relatório com os resultados 
foi entregue à FAO em outubro 
de 2002", explica Dias. 

De acordo com a Christo, Ma
nesco e Associados, as indústrias 
de alimentos são as princi pais 
consumidoras de substâncias ex
traídas das algas, como a caragc
na, o algina to c o ágar. A caragena 
é usada como em ulsifica ntc c 
es tabilizante em iogurtes, carnes, 
achocolatados e produtos lighl, 
entre ou tros. O alginato é aplica
do na produção de cerveja. Já o 
ágar serve para dar consis tência 
a geléias, goiabadas e doces de le i
te, além de ser utilizado como 
meio de cultura de microrganis
mos em laboratórios de bacterio
logia. Diversos cosméticos tam
bém são produzidos a partir de 
extratos de algas. "O desenvolvi
mento do projeto de cultivo de 
algas no :"Jordeste poderia ajudar 
a reduzir as importações brasilei
ras dessas plantas", acredita Dias. 

Cultivo planejado 
A técnica de cultivo de algas está 
sendo ensinada, em aulas práti
cas e teóricas, aos moradores de 
cinco comunidades litorâneas: 
Flecheiras e Guajiru, no Ceará; 
Pitimbu e Acaú, na Paraíba ; e 
Pititinga, no Rio Grande do Nor-

te. A loca lização dos p ri meiros 
mód ulos de cultivo foi analisada 
junto com as populações locais. 
"l"\ão queríamos que a produção 
de algas atrapalhasse outras ativi
dades econômicas da região, como 
o tráfego de embarcações, o turis
mo e a pesca", afirma o engenhei
ro Teixei ra. 

Módulos de cultivo, formados 
por cordas plásticas dispostas na 
horizontal e vertical, foram mon
tados no mar, ligados a âncoras e 
bóias, de modo que as cordas fi
cam relativamente fixas na super
fície da água. Mudas de algas são 
depositadas sobre as cordas, onde 
crescem durante dois ou três me
ses, período que corresponde à 
duração de uma safra. "O progra
ma de cultivo é realizado desd e 
200 L em escala-p il oto. Contudo, 
é fundamental frear a coleta pre
datória praticada em todo o lito
ral do :"Jordeste brasileiro", con
clui. 

Fernanda Marques 
Ciência Hoje/RJ 

Exemplar de alga 
cultivada do gênero 
Grocilaria 

EM DIA 
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No detalhe, 
piso feito de 
garrafas PET 
reei dadas 
é testado em 
pavilhão de 
aulas da UFMG: 
material barato 
e durável 

ENGENHARIA Material plástico que abarrota lixões é usado em estruturas resistentes 

Compósito 100% reciclado 

E quipe do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Uni

versidade Federal de Minas Ge
rais (UFMG) desenvolveu tecno
logia para transformar garrafas 
PET (polietileno Lercflalato) c 
tampas de refrigerante (polieti
leno de alta densidade) em com
pósito de alta resistência e bai
xo custo para emprego como 
elemento est rutural. Após seis 
anos de estudos de material poli
mérico (plástico), obteve-se uma 
tecnologia inovadora por utilizar 
matéria-prima 100o/o reciclada. 

Segundo o coordenador da 
pesquisa, Antônio Ferreira Ávi
la, os compósitos são produzi
dos a partir da mistura de dois 
ou mais componentes com uma 
finalidade específica. "Como o 
ma leria! q uc desen v o I vemos 
Lerá aplicação em estruturas, as 
propriedades adequadas são rigi
dez e resistência mecânica··. es
clarece. 

Os primeiros testes foram fei
tos com material produzido a 
partir de garrafas PET. O resulta
do foi um produto quebradiço, 
fraco e sem aplicação na enge
nharia. A adição do polietileno de 
alta densidade, presente também 
em muitas variedades de garra
fas de água e suco e em frascos de 
xampu, forneceu ao compósilo o 
elemento de liga necessário para 
torná-lo mais resistente. 

Para desenvolver o novo mate
rial, patenteado pela UFMG, a 
equipe seguiu a linha de pesqui
sa 'mecânica de compósilos'. A 
partir de simulações feitas em 
computador, os pesquisadores 
modificaram a microestrulura 
do material e identificaram a 
quantidade necessária de cada 
componente para obter um pro
duto com as características dese
jadas. "Essa modificação é o se
gredo da patente", explica Ávila. 
"É possível fazer um produto mais 
macio ou mais duro ao alterar a 
microestrutura dos polímeros." 

O produto, já usado para fabri
car uma engrenagem para por
tões eletrônicos, está sendo tes
tado como piso em um pavilhão 
de aulas no campus da UFMG. 
"Os resultados preliminares in
dicam que a durabilidade do ma
terial é s imilar à dos pisos tradi
cionais", conta o pesquisador. 

Matéria superabundante 
A transformação de garrafas plás
ticas em compósilos envolve ape
nas processos simples. Depois de 
lavado, triturado e secado, o lixo 
é aquecido em uma máquina co
nhecida como exlrusora. Pren
sado, o material resultante ad
quire a formá desejada. "A altera
ção da microestrutura se dá du
rante a extrusão", conta o coorde-

nado r da pesquisa. ··controlamos 
os parâmetros temperatura, velo
cidade e tempo de aquecimento, 
que estão relacionados com a 
quantidade e o tamanho do PET e 
das tampas de refrigerante." 

A fonte para obtenção da ma
téria-prima do novo compósilo 
é das mais abundantes: 10 tone
ladas de garrafas PET só em se
tembro de 2002, segundo a As
sociação dos Catadores de Papel 
de Belo Horizonte (Asmare). 
Como 1 m2 de piso com 2,5 mm 
de espessura requer 80 garrafas, 
o descarte mensal na capital mi
neira seria stúicienle para produ
zir cerca de 4,5 mil m2 de piso. 

O aproveitamento desse pro
duto leve, resistente e até 10 ve
zes mais barato que os materiais 
tradicionalmente utilizados pela 
engenharia civil tem ainda a van
tagem de reduzir o acúmulo de 
resíduos plásticos nos aterros sa
nitários. "Os testes indicaram que 
o compósito suporta uma com
pressão de cerca de 2,5 toneladas, 
revelando-se mais resistente que 
a própria madeira", relata Ávila. 
''Ao substituí-la nas construções, 
o novo produto evita desmata
mentos", completa o pesquisador. 

A equipe, que tem o apoio do 
CNPq e da Fundação de Ampa
ro à Pesquisa de Minas Gerais 
(Fapemig), desenvolve atualmen
te novos produtos com diferen
tes aplicações. Está em curso no 
momento a criação de um com
pósilo que resiste a cinco tonela
das de compressão. Com a altera
ção da microeslrulura do novo 
material, é possível fabricar tam
bém uma espuma para ser utili
zada como isolante acústico. 

Marcelo Almeida 
Especial para O'ência Hoje/MG 
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AGRICULTURA Adição de calcário e gesso aos solos torna lavoura do cerrado mais produtiva 

Terra aditivada 

U ma técnica para melhorar 
a qualidade dos solos do cer

rado - ecossis tema que oc upa 
cerca de um quarto do território 
brasileiro - foi testada durante 
dois anos na Fazenda de Ensino 
e Pesquisa da Universidade Es
tadual Paulista (Unesp). em Ma
to Grosso do Sul. mostrando ser 
capaz de aumen tar a produtivi
dade de lavouras de algodão em 
15% após o primeiro ano. O mé
todo consiste em aplicar doses 
controladas de calcário e gesso à 
superfície da terra sem revolvê
la. a fim de reduzir a acidez do 
solo, bloquear o efeito de substân
cias tóxicas e aumentar a concen
tração de elementos essenciais 
ao crescimento das plantas. Se
gundo o engenheiro agrônomo 
Fabiano Andrei Bender da Cruz, 
autor do estudo na Faculdade de 
Engenharia da Unesp, campus de 
Ilha Solteira, esses bons resulta
dos provavelmente se repeliriam 
em culturas de qualquer outro 
produto. 

O cerrado estende-se pelo Pla
nalto Central e por certas áreas 
do Norte e Nordeste. ::-.ressas re
giões podem ocorrer períodos de 
falta de chuva - os chamados 
veranicos -, que comprometem 
seriamente a germinação das se
mentes e o crescimento das plan
tas. Para contornar esse problema, 
muitos agricultores adotam a téc
nica de plantio direto. que con
siste em não revolver a terra an
tes do cultivo. Desse modo, restos 
de vegetação se acumulam sobre 
o solo, impedindo a perda de água 
por evaporação e reduzindo os 
danos causados por um possível 
veranico. O plantio direto, usado 
inicialmente no Sul do país, pas
sou a ser adotado no Centro-oeste 
no início da década de 1990. "Os 

resultados no cerrado foram bons. 
Mas poderiam ser ainda melho
res se o método fosse ajustado às 
características do so lo desse 
ecossistema", sugere Cruz. 

Os veranicos não são o único 
fator que atrapalha as lavou r as 
das regiões do cerrado. Nessas 
áreas, os solos também são áci
dos. Têm alto teor de alumínio
elemento tóxico para os vegetais, 
pois torna as raízes curtas c gros
sas e prejudica a absorção de água 
e nutrientes-, além de baixas 
concentrações de cálcio e mag
nésio. O cálcio faz parte das pa
redes das células vegetais e está 
envolvido no desenvolvimento 
das raízes. O magnésio é um dos 
componentes da clorofila, subs
tância responsável pela captação 
da luz solar durante a fotossíntese 
- processo pelo qual a planta usa 
a energia luminosa para sinteti
zar açúcares. Solos pobres em 
cálcio e magnésio são, portanto, 
menos produtivos. 

A dose certa 
A técnica desenvolvida por Cruz 
ajusta as doses de calcário e ges
so que devem ser aplicadas à su
perfície do terreno no sistema de 
plantio direto, para 'corrigir' as 
deficiências dos solos do cerra
do. O calcário é uma rocha for
mada por carbonato de cálcio e 
carbonato de magnésio. Obvia
mente, esse mineral aumenta as 
concentrações de cálcio e magné
sio na terra, mas as vantagens não 
param por aí. "O calcár io tem 
propriedades básicas e, portan
to, neutraliza a acidez do solo", 
explica Cruz. ''Além disso, ele 
neutraliza quimicamente o alu
mínio e, desse modo. evita que 
esse elemento tóxico seja absor
vido pelas raízes das plantas." 

O gesso também é uma fonte 
de cálcio e forma com o alumínio 
um composto químico que não 
produz efeitos nocivos para os 
vegetais. Ao contrário do calcário, 
quando chove, o gesso penetra no 
solo garantindo que as raízes mais 
profundas recebam cálcio e fi
quem livres do alumínio. No en
tanto, se for aplicado em excesso. 
ele acaba por levar os nutrientes 
do solo para longe das raízes. "O 
gesso é um subproduto da indús
tria de fertilizantes e pode ser 
adquirido por preços muito bai
xos. Os agricultores ouvem dizer 
que ele faz bem para o solo e 
usam-no em grandes quantida
des, sem perceber os prejuízos que 
pode provocar", afirma Cruz, cuja 
pesquisa mostra a dose de calcá
rio e gesso adequada para cada 
região do cerrado. 

O trabalho do engenheiro 
agrônomo indica que, em geral, 
solos com alto teor de argila de
vem receber doses maiores de 
gesso. Além disso, ele verificou 
que solos tratados com fertili
zantes nitrogenados são mais áci
dos que o normal e, portanto, pre
cisam receber doses de calcário 
com maior freqüência. "Esses re
sultados já estão ajudando agricul
tores do estado do Mato Grosso 
do Sul", comemora o pesquisador. 

Fernanda Marques 
Ciência Hoje/RJ 

A produtividade 
de lavouras 
de algodão em 
fazenda da Unesp, 
no Mato Grosso 
do Sul, aumentou 
15% após 
o primeiro ano 
de tratamento 
com gesso 
e calcário 
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EM DIA 

MEDICINA Anestésico de curta duração demonstra ter efeito prolongado 

Menos dor por mais tempo 

u m uso alternativo do anesté
sico local lidocaína - reco-

nhecido como sendo capaz de 'blo
quear' a sensiblidade por cu rto in
tervalo de tempo - pode comba
ter por períodos prolongados a dor 
neuropática, que costuma ocorrer 
após cirurgias ou acidentes em 
que nervos são lesionados, provo
cando desconforto constante, in
tenso e difícil de ser tratado. 

A lidocaína mostrou-se efi
ciente no combate a esse proble
ma quando injetada na corrente 
sangüínea de ratos poucos dias 
após a lesão experimental de um 
nervo. É o que indica uma pes
quisa realizada pelo médico bra
sileiro Marco C. Araújo no Centro 
de Pesquisas da Dor do Brigham 
and Women's Hospital, vincula
do à Universidade de IIarvard, em 
Boston (Estados Unidos). O traba
lho já foi aceito para a publicação 
na revis ta norte-americana espe
cializada Pain. "Se o anestésico 
for injetado logo após-o desenvol-

1t8 • CI[NCIA HOJE • vol. 32 • n2 190 

vimenlo da dor neuropática, o 
efeito de uma aplicação dura até 
três semanas. Por outro lado, se 
for aplicado tardiamente , sua 
ação contra a dor diminui em 
cerca de 48 horas", explica o 
pesquisador, formado pela Uni
versidade Federal do Rio de Ja
neiro (UFRJ) e com residência em 
aneslesiologia em Ilarvard, onde 
se especializou na área de dor. 

A dor neuropálica pode ocor
rer após cirurgias como, por 
exemplo, a amputação de algum 
membro ou a mastectomia, ope
ração para retirada da mama 
indicada em certos casos de cân
cer. Se não for devidamente tra
tada, essa dor torna-se crônica, 
permanecendo por vários meses, 
mesmo após a cicatrização com
pleta da in cisão cirúrgica. Sua 
presença transforma estímulos 
geralmente não dolorosos - co
mo o peso da roupa sobre a pele 
ou o vento batendo no rosto- em 
se nsações desagradáveis. Esse 

fenômeno chama-se alodínia. 
"Nossos resultados indicam que 
a lidocaína é capaz de reduzir a 
alodínia por mais tempo", afirma 
Araújo. 

Embora o anestésico seja usa
do no tratamento da dor neuropá
tica desde o início da década de 
1980, muitos médicos só recor
rem à substância depois que to
das as drogas que combatem a dor 
- inclusive a morfina - se mos
tram ineficazes. "A lidocaína cos
tuma ser descartada porque acre
dita-se que seriam necessárias 
doses freqüentes da droga para li
vrar o paciente da dor", conta o 
pesquisador. 

Efeitos passo a passo 
A equ ipe de Araújo estudou os 
efeitos da lidocaína em ratos no 
decorrer do tempo. Durante uma 
cirurgia rea lizada nos animais, 
dois nervos da espinha responsá
veis pela sensibilidade da pata di
reita foram lesionados, a fim de 
provocar dor neuropática. Para 
avaliá-la, os pesquisadores usa
ram fios de náilon de diferentes 
espessuras, com os quais locavam 
as palas dos animais. '1\nles da 
operação, os ralos só se sentiam 
incomodados e retiravam a pata 
quando usávamos o fio de náilon 
grosso, que exerce maior pressão. 
Depois da cirurgia, mesmo o loque 
com fios finos fazia os animais 
puxarem a pala. Isso demonstrou 
que a lesão dos nervos produziu 
alodínia", conta Araújo. 

Dois dias após a cirurgia, al
guns animais receberam uma 
aplicação de lidocaína por 30 mi
nutos, enquanto os outros toma
ram essa dose sele dias depois. 
Durante essa aplicação, todos os 
ratos, independentemente do dia 
em que se iniciou o tratamento, 



tiveram uma redução da alodínia, 
isto é. voltaram a retirar a pata 
somente quando esta era estimu
lada com maior pressão. Uma 
hora após o fim do tratamento, 
todos os animais v oi taram a apre
sentar sintomas de dor neuropá
tica. "Isto se deve ao efeito anes
tésico de curta duração da lido
caína", explica Araújo. Como já 
era esperado, o efeito analgésico 
da lidocaína, isto é, sua capacida
de de suprimir a dor, reapareceu 
em Lodos os ralos 24 horas após o 
término da aplicação, pois se tra
ta de uma característica desse 
medicamento. Porém, perdurou 
por mais três semanas apenas 
nos animais tratados no segundo 
dia depois da cirurgia. "Essa ação 
prolongada não foi observada no 
grupo controle, que recebeu a 
lidocaína no sétimo dia", afirma 
Araújo. 

Os pesquisadores ainda não 
sabem quais mecanismos estão 
envolvidos no alívio prolongado 
da dor após a breve aplicação de 
lidocaína na corrente sangüínea. 
Além disso, nem todo paciente 
que se submete a uma cirurgia 
com o comprometimento aciden
tal de nervos desenvolve dor 
neuropálica. Portanto, os resulta
dos observados nesse estudo ex
perimental com ratos podem não 
ser necessariamente os mesmos 
em humanos, o que implica a ne
cessidade de novas pesquisas. 
'1\plicar lidocaína em Lodos os pa
cientes 48 horas após uma possí
vel lesão nervosa não é uma alter
nativa clinicamente viável nem 
testada no presente momento. Em 
humanos, talvez seja necessário es
perar um pouco mais do que dois 
dias para verificar se o paciente 
realmente precisa do tratamen
to. Mas, tão logo se verifique a ne
cessidade, o anestésico deve ser 
usado o mais precocemente pos
sível", conclui o pesquisador. 

Fernanda Marques 
Ciência Hoje/RJ 

Pessoas que cuidam 

de crianças com câncer, 

sobretudo da própria família, 

sofrem um desgaste 

enorme: apresentam forte 

tensão, descansam pouco, 
não conseguem dormir, 

quase não têm lazer 

e enfrentam problemas 

no estudo e no trabalho. 
É o que mostra a pesquisa 

realizada na Unicamp 

pela enfermeira 

Ana Raquel Beck. 

Segundo a pesquisadora, 

os acompanhantes 

ofereceriam melhores 
serviços à criança 

doente se fossem 

bem orientados por 

profissionais de saúde. 

A falta de sono reduz a taxa 

de testosterona, hormônio cuja 

ausência provoca no homem 

desinteresse sexual, 

fadiga crônica, depressão 
e aumento da gordura 

abdominal. Um estudo realizado 

com 40 ratos na Unifesp mostrou 

que a metade dos animais 

teve uma redução de mais 

de so% no nível do hormônio, 

quando privados de sono. 
O grupo controle não teve 

sua rotina alterada. 

EM DIA 

Uma nova variedade de goiaba brasileira 
com polpa mais espessa, menos sementes 

e aroma suave- denominada 'Século 21' 

- é resultado de um projeto de 17 anos, 

iniciado em 1985, coordenado pelo 
agrônomo Fernando Mendes Pereira, 

do Departamento de Produção Vegetal 

da Faculdade de Ciências Agrárias 

e Veterinárias da Universidade Estadual 

de São Paulo (Unesp), campus 

Jaboticabal. Pereira realizou cruzamentos 
controlados entre variedades da fruta 

(Psidium guajava L.) como os tipos 
Paluma e Supreme 11- este último 

proveniente do Havaí (Estados Unidos) - , 

com a meta de obter uma goiaba boa 

para a mesa e para a indústria. 

Os galhos da goiabeira da Século 21 

crescem para as laterais, facilitando 

as operações de poda e colheita, 

levando a um melhor aproveitamento 

da produção. A planta tem outras 

vantagens como alta produtividade, 

crescimento médio e um curto espaço 
de tempo entre a brotação e a colheita. 

O fruto é grande, com peso entre 

200 e 300 g, e possui polpa firme 

com espessura em torno de 2 em. 
Além disso, resiste mais à pós-colheita, 

tem poucas e pequenas sementes e seu 

aroma é mais suave que o das outras 

goiabas, o que facilitará sua entrada 

no mercado europeu. Embora ainda 

não esteja sendo comercializada, 

a nova variedade já é distribuída 
localmente para produtores interessados 

em investir no projeto. 
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EM DIA 

ECOLOGIA Brasil elabora seu primeiro relatório sobre substâncias tóxicas persistentes 

Natureza envenenada 

E stá praticamente concluído o 
primeiro relatório brasileiro 

sobre o acúmulo na natureza de 
substâncias tóxicas persistentes 
(STP). compostos que levam dé
cadas para se decompor e causam 
sérios prejuízos ao ser humano, à 
fauna e à flora. Esse relatório faz 
parte de um esforço internacio
nal que tem por objetivo elaborar 
um inventário sobre a produção 
de STP e seus efeitos nocivos em 
todo o mundo. Em uma reunião 
que será realizada no início de 
2003, em Genebra (Suíça), os re
sultados brasileiros, assim como 
os de outros países que partici
pam da iniciativa, serão apresen
tados ao Fundo Mundial para o 
Meio Ambiente (GEF, em inglês) 
e ao Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Unep, em 
inglês), financiadores do estudo. 

Para compor o inventário, o 
planeta foi dividido em 12 par
tes. O Brasil pertence à Região XI, 

junto com Argentina, Bolívia, 
Chile, Equador, Peru, Paraguai e 
Uruguai. O professor \1\lilson 
F. Jardim, do Instituto de Quími
ca da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), coordena o 
estudo brasileiro sobre as STP 
";\!osso relatório, que levou cer
ca de dois anos para ficar pronto, 
é a primeira est imativa de quan
to o país produz de substâncias 
que provocam câncer e danos ao 
sistema imunológico e ao sistema 
nervoso central. Em diversos 
países, existem leis específicas 
que proíbem a produção de STP, 
mas no Brasil a lesgislação é mui
to controversa: certos compostos 
comprovadamente prejudiciais 
ao homem e ao meio ambiente 
têm uso restrito, mas ainda não 
foram proibidos", afirma. Segun
do o pesquisador, que é especia
lista em ciências ambientais, o 
homem se contamina ao manu
sear ou respirar as STP "Porém, 

a ingestão de alimentos conta
minados é a principal forma de 
intoxicação", comenta. 

No Brasil, de acordo com os 
resultados obtidos pela equipe do 
professor Jardim, as STP que mais 
preocupam são os óleos de trans
formadores (usados principal
mente por companhias de ener
gia elétrica) e certos subprodutos 
gerados durante queimadas em 
florestas. Os óleos, que pertencem 
à classe das bifenilas policiara
das, já deixaram de ser produzi
dos e estão sendo gradativamente 
substituídos por outros produtos. 
Porém, calcula-se que existam 
200 mil toneladas de óleo estoca
das e ainda não foi definido odes
tino mais adequado para todo es
se material. "Já a queima de bio
massa chega a produzir 16 tipos 
diferentes de compostos poluen
tes chamados hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos", comen
ta o pesquisador. De acordo com 
as estimativas do relatório brasi
leiro, o Brasil gera cerca de 6.500 
toneladas desses compostos por 
ano. "Essa quantidade é de cinco 
a 10 vezes maior que a produzida 
pela Argentina", afirma o profes
sor Jardim. 

Outra atividade responsável 
por grande parte da produção de 
STP é a queima incorreta de lixo 
e resíduos industriais e hospita
lares, que ocorre nos aterros sani
tários. Quando o material é quei
mado ao ar livre, e não nos inci
neradores, a combustão se proces
sa a temperaturas baixas, o que 
favorece a geração de compostos 
poluentes conhecidos como dio
xinas e furanos. "Estima-se que 
45% das dioxinas e furanos joga
dos no ar pela América do Sul 
vêm do Brasil. No en tanto, a pro
dução brasileira chega a ser 10 
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vezes menor que a de paiscs mais 
industrializados, como Estados 
Unidos e Japão", explica Jardim. 

Além das STP já citadas. des
taca-se ainda o DDT, pesticida 
altamente tóxico para o homem c 
o meio ambiente. Embora essa 
substância já tenha sido proíbida 
no Brasil. seu uso continua sendo 
idPntificado no pais. "Talvez esse 
composto esteja presente como 
contaminante em outros produ
tos permitidos". diz o pesquisa
dor. "O próprio governo não dos
carta a possibilidade de retomar 
o uso do DDT em eventuais surtos 
de dengue ou outra doença trans
mitida por insetos." 

Saúde ambiental 
Segundo Jardim, sua equipe pro
curou levantar dados sobre a con
taminação provocada pelas STP 
na <ígua, solo, ar c vegetação. 
"Constatamos que se sabe muito 
pouco sobre isso. pois no Brasil 
não existe uma rotina de moni
toramento ambiental", comenta. 
Em geral, os dados disponíveis se 
referem às regiões mais densa
mente habitadas. que são as mais 
poluídas e afetadas por desequi
líbrios ecológicos. Como há pou
cas informações sobre as áreas 
mais preservadas, a situação do 
meio ambiente brasileiro pare
ce pior do que ela c realmente. 
"É preciso que haja um controle 
ambiental rotineiro em todo o ter
ritório do país"', afirma o pesqui
sador. 

A partir da reunião de dados 
mundiais sobre as STP. a GEF c a 
Unep pretendem fomentar ações 
entre os países para reduzir a ge
ração desses compostos e des
contaminar áreas afetadas por 
eles. "É necessário investigar me
lhor os prejuízos que essas subs
tâncias provocam e procurar des
tinos adequados para os estoques 
de STP que existem hoje", con
clui o professor. 

Fernanda Marques 
Ciência Hoje/RJ 

EM DIA 

GENtTICA 

DESCOBERTO GENE DA FENDA LABIAL 

A mutação de uma única letra do genoma é responsá
vel pela síndrome de Van der Woude, anomalia carac
terizada sobretudo por deformações semelhantes a 
fissuras no lábio inferior e no palato (porção superior 
da cavidade bucal). ~ o que revela um estudo desen-

Cientistas da USP, 
em Bauru, 
chegaram 
ao gene causador 
da síndrome 
de Van der Woude 
estudando 
gêmeos idênticos 

volvido por cientistas do Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais da USP (campus de Bauru), do 
Instituto de Biociências da Unesp (campus de Batuca
tu) e da Universidade de lowa, nos Estados Unidos. Ao 
examinar o DNA de dois gêmeos idênticos - um por
tador da anomalia e outro não- os pesquisadores con
seguiram localizar o gene responsável pela síndrome 
e comprovar que a doença tinha 
origem genética. Ao longo do es-
tudo, uma grande quantidade de 
letras que formam o genoma de 
cada uma das crianças foi compa
rada, tornando possível verificar 
que apenas uma delas era dife· 
rente entre os irmãos. 

A diferença entre o ONA dos gê
meos foi encontrada no gene IRF 6, 
cuja função exata os cientistas ain
da desconhecem. "Por enquanto, 
só sabemos que um dos locais onde 
ele se expressa é o palato", conta 
o geneticista Antonio Richieri Cos
ta , da USP. O estudo dos gêmeos 
foi fundamental para a que des
coberta fosse feita. "Esta é uma 
pista para procurarmos as causas 
das fissuras mais comuns", conclui 
o pesquisador. Antes dos gêmeos, 
mais de 40 pacientes isolados ou 
familiares foram estudados, sem 
os mesmos resultados. 

Estáo disponivt!is para 
consulta desde novembro 
os invf'ntários sumários 

dos arquivos 
de AIE'xandre Girotto -

químico industrktl 
e E'x·cheft! da comissiio 
do CNPq em pE'squisas 
de ntin(irios ,Jtômicos 
-E' de B.Htyra Are no, 
ex-quimica d,J CNEN. 

Os doutmf'ntos intr.gr.lill 
o Arquivo dt> Históri.1 
da Cit;nci,J do Mu~Pu 

tle A-.tr•1110ill iil ·-' Cir'ncias 
Afins (M,J•;t) t' f'<'!~istr.1111 
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EM DIA 

ODONTOLOGIA Pesquisa revela ação da própolis no combate à candidíase oral 

Guerra dentro da boca 

A própolis pode ser e nco n
trada hoje em pastas de den

te, chocola tes, balas, cremes e 
xampus. Mas as possibilidades de 
utilização d essa resina na área 
biomédica apenas começam a 
ser exploradas. Um projeto de 
pesquisa da Faculdade de Odon
tologia da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). por 
exemplo, tenta provar sua efi
cácia no combate à candidíase 
oral em pacientes com Aids. Se 
os resultados forem pos itivos, a 
própolis poderá se transformar 
em uma al ternativa natural e 
barata aos anlifúngicos disponí
veis no mercado. 

O coordenador do projeto, pro
fessor Vagner Rodrigues Santos, 
conta que o trabalho com a subs
tância começou a ser feito em 
1996. O interesse passou a exis
tir após a constatação de qu e eram 
raros na literatura médica os es-

Ludos que tratavam de sua ação 
con tra microrganismos da 
cavidade bucal. Hoje o gru
po con ta com a colabora
ção de professores do De
parlamento de Química e 
da Faculdade d e Farmácia 
d a UFMG, r esponsáveis 
por es tudos sobre os com
ponentes químicos da pró
polis. Os primeiros traba
lhos testaram sua e fi ciência 
co nt ra microrga ni smos que 
levam à formação de cáries e 
gengivites. Tod os apresentaram 
resultados positivos. 

A etapa seguinte foi tes tá-la 
contra microrganismos que cau
sam lesões na mucosa da boca, 
como o fungo Candida albicans, 
que provoca a candidíase. Essa 
micose, também con hecida por 
monilíase ou sapinho, afeta prin
cipalmente recém-nascidos, dia
bélicos e portadores de deficiên-

A própotls (do grego pro • defesa; polls • cidade) ê uma resina coletada 
pelas abelhas em virias plantas para proteger a colmeia de microrga
nismos e Insetos Invasores. Juntamente com a cera, ê usada para construir 
os alvéolos, reparar fendas, envernizar e também embalsamar animais 
que morreram no Interior da colmeia. Sua composlçio varia segundo a vege
tacio e o clima. A pr6polis brasileira ê considerada uma das melhores do 
mundo devido i diversidade de nossa flora. Mas a origem natural da subs
tincla nio deve ser encarada como um convite ao uso Indiscriminado. "A 
pr6polis 6 um antlbl6tlco potente e, como tal, tem suas restrições•, alerta 
Vagner Santos. Ela deve ser usada com prudfncla, quando problemas de 

sa6de justificarem sua apllcaçio. Uma conseqllincla do 
uso Inadequada da substlncla 6 o surgimento de mi· 

crorganlsmos resistentes, o que j6 ocorre por causa 
do consumo Indiscriminado de certos antlbl6tlcos. 
At6m disso, a própolls tem muitos compostos qur
mlcos cujos efeitos no corpo humano ainda nio 
slo conhecidos. 

• 
Cultura in vitro de Candida 
albicans exposta ao extrato 
de própolis, agentes antifúngicos 
e a substâncias-controle. A zona 
de inibição criada pela própolis (P) 
é sensivelmente maior 

cias imun ológicas, como pes
soas com Aids. "A candidíase é um 
dos primeiros s inais da ação d o 
vírus HIV", explica Santos. Em 
geral ela é combalida com anti
fúngicos comuns, mas como os 
pacientes com Aids costumam 
usar antibióticos mais potentes, 
o microrganismo pode criar resis
tênc ia a determinado ingredien
te ativo. ''A própolis é, nesse caso, 
uma boa al terna tiva d e trata
mento", afirma o pesquisador (ver 
'Moderação é a palavra-chave'). 

Boas notícias 
A primeira e tapa d o trabalho 
compreendeu os exames labora
toriais. Para os lestes in vilro, o 
microrganismo foi colhido na ca
vidade bucal de um paciente e 
cultivado em estufa, a 37°C, na 
presença de oxigênio. A Candida 
proliferou e foi , então, cole tada e 
s ubmetida a um antibiograma 
(prova que registra a resis tência 
de microrganismos a vários anti
bióticos e quimio terápicos). 
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Nesse les te, foram u tilizados 
qua tro an tifúngicos comuns no 
tra tamento da micose - o clotri
mazol, o fluconazol, o econazol e 
a nislalina -, além do extra to de 
própolis - uma parte diluída em 
água desti lada e outra parte di
luída em álcool. Como a pró polis 
disponível no mercado vem d is
solvida em álcool, esse controle 
é necessár io para p rovar que a 
ação anti-séptica deste ú ltimo 
não é responsável pelo efeito da 
própolis sobre o microrganismo. 
Como se previa, o halo de inibi
ção provocad o pelo extrato de 
própolis foi consideravelmente 
maior (figu ra). 

Esse dado trouxe o timismo 
quanto aos possíveis resultados 
dos les tes in vivo, que devem co
meçar nos próximos meses. O 
sucesso da fase laboratorial ren
deu ao grupo a publicação de um 
artigo científico na revista japo
nesa fournal of Oral Science. 

O sentimento de confiança é 
reforçado pelo êxilo de trabalhos 
anteriores, quando a ação da pró
polis foi testada em usuários de 
próteses lota is removíveis (den
taduras) . Esses in di víduos são 
mais suscetíveis à candidíase de
vido à dificuldade de uma higie
nização bucal satisfatória e aos 
fer imen tos que o uso p rolongado 
da p rótese causa na mucosa bucal. 

Santos lembra que o HIV en
volve variáveis d iferentes e que 
as infecções decorrentes de sua 
ação costu mam ser mais agres
sivas . .Mas as experiências mos
tram que a substância age na mes
ma velocidade e com a mesma efi
cácia dos antifúngicos tradicio
nais. Além de eficaz, a própolis 
tem p reço acessível e não apre
senta efeitos cola terais- uma óti
ma notícia não só para pacientes 
com Aids como também para to
dos aqueles que estão sujeitos ao 
ataque oportunista de C. albicans. 

Vanessa Fagundes 
Especial para Ciência Hoje/ MG 

EM DIA 

ECOLOGIA 

MACACOS PEDEM SOCORRO 

Com 19 espécies de macacos que correm risco de extinção, o Brasil 
é o terceiro colocado da lista de países com maior número de primatas 
ameaçados, só ficando atrás da Indonésia e de Madagascar. É o que 
indica relatório da organização não-governamental Conservation 

lnternational. Entre as espécies brasileiras mais ameaçadas, des
tacam-se o mico-leão-da-cara-preta (Leontopithecus caissara), o 
macaco-prego-de-peito-amarelo (Cebus xanthosternos) e o muri
qui (Brachyteles hypoxanthus), todos provenientes de um ecossis
tema que já perdeu mais de 75% de sua vegetação original: a mata 
atlântica. 

De acordo com o relatório, a situação não está crítica apenas no 
Brasil: em todo o mundo, um em cada três primatas corre risco de 
extinção. Segundo a Conservation lnternational, existem hoje no 
planeta quase 200 macacos ameaçados de extinção, mas esse nú-
mero não ultrapassava os 120 em janeiro de 2ooo. 

Apesar da situação descrita não se r 
animadora, há pelo menos um motivo 
para comemorar: comparando o rela· 
tório deste ano com o de 2ooo, nota-se 
que algumas espécies brasileiras, como 
o mico-leão-dourado (Leontopithecus 

rosa/ia) e o mico-leão-preto (Leonto

pithecus chrysopygus), saíram da lista 
de primatas mais ameaçados. Isso sig
nifica que, embora essas espécies ain
da estejam em risco, os programas de 
conservação- implementados por ins
tituições nacionais e estrangeiras - es
tão surtindo efeito e devem, portanto, 
ser incentivados. 

O muriqui está entre as 19 eSI>éc.íes 
de macacos mais ameaçadas no Brasil 
e entre as 25 que mais correm risco 
de extinção no mundo 

Uma nova e promissora técnica de tratamento do câncer usando 
células dendríticas (CDs) - responsáveis por identificar e destruir 
células tu morais e infectadas por vírus- está sendo estudada desde 
julho na PUC-RS. As CDs foram descobertas pelo pesquisador norte
americano Ralph Steinmann, que doou os reagentes necessários 
para o seu isolamento- muito caros- à universidade brasileira. 
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EM DIA 

MEDICINA Anomalias na genitália, cada vez menos ocultas pelo preconceito, são tema de livro 

Menino ou menina? 
cientificar o sexo de uma cri
ança recém-nascida costuma 

ser tarefa fácil, mas em alguns 
casos pode ser impossível. Ano
malias na gcnitália, embora não 
sejam comuns. vêm sendo diag
nosticadas com maior freqtiên
cia nos últimos anos e requerem 
tratamento rápido para permitir 
o desem·olvimento normal da 
identidade sexual da criança. 

Para esclarecer o assunto, foi 
lançado em agosto o livro Meni
no ou mcnin(l? - Os distúrbios 
da difercncioção do sexo. fruto 
do trabalho da geneticisla An
dréa Maciel Guerra e do pedia
tra Gil Guerra Júnior à frente do 
Grupo Interdisciplinar de Estu-
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dos da Drlerminação c Diferen
ciação do Sexo (Giedds), na 
Universidade Estadual de Cam
pinas (Unicamp), que atende 
cerca de 100 pacientes com dis
túrbios da diferenciação sexual 
por ano. A publicação aborda o 
lema do ponto de vista social, 
com base em áreas di versas co
mo embriologia, g<•nélica, en
docrinologia, pediatria e psico
logia, além de relatar as caracte
rísticas dínicas e métodos de in
vestigaçao de alguns casos. ''A in
terdisciplinaridade foi funda
mental para o sucesso do livro c 
do Giedds", dizem Guerra e 
Guerra Júnior, respectivamente 
chefe do Departamento de Ge
nética e chefe do Departamento 

de Pediatria da f<aculdade 
de Ciências Médicas da 
Unicamp. 

Um distúrbio da dife
renciação sexua l é ca

racterizado quando a apa
rência da genitália exter

na é ambígua, ou quan
do não corresponde ao 

sexo cromossômico ou 
aos órgãos sexuais 

internos do indiví
duo. "Essas ano

malias têm início 
na fase embrio

nária. mas a 
ultra-sonogra

fia raramente permite 
a detecção do proble
ma", info'rma Guerra. 

Quando uma criança 
apresenta sexo indefini
do, o procedimento é 
fazer uma investigação 
por meio da análise de 
dosagens hormonais e 
do exame de cariótipo 
- identificação dos 
cromossomos -, para 

fazer o diagnóstico e definir o 
sexo de criação e o tratamento 
até os dois anos de vida, perío
do em que a formação do sexo 
psicológico ainda não foi con
cluída. Segundo a geneticista, 
os distúrbios não se limitam ao 
hermafroditismo - situação ex
trema em qm! o indivíduo pos
sui ovários e testículos. "Na ver
dade, esses casos ocorrem em 
menor númnro que os outros 
tipos." 

Pseudo-hermafroditismo 
Os quadros mais freqüentes são 
de pseudo-hermafroditismo mas
culino ou feminino. O primeiro 
caracteriza-se por virilização in
suficiente ou ausente dos geni
tais externos e internos em indi
víduos de sexo genético mascu
lino - que apresentam testícu
los. No segundo, ocorre a virili
zação dos genitais externos de 
indivíduos do sexo feminino -
que apresentam ovários, útero c 
trompas. Essa virilização pode 
ser tão extrema que o clitóris as
sume a aparência de um pênis. 

Os casos de pseudo-herma
froditismo feminino são conside
rados mais graves pelo fato de 
serem freqüentemente decor
rentes de hiperplasia adrenal 
congênita - síndrome na qual as 
glândulas supra-renais produ
zem quantidades excessivas de 
androgênios (hormônios produ
zidos principalmente pelos tes
tículos) e quantidades diminuí
das dos hormônios necessários 
à manutenção do equilíbrio de 
água no organismo, o que pode 
ser fatal. 

O pseudo-hermafroditismo 
masculino e feminino é conse
qüência, geralmente, de anoma
lias hereditárias causadas por 



mutações em determinados ge
nes. Há. pon!m. nos dois grupos. 
casos em que o problema é cau
sado pelo uso de hormônios du
rante a gestação. Outros têm ori
gem indefinida (a origem inde
finida é mais freqüente em pes
soas do sexo masculino). 

Existem ainda anomalias que 
não decorrem de alterações cro
mossômicas. nem de distúrbios 
gonadais ou hormonais. mas que 
afetam os órgãos sexuais exter
nos. como a epispádia penia
na - abertura da uretra na face 
superior do pênis, que causa de
formidade no órgão e provoca in
continência urinária. 

Soluções 
A maioria dos distúrbios pode 
ser solucionada por meio de ci
rurgia reparadora. A operação 
feminilizante é mais simples e 
costuma ser mais bem-sucedida 
do que a construção do genital 
masculino. Esta requer criar um 
novo órgão, e o resultado estéti
co e funcional pode não ser o es
perado. "Adultos que possuem 
genitais ambíguos também po
dem submeter-se a uma corre
ção cirúrgica. Antes, porém, de
vem ser avaliados do ponto de 
vista físico e psicológico, para 
que esse procedimento seja com
patível com sua identidade se
xual". diz Guerra Júnior. 

O Giedds foi criado em 1989 
por profissionais das áreas de ge
nética, pediatria e endocrinolo
gia da Unicamp, que sentiam di
ficuldades para lidar com esses 
casos separadamente. O grupo 
tem um serviço de triagem liga
do ao Departamento de Genéti
ca para identificar e atender os 
pacientes que necessitam de tra
tamento (exames, acompanha
mento psicológico e cirurgia), 
além de receber casos encami
nhados por médicos de outras 
regiões. 

RCN1rl1o Pollto 
Ciência Hoje;RJ 

EM DIA 

n.uiMICA 

CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

Um novo composto, o complexo Rutênio NO, mostrou ser 145% mais eficaz 

na diminuição da pressão arterial de animais hipertensos do que o nutriprus

siato de sódio, recomendado há mais de 40 anos como vasodilatador e contro
lador da pressão em seres humanos. Sintetizada pelo professor Douglas Franco, 

do Instituto de Química da Universidade Estadual de São Carlos, a subs

tância foi obtida por causa de sua semelhança química com o ferro, compo

nente do medicamento tradiciona l, sendo que o rutênio é bem menos tóxico. 

Como ambos os elementos químicos compartilham o mesmo grupo na tabela 
periódica, a substituição foi bem-sucedida. 

A nova droga foi testada em ratos pela bióloga Brígida de Barros, em sua 

tese de mestrado pelo Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de 

Biologia da Universidade Estadual de Campinas. No entanto, ainda deverá 
passar por testes para avaliar sua biodisponibilidade - dispersão da droga 

pelo organismo, determinação dos órgãos-alvo e efeito acumulativo tóxico-, 

além de estudos em outros animais, como porcos e coelhos, antes de ter seus 
testes liberados em seres humanos. 

"Até o momento, as únicas desvantagens observadas são a instabilidade 
do medicamento em solução- ele perde seu efeito em até cinco minutos- e o 

alto custo de sua síntese, devido aos elementos importados utilizados no pro

cesso", conta a bióloga. Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, 

ela acredita que a droga será uma alternativa com menos 

efeitos colaterais do que o nutriprussiato de sódio, que 

pode causar asfixia devido ao cianeto liberado durante 

sua metabolização no organismo. 

Receber, selecionar, preparar e 

preservar dentes doados por 

pacientes é a proposta do Banco 

de Dentes criado pela PUC-PR. 

O órgão vai fornecer o material 

para pesquisas in vitro e in vivo, 

com a finalidade de testar no

vas técnicas de restauração nos 

cursos de graduação e pós-

graduação. Outros objeti

vos são coibir o com é r-

cio de dentes e pre

venir contra a conta-

minação por mau 

armazenamento 

em consultórios 

e residências. 

A tribo lndrgena Kalabl, 
que corria risco de extlnçio 

na dkada de s96o, triplicou 
sua populaçio nos últimos 

30 anos. O fim dos conflitos 
com os brancos e o 

atendimento médico prestado 
pelo Projeto Xlngu, da Unlfesp, 

sio apontados como os 
principais fatores desse 
crescimento. Também foi 
restabelecido o equiUbrlo 

entre os sexos - as mulheres, 
antes minoria, asora 

representam ss.3% do total - , 
e a populaçio rejuvenesceu: 

mais da metade 
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EM DIA 

DIREITO Internet facilita o desrespeito aos direitos autorais 

Tem pirata na rede 
N ão resta dúvida: a internet 

deixou tudo mais simples e 
rápido, inclusivo a pirataria. A 
rodo mundial de computadores 
intensifica a circulação de infor
mações e, dessa forma, 

"Muita gente não se dá conta dis
so, mas ao adquirir produtos 
piratcados, es tá prejudicando 
seus artistas prediletos", informa 
a advogada. 

mídia em que sua obra seja vei
culada. Contudo, assegurar o 
cumprimento dessa lei na internet 
não é fácil. "O autor precisaria ter 

muito tempo disponível para lo
calizar lodos os silcs que des
respeitam seus direitos", co
menta Lima. 

pode facilitar a violação dos 
direitos autorais. A divulga
ção na internet de obras pro
tegidas pelo direito de autor 
e sua repercussão no mundo 
jurídico é o lema da disserta
ção de mestrado da advogada 
Mônica Simas de Lima, defen
dida em maio do ano passado 

Além disso, o desrespeito 
aos direitos do autor ocorre em 
qualquer lugar elo mundo: um 
escritor brasileiro pode ler 
sua obra piraleada em um 
site estrangeiro, o que torna 
a fiscalização ainda mais di
fícil, demorada e cara. !\:es
ses casos, para proteger o di-

na Faculdade de Direito da 
Universida de de São Paulo 
(USP). A pesquisadora analisou 
os principais casos em que a Lei 
Brasileira de Direitos Autorais 
não é respeitada, como os sites de 
MP3 que permitem a cópia de 
músicas disponibilizadas gratui
tamente na forma de arquivos 
compactos, sem consentimento 
dos cantores ou composi tores. 

Ainda não existe uma lei 
que trate especificamente dos di
reitos autora is na internet Segun
do a legislação brasileira, os di
reitos intelectuais e patrimoniais 
do au tor estarão sempre garanti
dos, não importando o tipo de 

reito do artista no exterior, 
seria necessário recorrer à Con
venção do Berna, segundo a qual, 
nos países signatários, entre eles 
o Brasil, autores estrangeiros re
cebem o mesmo tratamento dado 
aos naciona is. Já para países que 
não fazem parte dessa convenção, 
seria preciso recorrer ao direito 

DIREITOS POLÊMICOS 

leis internacionais que oferecem extrema prote
ção aos direitos de propriedade intelectual podem 
inibir o avanço econômico e tecnológico de países 
em desenvolvimento. Essa é a conclusão de um 

estudo realizado pelo pesquisador Ha-Joon Chang 
na Faculdade de Economia e Política da Universi
dade de Cambridge (Inglaterra). O trabalho de 
Chang foi publicado em 2001 na revista especiali
zada journal of Human Development. 

De acordo com o pesquisador, na época em que 
as atuais potências econômicas se industrializa
vam, não existiam tantas leis para impedir os paí
ses de ter acesso às descobertas científicas e tec
nológicas realizadas por outras nações. E mesmo 
quando havia mecanismos para restringir esse 

acesso, os países criavam estratégias para burlá
los. Isso significa que, nos séculos passados, mui
tas das atuais potências econômicas impulsio
naram seu desenvolvimento desrespeitando os 
direitos de propriedade intelectual das nações con
correntes. 

Segundo Chang, embora os países desenvol
vidos já tenham se beneficiado da livre transfe
rência de conhecimento entre as nações, hoje eles 
insistem em criar leis rigorosas para proteger seus 
direitos de propriedade intelectual. Com a adoção 
dessas leis, os países em desenvolvimento pas
sam a ser obrigados a pagar royalties para usar 
tecnologias de ponta criadas pelas potências 
mundiais, o que contribui para acentuar ainda 
mais as desigualdades socioeconômicas entre 
as nações. 
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in ternacional. ·~credito que no 
futuro esses mecanismos jurídi
cos serão simplificados", diz a 
pesquisadora. Ao autor que dese
ja se proteger da pirataria, ela 
aconselha filiar-se às associações 
de artistas que defendem o cum
primHnto dos direitos au torais. 

Reajuste nas leis 
Todo tipo de material podo ser 
pira teado na internet: músicas, li
vros, fo tografias, gravuras, dese
nhos e até fi lmes. :"Jo entanto, para 
impedir a cópia ilegal de obras já 
foram desenvolvidas algumas 
tecnologias. como as assinaturas 
e letrônicas (que envolvem o uso 
do códigos) e as marcas-d'água 
digitais (que, semelhantes às das 
notas de dinheiro, são obtidas por 
alterações da luminosidade da 
imagem no computador). ''Exis
tem ainda outras estratégias, 
como o envio de programas de 
computador em versões não aper
feiçoadas, para que os usuários se 
interessem em adquiri-los na ver
são original, definitiva e segura", 
comenta a pesquisadora. 

Porém, enquanto as ferramen
tas de proteção se desenvolvem, 
também se aperfeiçoam os méto
dos que permitem violá- las. Isso 
significa que, para conter a pira
taria, não basta apostar no desen
volvimento tecnológico. É preci
so também promover reajustes 
nas leis e chamar a atenção do pú
blico geral para a importância do 
direito de autor, de modo a cv i lar 
que se es tabeleça um círculo vi
cioso. ·~ existência de mercados 
consumidores para os produtos 
pirateados, que concorrem desle
almente com os protegidos pelo 
direito de autor, encarecem as 
obras originais c, assim, cada vez 
mais pessoas precisam recorrer 
às cópias ilegais", afirma a advo
gada. ·~ maior proteção que um 
artista pode ter para sua obra vem 
da atitude de seu público", conclui. 

Fernanda Marques 
Ciência Hoje/R) 

EM DIA 

BIOTE.CNOLOGJA 

COGUMELOS VERSUS CÂNCER 

Cogumelos ajudam a combater o câncer, pois apresentam açúcares que estimulam a 
multiplicação de células do sistema imunológico chamadas natural killers. Segundo 
estudos real izados no Brasil e no exterior, o teor desses açúcares é especialmente 
elevado no cogumelo-rei (Ganoderma lucidum) e no cogumelo-do-sol (Agaricus blazel) . 

Essas e outras espécies já fazem parte do banco de germoplasma de cogumelos para 
uso humano, projeto da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia que, com apoio 
de outras instituições, cultiva esses fu ngos e testa suas propriedades farmacológicas e 
nutricionais. 

As natural killers ou 'matadoras naturais' são capazes de identificar e destruir célu

las cancerosas. O consumo de certas espécies de cogumelos aumenta o número de 
natural killers e, em conseqüência, pode impedir o crescimento de 
um tumor. "As substâncias presentes nesses fungos comestíveis 
evitariam até que o câncer se espalhasse para outros órgãos". 
afirma a bióloga Araílde Urben, que trabalha no projeto da Embrapa_ 
Segundo a pesquisadora, chás e comprimidos de cogumelos, ven
didos em lojas de produtos naturais, já são recomendados por 
certos médicos para o tratamento de câncer, artrites reumáticas, 
hemorróidas e herpes, entre outras enfermidades. 

Urben também desenvolveu um método para aumentar a pro
dutividade de cogumelos que, na natureza. crescem sobre troncos 
de árvores. Inspirada em uma técnica chinesa chamada jun cao, 

que consiste em cultivar esses fungos em ambientes alternativos, 
ela produziu um substrato feito de capim, farelo de arroz, gesso e 
água. "Os esporos (estruturas destinadas à reprodução dos fun
gos) são obt idos em laboratório e depois, transferidos para o 
substrato". explica a pesquisadora. "Em quatro anos, esse método 
tornou a produtividade dos cogumelos 250% maior." 

O consumo do cogumelo-rei (Ganoderma lucidum), 
acima, e do cogumelo-do-sol (Agaricus blazeí), 
abaixo, ajuda a combater o câncer 

A cachaça (aguardente de cana) brasileira poderá ter 
pedigree no futuro. Um projeto da USP de São Carlos 
e da Unesp de Araraquara analisará amostras 
de aguardentes produzidas em um raio de até 200 km 
em torno dessas cidades, identificando seus principais 
componentes e associando-os à origem geográfica 
da bebida. Será elaborado, então, um certificado 
de qualidade para a cachaça, similar 
aos que se dá aos vinhos franceses e italianos. 

r------------------------1 
I Pesquisadores da USP, Unesp e Unicamp iniciarão em fevereiro de 2003 I 
1 um projeto para identificar novos genes ligados à dislexia - distúrbio 1 

I da linguagem caracterizado por dificuldades para decodificar palavras simples I 
e falhas na capacidade de ler, escrever e soletrar. Os cientistas também 

I pretendem desenvolver um método de diagnóstico, assim como oferecer I 
I orientação para pais e professores lidarem com o problema. I 
L------------------------J 
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EM DIA 

VEIERINÁRJA 

CIRURGIA INÉDITA EM URSO 

A cirurgia inédita de catarata em um urso, reali

zada no Hospital Veterinário da Universidade Es

tadual de São Paulo, em Araçatuba, está sendo 

descrita pelo médico veterinário Alexandre Lima 

de Andrade, que pretende publicar o caso em 

uma revista especializada. Em maio deste ano, 

ele operou o urso Xandi, integrante de um circo 

que visitava a cidade, recuperando 6o% de sua 

visão. O animal já estava cego e não participava 

das apresentações há oito meses. 

Os médicos do hospital foram informados so

bre a cegueira do urso por causa de uma lhama 

do circo, que havia falecido e necessitava de 

necrópsia. "O pessoal do circo nos procurou para 

descobrir a causa da morte da lhama e perguntou 

se havia alguma chance de solucionar o problema 

de Xandi", conta Andrade, que já operou catarata 

em cerca de so cães e um cavalo. 

O veterinário afirma que o processo cirúrgico, 

tecnicamente, é o mesmo que o feito em huma

nos. "Existem semelhanças anatômicas entre o 

olho do urso e o do homem, como o tamanho do 

cristalino - lente intra-ocular que acomoda a vi

são - e o aspecto da catarata", explica. Com o su

cesso da cirurgia, Xandi deve retornar ao pica

deiro no início de 2003, depois de ficar seis meses 

em repouso para evitar possíveis complicações. 

A cirurgia inédita de catarata em um urso 
recuperou 6o% de sua visão 

Pessoas que cuidam de crianças com câncer, 

sobretudo da própria família, sofrem um desgaste 

enorme: apresentam forte tensão, descansam 

pouco, não conseguem dormir, quase não têm lazer 

e enfrentam problemas no estudo e no trabalho. 

É o que mostra a pesquisa realizada na Unicamp 

pela enfermeira Ana Raquel Beck. Segundo 

a pesquisadora, os acompanhantes ofereceriam 

melhores serviços à criança doente se fossem 

bem orientados por profissionais da saúde. 
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Pesquisadores da Uerj, 

em expedição à Antártida, 

estão mapeando 

as emissões de gases 

poluentes para a atmosfera 

ao longo da costa 

sul-americana para estudar 

as mudanças ambientais 

globais. O projeto usará 

amostras de ar coletadas ao longo do percurso, que começa 

no Rio de janeiro e termina na Estação Brasileira 

Comandante Ferraz, na ilha Rei George. A viagem 

faz parte do Programa Antártico Brasileiro (Proantar) 

e foi iniciada em 29 de outubro. 

MÚ5.1CA 

PARTITURAS ELETRÔNICAS 

Já é possível escrever músicas diretamente 

no computador graças a um software inédito chamado 

javaMusic, que também toca a música criada, permitindo 

manipular os parâmetros de execução: ritmo, duração 

e intensidade das notas etc. A nova ferramenta 

é resultado de um estudo do músico Cláudio Roberto 

Araújo, na Faculdade de Engenharia Elétrica 

e de Computação, da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). O programa foi projetado para facilitar 

a elaboração de sites de educação musical, viabilizando 

a composição de partituras de forma simples e intuitiva. 

"Funciona como papel e caneta, tornando obsoletos 

os métodos baseados no uso de scanner, recorte e cola 

de trechos de partituras", explica Araújo. 

javaMusic tem esse nome por causa da linguagem 

de programação na qual foi escrito: Java. O programa 

possui barras e símbolos musicais - claves, notas, 

sustenidos etc.- que podem ser arranjados através 

do mouse. A partitura pronta é salva em um arquivo 

com extensão xml e pode, então, ser visualizada 

em um website. javaMusic é acompanhado 

de um applet (miniversão do software) que permite 

a visualização das partituras através da internet. 

As músicas compostas também podem ser salvas 

em arquivos de som no formato midi, 
e a próxima versão será capaz de converter 

músicas em midi para partituras. 

javaMusic ainda está em desenvolvimento, 

mas a versão atual já é operacional. A meta é que seja 

usado no ensino de música a distância. O software ficaria 

centralizado em um site, onde poderia ser acessado 

por escolas conveniadas. "Assim, um professor poderia 

criar uma partitura e esta, por sua vez, poderia 

ser visualizada e manipulada pelos estudantes 

em computadores em outros locais", conclui o músico. 



EDUCAç:. Conhecer a ciência da classificação faz falta aos estudantes de biologia 

Anthony Raw 
Departamento de Ciências Biológicos, 

Universidade Estadual de Santo Cruz (Ilhéus, BA) 

A s perdas da biodiversidade e suas conseqüên
cias para os s istemas de suporte à existência 

humana preocupam muitas pessoas. Essa preocu
pação vem estimulando muitas iniciativas, entre elas 
a criação da Convenção sobre a Diversidade Bioló
gica (www.biodiv.org), acordo entre governos para 
apoiar a preservação da biod iversidade global. Para 
que se possa entender melhor a situação ambiental 
do nosso plane la. é preciso obter maior conhecimen
to sobre os processos ecológicos e saber que espé
cies estão envolvidas. Entretanto, não sabemos se
quer quantas espécies animais e vegetais 
existem na Terra. 

A estimativa mais confiável, do 
biólogo Edward O. Wi lson, da 
Universidade de Harvard (Es
tados Unidos), é de que exis
tam cerca de 10 milhões de 
espécies de seres vivos. Es
sas estimativas são fei tas ex
trapolando-se, para toda a 
Terra, os percentuais- de es
pécies cientificamente conhe
cidas e de não conhecidas - cal
culados em estudos com amos
tras. Desse lotai, no entan to, co
mo escreveu Wilson em 1988, apenas 
1.392.485 espécies tinham descrições cien-
tíficas. Isso significa que pouco mais de 86% das 
espécies vivas em 1988 (o cálculo não inclui espé
cies fósseis) não eram conhecidas pela ciência, mos
trando claramente nossa ignorância sobre a 
biodiversidade. Como disse o zoólogo Roberl May, 
da Universidade de Oxford (Inglaterra). podemos 
estimar muito melhor o número de átomos no uni
verso que o número de espécies em nosso planeta 
(http://www.skeptic.com/archives49.html). 

o 

Para mudar esse quadro, é necessário ampliar os 
estudos de classificação e de identificação dos or
ganismos, ou seja, de sistemática biológica (ver 'A 

ciência da diversidade'). 
A laxonomia era uma área de grande importân

cia no século 19, por causa da descoberta de muitas 
espécies desconhecidas para a ciência, coleta das 
pelas grandes expedições científicas enviadas a re
giões pouco exploradas do mundo. No século 20, com 
o aumento do prestígio de outras áreas das ciências 
biológicas, essa área (e com ela grande parte da sis

temática biológica) foi relegada a uma posi
ção muito inferior. Entretanto, a ace

leração das extinções de espécies, 
em função da destru ição ou de

gradação de ecossistemas, indi
ca que a sistemática deveria 
v oi lar a receber a atenção que 
merece. 

Sistemática 

A importância fundamental da 
classificação e da identificação 

dos organismos foi reconhecida 
em épocas antigas. Os taxonomis

las consideram sua profissão a primei-
ra do mundo, já que, segundo a Bíblia, a 

primeira tarefa de Adão foi dar nomes aos seres vi
vos : "Tendo, pois, o Senh or Deus formado da ter
ra lodos os an imais dos campos, e todas as aves dos 
céus, levou-os ao homem, para ver como ele os havia 
de chamar; e lodo nome que o homem pôs aos ani
mais vivos, esse é o seu verdadeiro nome" (Uvro do 
Gênesis, capítulo 2, versículo 19). 

Embora suas origens sejam antigas, a sis temática 
biológica é hoje uma ciência moderna. Nas últimas 
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décadas, passou por uma ampla renovação, com o 
surgimento de novos conceitos de espécie c de téc
nicas sofisticadas de identificação de espécies e po
pulações . Além disso, os dados obtidos por estudos 
do 01'\A e sua interpretação pela análise cladísl ica 
estão revolucionando essa ciência. Os estudos de 
ONA indicam quanto material genético é comparti
lhado por espécies, famílias o u ou tros grupos 
taxonômicos, esclarecendo várias questões e a té re
velando surpresas. Os humanos, por exemplo, têm 
98,4% do seu D;-.JA idêntico ao dos chimpanzés. 

A idéia básica da classificação natural é que o 
parentesco é mais forte entre os integrantes de um 
grupo de organismos do que entre estes e os de ou
tros grupos. A questão é como provar. A cladíslica 
oferece um meio de formular hipóteses explícitas 
do parentesco de organismos e um método para tes
tá-las. Tal sistema, muito racional, é aceito hoje co
mo o melhor método disponível para análises fi
logenélicas. 

vras gregas plesio (perto) c morfia (forma)- vêm dos 
ancestrais e são observados em diferentes grupos 
(em vários gêneros de uma família, por exemplo). 
Por isso, não podem ser usados para definir um dado 
gênero. Já um caráter recente- ou apomorfia, termo 
que usa a palavra grega apo (derivado) - ocorre em 
apenas um grupo, ou ·clade' (só em um gênero, por 
exemplo), e pode ser usado para definir esse grupo. 
Portanto, o grupo é identificado através dos caracteres 
derivados, ausentes em parentes mais distantes. Se 
uma apomorfia ocorre em dois gêneros, estes são 
mais aparentados entre si do que com outros gêne
ros nos quais esse caráter não aparece. É fácil lem
brar: plesiomorfias es tão mais próximas das formas 
ancestrais e apomorfias estão mais distantes. 

O ponto forte da cladíst ica está na distinção entre 
caracteres mais velhos e mais novos. Os mais velhos 
-ou plesiomorfias, termo criado a pa rtir das pala-

Há muito tempo o ensino de sistemática b iológica 
está confinado em um círculo vicioso. Poucos biólo
gos têm idéia do que essa ciência envolve- e não a 
valorizam, nem a defendem - porque, em sua for
mação, não foi oferecida uma disciplina sobre o as
sunto. Como os IHólogos não sabem do seu valor, ela 

A ciência da diversidade 
É importante esclarecer o sentido de alguns termos usados neste artigo : 

SISTEMATICA 

TAXONOMIA 

CLASSIFICAçAO 

IDENTIFICAçAO 

CLAD(STICA 

Ciência que estuda a diversidade dos seres vivos e 
seus padrões de parentesco e evolução. Inclui a ta
xonomia e a filogenia (estudo das re lações evolutivas 
entre os organismos). 

Parte de sistemática que trata do estudo teórico de 
classificação e da criação das regras de nomenclatura. 
O significado literal do termo - 'leis de arranjo'- vem 
das palavras gregas taxis (a rranjo) e nomos (lei). 

Agrupamento de organismos em categorias naturais 
em função de características compartilhadas. Na prá
tica, o termo tem doi s sentidos: a colocação dos orga· 
nismos em grupos supostamente naturais e a criação 
do esquema de classificação resultante desse ato. 

Atividade de identificar organismos. Ocupa a maior 
parte do tempo do taxonomista e o le igo imagina que 
é apenas isso que esse profissional faz. 

Método de análise das relações evolutivas entre gru
pos de organismos, através da identificação de seus 
caracteres primitivos e derivados. O conhecimento 
desses caracteres permite montar cladogramas (dia
gramas de clades, termo derivado da palavra grega 
klados, que significa 'ramo'), os quais constituem hi
póteses explícitas e testáveis dessas relações. 
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continua sendo oxcl u ída dos cursos uni
versitários. Esse círcu lo vicioso precisa 
ser quebrado. 

A desvalorização a tual da sistemáti
ca deve-se, principalmente, à noção er
rada de que seria uma disciplina muito 
específica, que trata apenas da identifi
cação dos seres vivos- e a identificação 
é uma a tividade muito antiga. Acredita
se, geralmen te, que tudo aquilo que é 
mais novo é melhor, esquecendo-se que 
conhecer certos temas básicos é essen
cial para que uma pessoa seja bem in
formada. 

Todo biólogo deveria saber os funda
mentos de sistemática. É uma área bá
sica de biologia e deveria ler no currícu
lo desse curso um status semelhante à 
ecologia e à evolução, disciplinas tam
bém integradoras. Juntas, as três formam 
uma boa base de biologia. Entretanto, en
quanto ecologia e evolução são discipli
nas obrigatórias, a sistemática raramen
te é oferecida, mesmo como optativa. 

Sistemática básica 

A sistemática biológica moderna de
veria ser incluída como disciplina obri
gatória no currículo universitário de bio
logia. Deveriam ser apresentados, já no 
início do curso, os fundamentos dessa 
ciência, que certamente serão úteis du-



rante o aprendizado c, depois, na vida profissional. 
A iniciativa permitiria corrigir dificuldades consta
tadas hoje em algumas disciplinas, em que as no
ções de sistemática são ensinadas junto com dados e 
mais dados sobre a biologia de diferentes organis
mos, obrigando os estudantes a aprender ao mesmo 
tempo a metodologia c sua aplicação. 

Outra vantagem importante da criação dessa dis
ciplina é mostrar a laxonomia como profissão. Al
guns alunos desenvolvem grande interesse no assunto 
e querem se especializar nessa área, uma grande 
necessidade nesses dias de rápida extinção da 
biodiversidade. Já faltam laxonomislas para Lodos 
os grupos de seres vivos, situação que vem pio
rando em função do falecimento dos 
mais experientes. Muitos ecólo-
gos, por exemplo, aproveitam 
estimativas vagas de número 
de espécies por causa das di
ficuldades na identificação 
do material coletado. 

Em 1995, para chamar 
a atenção para o proble
ma, o enlomologista 
!Iowcll Daly, da Universi
dade de Califórnia (em Ber
kelcy), publicou um levanta
mento (na revista American 
Entomologisl) prevendo a extin
ção do taxonomista em sua área de 
atuação, nos Estados Unidos, a té 2014. 

Embora a si tuação não seja tão alarmante, pode-se 
esperar uma fa lta enorme desses especialistas. Por 
isso, é fundamental apresentar aos alunos de biolo
gia essa ciência fascinante, em sua forma moderna, 
para atraí-los c formar mais profissionais. 

A disciplina proposta -'sistemática básica bio
lógica' - forneceria aos alunos uma visão geral do 
que está envolvido na classificação e identificação 
dos seres vivos e tornaria mais fácil entender o de
talhamento dessas técnicas presente no conteúdo de 
outras disciplinas (referentes a grupos específicos 
de organismos). 

Os resultados de algumas iniciativas nesse senti
do (do autor deste artigo) são animadores. A disci
plina 'sistemática básica' foi criada em 1994 no curso 
de zoologia na Universidade de Brasília e, a partir 
do início de 2001, no curso de biologia da Universi
dade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus (BA). Hoje, 
disciplinas semelhantes já são oferecidas em outras 
instituições, como a Universidade Federal de Minas 
Gerais, onde faz parte do curso de zoologia. 

Na-UuiYersidade de Brasília, a disciplina tornou
se popular entre os alunos em pouco tempo. Foi ofe
recida como optativa, com 14 vagas, mas chegou a 
ter 19 alunos entusiasmados em algumas turmas, e 

continua a ser aprovada em avaliações feitas por eles. 
Vários estudan tes, em suas avaliações, manifesta
ram a opinião de que a disciplina- agora ministra
da pelo entomologista Reginaldo Constantino- de
veria ser obrigatória para a biologia. Essa populari
dade é uma prova de que eles: a) enfrentam proble
mas com as disciplinas atuais de classificação de 
organismos, b) reconhecem a importância desiste
mática como base para estudos biológicos e c) gosta
ram do conteúdo da d isciplina. 

A disciplina oferecida na Universidade Estadua l de 
Santa Cruz é composta pelos seguintes tópicos: 

comparação dos métodos classifica
tórios, conceitos de 'espécie', uso do 

código internacional de nomen
clatura zoológica, técnicas de 

identificação, curadoria de 
coleções, introdução à taxo
nomia numérica e cladís
lica e construção de dado
gramas (diagramas de cla
des). A ênfase está nas au

las práticas. 

Já existem livros no Bra
sil adequados à disciplina, 

como Fundamentos pr6licos de 
laxonomia zoológica (1994), do 

zoólogo Nelson Papavero, do Museu 
de Zoologia de São Paulo, e Elementos b6-

sicos de sislem6lica filogenética (1997), do zoó
logo Oalton de Souza Amorim, da Faculdade de Fi
losofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Uni
versidade de São Paulo, além de alguns artigos em 
periódicos de áreas relacionadas à biologia. O país 
também conta com taxonomistas capazes de ofere
cer a disciplina sugerida. Alguns já são professores 
univers itários e outros trabalham em museus. Como 
não há programa de pós-graduação em sistemática 
no Brasil , essas pessoas es tudaram em raros cursos 
no exterior ou por conta própria. 

Os alunos de biologia aprendem a usar os pró
prios olhos para observar o mundo e logo sabem per
ceber semelhanças e diferenças entre organismos. 
Entretanto, pôr essas observações em palavras é uma 
tarefa difícil. Com a inclusão da sistemática no cur
so, os estudantes aprenderiam a categorizar os orga
nismos que vivem em qualquer ambiente e sabe
riam aplicar as regras para a elaboração dos nomes 
científicos dos seres vivos. Esse conhecimento au
mentaria o interesse em torno dessa área, o que po
deria levar muitos deles a escolhê-la como profis
são, reduzindo a atual escassez de pesquisadores 
especializados e trazendo um novo vigor para uma 
ciência relevante. 
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Heraldo Campos 
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS 

O Guarani das águas 
e dos índios 

No Cone Sul, em uma região 

que compreende oito estados 

brasileiros, localiza-se 

o aqüífero Guarani -

um dos maiores reservatórios 

de águas doces subterrâneas 

do mundo. Seu nome é uma 

homenagem à população 

lndfgena que dominava 

a bacia do rio da Prata 

na época do descobrimento 

da América. Os fndlos 

Guarani acreditam 

que uma terra sem mates 

não é um sonho distante, 

o que pode ser visto como 

um convite para refletirmos 

sobre a necessidade 

de compartilharmos 

bens públicos, como os bens 

naturais, entre os quais 

estio as águas dessa 

Imensa reserva. 
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A s primeiras moléculas de 
ágüa formaram-se há mais de 

3,5 bilhões de anos, a partir do 
resfriamento da Terra e do escape 
de gases das rochas. Ou seja, a 
água que bebemos todos os dias é 
a mesma água que beberam Moi
sés, Jesus, Maomé e até os dinos
sauros 200 milhões de anos atrás! 

Os reservatórios de águas sub
terrâneas, também chamados de 
aqüíferos, têm importância fun
damental para a sobrevivência hu
mana, pois constituem cerca de 
95% da água doce disponível no 
planeta (apenas 5% formam rios, 
lagos e represas) . São caracteriza
dos como unidades de investiga
ção e exploração em escala regio
nal, em função de seus limites em 
superfície e subsuperfície, cond i
ções de armazenamento e circu
lação de águas. 

Um dos maiores reservatórios 
de águas subterrâneas do mundo, 
com volume em torno de 37 mil 
kml, equ ivalente a 7,5 milhões de 
estádios do Maracanã cheios de 
água doce, está localizado no Cone 
Sul, em uma região formada pe
los territórios da Argentina, Bra
sil (oito estados). Paraguai e Uru
guai, perfazendo uma área de 1,2 
milhão kmz. É o chamado aqüífe
ro Guarani, batizado com esse 
nome pelo geólogo uruguaio Da
nilo Anton, como uma homena
gem à população indígena que do
minava a bacia platina na época 
do descobrimento da América. 

O território original da nação 
Guarani compreende o leste do 
Paraguai, a região de Misiones na 
Argentina, o norte do Uruguai e, 
no Brasil, partes da regiões Sul 
e Sudeste e do estado do Mato 
Grosso do Sul. Por causa das per
seguições culturais e físicas de 
nossos antepassados colonizado
res (portugueses e espanhóis) a 
esse povo, hoje ele é composto por 
cerca de 550 mil índios brasilei
ros- pouco, se compararmos com 
o número existente anteriormen
te: 6 milhões. 

As características das rochas e 
a arquitetura do arcabouço que 
formam o aqüífero Guarani são 
conhecidas desde a década de 
1950, quando se iniciaram as per
furações de poços de petróleo nas 
bacias geológicas do Paraná e do 
Chaco-Paraná. Porém, a partir de 
um surto exploratório desse ma
nancial subterrâneo nos anos 70, 
visando ao abastecimento públi
co de grandes cidades localizadas 
no centro-oeste do Estado de São 
Paulo, é que se compreendeu sua 
vital importância. 

O megarreservatório encontra
se 90% recoberto principalmente 
por rochas basálticas, e suas águas 
são cada vez mais u li I izadas como 
principal fonte de abastecimento 
para uma população estimada em 
25 milhões de habitantes. De um 
modo geral, a qualidade natural 
dessas águas atende aos requisi
tos de potabilidade para consumo 



humano e para irrigação. Todavia, 
os impactos da atividade huma
na na superfície do aqüífero 
Guarani são uma ameaça a sua 
integridade. Para citar um exem
plo, em regiões com alta densida
de populacional, como nos entor
nas da cidade de Ribeirão Preto 
(SP). já foram identificados indí
cios de contaminação do solo pelo 
uso indiscriminado de agroló
x i c os na agricultura, tornando 
evidente o risco de comprometi
mento das águas do reservatório. 

Recentemente, a Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) divulgou informações 
pela imprensa de que pelo menos 
cinco áreas de recarga desse reser
vatório estão em zonas conside
radas de risco, pelo uso de agro
tóxicos. São elas: a área de Ribei
rão Preto (SP), com o cultivo de 
cana-de-açúcar; as nascentes do 
rio Araguaia (MT), com o cultivo 
de soja e milho; as nascentes do 
rio lvaí (PR), com o cultivo de mi
lho e pastagem; a região de Lages 
(SC), com o cultivo de maçã, e a 

A água é um direito da população. 

Deve ser fraternalmente compartilhada 

e não servir como mercadoria de guerra 

como no Oriente Médio, onde sua 

distribuição é, historicamente, 

motivo de tensões e conflitos 

área de Alegrete (RS), com o cul
tivo de arroz irrigado e pastagem. 

Desde o início de 2000, um 
projeto que engloba os quatro 
países da região vem se desen
volvendo com o apoio da Organi
zação dos Estados Americanos 
(OEA) e financiamento do Banco 
Mundial. Seu objetivo é incenti
var ações conjuntas para a admi
nistração internacional e o mane
jo sustentável do aqüífero, a fim 
de que se mantenha como uma 
reserva estratégica para as futu
ras gerações. Esse projeto tem um 

caráter preventivo e inclui uma 

série de intervenções, como 
expansão e consolidação da 

atual base de conheci-
mento sobre o aqüí

fero, desenvol
vimento e me
lhorias no seu 
gerenciamen-
to, assim como 

adoção de medidas 
contra fontes de con

taminação. 
;\lesse contexto, cabe 

aqui uma pergunta: será pos
sível, no futuro, um convívio har
monioso entre os habitantes des
sa região que é quase um conti-

Localização geográfica do aqüífero 
Guarani (área clara no mapa) 

nente, em relação a essa água dis
ponível? Por se tratar de um bem 
público, a água é um direito da 
população. Deve ser fraternalmen
te compartilhada e não servir 
como mercadoria de guerra co
mo, por exemplo, em regiões do 
Oriente Médio, onde o controle 
ele sua distribuição e utilização é 
historicamente um motivo de ten
sões c conflitos. 

Para os índios Guarani, a terra 
sem males não é um sonho dis
tante, mas uma realidade con
quistada a cada amanhecer. A 

Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) realiza todo 
ano, no período da quaresma, a 
Campanha da Fraternidade. O 
lema da campanha em 2002 -Por 
uma terra sem males-, em come
moração à Semana dos Povos In
dígenas, foi e continuará sendo 
um convite para refletirmos sobre 
o amor desses povos para com a 
terra. 

Pedro Salles, liderança do povo 
Kaingang no Rio Grande do Sul, 
tem esse pensamento: "A terra para 
o Kaingang significa mãe. A terra 
é aquela que nos dá alimento e 
água, igual à mãe que oferece o 
alimento proveniente de seu cor
po para o filho. O branco pensa 
que a terra é um instrumento de 
riqueza. Por isso ele não reconhe
ce seu irmão, seu semelhante, e 
discrimina o mais fraco, que não 
tem condições de enfrentá-lo, de 

concorrer com ele ... " • 

OPINIÃO 
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Figurat. 
Tricópteros 
adultos 
dos gêneros 
Leptonema (A), 
Macronema (B), 
Nedopsyche (C) 
e Scrimidea (O) 
e da família 
Polycentropodidade 
(E)- todos podem 
ser encontrados 
no Brasil 

Figura2. 
larvas 
de tricópteros 
dos gêneros 
Grumicha (A), 
Marilia (B) e 
Phylloicus (C) 

Parentes menos famosos das borboletas, os tricópteros são pequenos insetos que passam grande 

parte de sua vida na água, ainda como larvas ou pupas. Sua presença nos ecossistemas de água doce 

e sua grande variedade os tornam bons indicadores de qualidade ambiental. Mas alguns desses insetos 

também atraem a atenção dos pesquisadores por sua habilidade para construir abrigos e tecer redes 

de captura de alimentos. Um estudo sobre tricópteros realizado em um rio da Venezuela levou inclusive 

à descoberta de uma nova espécie. Por Henrique Paprocki, do Departamento de Entomologia (douto-

rando da Capes), da Universidade de Minnesota (Estados Unidos). 

A ordem Trichoptera é, entre as que reúnem in
setos aquáticos, uma das mais diversas e abun

dantes na maioria dos ecossistemas de água doce do 
mundo. A diversidade de tricópteros (figura 1) é 
maior em rios e riachos bem conservados, o que os 
torna bons indicadores de qualidade da água. Gra
ças à grande riqueza de espécies, tais insetos ocu
pam diferentes nichos em seu hábitat e apresentam 
hábitos variados- há desde consumidores de algas, 
filtradores de matéria orgânica e raspadores de 
perifiton (algas e animais aderidos a pedras, plantas 
e objetos submersos) até predadores de outros ani-

mais e mesmo necrófagos (que se alimentam de ani
mais mortos). 

As larvas (figura 2) e as pupas desenvolvem-se na 
água, onde constroem 'casas' (abrigos) que atraem a 
atenção dos pesquisadores por sua incrível engenha
ria. Para isso, usam os mais diversos materiais, de 
areia e pedras a gravetos, partes de folhas e conchas 
de moluscos. Já os adultos, semelhantes a pequenas 
mariposas, vivem em ambientes terrestres por cur
to período, apenas para a cópula e a postura dos ovos. 
Em algumas famílias, as larvas usam uma seda pro
duzida em glândulas salivares modificadas para te-
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cer 'redes' filtradoras de água, que capturam ali
mentos (figura 3). 

Os Lricópteros sequer têm um nome popular em 
português. Evolutivamente, são os 'parentes' mais 
próximos das borboletas e mariposas (da ordem 
Lepidoptera), mas as larvas da grande maioria das 
famílias dessas últimas são terrestres (as conheci
das lagartas). Os lepidópteros têm escamas nas asas, 
enquanto nos tricópteros elas são cobertas por pêlos 
- daí os nomes das duas ordens, derivados das pala
vras gregas lépis (escama) e trich6s (pêlo). associa
das à palavra ptero (asa). 

Como as larvas dos tricópteros têm respostas 
muito diferenciadas à poluição e a outros distúr
bios ambientais, identificar as espécies e sua his
tória natural é de grande valor em programas de 
avaliação de qualidade da água. Os tricópteros com
põem, junto com plecópteros e efemerópteros (fi
gura 4)- insetos também com larva aquática e adul
to alado - o índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, 
Trichoplera). amplamente usado, mas são impor
tantes ainda em outros índices de qualidade de água. 

Alguns desses índices exigem a identificação 
apenas das famílias das larvas, mas com fre
qüência é desejável reconhecer as espécies das 
formas imaturas. Não é possível, porém, deter
minar a espécie de uma larva sem associações 
precisas com os adultos. Estes em geral não são 
notados por leigos, devido ao pequeno tamanho, 
apesar de muitos apresentarem atividade diur
na e padrões mul ticoloridos nas asas. 

Uma espécie capaz de modificar um rio 
A família de tricópteros Hydropsychidae, uma das 
mais diversas e abundantes, é composta em sua mai
or parte por construtores de abrigos com redes fil
tradoras. As redes são elaboradas de maneira que a 
corrente as atravesse, para que organismos ou par
tículas orgânicas presentes na água sejam retidos 
(figura 5). A construção de abrigos e redes envolve 
grande quantidade de larvas em um trabalho con
junto, que influencia a paisagem e a arquitetura de 
um riacho. 

Esse processo foi estudado pelo autor deste arti
go no rio Cataratas de! Charo (figura 6), situado no 
noroeste da Venezuela, no estado de Falcón. O tra
balho levou à identificação de uma nova espécie de 
tricóptero. Embora se localize em uma região total
mente devastada pelo fogo, as margens do rio exi
bem mata ciliar em bom estado. As nascentes são 
de águas subterrâneas, e logo em seu início o rio 
apresenta uma cachoeira de 70 m de altura. 

Águas subterrâneas que atravessam rochas cal
cárias são supersaturadas em carbonato de cálcio 
(CaCO) e dióxido de carbono (C0

2
) - essas molé

culas reagem com a água, gerando a forma solúvel 
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• Assim que tais águas en
tram em contato com a atmosfera, co
meçam a perder o gás carbônico, o que 
leva à precipitação do carbonato em 
forma de minerais como calei ta ou ara
gonila, formando estruturas conheci
das como 'Lravertinos' (figura 7). Em 
riachos, esse precipitado cobre todas 
as superfícies disponíveis, incluin
do gravetos, folhas e até abrigos de 
tricópteros. 

A formação e a erosão de Lravertinos 
podem ser muito influenciadas por 
seres vivos. Tal fenômeno, no caso de 

Figura 3· larva do gênero 
Scrimidea em seu abrigo, 
com a rede filtradora 
que construiu para 
capturar alimento 

bactérias e outros seres microscópi-
cos, já foi bem estudado, mas poucos pesquisadores 
aval iaram a importância da macrobiota aquática 
nesses processos, embora alguns insetos aquáticos 
exerçam um papel crucial. Entre eles estão os tri
cópteros do gênero Smicridea (família Hydropsy-

chidae), presentes em toda a r egião neotropical, do 
sul do México ao Chile. Todas as larvas de espécies 
conhecidas desse gênero escavam os travertinos pa
ra construir abrigos com redes de captura. Análi
ses de conteúdo estomacal revelam que elas inge
rem grande quantidade de carbonato de cálcio e se 
alimentam de diatomáceas (algas unicelulares 
microscópicas) e partes de vegetais. 

No rio Cataratas dei Charo, os travertinos co
mumente formam uma sucessão de pequenas bar
ragens que parecem piscinas naturais. A superfície 
superior dessas barragens, exposta à correnteza, é 
totalmente tomada por abrigos dessa nova espécie 
do gênero Smicridea (figura 8), cuja descrição foi 

Figura4. 
Insetos 
plecópteros (A) 
e efemerópteros 
(B), também com 
larvas aquáticas, 
são usados 
em índices 
de qualidade 
ambiental, 
assim como 
os tricópteros 

Figuras. 
Entrada 
de abrigo (A) 
e rede filtradora 
(B) construídas 
por larvas 
de tricóptero 
do gênero 
Scrimidea 
no rio Cataratas 

~ del Charo 
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Figura6. 
Estudos 
no rio 
Cataratas 
del Charo, 
na Venezuela, 
permitiram 
a descoberta 
de uma nova 
espécie 
do grupo 
Trichoptera 

Figura 7· 
Barragens 
de travertinos, 
formadas pela 
precipitação 
de carbonato 
de cálcio, 
no rio 
Cataratas 
del Charo 

FiguraS. 
Adulto 
e detalhe 
da larva 
da nova espécie 
detricõptero 
encontrada 
durante 
as pesquisas 
no rio Cataratas 
del Charo 

submetida a publicação especializada. Além de tri
cópteros, foram encontradas também, em menores 
densidades, larvas de outros grupos de insetos aquá
ticos, das famílias Chironomidae (ordem Diptera), 
Baetidae (Ephemeroptera) e Elmidae (Coleoptera). 

Os cristais de carbonato de cálcio precipitam-se 
nas redes feitas pelas larvas da nova espécie, obri
gando-as a reconstruir e limpar essas redes constan
temente, para mantê-las desobstruídas. A forma da 
abertura dos abrigos também evidencia que os inse
tos usam pedaços de travertinos de modo intencio
nal. Nas bordas dos travertinos, a correnteza deve 
ser apropriada às necessidades dessas larvas. A 
microtopografia da superfície dos travertinos é al
terada quando suas bordas são densamente colo
nizadas pelas larvas, o que aumenta a turbulência 
(e em conseqüência a perda de co2 para a atmos
fera), levando a maior precipitação de cristais. A 
superfície mais rugosa também faz com que mate
riais transportados pela correnteza prendam-se e tor
nem-se por sua vez substrato para a deposição do 
carbonato de cálcio. 
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A sucessão de eventos é circular. Com o 'cres
cimento' do traverlino há maior deposição de cálcio, 
o que reduz a profundidade e, em conseqüência, o 
fluxo de água. Quando isso ocorre , a corrente 
é barrada e o fluxo de água dirige-se a outra parte 
do travertino, e com isso as larvas colonizam no
vas áreas, onde a correnteza é adequada às suas ne
cessidades. Por conta desse processo, os travertinos 
crescem de modo uniforme em toda a sua extensão, 
aumentando a altura das barragens e tornando os 
poços mais profundos. 

A descrição da nova espécie e de sua biologia 
acrescenta à literatura mais um evento natural fas
cinante, onde a soma das atividades de pequenos 
organismos forma estruturas de proporções inima
gináveis, como ocorre nos recifes de coral oceânicos. 
De modo semelhante, a combinação da química es
pecial da água e de características particulares da 
larva desse tricóptero forma estruturas magníficas, 
que alteram a paisagem e a arquitetura de rios como 
o Cataratas del Charo. 

Tricópteros brasileiros: 
ainda desconhecidos 
Os rios brasileiros têm sofrido os mais variados im
pactos e distúrbios, como desflorestamento das mar
gens, assoreamento, contaminação da água por 
pesticidas e herbicidas, enriquecimento orgânico por 
esgotos domésticos e potencialmente chuva ácida. 
Programas de biomonitoramento baseados na pre
sença de insetos aquáticos podem identificar, 
quantificar e regular esses impactos, mas sua im
plantação no país esbarra no pequeno conhecimen
to sobre a classificação (taxonomia) desses inse
tos. Para que tais programas sejam adotados, essa 
fauna deve ser mais bem estudada. 

A ordem Trichoptera tem hoje cerca de 10 mil 
espécies descritas no mundo, 2.160 delas em re
giões neotropicais. Os tricópteros de áreas de clima 
temperado (em especial da América do Norte e da 
Europa) são bem conhecidos , mas os das regiões tro
picais são pobremente estudados. Parte dos pesqui
sadores da área acredita que a diversidade em rios 
tropicais não deve ser significativamente maior que 
a de zonas temperadas, principalmente porque a 
variação de hábitats é semelhante, mas outros es
tudos sugerem que a riqueza de espécies é maior 
nos trópicos. 

Entre esses estudos está o realizado na Costa Rica 
por Ralph Holzenthal, da Universidade de Minne
sota (Estados Unidos). Holzenthal identificou 463 
espécies, o que equivale a quase um terço do total 
de espécies de toda a América do Norte (cerca de 
1.600). O resultado é muito superior ao obtido em 
qualquer área temperada similar (a Costa Rica é 
pouco maior que o estado do Espírito Santo). Em todo 



o Brasil, no entanto, são conhecidas hoje ape
nas 336 espécies, o que sem dúvida confirma a gran
de lacuna no conhecimento da diversidade nacional 
de insetos aquáticos. 

A vasta rede de rios do Brasil forma, junto com os 
organismos que ali vivem, um importante elemento 
ecológico e um legado de história natural sem para
lelo. Os ecossistemas do Sudeste brasileiro, incluin
do a mata atlântica, estão entre os mais ameaçados 
da América do Sul, o que torna necessário gerar uma 
base de dados, tanto para monitorar futuros impac
tos quanto para planejar a restauração de ambientes 
degradados. Questões básicas sobre a fauna aquáti
ca dessas áreas- diversidade, grau de endemismo, 
susceptibilidade às diferentes perturbações e outras 
-ainda não foram suficientemente investigadas. 

Do total de espécies brasileiras de tricópteros, 
cerca de 50% foram identificadas no Sudeste. Ape
sar disso, a fauna da região é muito pouco conheci
da e só pequena parcela de sua biodiversidade foi 
descrita. O autor deste artigo, junto com Holzenthal 
e Roger Blahnik (também da Universidade de Min
nesota), vem pesquisando desde 1999 a diversidade 
de Trichoptera na região. Os resultados, após os pri
meiros dois anos de coletas, são surpreendentes: 
além das 126 espécies registradas antes na região, 
foram identificadas cerca de 410 outras, e 250 delas 
são novas para a ciência. 

Em geral, são descritos primeiro os tricópteros 
de grande e médio porte, como os das famílias 
Hydropsychidae, Leptoceridae, Calamoceratidae e 
Odontoceridae. Os pequenos, como os das famílias 
Glossosomatidae ou Hydroptilidae, são menos fre
qüentes em trabalhos de descrição e coleções. Para 
todo o Brasil, por exemplo, estão registradas 40 es
pécies de microtricópteros, enquanto na Costa Rica 
já são conhecidas 143. Boas coleções de tricópteros 
são raras, porque tais insetos são pequenos e frágeis, 
exigem um modo específico de coleta e preservação 
e não têm uma morfologia peculiar como muitos 
outros insetos. 

Existem no Brasil coleções importantes, históri
cas ou recentes. Historicamente, a mais importante 
foi formada por Fritz Müller (1821-1897), natura
lista alemão que viveu em Blumenau (SC) na segun
da metade do século 19. A maior 
parte das suas descrições baseou
se em formas larvais, e alguns dos 
gêneros que descreveu, como 
Nectopsyche (família Leptoce
ridae), Marília (Odontoceridae) e 
Phylloicus (Calamoceratidae) es
tão entre os mais bem conheci
dos da fauna neotropical (figura 
9). Mas outras descrições de 
Müller, como os gêneros Dicha-

minus (Hydroptilidae), Eutonella (Ecnomidae ou 
Xiphocentronidae) e Peltopsyche (Hydroptilidae) e 
diversas espécies, não são identificadas com clare
za. Outro imigrante alemão, Fritz Plaumann (1902-
1994). também fez coletas em Santa Catarina, entre 
1930 e 1980, mas suas coleções foram vendidas ao 
Museu de História Natural de Londres (Inglaterra) 
nos anos 30 e ao Instituto Smitbsonian nos anos 60. 

A maior parte do material coletado por Müller 
encontra-se hoje no Smithsonian, onde vem sendo 
identificado com maior precisão pelo entomólogo 
Oliver S. Flinl. No Brasil, existe uma importante 
coleção no Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo (USP), que resulta, em sua maior parte, do 
trabalho de pesquisa do também entomólogo Clau
dio Froehlich. Durante visita a São Paulo, em 1977, 
Flint também identificou até o nível de gênero lotes 
desse material. Atualmente, o autor deste artigo e 
Holzenthal vêm depositando material adicional na 
coleção do Museu da USP. Uma coleção menor, que 
pertence ao Museu Nacional do Rio de Janeiro e in
clui espécimes coletados por Müller, foi parcial
mente identificada pela bióloga Rosálys Guahyba 
(1941-1996), também responsável pela coleta de 
milhares de tricópteros adultos na serra dos Órgãos. 

Exceto pelo trabalho de Müller em Santa Catarina 
e Guahyba no Rio de Janeiro, nenhum pesquisador 
brasileiro dedicou-se, até recentemente, a estudos 
de descrição de tricópteros. Hoje, a fauna de Trichop
tera do Sudeste parece rica, se comparada ao resto 
do país, mas isso ocorre porque o desconhecimento 

desse grupo é ainda maior nas de
mais regiões (figura 10). A falta 
de pesquisadores em taxonomia 
fica evidente quando se constata 
que Oliver S. Flint descreveu 
45% da fauna de tricópteros co
nhecida no Brasil. Portanto, con
siderando o tamanho do país e a 
diversidade de ambientes, essa 
fauna tem recebido uma atenção 
muito limitada. • 
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Figura9. 
Os tricópteros 
adultos 
dos gêneros 
Marilia(A) 
e Phylloicus (B) 
observados 
no rio Cataratas 
del Charo 
também 
ocorrem 
no Brasil 

Figura to. 
Número 
de espécies 
de tricópteros 
registrados 
no Brasil 
(várias delas 
distribuem-se 
por mais 
de uma região) 
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Lobo-guará 
fêmea 
e filhote, 
junto à toca 
cavada 
no recinto 
da Fundação 
Zoobotânica 
de Belo 
Horizonte 

VETERINÁRIA Vacinas, dosagens de hormônios e análises de DNA ajudam a conservar a espécie 

Saúde para o lobo-guará 
O maior canídeo brasileiro está incluído na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e na lista 

de espécies ameaçadas do estado de Minas Gerais. A espécie é considerada 'vulnerável'- sujeita a extinção 

na natureza em médio prazo principalmente devido à destruição do seu hábitat, o cerrado. As alterações que 

essa destruição causa na alimentação dos lobos-guarás (e seus efeitos) serão investigados através da 

análise de DNA em amostras de fezes. A perda de hábitat também aumenta a possibilidade de interações 

entre esses animais e cães domésticos, que podem transmitir doenças aos lobos. É a medicina veterinária 

da conservação ajudando a preservar a espécie. Por Otávio Borges M aia, do Laboratório de Ecologia e 

Fisiologia de Microrganismo (Instituto de Ciências Biológicas) da Universidade Federal de Minas Gerais. 

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), com sua 
pelagem avermelhada - daí o nome guará, de 

origem tupi e que significa vermelho - é uma das 
espécies mais típicas do cerrado. Tímido e solitário, 
apresenta dieta bastante diversificada (onívora), que 
inclui grande quantidade de frutos sil vestres, prin
cipalmente a fru ta-do-lobo (Solanum lycocarpum), 
abundante no cerrado, além de aves, répteis, peque
nos mamíferos e invertebrados (insetos, minhocas 
etc.). A dieta desse canídeo é sazonal, ou seja, varia 
ao longo do ano de acordo com a disponibilidade de 
frutos e presas em seu hábital. 

Uma das principais ameaças à sobrevivência do 
lobo-guará é a intensa destruição do cerrado para a 
implantação de empreendimentos agropecuários . 
Ocasionais ataques furtivos a criações domésticas e 

crendices populares, que atribuem ao animal pode
res mágicos, também o tornam alvo de muitas caça
das (ver 'Fama injusta', em CH n° 185}. 

Impactos da destruição do hábitat 
Aparentemente, o lobo-guará é capaz de se ambien
tar em áreas degradadas, não sendo rara sua presen
ça nas proximidades de centros urbanos, em busca 
de alimento. Entretanto, o impacto causado pelas 
alterações do hábila t sobre seus hábitos alimentares 
c os efeitos das mudanças de dieta em seu s istema 
digestório c em seu processo digestivo ainda preci
sam ser investigados. 

Um estudo pretende investigar a correlação en
tre a diversidade da microbiota fecal de lobos-guarás 
e a diversidade de alimentos consumidos. Levando 
em conta que em ambientes preservados a varieda
de de itens alimentares pode ser maior, espera-se, 
com a pesquisa, mostrar que a diversidade da micro
biota fecal pode ser usada como um indicad.or das 
condições do hábilat ocupado por esses animais. 
Uma técnica de biologia molecular será usada para 
caracterizar (pela identificação das moléculas de 
DNA) a diversidade de microrganismos presentes em 
amostras de fezes de lobos-guarás submetidos a di
ferentes regimes alimentares (natural e artificial} . 

Se bem-sucedido, o projeto fará com que amos
tras de fezes, que já vinham sendo utilizadas na iden
tificação dos alimentos consumidos pelo lobo-guará, 
passem também a informar se as condições do seu 
hábitat são ou não satisfatórias à sua boa saúde. Os 
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resullados obtidos poderão ser utilizados como in
dicador de qualidade de ambiente c como subsídios 
para a adoção de medidas corretivas pelas autorida
des responsáveis, visando a preservação de áreas 
naturais e a sobrevivência do lobo-guará. Além dis
so, a técnica poderá ser utilizada em benefício de 
outras espécies. 

Os efeitos de vacinas caninas 
Considerando que os lobos-guarás são susceptíveis 
às vi roses caninas, es tudo real izado no Laboratório 
de Virologia Animal, da Escola de Veterinária da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), leve 
como objetivos verificar a eficiência e a segurança 
do uso, em lobos-guarás, de vacinas produzidas para 
cães domésticos. Com base nos resultados, foi possí
vel es tabelecer um programa de vacinação que 
minimize a mortalidade de lobos-guarãs pelos vírus 
da cinomose e da parvovirose can inas . Essas duas 
doenças, comuns em cães domésticos, foram respon
sáveis pela morte, entre 1980 e 1997, de 4% da po
pulação de lobos-guarás mantida em zoológicos do 
mundo inteiro. 

Nenhum dos 47 animais (ad ultos e filhotes) vaci
nados no estudo apresentou qualquer tipo de reação 
indesejável à vacinação (por exemplo, o dcsenvol vi
monto das doenças contras as quais os lobos foram 
vacinados, já que as vacinas são produzidas com ví
rus vivos, mas atenuados, para não causar a doença 
em cães domésticos), sugerindo a segurança das va
cinas utilizadas, possivelmente devido ao parentes
co entre cães domésticos c lobos-guarás. Deve-se 
ressaltar que proximidade filogcnética não é sufi 
ciente para garantir que uma vacina desenvolvida 
para determinada espéc ie possa ser aplicada de 
forma segura e eficaz em uma espécie aparentada. 
Esse, porém, pode ser o único referencial para a rea
lização de estudos dessa natureza. 

A aval iação fei ta após a vacinação também de
monstrou que os lobos-guarás produziram anticorpos 
contra os vírus da cinomose c parvovirose em uma 
quantidade (denominada 'título de an ticorpos') con
siderada protetora em cães domésticos. Isso signi
fica que a resposta imunológica apresentada pelos 
lobos-guarás foi semelhante à resposta de cães do
mésticos. 

Embora o impacto causado pelas doenças virais 
sobre lobos-guarás em vida livre seja desconhecido, 
os resultados do es tudo fornecem subsídios para a 
adoção de medidas preventivas, caso necessário, nas 
populações dessa espécie confinadas em áreas de 
conservação sob forte pressão, devido a interações 
entre guarás, cães e outras espécies domésticas. Não 
há registro de surtos de doenças em populações de 
lobos-guarãs em vida livre. O hábito solitário da es
pécie e a ocupação de territórios extensos fazem com 
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que a densidade populacional seja baixa, o que re
duz a possibilidade de um grande número de indi
víduos ser infectado durante eventual surto de algu
ma doença. Essas características, no entanto, tam
bém dificultam a obtenção de dados sobre a saúde 
dos indivíduos em vida livre. 

Estudando a reprodução 
Outro estudo vem sendo desenvolvido visando obter 
informações sobre a fisiologia reprodutiva da espé
cie. A reprodução do lobo-guará ocorre no outono, 
período em que macho e fêmea permanecem juntos, 
compartilhando o mesmo território. Uma vez for
mado, o casal costuma permanecer junto por muitos 
anos, sendo desfeito apenas quando um deles morre. 

O estudo da função reprodutiva dos lobos-guarás. 
a través da dosagem (pela técnica de radioimunoen
saio) de hormônios da reprodução presentes em 
amostras de sa ngue, demonstrou que os hormônios 
testosterona, nos machos, e progestcrona, nas fê
meas, atingem as mais allas concen trações sangüí
neas no outono. Com isso, ocorre uma concentra
ção de nascimentos de Jobos-guarás nos meses de 
maio a agosto. Como a gestação dura cerca de 62 
dias. e o período de amamentação cerca de três me
ses, o desmame dos filhotes ocorre na primavera e 
no verão, estações que apresentam maior abundân
cia de alimentos para os jovens guarós. 

A pesquisa sobre a fisiologia reprodutiva do lo
bo-guará pode contribuir grandemente para a con
servação da espécie. A análise dos níveis dos hor
mônios da reprodução pode ser usada para identi
ficar indivíduos férteis e inférteis em programas de 
reprodução e para confirmar a gestação. Pode, ain
da, fornecer subsídios para a interpretação de pato
logias do sistema reprodutivo e de alterações no com
portamento reprodutivo, e para o desenvolvimento 
de técnicas de reprodução assistida (inseminação 
artificial, fertilização in vitro, transferência de em
briões). 

Uma lista de publicações sobre o lobo-guará pode 
ser encontrada no site http://geocities.yahoo.com.br/ 
otazoo;B ib liografia. html. • 

Lobo-guará, 
sob contenção 
física, sendo 
vacinado 
no Hospital 
Veterinário 
da Fundação 
Zoobotãnica 
de Belo 
Horizonte 
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Figura1. 
Número 
de agricultores 
que cultiva 
frutas 
e vegetais 
em municípios 
próximos 
a Manaus 
e percentual 
de crescimento 

POLÍTICA AGRÍCOLA Uso de pesticidas em frutas e hortaliças não tem controle no Norte do Brasil 

Agrotóxicos: elemento 
novo na Amazônia 
A produção de alimentos no estado do Amazonas, em especial de frutas e hortaliças, é em geral realizada 

com o uso de inseticidas, herbicidas e fungicidas. Além de provocar contaminação ambiental, o emprego 

de agrotóxicos tem efeitos na saúde dos agricultores, de suas famílias e dos consumidores. Essa reali-

dade, bem conhecida em outras regiões do país, é um elemento novo na Amazônia. É preciso reconhe-

cer essa situação com urgência, para que se possam realizar ações de prevenção dos efeitos adversos 

dos agrotóxicos, evitando maiores danos ao ambiente e à população local. Por Andrea Viviana Waichman 

e Nailson C. S. Nina, do Centro de Ciências do Ambiente (Universidade Federal do Amazonas), e Jõrg 

Rõmbke, da ECTOekotoxikologie (Alemanha). 

A Amazônia tem sido colocada no centro das aten
ções internacionais em função do desmata

mento e das queimadas para a exploração de ma
deira e agricultura, processos que vêm ameaçando 
sua biodiversidade e contribuindo para as mudan
ças climáticas globais. No entanto, pouca atenção 
tem sido dada à contaminação ambiental resultante 
dos modelos de desenvolvimento econômico intro
duzidos naquela região. Isso decorre, provavelmen
te, da idéia errônea de que a Amazônia é um grande 
vazio verde- na verdade, vivem hoje na região cerca 
de 12 milhões de pessoas. 

As políticas de desenvolvimento econômico ado
tadas nos últimos 30 anos para a região motivaram 
assentamentos humanos associados principalmente 
a atividades agrícolas e industriais. No estado do 
Amazonas, especificamente, o capital econômico foi 
atraído através de incentivos fiscais, como redução 
(ou isenção) de impostos e créditos para a implanta
ção de variados projetos. A Zona Franca de Manaus, 

MUNiciPIOS >985· >986 1995·1996 CRESCIMENTO ('!lo) 

lr,lndub.J 31R 9R8 210 
- -- - ~ -- - -

Cm•1ro da V,írzea 524 705 l'• 
----------- ~--- -- ~-

M,lrl,lC.lpuru 27 11 25 l.lJ711 

criada em 1967, tornou-se um pólo de atração de mão
de-obra barata, acentuando o fluxo migratório para 
Manaus. A população da cidade saltou de 283.685 
habitantes em 1970 para 1.403.796 em 2000. 

O rápido acréscimo populacional, além de pro
mover o crescimento desordenado da cidade e a 
degradação ambiental, exigiu a produção adicional 
de alimentos. Como solução, o governo estadual in
centivou a ampliação e a melhoria da produção 
agrícola, para diminuir a importação de alimentos 
de outros estados, regularizar a oferta, reduzir pre
ços e fixar o homem no campo. Tais programas fo
ram desenvolvidos principalmente em áreas pró
ximas de Manaus, hoje o principal centro urbano da 
Amazônia. 

O grande aumento na produção de frutas e horta
liças, porém, deveu-se principalmente à decadência 
da produção de juta e malva (por causa da queda dos 
preços no país e no exterior), e ao rápido e alto re
torno financeiro daquelas culturas (em comparação 
com as tradicionais). Entre 1985 e 1996, o total de 
agricultores diminuiu em todo o estado (de 116.302 
para 83.289), mas nos municípios próximos de 
Manaus, onde está concentrada a produção de frutas 
e hortaliças, esse número aumentou (figura 1). 

A maior parte do aumento na produção de frutas 
e hortaliças aconteceu nas áreas de várzea, que apre-
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sentam condições adequadas ao cultivo intensivo de 
alimentos. Sujeitas a um regime sazonal de inunda
ções, as várzeas favorecem os cullivos anuais, como 
mamão, maracujá, melancia, banana, alface, abóbo
ra, couve, pepino, feijão, tomate e pimenta. As inun
dações anuais fertilizam o solo, o custo de irrigação 
(quando necessária) é baixo e o transporte da co
lheita por barco é barato. A produção de frutas e 
hortaliças na várzea, porém, apresentou vários pro
blemas. Como esses cultivos não estão bem adapta
dos às condições tropicais, a suscelibilidade ao ala
que de pragas (insetos, fungos e outras) e a competi
ção com a vegetação nativa exigem o uso intensivo 
de agrotóxicos. Assim, não é possível elevar a pro
dutividade agrícola sem o uso crescente de pesti
cidas, substâncias não ulilizadas nas práticas agrí
colas tradicionais. 

Os agricultores da região não estavam prepa
rados para o uso adequado dessa 'nova tecnologia', 
ignorando os riscos dos agrotóxicos para a saúde 
e o ambiente. Os serviços oficiais de extensão, li
gados aos órgãos estaduais de produção, também 
não prestaram assistência técnica. Esse modelo 'mo
derno' de produção - visto como economicamen
te vantajoso - expandiu-se para todo o estado, e a 
produção de frutas e hortaliças baseada no uso in
tensivo de agrotóxicos cresceu sem controle e orien
tação por parte do governo. 

O uso de agrotóxicos no Amazonas 
Os dados sobre o emprego de agrotóxicos no Amazo
nas são escassos e muitas vezes contraditórios. Se
gundo o úllimo censo agropecuário, feito em 1998 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a parcela de agricultores que usa pesticidas 
no cultivo de frutas e hortaliças varia entre 64% e 
96,7% nos diferentes municípios amazonenses. O 
censo mostrou que os agricultores gastaram em tor
no de US$ 618 mil em agrotóxicos em 1996. De 
acordo com a Associação Nacional de Defesa Vege
tal (Andef), esses valores são menores, mas houve 
um grande aumento em 1999, e os principais 
agrotóxicos empregados no estado são os inseticidas 
e os herbicidas, que também mostram forte cresci
mento nesse mesmo ano (figura 2). 

Apesar desses dados, é difícil conhecer a real di
mensão do problema, em função da falta de estatís
ticas oficiais sobre quantidades e tipos de agrotóxicos 
comercializados e usados na região. A Lei de 
Agrotóxicos (Lei 7.802, de 1989) é rigorosa, mas 
tem pouco efeito no estado, porque não há pessoal 
suficiente para fiscalizar seu cumprimento e 
monitorar o uso de pesticidas, resultando na perda 
de controle sobre essa prática. 

Esses produtos são livremente vendidos e utiliza
dos, embora a lei exija o receituário agronômico para 

a compra e o acompanhamento de técnicos regis
trados no Ministério da Agricultura para a aplica
ção dos agrotóxicos mais perigosos. Lojas de Manaus, 
em especial aquelas próximas do porto, vendem os 
produtos de forma fracionada, já que muitas vezes 
os agricullores não têm dinheiro para comprar uma 
embalagem completa. Com isso, todas as informa
ções contidas na etiqueta do produto- sobre dosa
gem, formas de aplicação, periculosidade, toxicida
de e cuidados com a manipulação - são perdidas. 

Outros fatores contribuem pará o uso incorreto 
de pesticidas, expondo o ambiente e o agricultor ao 
risco de envenenamento. Os agricultores não usam 
equipamento de proteção individual (EPI) porque é 
caro e desconfortável, inadequado para regiões quen
tes como o Amazonas. A falta de treinamento e o 
pouco conhecimento deles sobre a periculosidade 
dos agrotóxicos favorecem descuidos durante o pre
paro e a aplicação do produto e também no descarte 
das embalagens. Nessas condições, a exposição 
ocupacional dos agricultores é alta, o que os torna 
vulneráveis à intoxicação aguda e crônica. 

É difícil estimar os níveis de intoxicação no es
tado do Amazonas. Entre 1995 e 2000, o Centro de 
Informações Toxicológicas do Hospital Universitá
rio Getúlio Vargas registrou 68 casos de envenena
mento, em sua maioria acidentes domésticos, 
suicídios e tentativas de suicídio. O número total de 
casos, porém, deve ser maior, considerando-se que 
a maior parte não é registrada porque ocorre nas 
áreas rurais, longe dos hospitais, ou o diagnóstico é 
incorreto (principalmente no caso de envenena-
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Figura2. 
Toneladas de 
ingredientes 
ativos 
utilizados no 
estado do 
Amazonas e 
dinheiro gasto 
(em dólares) 
coma compra 
de agrotóxicos 
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Figura 3· Uso de 
agrotóxicos(%) 
por agricultores 
de 11 comunidades 
do município de 
Manacapuru (AM) 

I 

Ácido 2,4-dichlor. 
-- -------
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Mancozeb 
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Metamidofos 
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Oxicloreto de cobre 

Paraquat 

Parathion·metil 

mento crônico) - os sintomas apresentados pelos 
trabalhadores intoxicados são atribuídos a outras 
doenças. 

Manacapuru: um estudo de caso 
Para avaliar o uso de agrotóxicos nas proximidades 
de Manaus, foi realizada uma pesquisa em 11 co
munidades de várzea do município de Manacapuru, 
envolvendo cerca de 150 agricultores (figura 3). Eles 
compram os produtos na sede do município ou em 
Manaus. Visitas a lojas de produtos agropecuários 
em Manaus e Manacapuru mostraram que estão dis
poníveis 82 produtos comerciais (inseticidas, herbi
cidas e fungicidas), baseados em 42 ingredientes ati
vos. A maior parte desses compostos está no merca
do há muitos anos, e alguns deles há décadas. 

ow--

Nas comunidades onde são cultivadas principal
mente frutas e hortaliças, a parcela de agricultores 
que usa agrotóxicos variou de 75% a 100%. Do Lotai 
de pesticidas em uso, 44% eram organofosforados. 
A predominância do analfabetismo entre os agri
cul tores dificulta a compreensão das informações 
contidas nos rótulos e contribui para o pobre conhe
cimento da periculosidade dos produ tos. Quando 
apresen tamos aos agricultores os 14 símbolos gráfi
cos (piclogramas) usados nos rótulos, Lodos inter
pretaram erroneamente pelo menos cinco deles e 
mais da metade não entendeu todos. 

informações sobre preparo, dosagem c freqüên
cia de aplicação são transmitidas oralmente por ven
dedores ou vizinhos. Os agricultores não usam equ i
pamentos de proteção individual c menos de 2% 

Pode-se Ler uma idéia elo 
risco potencial desses produ
tos para o ambiente e os se
res humanos através do status 
do processo de registro de 
cada um na União Européia, 
onde a cada 10 anos a perma
nência ou não dos agrotóxicos 
no mercado é revista - infor
mações sobre o processo po
dem ser obtidas no livro H.isk 

... ..-------: :=:::.";.~_ ........ --... -

usam luvas, negligenciando a pro
teção da pele - apenas cobrem a 
boca e o nariz com um pedaço de 
pano, na crença de que a inalação 
é a principal via de intoxicação. 
A freqüente exposição cu tânea e 
a crença de que certas práticas 
(como beber leite após a aplica
ção) previnem a intoxicação au
mentam o risco de envenena
mento. Além disso, eles utilizam 

....... -----........ ., ... -

asscssment of chemicals: un 
inlroduction (Avaliação de risco de produtos quími
cos: uma introdução), ele C. ]. Van Leeuwen e J. L. M. 
Ilermcns (1995). Com base em novas informações 
sobre os efeitos tóxicos dos produtos, as autoridades 
decidem se ele perma nece no mercado ou é banido 
(figura 4). 

Dos 42 ingredientes ativos comercializados no 
estado do Amazonas no final de 2001, apenas dois 
(Jambda-cyhalothrin e glifosalo) ganharam novo re
gistro na União Européia, quatro foram banidos em 
definitivo e para três não há informação disponí
vel, segundo o livro The pesticide registration pro
ccss wilhin the Europcan Union (O processo de re-

5.3 

64.5 

51.3 

18.5 

24,1 

13,5 

38,2 

1),8 

42,2 

gistro de pesticidas na União 
Européia), de Birgit Wirsing e 
outros (2001). Para os demais, 
o status ainda está sendo dis
cutido c é provável que um nú
mero considerável (produtos 
com prioridade 1 para o pro
cesso de revisão) seja banido
o site www.pesticides.gov.uk 
contém maiores informações 
sobre o processo europeu de re
gistro. No Brasil, a autorização 
para comercialização também 
deveria ser reconsiderada, com 
base nas decisões da Europa. 

as sobras do produto para borrifar (e 
assim elim inar insetos) a casa ou o local onde é pre
parada e armazenada a farinha de mandioca, lavam 
no rio o equipamento de pulverização e os utensílios 
onde o agrotóxico é preparado e ainda descartam as 
embalagens vazias ao redor da casa ou na água. 

A aplicação de agrotóxicos é muito freqüente: as 
plantações são pulverizadas a cada três dias, em es
pecial nas semanas chuvosas, até o momento da co
lheita. Dessa forma, as frutas e hortaliças vão para o 
mercado com resíduos de agrotóxicos, até porque, 
segundo os agricultores, isso garante maior con
servação. 

As formas tradicionais de agricultura não foram 
abandonadas, pois eles necessitam da produção de 
subsistência de mandioca, milho e feijão. O uso de 
herbicidas, porém, já está sendo incorporado a essas 
culturas, por Ler baixo custo, se comparado aq custo 
da mão-de-obra necessária para a limpeza do terre
no. O uso indiscriminado e incorreto de agrotóxicos 
no estado do Amazonas ameaça a saúde do agricul
tor, dos consumidores e do ambiente. Como a agri
cultura na várzea é baseada no trabalho familiar, 
com a participação da esposa e dos filhos maiores, 
toda a família está exposta ao risco de envenena
mento. 

A vulnerabilidade dos ecossistemas aquáticos 
é alta devido à forte interação entre o ecossistema 
aquático e o terrestre na várzea. Dessa forma, o cul-
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tivo de frutas e hortaliças com uso intensivo de 
agrotóxicos pode estar ameaçando outras ativida
des essenciais para a sobrevivência dos ribeirinhos 
c a integridade ecológica das várzeas. Esses ecos
sistemas são os principais locais de pesca do estado, 
e a alta produção de peixes não poderá ser sustenta
da se a várzea não for conservada. Como o peixe é a 
principal fonte de proteína animal para a população 
do Amazonas, a contaminação dos peixes represen
ta um risco tanto para ribeirinhos como para os con
sumidores de outros locais. 

Em busca da segurança ambiental 
Ainda é necessária uma quantidade maior de infor
mações para que se possa fazer uma avaliação com
pleta do uso de agrotóxicos no Amazonas, especial
mente quanto à magnitude da contaminação. O pri
meiro passo seria um programa de monitoramento, 
para determinar a situação real de exposição 
ambiental e humana. Em segundo lugar, é preciso 
investigar o destino, no ambiente, dos principais 
agrotóxicos, em ensaios laboratoriais ou analisando 
resíduos coletados em áreas de amostragem. Essas 
informações permitirão avaliar o risco humano e 
ambiental , pela comparação da concentração do 
agrotóxico em um compartimento do ambiente (a 
água, por exemplo) com os seus efeitos nos organis
mos que vivem ali (peixes, por exemplo). Em tercei
ro lugar, cabe realizar uma avaliação de risco 
ambiental para a região. que permita formular re
comendações para o manejo de risco e o uso seguro 
de agrotóxicos. 

O primeiro passo deve ser dado pelo governo, 
admitindo a real situação e criando os meios para o 
efetivo cumprimento da Lei de Agrotóxicos. Sa

bendo que os agricultores 
não entendem os riscos a 

Classificação no Brasil: 
• Extremamente tóxico (I) 

• Altamente tóxico (11) 

• Moderadamente tóxico (111) 

• Pouco tóxico (IV) 

Classificação na OMS: 
• Extremamente perigoso (la) 

• Altamente perigoso (lb) 

• Moderadamente perigoso (11) 

• Pouco perigoso (111) 

• Fumigante (F, 

não classif icado) 

• Obsoleto (O) 

• Perigo improvável 

com uso adequado (U) 

Situação na 
União Européia: 

• Prioridade 

do processo (t, 2 ou 3) 

• Revalidado (Sim) 

• Banido (Não) 

• Sem informação 
disponível (?) 

que estão expostos, as indús-
trias agroquímicas precisam 
mudar as etiquetas, tornan
do-as mais compreensíveis 
(até porque a introdução de 
tecnologias tidas como mo
dernas pelos camponeses es
tão alterando as formas tra-
dicionais de produção, am
bientalmente sustentáveis). 
Finalmente, programas de in
formação e treinamento são 
essenciais para a criação de 
uma nova consciência, en
tre os agricultores, dos pro
blemas associados ao uso de 
pesticidas, permitindo uma 
produção ambientalmente 
segura. • 

Figura4. 
Agrotóxicos 
comercializados 
no Amazonas. 
coma 
classificação 
toxicológica 
no Brasil (A) 
e na Organização 
Mundial da Saúde 
-OMS (B)
eostatus 
do processo 
de registro na 
União Européia (C) 
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Um guia instigante 
mas misterioso 

inevitável: cada matemático 
tem suas demonstrações pre

feridas. E para convencer os ou
tros de que as suas são as melho
res ou mais corretas, nada como 
responsabilizar as autoridades ou, 
melhor ainda, as autoridades su
premas. O fascinante matemático 
húngaro Paul Erdõs (1913-1996) 
tinha uma relação complexa com 
a religião -costumava dizer que 
devemos acreditar na Bíblia mes
mo sem acreditar em Deus- e di
vertia-se fazendo freqüentes refe
rências ao Livro, onde demon s
trações matemáticas perfeitas es
tariam guardadas. 

As idé ias ins tigantes desse 
ilustre au tor tomaram outra for
ma nas mãos de Martin Aigner e 
Gunter Ziegler, matemáticos ale
mães também prestigiados. Erdõs 
participou do projeto inicial de As 
provas estão n'O Livro , mas o tex
to só foi completado quase dois 
anos depois que ele teve a chance 
de verificar a existência do mode
lo original. 

A tênue representação do tex
to matemático contida no livro 
de Aigner e Ziegler não é, para a 
ciência da matemática, o que um 
grande mapa é para uma cidade. 
Esse livro idiossincrático não ofe
rece compreensão em grande es-
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cala. É apropriado compará-lo a 
um guia de turismo, onde alguns 
passeios es tão muito bem descri 
tos, sem que os percursos passem 
por avenidas ou alcancem neces
sa ri amente os pontos altos das 
excursões habituais. O gosto ma
temático dos autores é compatí
vel com o do próprio Erdõs - se 
eles lhe propuserem um proble
ma, é bem possível que comecem 
dizendo 'tome n pontos, sem tri-

GUIA DO LEITOR 

pias colineares'. Ou seja, poucos 
compreenderão. 

O leitor pode imaginar a ori
gem de qu ase todos os lemas: 
teoria de números, teoria combi
natória , geometria discreta. Entre 
profissionais, as reações ao livro 
são familiares: essa é uma grande 

As provas estão n'O Livro é uma antologia de demonstrações 

matemáticas. Os autores apresen tam materi al sobre teoria de 
números, geometri a, teoria combinató ria, anál ise e teoria dos 

grafos que exigem, na maioria das vezes, familiaridade com a 

matemática aprendida em nível de graduação. São discutidos 32 
problemas em 216 páginas. Para alguns teoremas são apresen

tadas, comentadas e comparadas vá rias demonstrações. O livro 

também revela curiosidades históricas referen tes às demons

trações, oferece dados biográficos sobre alguns dos matemáticos 

que as obt iveram, além de uma extensa bibliografia. 

Calo Lewenkopf 
Instituto de Física, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

* Livros podem ser obtidos pelo telefone oxx11 -3078· s366 ou pelo site: 

www.dlsal.com.br 



caixa abarrotada de problemas 
triviais ou dificílimos. O pior, para 
leitores menos versados na maté
ria, é que esses problemas não 
vêm rotulados pelo grau de difi
culdade. A tradição revela a exis
tência de centenas de conjecturas 
(há 350 anos pergunta-se se todo 
número par é a soma de dois pri
mos). Existem centenas de 'esque
le tos' abandonados no percurso. 
indicando demonstrações erra
das. Décadas de trabalho foram 
jogadas fora, portas para o inde
monstrávcl gõdeliano. Em com
pensação, surgiram centenas de 
conceitos que mudaram nossa vi
são matemática c nossa ai i tu de 
diante da tecnologia. A cripto
grafia c a comunicação de sinais 
digitalizados são dois exemplos. 

Quem ousa lidar com esses 
problemas? Matemáticos aparen
temente desconectados com o 
real e jovens húngaros brilhantes 
ocupam o livro. O texto tem uma 
fotografia de Alou Nilli , autora de 
um contra-exemplo maravilhoso 
quando menina- ta lvez a idade 
certa para descobri-lo. Para o le i
tor, fica o estranho prazer de vê
los em ação. A apresentação é 
co mpreensível, usando quase 
sempre matemática do colegial, 
mas o assunto é misterioso às ve
zes: quem de nós pode pensares
sas coisas? Os interessados em 
passeios por becos e vielas, ou 
talvez por trilhas em regiões ain
da não urbanizadas, vão encontrar 
um material moderno, bem apre
sentado e freqüentemente não dis
ponível fora dos periódicos espe
cializados. 

Carlos Tomei 
Departamento de Matemática, 

Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de janeiro 

J. Bemard Cohen e Rlchard S. Westfall (orgs.) 
Rio de Janeiro, Contraponto & ed. Uerj, 522 pp., R$ 48 

As realizações do físico inglês lsaac Newton (1642-1727) são consideradas 
por cientistas, filósofos e historiadores como o auge da revolução 

científica iniciada no fim do século 16. Descobertas como as leis da 

mecânica e da gravitação universal, assim como a observação de que 

a luz do Sol é composta pelas sete cores do arco-íris, entre outras, 
situam-no como um dos 10 cientistas mais importantes da história. Em Newton, 

os historiadores J. Bernard Cohen e Richard S. Westfall reúnem os principais 

escritos do cientista, acompanhados de comentários de especialistas como o 

físico alemão Albert Einstein (1879-1955) e o economista inglês John M. Keynes 

(1883-1946). Além de temas como método científico, filosofia natural, matemática, 

óptica e mecânica, os textos também versam sobre alquimia e teologia. Junto 

com as escrituras sagradas e as profecias bíblicas, esses assuntos constituíam 
outra esfera de interesse de Newton e ocuparam boa parte da sua vida. 

Heather Prlngle 
Rio de Janeiro, Ediouro, 298 pp., R$ 39,90 

Ao cobrir um excêntrico congresso sobre múmias em Arica - região ao norte 

do Chile onde o clima seco propicia a mumificação de cadáveres-, a jornalis

ta Heather Pringle encantou-se com os processos de reconstrução e embal

samamento de mortos. Desde então dedicou-se ao seu estudo, divulgando 

neste livro os intrigantes achados ao longo de suas viagens e também 
entrevistas com arqueólogos e pesquisadores do assunto. Ela mostra, 

por exemplo, como o frio no alto dos Andes foi capaz de manter os corpos 

de crianças mortas com aparência de vida. Destaca-se também o curioso 

capítulo sobre os incorruptíveis - nome dado pela Igreja Católica me

dieval aos corpos preservados após a morte, beatificados e canoniza

dos. As ilustrações coloridas completam esse interessante panorama 

sobre as múmias. 

Meyer Frledman & Gerald W. Frledland 
São Paulo, Companhia das Letras, 363 pp., R$ 35 

Desde a publicação, em 1543, do revolucionário tratado de anatomia do médico 
belga And reas Vesalius (1514-1564), a medicina vem acumulando centenas 

de grandes descobertas. Escolher as 10 mais importantes da história - tarefa 

difícil, sem dúvida -, foi a proposta dos médicos Meyer Friedman e Gerald W. 

Friedland. Entre os três campos que compõem a prática médica- estrutura e 

função do corpo e da mente, diagnóstico e tratamento de doenças-, eles 

escolheram os avanços sem os quais a medicina atual não existiria: a 

moderna anatomia, a circulação sangüínea, a bacteriologia, as vacinas, a 

anestesia, os raios X, a cultura de tecidos, a descoberta do colesterol, os 

antibióticos e o DNA. A cada um desses temas corresponde um capítulo 

que narra não apenas sua descoberta como também a continuidade do 

processo. ~ o caso, por exemplo, do capítulo que conta a história do 
dono de armarinho holandês Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)- o 

primeiro a visualizar as bactérias com as lentes que fabricava - e que 
também aborda as contribuições do médico alemão Robert Koch (1843-1910) e 

do químico francês Louis Pasteur (1822-1895). 
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HÁJOANOS ERACRIADAAEMBRAPA 

Carro-chefe 
da agropecuária nacional 

Embora de modo geral o Brasil tenha 

condições climáticas satisfatórias 

ao longo do ano, fatores externos que limitam 

a produção agrícola ocorrem com freqüência, 

destacando-se, entre outros, pragas 

e enfermidades, erosão, solos pobres e com 

elementos tóxicos. secas ou chuvas 

irregulares e não previsíveis. A esses fatores 

soma-se a necessidade contínua de aumento 

da produtividade agrícola para regular 

uma oferta sempre crescente de alimentos. 

Na verdade. os dilemas da agricultura tropical 

são mais numerosos e mais complexos 

do que aqueles dos climas temperados. 

Para a solução de tantas e tão embaraçosas 

dificuldades. tem contribuído 

significativamente a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

criada em 1973. 

C orno a agricultura é uma atividade dependente 
do clima, a solução para seus problemas rara

mente pode ser importada, a exemplo de máquinas 
e equipamentos, devendo ser encontrada localmen
te. Diante dos vários tipos de solo e clima c das di
ferentes condições sociocconômicas brasileiras, é um 
grande desafio alcançar eficiência agrícola em todas 
as áreas. Apesar disso, o Brasil tem hoje a agricultu
ra mais bem-sucedida do mundo tropical e compele 
-em niuitos casos com vantagem- com a de países 
desenvolvidos. 

Para equacionar adequadamente as peculiarida
des agrícolas regionais, a Embrapa possui 40 unida
des descentralizadas, incumbidas de gerar produ
los adaptados aos diversos ambientes ecológicos e 
a preservar os vários ecossistemas brasileiros (ver 
mapa). Além disso, elaborou e leva adiante um efi
ciente programa de desenvolvimento científico e 
tecnológico e de qualificação contínua de seu pes
soal, estabelecendo parcerias com universidades e 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e inter
nacionais e com empresas estaduais de pesquisa 
agropecuária. Mas o capital mais valioso da Embrapa 
é o seu pessoal qualificado: cerca de 2.190 pesqui
sadores, dos quais 50% são doutores e 48% são mes
tres nas mais variadas áreas da ciência. 

Não caberia aqui uma apresentação, ainda quere
sumida, de todas as atividades da Embrapa e dos 
resultados que obteve, muitas vezes com a partici
pação de outras instituições de pesquisa. Portanto, 
são indicadas a seguir apenas algumas áreas em que 
a Empresa, em maior ou menor grau, leve papel re
levante. 

Agronegócio • Globalmente, a agricullura deixou de 
ser apenas produtora de alimentos de subsistência 
e passou a desempenhar papel de destaque no 
agronegócio. Esse segmento da economia contribui 

Inauguração da Embrapa Caprinos, em Sobral (CE), 
1980. A faixa foi cortada por Eliseu Alves, 
presidente da Embrapa à época 



\ 

Q Sede da Embrapa 

Centros Ecorregionais de Pesquisa 

Agronorestal ou Agropecu~ria (13) 
l 

.Á Centros Nacionais de Temas Básicos (9) 

Centros Nacionais e Produtos (15) 

O Serviços Especiais (3) 

hoje com cerca de 30% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, suplantando os demais segmen tos 
econômicos, particularmente no que diz respeito ao 
saldo na balança de pagamentos, que é da ordem de 
US$ 20 bilhões anuais. A produção de grãos dobrou 
nas últimas três décadas, superando 100 milhões de 
toneladas, com vários exemplos de sucesso do ponto 
de vista da competitividade mundial. É importante 
destacar que esse aumento se deu praticamente sem 
ampliação da área cultivada (cerca de 40 milhões 
de hectares), lendo sido alcançado graças à adoção 
de novas tecnologias, oriundas em especial da gené
tica e de práticas que reduzem custos de produção. 

Soja • Há poucas décadas o Brasil 
sequer figurava nas estatísticas 
como produtor de soja. Hoje, gra
ças à pesquisa genética e agronô
mica, o país é o terceiro maior 
produtor mundial (superado ape
nas por Estados Unidos e China) e 
apresenta contínua expansão da 
safra dessa leguminosa. Em 1997-
1998, produziu 28 milhões de to
neladas, chegando a 44 milhões 
em 2001-2002. Enquanto a pro
dução média por hectare nos Es
tados Unidos é de 2.700 kg, no 
Brasil é de 3.000 kg. Além disso 

- informa O Estado de S. Paulo de 24/02/2002 -, 
o custo médio da tonelada para o agricultor norte

americano é de USS 219; para o agricultor bra
sileiro é deUS$ 100. Não é de admirar, 

pois, que a eficiente com peti
tividade brasileira preocu-

pe os norte-americanos, 
que tentam compensar 
as diferenças com fortes 
subsídios e barreiras al-
fandegárias . 

.&. Milho • É um cereal de impor-
tância pela área ocupada e pelos 

refl exos que tem na produção de 
frangos, ovos, suínos e na indústria. 

Seu nível de produtividade tem cres
cido graças sobretudo ao melhoramen

to genético. Estimativas conservadoras 
em ensaios experimentais indicam que 

nos últimos 50 anos houve um progresso 
genético de 60 kg/ha/ano. Devido a variações de 

mercado, a tecnologia empregada em seu cultivo não 
é a mais adequada para produtividade elevada, o 
que indica que, para o agricultor, o ganho médio 
nesse período deve ser de 30 kg/ha/ano. Não obstante, 
em concursos de produtividade tem sido possível 
colher até 16 toneladas por hectare, atestando o ele
vado potencial genético de nossos híbridos. 

Agricultura familiar • Avanços tecnológicos geralmen-
te são mais visíveis em empresas de médio ou gran
de porte, devido aos impactos resultantes. Entre
tanto, muitas dessas tecnologias podem ser adapta
das à pequena atividade agrícola. A Embrapa tem 
programas específicos para essa classe de agriculto
res, que podem não só melhorar a produção voltada 
para sua subsistência, como participar do agrone
gócio, com aumento de renda. O objetivo é trans
formar esses agricultores, que vivem em permanen- ~ 

MEM8RIA 

Unidades da 
Embrapa no 
território nacional 

Da esquerda 
para a direita, 
Alysson 
Paulinelli, 
ex-ministro 
da agricultura, 
o ex-presidente 
Ernesto Geisel 
(1974•1979) 
e José lrineu 
Cabral, 
primeiro 
presidente 
da Embrapa 
(de óculos 
escuros) 

ja nei ro/ f evere ir o de 20 0 3 • C I ~ N C IA HOJE • 77 



MEMORIA 

Primeiro 
presidente 
da Embrapa, 
José lrineu. 
Cabral 
(à esquerda), 
ao lado 
de Norman 
Borlaug, 
um dos 
responsáveis 
pela revolução 
verde e prêmio 
Nobel da paz 
em 1970 

te estado de pobreza, em cidadãos que participam 
do desenvolvimento socioeconômico do país. Vários 
programas nesse sentido apresentam resultados po
sitivos, como a minifábrica de processamento de cas
tanha de caju, a miniusina de algodão, a caprinocul
tura indígena, a bovinocultura nas baixadas mara
nhenses e a produção de safrol a partir da pimenta 
longa da Amazônia. 

Pecuária • Nenhum setor agropecuário experimen
tou no Brasil os avanços observados na área de pro
dução de frangos. Na década de 1960, o avicultor 

Sucesso nascido da pesquisa 
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com a melhor técnica disponível necessitava de 90 
dias para produzir uma ave de 1,5 kg. Hoje, aves 
com peso acima de 2 kg são produzidas em 42 dias, 
com uma conversão alimentar de 1,7 kg de ração 
para a produção de 1 kg de ave viva. Manejo e gené
tica desenvolvidos em grande parte na Embrapa 
Suínos e Aves foram responsáveis por esses avanços, 
que colocam o Brasil em segundo lugar na produção 
mund ial de frangos. Tais avanços, produzidos pela 
mesma unidade da Embrapa, se estendem à 
suinocullura, que conquista mercados de forma cres
cente com o porco light. Na bovinocultura, os pro
gressos decorrem da eli minação progressiva da fe
bre aftosa no Brasil. 

Recursos genéticos e meio ambiente • O Cenargen, 
unidade da Embrapa dedicada à pesquisa de recur
sos genéticos e biotecnologia, mantém extensa cole
ção de germoplasma de materiais cullivados e sil
vestres, com o objetivo de preservar a variabilida
de genética das espécies. Há vários anos, uma tribo 
indígena do Brasil Central perdeu sua variedade de 
milho - uma raça conhecida como Entrelaçado -, 
que pôde ser resgatada graças à coleção do Cenargen. 
Na área ambiental, a Embrapa se empenha em fazer 
manejo integrado de pragas, controle biológico e 
manejo sustÉmlável de florestas, entre outras ati
vidades. O controle da lagarta-da-soja Anticarsia 
gemmalalis por seu vírus específico VPNAg (Bacu
lovirus anticarsia), desen~olvido pela Embrapa Soja 



a partir de 1979, é referência internacional no con
trole biológico de uma praga importante. Mais de 
1 milhão de hectares são tratados com esse inseti
cida biológico, o que dispensa o uso de 1.2 milhão 
de litros de inseticidas químicos por ano e resulla 
em uma economia anual de USS 10 milhões. 

Biotecnologia • Há uma tendência mund ia! de subs
tituição de soluções químicas por soluções bioló
gicas para superar os desafios da agricultura mo
derna, até no que diz respeito ao aumento da pro
dutividade. Assim, são cada vez mais evidentes as 
possibilidades da biotecnologia, em especial as quo 
empregam a técnica do DNA recombinanle (en
genharia genética) no desenvolvimento de plantas 
lransgênicas. Desde 1996, quando o uso comercial 
dessas plantas Leve maior impulso, o mundo assis
te a um contínuo crescimento tanto da área cultiva
da com plantas geneticamente modificadas - quo 
alcançou 60 milhões do hectares em 2002 - como 
de novas espécies lransgênicas. O Cenargen conta 
com excelente qualificação técnica nesse campo e 
dispõe de projetos do grande impacto, que estão em 
andamento ou já foram concluídos e aguardam apro
vação. Entre os primeiros, a Embrapa/Cenargen alua 
na obtenção de algodão lransgênico resis tente ao 
bicudo (Anthonomosgrondis). praga que praticamen
te dizimou os algodoais do Nordeste. 

Com o objetivo de aumentar o teor do metionina 
(aminoácido essencial para a nutrição humana) na 
proteína do feijão, os pesquisadores introduziram 
nesta leguminosa um gene da castanha-do-pará. Mas 
o projeto foi interrompido porque alguns indiví
duos são alérgicos à castanha e, eventualmente, a 
esse feijão transgênico. As evidências indicam, po
rém , que os benefícios sociais são marcantes. Ames
ma tecnologia foi usada para produzir feijão resis
tente ao vírus do mosaico dourado e batata resisten
te a viroses. 

Foi desenvolvido também um mamão transgênico 
resistente ao vírus da mancha anelar, que pratica
mente inviabiliza o cul tivo dessa planta. Diante, 
porém, das controvérsias reinantes no país, o plan
tio experimental teve que ser destruído. Vale lem
brar que o Havaí já comercializa mamão transgênico 
resistente àquele vírus. É lamentável que a excep
cional qualificação técn ica da Embrapa nessa área 
de vital importância seja tolhida. Enquanto isso, a 
tecnologia avança pelo mundo afora. É de se desta
car a expansão do algodão transgênico na China, 
onde pequenos agricultores melhoram seus rendi
mentos com a redução do consumo de inseticidas e 
óleo diesel e se protegem de intoxicações co m 
pesticidas. Conseqüentemente, houve redução na 
área dessa cultura no Brasil, o que deve levar à im
portação de algodão este ano. 

A Embrapa já dispõe de 11 cultivares de soja adap
tadas às diversas regiões do Brasil com o gene de 
resistência ao herbicida glifosato em seu patrimônio 
genético. Mas sem poder liberar o produto, assiste à 
produção crescente e ilegal de soja resistente ao 
glifosato, que já atinge 4 milhões de hectares no Bra
sil. A persistir por mais alguns anos a restrição legal 
e a indefinição sobre o cultivo de transgênicos no 
país, a maior parte da soja brasileira será ilegal, e a 
indústria de sementes deverá entrar em colapso, com 
reflexos imprevisíveis para a Embrapa, para a agri
cultura brasileira e para o governo, que amargará 
perdas de arrecadação fiscal. 

. Ernesto Paterniani 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
Universidade de São Paulo 

MEMÓRIA 

Ex-ministro 
da agricultura. 
Antônio Cabrera. 
segura o livro 
200 receitas 
para produzir 
mais, no seu 
lançamento. 
Nomeio, um 
parlamentar 
e, à direita. 
Murilo Flores, 
ex -presidente 
da Embrapa 

Alberto Duque 
Portugal. 
atual presidente 
da Embrapa, 
e Ruth Cardoso 
visitam estande 
da Ação Global 
em Brasília, 
1995 
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Bonita e bem-feita 
Gostaria de parabenizar a revista 

pelo trabalho de difusão da ciência 

em nosso país, apesar 

de todas as dificulda

des. A revista ~stá mui

Quimica verde I 
Sou assinante da revista e gostei 

muito do artigo de capa sobre a 'quí-

mica verde'. Gostaria de 

sugerir a vocês que ex

plorassem mais o as

sunto, não só na área 

da química, mas em to

das as outras. Estudo 

to bonita e bem-feita. 

Achei importante a mo

dificação do formato, 

com a publicação de arti· 

gos não tão específicos e 

de ciências mais básicas. 

Penso que isso atrai cada 

vez mais o público e ajuda 

a formar opinião. Para-

\ 

agronomia na Univer

sidade do Estado de 

Mato Grosso (campus 

~~~~-~~t,:; de Tangará da Serra) 
e participo do Progra

ma de Ciências Agroambientais des

sa instituição, que visa, ao tratar de 

temas como a agroecologia, buscar 

a auto-sustentabilidade sem degra· 

dação do meio ambiente. 

béns pelos 20 anos. Gostaria tam· 

bém de saber como são selecionados 

os artigos. 

os 
POR f·MA L 

Artigos de pesquisadores 

podem ser submetidos diretamente 

à revista, e todos passam 

pela avaliação de especialistas. 

Quanto a artigos jornalísticos, 

são elaborados 

pela equipe da própria revista. 

2oanosda CH 
Lendo os depoimentos da edição 

que destaca os 20 anos da revista (CH 

nº 184) ( ... ) ocorreu-me sugerir que 

seja publicada uma edição especial 

( ... ) contendo a reprodução de todas 

as capas, se possível em tamanho 

natural, publicação de selos come

morativos ã ciência nos últimos 20 

anos, artigos com comentários histó

ricos a respeito de diversos temas e 

questões marcantes, obituário e, em 

anexo, um CD-Rom contendo um pro

grama de busca dos artigos. Para

béns pelos 20 anos. 

PAuLrNrA, SP 

l Quanto à sugestão da edição 

especial, infelizmente não será 

possível, em função dos custos. 

Quanto a um programa de busca 

dos artigos, a CH tem planos nesse 

sentido, mas ainda não pôde 

colocá-los em prática. 

As demais sugestões 

estão anotadas. 
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TA ARA DA '>E~ A, ~T 

Qurmica verde 11 
Ficamos muito satisfeitos ao ler ar· 

tigo de Antonio M. Sanseverino, 

'Química verde, uma nova filosofia' 

(CH nº 185). É extremamente louvá

vel o trabalho de divulgação do autor 

( ... ),mesmo não sendo um especialis

ta na área. Entretanto, temos uma 

crítica /sugestão para o autor ( ... ). 

Achamos que ele deveria, também, 

divulgar as pesquisas dos grupos que 

se dedicam ao assunto no Brasil( ... ), 

em universidades como Unicamp, 

UFRGS, UFSC e USP, entre outras, e 

principalmente no Instituto de Quími· 

ca (IQ) da UFRJ. O autor fez seu douto· 

rado no IQ ( ... ) e teve acesso a teses 

no assunto. 

S DA SILVA 

U )OE~ )ONfS ]ÚNIOR 

INST TUTO DE QUIMICA, UfRJ/R) 

[.<'1 O autor do artigo, que também 

recebeu a carta, agradece 

a sugestão e afirma que será usada 

em um próximo trabalho. 

Esclarecemos que os autores de 

pesquisas específicas, em qualquer 

campo, também podem submeter 

artigos de divulgação à CH. 

Transplante de 6rgios 
Gostaria de ler artigos que debates

sem a.complexidade da questão dos 

transplantes de órgãos. No Brasil, 

o número de transplantes só não é 

maior porque certos méd icos recu· 

sam-se a notificar potenciais doado

res, além do descaso dos governos 

municipais, estaduais e federal em 

relação ao problema. 

A sugestão está anotada. 

Para tomar decisões 
Parabenizo o altíssimo nível de todos 

os artigos da CH, bem como da pá· 

gina na internet. O papel da revista é 

de extrema importância para os to

madores de decisão do âmbito acadê

mico e dos setores econômicos do 

Brasil. 

:)AR 

~A ION > N V R'> 

H , H LAN A 

Divulgaçio importante 
Sou assinante. Queria apenas para

benizá-los pelo belo trabalho que a 

CH realiza. É muito importante que 

tenhamos boa divulgação da ciência 

no mundo atual. Continuem assim. 

POR E MA L 

Rafael Bluteau 
Ciente do número de leitores dessa 

revista, gostaria que publ icassem 

meu pedido: quem localizar o dicio

nário de Rafael Bluteau (de 1720) di

gitalizado, entre em contato, por favor, 

com o e-mail : omp@howtodo.com.br 

(para estudos internacionais). Agra

deço desde já. 

POR MAIL 

Av. Venceslau Bris, 73. 

fundos • casa -zr 
CEP 22290-SifO 

Rio de Janeiro • RJ 

chojered@sbpcnet.org.br 



REFINO Novas pesquisas abrem caminho para maior aproveitamento do petróleo e 

gás brasileiro na produção de derivados 

/ 

Oleo pesado, 
tecnologia de ponta 

O FATO OEO PETRI EO BRAS! LEI RO <;[R M U 11 O D[NSO -e por isso considerado 

um produto de qualidade inferior- compromete seria
mente o rendimento de seus derivados. A destilação 
fracionada, método convencional de refino, consegue 

aproveitar no máximo 6o% do volume processado. Co

mo as perdas são expressivas, o país precisa importar 

óleo leve para atender sobretudo à demanda de gasoli

na e óleo diesel. 

O Brasil utiliza atualmente 85,4% de sua capacidade 

total de refino, que é de 1,91 milhão de barris/dia. Nú· 

meros apurados em 2001 revelam uma demanda de 1,84 

milhão de barris/dia e um déficit da ordem de 140 mil 

barris/dia, que é suprido por importações. O consumo no 
país deverá alcançar 2,5 milhões de barris/dia em 2010, 

e o déficit na produção saltar para 862 mil barris/dia, se 

não houver expansão do parque de refino brasileiro. 
As perdas econômicas decorrentes das importações 

são preocupantes, pois geram considerável impacto 

lD 
Rf'fhar1a 

de M,lr.aus 

Rt>finaria 
~Paulíni 

tdinaria 
Gabnel Passos 

lD 

lubrfc.antes m do NordeStf' 

ID Refirar a 
landJ,pt-o Alwe 

Refrraria 
,.1B Duque de CaJtils 

lD. Llr Refinaria 
de Manguinhos 

Refinaria 
Hertriq1..1e laje 

Refinaria Ce Capuava 
~efinaria Pres dente Bernardes 

[D Refinaria Alberto Pas.qualíni 

negativo em nossa balança comercial. Hoje estimadas em 
aproximadamente US$ 1,4 bilhão ao ano, deverão ser de 

US$ 6.3 bilhões a partir de 2010. 

Atenta à gravidade do problema, a Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) coordenou a elaboração de um amplo 

estudo sobre refino de petróleo no Brasil, feito com o 

apoio de consultoria especializada. As conclusões des

se trabalho- que investigou o tema no Brasil e no mun
do de setembro de 2001 a abril de 2002- foram reunidas 

no documento Perspectivas do refino e da produção de 

derivados de petróleo no Brasil, encaminhado em julho 

último à Presidência da República, ao Ministério das 

Minas e Energia e ao Congresso Nacional. 
Os especialistas concluíram que serão necessários 

de US$ 13,5 bilhões a US$ 15 bilhões para cobrir o dé

ficit na área e que a construção de novas refinarias no 

país é essencial para diminuir a dependência externa 

de derivados de petróleo. Nos últimos oito anos, a 

Petrobras investiu US$ 4,2 bilhões em refino e deve

rá, nos próximos, aplicar US$ 9 bilhões na ampliação 

e modernização de suas 11 refinarias. Embora essas 

somas sejam expressivas, o aumento da produção -
que deverá ser da ordem de 25 mil barris/dia a so mil 

barris/dia- é considerado marginal. 
Se, por um lado, nosso parque de refino é tímido e 

requer ampliação e modernização, as novas técnicas 

de destilação do petróleo e aproveitamento do gás 

natural desenvolvidas nos centros de pesquisa do país 
têm, por outro, revelado progressos indiscutíveis, co

mo se pode depreender da leitura das páginas que se 

seguem. Os resultados dos trabalhos ali produzidos 

-com o apoio do Plano Nacional de Ciência e Tecnolo

gia do Setor Petróleo e Gás Natural (CTPetro)- atestam 

que o casamento entre esforço de investigação e apli
cação adequada de recursos tem sido capaz de tirar ca

da vez mais proveito de um produto de baixa qualida
de. Pesquisas de alto nível associadas a investimentos 

na área de infra-estrutura certamente irão imprimir 

mudança significativa no modelo de desenvolvimento 

do refino nacional. • 
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PLASMA Hidrogênio extraído do gás natural pode ser útil ao refino de petróleo 

Dois gases, 
um só objetivo 

O PETRÓLEO t UMA MISTURA DE HIDROCARBONETOS (moléculas compostas 

de hidrogênio e carbono) leves e pesados, e seu refino 

consiste na extração progressiva das moléculas por ta

manho, a partir das menores (mais leves) até as mais 

longas (mais pesadas). A depender de suas caracterís

ticas - isto é, a proporção de moléculas pequenas e 

grandes que possui -, o petróleo demandará, além de 
destilação fracionada, craqueamento, que utiliza cata

lisadores químicos ou hidrogênio na quebra de molécu

las. No Brasil, cujo petróleo é considerado pesado, de 

25% a 40% do resíduo passa por craqueamento. Para 

3% não existe técnica que permita seu aproveitamento. 

O craqueamento tem um alto custo para o país, se

ja financeiro, no caso do uso de catalisadores, ou 
ambiental, já que a extração de hidrogênio produz gás 

carbônico (COJ. Esse quadro pode, no entanto, mudar 
graças a dois projetos (independentes mas inter·rela· 

cionados) em desenvolvimento no Laboratório de Mate

riais Carbonosos e Cerâmicos da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes): craqueamento por meio de 

plasma (gás ionizado) de hidrogênio e obtenção desse 

mesmo gás a partir de plasma de metano (gás natural 

de fórmula CHJ. 

A solicitação para que essa pesquisa fosse levada 

adiante veio da Petrobras, que estava interessada em 

explorar as idéias de hidrocraqueamento (craquea-
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Jato de plasma 

mento via hidrogênio) por plasma sugeridas pela pes· 

quisadora francesa Chideh Motallebi em sua tese de 

doutoramento, defendida na Universidade Pierre e 

Marie Cu ri e (França) em 1993. Preferindo desenvolver a 
tecnologia a ter que importá-la, a Petrobras, por inter

médio de seu coordenador da área de plasma, Marcos 

de Freitas Sugaya, reuniu vários especialistas e propôs 

o projeto que ficou a cargo da Ufes. 

A idéia inicial era fazer o plasma de gás natural 

produzir hidrogênio e usá-lo em seguida para quebrar 

o resíduo grosso do petróleo (piche). No entanto, esse 

projeto acabou subdividido, e a pesquisa foi direciona

da para a área de hidrocraqueamento por plasma, mais 

útil à Petrobras. "Posteriormente decidimos investir 
também na outra parte do projeto, a produção de hi

drogênio via gás natural, dessa vez sem a parceria com 
a Petrobras", conta o coordenador dos trabalhos de 

pesquisa, Alfredo Gonçalves Cunha, do Departamento 

de Física da Ufes. 

'') \ ) 11 11 O • O hidrogênio molecular 

é pouco reativo. Por isso, processos convencionais de 

hidrocraqueamento se valem de diferentes métodos 

para ativá-lo, como o uso de solventes doadores e mo

léculas que facilitam a transferência de hidrogênio. Já 

no processo via plasma, a reatividade do hidrogênio 



advém principalmente de sua ionização, que leva à 
quebra dos hidrocarbonetos de cadeia longa em unida

des menores e mais leves. 

Para gerar o plasma, os pesquisadores usam um 

equipamento chamado maçarico de plasma de catodo 
quente. Um eletrodo de tungstênio é colocado na ponta 

de um tubo de cobre refrigerado cuja outra ponta está 

livre. O hidrogênio é inserido no tubo, e o eletrodo gera 
um arco elétrico que excita o gás, ionizando-o. O plasma 

de hidrogênio, a uma temperatura de 6.ooo°C, é então 

direcionado para um reator, onde entra em contato com 

o piche, quebrando suas moléculas longas e produzin

do frações mais leves, como óleos e parafinas, que 

evaporam e são condensados fora do reator. 

O esforço dos pesquisadores se volta para a última 

etapa, que concentra os dois principais problemas do 
processo. O primeiro é a necessidade de fazer o plasma 

chegar ao piche antes que os átomos de hidrogênio 

recuperem seus elétrons (se forem recuperados, a rea

ção não ocorre). O segundo consiste em controlar a 

temperatura do hidrocraqueamento. O piche é sólido à 
temperatura ambiente, tornando-se líquido ao atingir 
a faixa de 8o a 130°C. No entanto, se o resíduo atin

gir soo°C- quando exposto ao plasma, por exemplo - , 

os átomos de hidrogênio dos hidrocarbonetos se liber

tam, deixando em seu lugar o rejeito chamado coque. 

Embora não possa revelar detalhes do estudo por 

motivo de sigilo, Cunha adianta que já foram realiza
dos três testes e um quarto está prestes a ocorrer. As 

provas iniciais indicaram os erros que devem ser cor

rigidos, e agora o grupo espera resultados mais favo 

ráveis. Com vistas à otimização do processo, podem

se explorar outras alternativas para gerar plasma, co

mo o emprego de um maçarico de plasma de catodo 

frio, que tem maior potência e vida útil, ou de radiofre

qüência, que não tem bom rendimento mas dispensa 
manutenção. 

Iniciado em 2001, o projeto deverá estar concluído 

em dois anos. Cunha aguarda resultados promissores 

e não esconde seu otimismo: "Chideh Motallebi pes

quisou o uso do plasma para aplicar na fração de 

petróleo passível de craqueamento. Nós queremos usar 

o processo nos 3% para os quais ainda não há técnica 
disponíveL" 

PIASr..IA DE C Á.S '\ \ nJR'\1. • Atualmente se adota 

a técnica denominada reforma a vapor para produzir 

hidrogênio, que consiste na mistura de água e metano 

sob alta temperatura e pressão. Mas, além de hidrogê
nio, a reação produz C02 , algo que vai de encontro à 
tendência mundial de controle da emissão desse gás 

poluente. O uso do plasma de gás natural não gera C02 

porque o hidrogênio é produzido a partir da ionização 

direta do metano. 

Para realizar seus experimentos, o grupo construiu 

dois grandes reatores segundo normas de segurança 

apropriadas ao uso de gases inflamáveis. Nessas insta

lações, o metano é direcionado a uma tocha de plasma, 

e suas moléculas, excitadas, acabam se rompendo. 

lonizados, os átomos de hidrogênio se recombinam na 

forma H2 , deixando apenas carbono, o negro de fumo, 

no reator. Esse subproduto da reação não é um rejeito, 
já que tem ampla utilidade na indústria, como pigmen

to de tinta para impressoras e aditivo para a borracha 

de pneus. A adição de negro de fumo à borracha lhe dá 

mais elasticidade e a protege da radiação ultravioleta. 

As pesquisas feitas no âmbito desse projeto já reve

laram um aproveitamento de so% na produção de hi
drogênio e negro de fumo. A intenção, segundo Cunha, 

é alcançar o objetivo da proposta originaL "No futu

ro", diz ele, "queremos unificar os dois projetos: fazer 

o plasma de metano, produzir e ionizar hidrogênio e 

aplicá-lo diretamente no resíduo de petróleo". • 
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SÍNTESJ: ORGÂf\IICA Universidades, institutos de pesquisa e Petrobras criam 

processo para produzir diesel limpo e de alta qualidade a partir do gás natural 

Uma fonte preciosa 

A INDÚSTRIA DO PETRÓI EO procura cada vez mais obter combustíveis 

de qualidade e sem contaminantes. Essas proprieda

des, assim como a quantidade de cada derivado gera

da no refino, são influenciadas pelas características 
do óleo extraído. O petróleo brasileiro, por exemplo, 

muito pesado, não é de boa qualidade. Mas a união 

recente de pesquisadores de várias instituições e da 

Petrobras para desenvolver um 

método capaz de produzir deriva

dos de petróleo, especialmente die

sel, a partir do gás natural, deverá 
expandir os limites da produção 

nacional. Além de permitir que as 

empresas direcionem seu perfil de 
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produção para as necessidades do mercado, o proces· 

so gera combustível limpo e garante destino útil para 
o gás natural associado ao petróleo. 

O Brasil tem seu sistema de transporte baseado 
em rodovias, o que implica grande consumo de óleo 

diesel. Mas o óleo produzido no país, além de insufi· 

ciente, tem muito enxofre, cuja queima é extrema· 

mente prejudicial ao meio am· 

biente. O investimento em téc

nicas de tratamento é, portan
to, fundamental. 

A produção de diesel a partir 

do metano, principal componen

te do gás natural, surge então 
como alternativa promissora. 

Seria preciso, no entanto, per

correr o caminho inverso do re

fino: em vez de fracionar as lon

gas cadeias de carbono que for

mam o petróleo para gerar de

rivados mais leves, o ponto de 

partida seria uma molécula com 
um carbono apenas - o metano. 

Isso é possível graças a um pro

cesso, criado em 1930 e já usado em outros países, 
chamado síntese de Fischer-Tropsch, por meio do qual 

se obtêm derivados de petróleo (conhecidos como sin

téticos) a partir de monóxido de carbono (CO) e hidrogê

nio. Essas substãncias (o gás de síntese) são origina

das após um outro processo: a reforma do metano. Para 

controlar e direcionar esses procedimentos, o segredo 

está no catalisador empregado. 
Com a fina lidade de desenvolver catalisadores de 

grande eficiência aplicáveis à reforma do metano e à 
síntese de Fischer-Tropsch, montou-se então um proje

to, financiado pelo CTPetro, que envolve as universi

dades federais do Rio de Janeiro (UFRJ), de São Carlos 
(Ufscar), de Uberlândia (UFU), Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) e Fluminense (UFF), o Instituto Nacional de ~ 

Tecnologia (INT), o Instituto Militar de Engenharia (IM E), 

a unidade Petrosix e o Centro de Pesquisas (Cenpes), 

ambos da Petrobras. 



Segundo 

o coordenador do projeto nas universidades, o enge

nheiro químico Martin Schmal, da UFRJ. os vários gru

pos produzem catalisadores novos ou já conhecidos 

para atuar na reforma do gás natural. "O catalisador 
desenvolvido na Coppe. de platina e zircônio, age a 

alta temperatura (8oo°C)". conta. Além disso. estuda
se o processo de reforma mais viável e as condições 

adequadas a cada catalisador. 
Para a segunda etapa da produção de derivados 

sintéticos, os pesquisadores planejam catalisadores 

seletivos para determinados combustíveis. Durante a 

síntese de Fischer-Tropsch, o monóxido de carbono e 

o hidrogênio se fixam ao catalisador e se combinam 

para dar origem ao etano, eteno, propano .... C8 (ga

solina). C,6 (diesel) etc. (moléculas com dois ou mais 
átomos de carbono). O catalisador agrega então a quan

tidade necessária dessas moléculas para formar os di

ferentes tipos de derivados. É aí que entra a especifi

cidade do catalisador, responsável pelo controle da 

atividade e, conseqüentemente, pela proporção dos 
combustíveis produzidos. Esse processo também ge

ra grande quantidade de compostos oxigenados, que 

têm muitas aplicações na indústria petroquímica. 

Segundo Schmal, testes de laboratório já identifi

caram um catalisador que produz 32% de gasolina e 

13% de diesel. O restante do gás natural utilizado se 
transforma em outros produtos. "Podemos converter 

cerca de 90% do metano". destaca. O grupo já elabo· 

rou também um catalisador com seletividade maior 

para óleo diesel. Agora a Petrosix avalia seu desempe

nho em escala-piloto. O coordenador do projeto pela 

Petrobras, o engenheiro químico Eduardo Falabella 
Souza-Aguiar, consultor técnico do Cenpes e professor 

da UFRJ. diz que os resultados indicam boa produção 
de diesel e parafina. Outros dois catalisadores tam

bém já foram testados. A equipe tem planos de paten

tear os novos produtos no futuro. 

A síntese de Fischer-Tropsch já é feita no exterior, mas 

as empresas não revelam os catalisadores utilizados. 
Falabella afirma que as grandes companhias de petró

leo investem nas plantas GTL (do inglês, 'gasto liquid'), 

que transformam gás natural em combustíveis líquidos. 

Segundo ele, só existem três plantas no mundo: duas na 

África do Sul e uma na Malásia. "A Exxon está propondo 
a construção de uma planta de 100 mil barris/dia e 

pretende construir mais 25 unidades até 2015", conta. 

Isso significaria investimentos de U$40 bilhões para a 

produção diária de dois milhões de barris de diesel, com 

o consumo de 570 milhões de m3 de gás natural por dia. 

No primeiro semestre de 2002, quando o projeto 

teve início, a Petrosix trabalhou na montagem de uma 

13% 

32% 

D Metano 

- Gases leves 

O Gasolina 

O Diesel 

- (19+ 

O Álcool 

Percentuais dos derivados de petróleo obtidos a partir da síntese 
de Fischer-Tropsch com um catalisador desenvolvido na Coppe 

planta para a síntese de Fischer-Tropsch. O segundo 

semestre foi dedicado à análise dos catalisadores. 

Falabella ressalva que os catalisadores de reforma 
ainda não estão sendo testados em maior escala, pois 

os pesquisadores elaboram processos mais eficientes 

para a produção de óleo diesel. 

\ \ \ ) \ I O com-

bustível obtido pela síntese de Fischer-Tropsch não é 

poluente. pois não contém compostos nitrogenados ou 
sulfurados. "Produziremos um diesel totalmente livre 

de enxofre", comemora Falabella. O engenheiro lembra 

que há uma proposta mundial de reduzir os teores de 

enxofre dos combustíveis para 5 ppm (partes por milhão) 

até 2007. Mas estamos longe de atingir essa marca: 
"O nível desse elemento no dieselbrasileirochegaa 2 mil 

ppm", afirma. Logo, são necessárias somas elevadas 

em processos de tratamento. "Com a unidade de pro

dução de diesel sintético, a empresa conseguiria um 

combustível limpo e de qualidade imbatível a um cus

to similar ao daquele produzido em uma refinaria." 

O novo método ainda tem outra vantagem: aprovei

tar o gás natural extraído com o petróleo. Como esse 

gás não pode mais ser queimado- como se fazia antes 
-, a opção é transportá-lo, o que exige investimento 

em gasodutos. Agora, a possibilidade de ser consumi

do no local da extração para produzir derivados sinté

ticos deve diminuir os custos das empresas, já que 

o transporte de combustíveis líquidos é mais barato. 
Além disso, é uma forma de ampliar o consumo de gás 

natural, o que se ajusta à política governamental de 

promover o combustível como alternativa energética. 

Por partilhar desse objetivo, o projeto integra a rede 

cooperativa dedicada a estimular o uso de gás natural 
no Brasil (RedeGasEnergia). 

Falabella conta que a Petrobras estuda a constru
ção de uma unidade GTL na bacia de Urucu, no Ama

zonas, que a princípio geraria cerca de 13 mil barris de 

óleo diesel por dia a partir de gás natural. Segundo ele, 

análises de viabilidade técnica e econômica do em

preendimento já foram encomendadas. • 
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CRAQUEAMENTO CATALÍTICO Instituições paranaenses e Petrobras se juntam para 

otimizar processo 

Entre bicos e risers 
COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS (moléculas de carbono e hidrogênio) 

longos, o petróleo brasileiro é um combustível pe

sado. Essa característica faz com que o processo con

vencional de refino, a destilação fracionada, só apro

veite de 50% a 6o% do volume do produto. O restante 
tem que passar por um processo de craqueamento, 

que quebra as moléculas longas em moléculas meno

res e dá origem a gasolina e GLP, entre outros produ
tos. A técnica é de extrema importância para o país, já 

que permite que 45% do resíduo se transforme em 
gasolina e que 10% a 15% gere outros produtos nobres. 

Ainda assim, cerca de 40% do que entra no processo 

não são aproveitados. 

Gases de 
combust3o 

t 

Melhorar os índices de aproveitamento dos resíduos 

tem sido a meta dos países produtores de petróleo 

Gases para a 
unidade fracionadora 

pesado. No Brasil, esse objetivo é perseguido pelo 

projeto Otimização e Controle de Unidades de Cra

queamento Catalítico (Occuc), que resultou de uma 

colaboração entre a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), o Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Paraná (Cefet/PR) e a Petrobras. O Occuc recebeu do 

CTPetro cerca de R$ 1,5 milhão. 

A idéia do projeto surgiu na UFPR, que pretendia 

firmar uma parceria com a Petrobras para pesquisar 

temas de interesse da estatal. O grupo, de 40 pes

quisadores e 16 estudantes, tenta aumentar o desem
penho das unidades de craqueamento cata lítico, me

lhorando as condições de operação do processo, e de

senvolver métodos alternativos para emprego em no

vas unidades. "Melhoria de apenas 1% ou 2% no pro
cesso representa um ganho anual de bilhões de dóla

res", explica José Viriato Coelho Vargas, do Departa

mento de Engenharia Mecânica da UFPR e coordena

dor do Occuc. 

O projeto conta também com o apoio da Superin

tendência de Industrialização do Xisto (Petrosix), bra

ço avançado do Centro de Pesquisa da Petrobras em 

São Mateus do Sul (PR). A Petrosix é uma unidade de 

processamento de óleo de xisto que abriga, entre ou
tros projetos, o desenvolvimento de bicos dispersa res 

Vapor e uma unidade multipropósito de craqueamento ca

talítico, usada para testar as propostas do Occuc. 

Soprador 

Bateria de pré-aquecimento 

Esquema simplificado das diversas etapas do processo 
de craqueamento catalítico 
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CR-\QUEA\U~NTO C '\'1 \LI riCO • Para enten

der os objetivos do Occuc, é preciso que se compreen

dam as bases do processo de craqueamento conven-

cional. Este requer, primeiramente, um reator cilíndrico 

vertical chamado riser. Sob a forma de gotículas, o resí- ~ 
o 

duo (gasóleo) é injetado no riserpor um bico dispersar i 
e entra em contato com um pó catalisador (zeólita). A f' 

alta temperatura da zeólita vaporiza o gasóleo e ativa ~ 
~ 

a reação de catálise. A mistura é impulsionada para ~ 

cima por vapor d'água aquecido, e a produção de ga- ~ 
~ 
ê. solina e outros produtos nobres- na forma de gases -

" o ocorre seqüencialmente ao longo do riser. A reação 

gera também um subproduto indesejável, o coque, que o 

recobre a zeólita e diminui o rendimento do processo. . 
Na saída do reator, a mistura de gases e catalisador j 



~ recoberto de coque é direcionada para 

um outro aparelho, o ciclone. 
~ 

Formado por um cilindro vertical 

com um cone na parte inferior, o equi

pamento imprime alta velocidade de 
rotação à mistura originária do riser. A 

força centrípeta do efeito separa a zeó

lita dos gases, que escapam pela área 

superior do ciclone e são recolhidos pa
ra aproveitamento. O catalisador com 

coque passa pelo cone inferior e alcan

ça outro aparelho, o stripper, que capta 

o resíduo de gasolina impregnado na 

zeólita. Finalmente, o catalisador chega 

ao regenerador e entra em combustão 

à temperatura de 700°C. O tratamento 
queima o coque e limpa a zeólita, que, reaquecida, se

rá aproveitada em uma nova etapa de craqueamento. 

\( \ • O Ocucc subdivide-se em cinco 

subprojetos, que estudam diferentes etapas do pro
cesso: modelagem e controle da unidade de craquea

mento catalítico, bico dispersar, formação de coque e 

gasóleo pesado, controle avançado e revestimentos 

para altas temperaturas. A modelagem computacio

nal, a cargo do Laboratório de Fenômenos de Trans

porte da UFPR, permite fazer uma prévia virtual das 
modificações sugeridas pelos outros projetos e, as
sim, verificar como o sistema irá se comportar. 

O bico dispersar, responsável por injetar as gotícu 

las de gasóleo no riser, é uma peça importante no 
craqueamento (quanto menor o diâmetro das gotículas, 

maior o rendimento). O trabalho, que demandou a cons
trução de uma bancada experimental, apresentou bons 

resultados na área de bicos sônicos e supersônicos. 

Atualmente, as refinarias usam bicos subsônicos, cuja 

velocidade de injeção é inferior à do som. Nos 12 pro

tótipos desenvolvidos pelo Occuc, essa velocidade é 

maior e já resultou na diminuição de so% do diâmetro 

das gotículas. 

Embora haja complicadores associados e o desen

volvimento seja relativamente complexo, a idéia é sim

ples. "É uma questão de geometria, similar à encontra

da em uma mangueira de jardim", exemplifica Vargas. 

"Se apertamos o bico, a velocidade da água aumenta." 

Os resultados são tão animadores, que já se cogita a 

possibilidade de patentear o achado. O grupo estuda 
também a idéia de acrescentar um percurso em hélice 

ao bico, adicionando o efeito da força centrífuga ao da 
velocidade. 

O terceiro subprojeto estuda meios de pré-aquecer 

o gasóleo antes de sua injeção no reator. No processo 

padrão, a carga está em estado líquido, a uma tempe

ratura relativamente baixa (200°C). Para que haja 

craqueamento, é necessária uma temperatura de soo°C, 
obtida mediante o equilíbrio das temperaturas do 

gasóleo e do catalisador (7oo°C). O pré-aquecimento 

melhoraria o rendimento do processo, mas também 

geraria mais coque, que, além de bloquear a ação 

da zeólita, pode entupir o tubo de alimentação. A 

pesquisa, conduzida em um aparato experimental da 

Petrosix, testa diferenças no pré-aquecimento, procu
rando minimizar a formação de coque. 

Os sistemas de controle hoje adotados em processos 
de FCC (Fiuidized bed Catalytic Cracking = craquea

mento catalítico em leito fluidizado) nas refinarias po
dem ser melhorados, visando aumentar o rendimento 

do processo. O quarto subprojeto pretende usar novas 
idéias de controle para maximizar a produção. Para 

isso, o Cefet/PR já produziu softwares que serão ins

talados na unidade de teste da Petrosix. O desempe

nho será analisado em corridas paralelas entre o sis

tema convencional e o novó. 

O objetivo do quinto subprojeto é desenvolver ma

teriais mais resistentes à erosão provocada pelo 

craqueamento catalítico. Utilizando a técnica de repo

sição por plasma com arco transferido, na qual uma li

ga fundida rica em carbono é depositada sobre um 

substrato específico, o grupo espera tornar as super

fícies mais resistentes à abrasão mecânica e térmica. 

Os testes serão realizados com uma válvula de alimen

tação -que requer manutenção freqüente-, responsá
vel por reinjetar a zeólita reciclada no riser. Depois de 

revestida, a válvula será submetida a condições si

milares de operação, e os resultados serão caracteri
zados por um erosímetro a quente. 

Iniciado em novembro de 2000 e previsto para dois 
anos, o Occuc foi prorrogado por mais 12 meses. Na 

opinião de seu coordenador, o projeto como um todo 

é bastante promissor. "Mas alguns subprojetos permi

tem vislumbrar resultados ainda melhores que os já 

obtidos até agora", destaca Vargas. • 
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CATÁLISE Novo produto elimina contaminantes da gasolina e do óleo diesel 

O-pequeno notável 
ANTES DE CHEGAR AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO, os combustíveis rece

bem um tratamento que elimina impurezas e os torna 

adequados ao consumo. Aparentemente simples, es

se processo muitas vezes pode ser longo, pois depende 

das características do óleo refinado. Na tentativa de 

reduzir as etapas de processamento dos derivados de 
petróleo, pesquisadores da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolvem um catalisador pa

ra retirar o enxofre e o nitrogênio presentes na gasoli

na e no óleo diesel. Esses contaminantes restringem a 
qualidade do combustível e, quando queimados, pre

judicam o meio ambiente. O novo catalisador, além 

de atuar seletivamente - o que aumenta sua eficiên

cia - , é mais durável que os convencionais. 

O petróleo bruto contém diversas substâncias que 

afetam a qualidade de seus derivados e exigem maior 

rigor e complexidade nos processos de refino para que 

se obtenham produtos mais nobres, como a gasolina e 

o diesel. Entre essas impurezas estão, além dos com
postos oxigenados, os de enxofre e de nitrogênio, que, 

em excesso, causam mau cheiro no combustível. 

O processo de tratamento empregado pelas refina

rias - o hidrotratamento - utiliza catalisadores, pe

quenas partículas que arrancam aqueles compostos 

indesejáveis da cadeia de moléculas que forma os 
derivados do petróleo. Mas, para que a qualidade do 

produto seja garantida, é preciso usar o catalisador 

adequado para cada substância a ser eliminada. 

Com esse objetivo, a equipe da UFRJ, em parceria 

com a Petrobras, desenvolve um catalisador que atua 

exclusivamente sobre os compostos de enxofre e ni-
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trogênio da gasolina e do óleo diesel. Coordenado pe

lo engenheiro químico Martin Schmal, do Programa de 

Engenharia Química da Coordenação dos Programas de 

Pós-graduação em Engenharia (Coppe) e do Departa

mento de Engenharia Química da Escola de Química, 
ambos da UFRJ, o projeto busca produzir catalisado

res mais eficazes que os usados atualmente. Os 
catalisadores convencionais agem na eliminação de to

dos os compostos indesejáveis dos combustíveis -

e é justamente essa falta de seletividade que com

promete seu desempenho. 

'I 10 JHJUt\1 .., ')()1, • O novo catalisador é feito a 

partir de um aglomerado poroso de minerais (zeólita) 

capaz de adsorver substâncias por meio da troca de íons 

com elementos externos do ambiente. As zeólitas rece
bem dois metais - um deles é a platina - responsáveis 

pela ação seletiva do catalisador sobre o enxofre e o 
nitrogênio e por aromatizar o combustível. Esses metais 

diminuem a energia necessária para a quebra da liga

ção química que une os contaminantes à cadeia do 

combustível e, conseqüentemente, facilitam sua retira

da. O processo ocorre sob alta temperatura e pressão. 

Testes de laboratório mostraram que o novo cata

lisador elimina, com grande estabilidade, 99% do en

xofre e 90% do nitrogênio dos combustíveis. Além da 

alta eficiência, o produto tem vida útil maior que a dos 
catalisadores convencionais, o que deverá reduzir os 

gastos de empresas que processam derivados de pe

tróleo. Apesar do uso da platina, cujo preço elevado 

pode tornar o custo do novo produto maior que o dos 

tradicionais, os pesquisadores acreditam que as vanta
gens apontadas compensariam a diferença. A equipe irá 

aproveitar parte da produção de zeólitas de uma fábrica 

da Petrobras- que chega a 20 mil toneladas por ano

como matéria-prima do catalisador. 

O projeto, financiado pelo CTPetro, teve início há 

dois anos. Atualmente, está sob responsabilidade da 

Petrobras para a realização da escala-piloto. A empre
sa vai analisar o desempenho do novo catalisador em 

uma unidade de testes por pelo menos 6oo horas pa

ra confirmar os resultados de laboratório. Paralelamen

te, o catalisador, inédito no mundo, já está sendo pa

tenteado no Brasil. A equipe pensa agora em desenvol

ver um catalisado r aplicável a óleos mais pesados. • 
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1.500 BOLSAS DE ESTUDO. , 

PORQUE, NA INDUSTRIA 
, --

DO PETROLEO, TAO 
IMPORTANTE QUANTO 

OS RECURSOS NATURAIS, 
--SAO OS RECURSOS 

HUMANOS. · 
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DA ANP PARA O SETOR DO PETRÓLEO E GÁS. 

São 1.500 bolsas de estudo nos níveis técnicos, de graduação, mestrado e 

doutorado. E milhões de reais investidos nas mais importantes instituições 

de ensino de 16 estados brasileiros. É a Agência Nacional do Petróleo anp 
apoiando a formação de pessoal qualificado na área de petróleo e gás. A • 
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Petróleo 

MAIS INFORMAÇOES NO SITE DA ANP o www oanp ogov obr o SEÇÃO DESENVOLV I MENTO TECNOLÓGICO . 



Informações e inscrições: 
www.cidadania-e.com.br 

Tecnologia Social 

Uma solução 
transformadora 

nasce, cresce 
e ganha asas. 

Apolo lntlltuclonll 

Prêmio 

Fundação Banco do Brasil 

de Tecnologia Social 

Edição 2003. 

Se você tem uma solução 

inovadora para problemas 

sociais em áreas como 

saúde, educação, renda, 

habitação, alimentação, 

água, energia e meio 

ambiente, inscreva-se. 

Além de concorrer a um 
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