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o dia 16 de fevereiro entra em vigor o Protocolo de 
Kyoto. Mas antes mesmo do início da vigência des- 
se acordo, que prevê medidas globais para redução 
de emissões de gases de efeito estufa, os países sig- 
natários já começaram a analisar meios e modos de 
enfrentar as adversidades das mudanças climáticas. 

A adaptação a um provável cenário de aquecimento global foi o 
principal tema em pauta na 10a Conferência das Partes (COP) da 
Convenção de Mudanças Climáticas, em Buenos Aires, em de- 
zembro do ano passado. 

Ainda não existe "certeza científica" de que fenômenos como 
o ciclone tropical Catarina, que castigou o Sul do Brasil no ano 
passado, ou o inverno rigoroso e inundações que, neste ano, asso- 
lam países do hemisfério Norte, já resultem do aquecimento do 
planeta, sublinha Newton Paciornik, assessor da Coordenação 
Geral de Mudanças Globais do ("lima, da Secretaria de Políticas e 
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciên- 
cia e Tecnologia (MCT). "Mas, no encontro em Buenos Aires, foi 
arquitetado um plano de trabalho que tem como objetivo avaliar 
vulnerabilidades e definir estratégias de adaptação", ele afirmou, 
(veja propostas no endereço: www.unfccc.int) 

O grau de vulnerabilidade às situações climáticas extremas, 
no entanto, só pode ser avaliado por meio da construção de mo- 
delos climáticos que permitam observar mudanças realmente sig- 
nificativas. E esse é um instrumento que os países da América do 
Sul ainda nao têm. "Vamos preencher esta lacuna", adianta Pacior- 
ni. No ano passado, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), comprou um "supercomputador" com capacidade de fa- 



zer não só previsão do tempo, mas 
também construir cenários de mu- 
danças climáticas. "Com ele será pos- 
sível fazer simulações para cem anos" 
diz José Marengo, responsável pela pre- 
visão climática do Cptec. A expectati- 
va é que neste ano já esteja concluído 
um modelo de clima brasileiro. "Preci- 
samos avaliar o impacto das mudan- 
ças climáticas sobre a biodiversidade, 
geração de energia elétrica, entre ou- 
tros", explica Marengo. 

Impacto das mudanças - Alguns espe- 
cialistas consideram prematura a 
excessiva preocupação com a adapta- 
ção às mudanças, já que se antecipa à 
vigência das medidas mitigadoras 
contra os gases de efeito estufa previs- 
tas no Protocolo de Kyoto. "É prema- 
turo jogar a toalha antes de colocar em 
prática um esforço de redução das 
emissões, já que esta é a única solução 
real a muito longo prazo", afirma Car- 
los Nobre, pesquisador titular do Inpe. 
Já Luiz Pinguelli Rosa, secretário do 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climá- 
ticas, pondera que "é preciso andar com 
as duas pernas" e considerar medidas de 
precaução ao mesmo tempo que são 
colocadas em curso ações mitigadoras. 
Mas, na avaliação de Roberto Kishina- 
mi, consultor de meio ambiente e ener- 
gia, a adaptação tem que estar em pauta, 
porque no período em que foi concebi- 
da a Convenção do Clima, entre 1988 
e 1992 - que resultou no Protocolo de 
Kyoto -/'ninguém imaginava que o im- 
pacto das mudanças climáticas aconte- 
cesse de forma tão injusta, castigando 

vimento". Tanto Kishinami como Pin- 
guelli Rosa citam o exemplo do tsunami 
provocado por um terremoto no ocea- 
no Índico, que, apesar de não ter ne- 
nhuma relação com mudanças climáti- 
cas, expôs a fragilidade da população 
costeira dos países asiáticos. Se fosse no 
Pacífico, o número de vítimas teria si- 
do muito menor (veja página 56). 

A adaptação a um planeta mais 
aquecido, lembra Kishinami, poderá 
implicar, por exemplo, o deslocamento 
de população de áreas em que faltará 
água ou que se tornarão impróprias 
para a agricultura. "Não será preciso 
perder sempre: a Holanda, por exem- 
plo, há anos briga com o mar. Mas lá 
existe um plano diretor elaborado em 

modelagem de clima. Na Alemanha vá- 
rias regiões, como a Bavária, também já 
fazem isso. Na Europa como um todo 
usa-se a modelagem climática para de- 
finir usos e ocupações do solo." 

Pós-Kyoto - O atraso na implantação do 
Protocolo de Kyoto provoca outra po- 
lêmica. Pelo cronograma original, os 
países signatários deveriam, em 2005, 
avaliar os resultados das medidas ado- 
tadas e iniciar os debates para definição 
de estratégias para depois de 2012. 
Apesar de não existirem ainda medi- 
das a serem avaliadas, os países desen- 
volvidos inauguraram os debates para 
o período que está sendo chamado de 
pós-Kyoto. 

O Protocolo de Kyoto prevê redu- 
ção de 5,2% das emissões globais de 
gases de efeito estufa até 2012. As 38 
nações industrializadas são as princi- 
pais responsáveis pelo cumprimento 
dessa meta por meio de ações em seu 
próprio território - como a substitui- 
ção de combustíveis fósseis por energia 
limpa, por exemplo - ou por meio do 
patrocínio de medidas compensatórias 
em países em desenvolvimento - con- 
solidando o ainda incipiente mercado 
de crédito de carbono, por exemplo. 

Mas a partir de 2012 as nações indus- 
trializadas querem um novo acordo que 
atribua maior responsabilidade de paí- 
ses em desenvolvimento, como a índia, 
China e Brasil, que nos últimos anos re- 
gistram taxas altas de crescimento e, no 
caso dos dois primeiros, também aumen- 
to no consumo de energia, afirma Fran- 
cisco Maciel, diretor de energia e meio 
ambiente da TCBR, uma empresa de con- 
sultoria ligada ao grupo francês Altran. 

Na Cop-10, em Buenos Aires, os 
países emergentes deixaram claro que 
não têm intenção de assumir compro- 
missos para não comprometer o de- 
senvolvimento e o combate à exclusão 
social. Mas neste embate com as nações 
industrializadas a posição do Brasil, na 
avaliação de Maciel, é extremamente 
vulnerável: o país está entre os maiores 
emissores de gases de efeito estufa, sen- 
do que pelo menos 70% das emissões 
estão relacionadas ao desmatamento. 
"Não dá para defender um padrão de 
desenvolvimento que nenhum país de- 
veria desejar", diz. 

"O desmatamento depende de po- 
lítica de governo", comenta Carlos No- 

bre. Mas existe ainda um outro fator 
que contribui para que o Brasil encabe- 
ce a lista dos grandes poluidores: a eruc- 
taçâo, isto é, o arroto do gado. Neste 
caso, a solução está no desenvolvimen- 
to de novo padrão de manejo de um 
rebanho de quase 200 milhões de cabe- 
ças, o segundo maior do mundo. "É 
uma operação gigantesca", diz Nobre. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) pesquisa, des- 
de 1999, a emissão de gás metano pela 
eruetação bovina, a pedido do MCT e 
com o apoio da FAPESP. A quantidade 
de metano na eruetação do boi está re- 
lacionada ao manejo nutricional dos 
rebanhos. No período da seca, por 
exemplo, o gado não se alimenta direi- 
to, perde energia por deficiência nutri- 
cional, o que provoca maior emissão de 
gás metano, afirma Odo Primavesi, da 
Embrapa Pecuária Sudeste. O capim 
tropical, com mais fibra e menos pro- 
teína bruta, também ajuda a aumentar 
a eruetação. Utilizando uma canga 
equipada com um medidor, os pesqui- 
sadores constataram que as vacas ho- 
landesas em lactação, por exemplo, pro- 
duziam 147 quilos de gás metano por 
cabeça, por ano, no verão, e 139 quilos, 
no inverno, bem acima dos padrões 
europeu e norte-americano. As pesqui- 
sas, até agora circunscritas a uma par- 
cela do rebanho paulista, têm revelado 
que o uso adequado do capim e uma 
ração combinada de cana e grãos re- 
duz o consumo de energia do gado, 
que ganha peso e diminui o volume de 
emissão de metano por quilo de carne. 

Tecnologias disponíveis - Está agendado 
para maio, em Bonn, na Alemanha, um 
encontro informal no qual se pretende 
fazer um balanço sobre a contribuição 
dos diversos países na luta contra a mu- 
dança climática. Espera-se a presença 
dos Estados Unidos, país responsável 
por um quarto das emissões globais, que 
se mantêm fora do Protocolo de Kyo- 
to. Antes disso, especialistas de todo o 
mundo tinham um encontro no Reino 
Unido, entre os dias Io e 3 de fevereiro, 
a convite do primeiro-ministro Tony 
Blair. A reunião tem como objetivo dar 
respostas a questões relacionadas ao 
impacto das mudanças climáticas no 
planeta, níveis de emissões de gases de 
estufa e tecnologias disponíveis para 
reduzir o aquecimento global. • 
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■ CIÊNCIA 

As jóias de Saturno 
Imagens da sonda Cassini sugerem 
a existência de quatro novas luas e confirmam 
modelo teórico que explica falhas dos anéis 

RICARDO ZORZETTO 

eus da agricultura e senhor do tem- 

to. Revoltou-se contra o pai opressor, 
castrou-o e reinou sobre seus irmãos e 
outros deuses até ser destronado por 
seu próprio filho, Júpiter, o deus dos 

deuses do Olimpo. Era lembrado todos os anos pelos 

na, as Saturnálias. Já como nome de planeta - o sex- 
to a partir do Sol e o único com um vasto conjunto 
de anéis -, Saturno ressurge soberano no céu à me- 
dida que se tornam públicos os primeiros dados da 
missão espacial formada pelas sondas Cassini e Huy- 
gens, lançadas há quase oito anos rumo a esse pla- 
neta amarelo. 

A Cassini-Huygens é a mais bem aparelhada mis- 
são já enviada a Saturno, ainda que de custo conside- 
rado baixo: US$ 3,3 bilhões. Resultado de uma coo- 
peração entre as agências espaciais norte-americana, 
européia e italiana, enviará informações por mais 
quatro anos pelo menos sobre esse planeta generoso 
em luas e anéis, considerado um modelo vivo sobre 
a formação do sistema solar e mesmo sobre a origem 
da vida na Terra bilhões de anos atrás. 

Em janeiro, a sonda Huygens se separou da Cas- 
sini e pousou em Titã, a maior das luas de Saturno e 
a única do sistema solar a preservar uma atmosfera 
densa e rica em nitrogênio e compostos de carbono, 
semelhante à da Terra. As primeiras imagens da su- 
perfície de Titã sugerem a existência de nuvens e rios 
de metano, composto orgânico formado por carbo- 
no e hidrogênio - talvez o mesmo que tenha favore- 
cido o surgimento da vida em nosso próprio plane- 

ta. Indicam também que Titã apresentou atividade 
vulcânica no passado e que atualmente pode existir 
gelo em sua superfície. 

Outras boas surpresas já haviam surgido em ju- 
lho de 2004, quando chegaram as primeiras imagens 
que a Cassini fez dos sete principais anéis de Saturno 
durante a aproximação do planeta. Divulgadas em 
setembro, as análises dessas fotos revelam a possível 
existência de quatro novas luas - que, se confirma- 
das, elevarão o total para 37 -, além de um provável 
novo anel. 

Uma das fotos em especial - capturada em 21 de 
junho, antes de as duas sondas entrarem na órbita de 
Saturno - foi motivo de comemoração para a física 
brasileira Silvia Giuliatti Winter, da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), em Guaratinguetá, e o 
astrofísico irlandês Carl Murray, membro da equipe 
de análise das imagens da missão Cassini-Huygens. 

À sombra de F - Essa imagem em preto-e-branco su- 
gere que uma das novas luas, com menos de 10 qui- 
lômetros de diâmetro, situa-se bem próxima a um 
dos anéis mais externos de Saturno, o F (os anéis 
principais são identificados por letras, de A a G). 
"Percebi esse objeto quase indetectável próximo à 
parte externa do anel F" disse Murray, da Queen 
Mary College, da Universidade de Londres, em co- 
municado do Conselho de Pesquisa em Física de Par- 
tículas e Astronomia do Reino Unido. "Foi um privi- 
légio inacreditável ser o primeiro a identificá-lo." 

É um achado com importância bem maior do 

revista científica Icarus, Murray, Silvia e Mitchell 
Gordon, da Universidade da Virgínia, Estados Unidos, 
afirmavam que alterações típicas do anel F só se justi- 
ficariam pela existência de quatro pequenas luas ain- 
da não-identificadas perto do anel. Essa previsão, 
confirmada em parte pelas imagens de Cassini, nas- 
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Sob o olhar de Cassini 

^  / 

Chegando a Saturno, a sonda fotografa os anéis... ... aproxima-se do F, um dos mais externos... 

ceu de um modelo matemático desen- 
volvido por eles com base em imagens 
do anel F captadas em 1980 e em 1981, 
durante a passagem das sondas Voyager 
1 e Voyager 2 por Saturno. 

Perto demais - O modelo detalhado no 
artigo da Icarus descreve com precisão 
a estrutura e as deformações desse anel 
- o quarto mais externo e um dos mais 
tênues dos sete anéis que circundam o 
planeta. Ainda em 1997, o grupo previu 
em outro estudo, publicado apenas em 
2000, que Prometeu causaria deforma- 
ções no anel ao se aproximar dele. "Em 
julho do ano passado, antes de um con- 
gresso em Paris, Murray me falou que 
as imagens da Cassini correspondiam 
às previsões do nosso modelo", diz Sil- 
via. "Não esperava que essa sonda fos- 
se detectar as perturbações de Prome- 
teu sobre a estrutura múltipla do anel F 
nem essa nova lua por ali." 

Um quarto de século após sua des- 
coberta pela sonda Pioneer 11, em 
1979, o anel F é ainda hoje o que mais 
intriga físicos e astrônomos. Ele é for- 
mado por quatro faixas distintas de par- 
tículas situadas no mesmo plano, em 
uma órbita elíptica distante cerca de 

140 mil quilômetros do centro de Satur- 
no, como detalharam Silvia, Murray e 
Gordon. Com larguras que vão de 48 a 
55 quilômetros, essas quatro faixas es- 
tendem-se por um oitavo da extensão 
do anel - nos outros sete oitavos a es- 
trutura pode variar. Em certos pontos 
essas faixas apresentam alterações cu- 
riosas e quase sempre temporárias. Dis- 
tantes em média 20 quilômetros uma da 
outra, as faixas ora estão entrelaçadas 
como uma trança de cabelo, ora formam 
suaves ondulações. Ou, de repente, de- 
saparecem por um trecho para ressurgi- 
rem mais adiante, como uma estrada 
interrompida pela queda de uma ponte. 

Há oito anos, Silvia, Murray e Gor- 
don explicaram as surpreendentes mo- 
dificações nas faixas do anel F pela intera- 
ção gravitacional com as duas luas de 
órbita mais próxima, Prometeu e Pando- 
ra. Prometeu tem 100 quilômetros de 
diâmetro e se move em uma órbita elíp- 
tica interna ao anel, a 139 mil quilôme- 
tros de Saturno. Pandora é menor: tem 
84 quilômetros de diâmetro, com uma 
órbita externa ao anel F, a 142 mil qui- 
lômetros do segundo maior planeta do 
sistema solar, com dez vezes o diâmetro 
da Terra, menor apenas que Júpiter. 

Por ser maior, Prometeu causa as 
perturbações mais intensas na estrutu- 
ra do anel, em especial quando essa lua 
se encontra no ponto de aproximação 
máxima de F, fenômeno observado a 
cada 19 anos, de acordo com a previsão 
de Silvia e Murray. É que nesse período 
a atração gravitacional da lua sobre as 
partículas do anel se torna mais inten- 
sa. "Essa aproximação máxima é maior 
em algumas regiões porque a órbita 
tanto das luas como dos anéis são elíp- 
ticas", explica Silvia. 

Trancas e ondas - Em artigo publicado 
em 2000 na Planetary and Space Scien- 
ce, Silvia, Murray e Gordon usaram os 
dados da aproximação máxima de 
Prometeu para simular os efeitos sobre 
as quatro faixas de F - quando a dis- 
tância da lua chega a meros 2 quilôme- 
tros da faixa mais interna do anel e a 
280 quilômetros da mais externa. Qua- 
se nada, diante da largura dos anéis so- 
mados, que eqüivale à distância da Ter- 
ra à Lua. 

Ao se afastar do anel, Prometeu ar- 
rasta consigo uma nuvem de partículas 
da porção mais interna de F, que apa- 
rece interrompida, lançando-as em di- 
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reção a Saturno - algo que não havia 
sido detectado pelas missões Voyager e 
foi observado agora pela Cassini. Nas 
quatro faixas surgem ondulações bas- 
tante pronunciadas. 

Quando é Pandora que se aproxima 
de F, suas faixas não chegam a se rom- 
per, mas são formadas ondulações me- 
nos intensas, conforme a equipe de Sil- 
via demonstrou em uma simulação 
mais recente. Com cerca de um décimo 
do diâmetro de Prometeu e Pandora, 
luas menores com órbita coincidente 
com a do anel provocariam os entrela- 

çamentos e o adensamento das faixas. 
Em uma simulação realizada no semes- 
tre passado, com base nas informações 
fornecidas pela Cassini, Silvia confir- 
mou a eficácia desse modelo. 

Desde sua descoberta em 1610 pelo 
astrônomo italiano Galileu Galilei, Sa- 
turno chama a atenção nem tanto por 
seu porte imponente e suas luas, mas 
pelos seus anéis. Com um telescópio 
construído por ele mesmo, Galileu não 
discernia os anéis e acreditava que hou- 
vesse dois imensos satélites quase cola- 
dos ao planeta. Em 1656, o astrônomo 

holandês Christiaan Huygens - desco- 
bridor de Titã - propôs que esses satéli- 
tes seriam na verdade um único gigan- 
tesco anel rígido ao redor do planeta. 
Mas foi outro italiano, Giovanni Cassi- 
ni, quem sugeriu em 1675 que esse anel 
não seria rígido nem único. Somente o 
envio das sondas espaciais revelou os 
detalhes e as nuanças desses anéis, os 
mais brilhantes, extensos e bem-preser- 
vados do sistema solar, formados por 
partículas de poeira e gelo. Outros três 
planetas, Júpiter, Urano e Netuno, têm 
anéis, mas são menos visíveis. • 
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CIÊNCIA 

Dados preliminares de um estudo 
com 460 pessoas do Estado de 
São Paulo infectadas pelo vírus 
HIV, causador da AIDS, indicam 
que 37% dos pacientes apresen- 

tam resistência total ou parcial à ação de ao menos 
um dos remédios do coquetel químico contra a doença. 

É um índice um pouco superior ao encontrado em 
outros trabalhos feitos no estado ou no país, mas, de 
certa forma, esperado. Desde meados da década de 
1990, o Brasil adota a política de distribuição gratui- 
ta de medicamentos contra a Aids para doentes infec- 
tados com HIV. O problema é que o emprego conti- 
nuado de remédios contra a doença pode, a longo 
prazo, diminuir a eficácia de certas drogas em algu- 
mas pessoas. Quando isso ocorre, trocam-se um ou 
mais medicamentos do coquetel, composto em geral 
de três anti-retrovirais: um inibidor da transcriptase 
reversa nucleosídeo, um inibidor da transcriptase re- 
versa não-nucleosídeo e um inibidor da protease. 

Os pesquisadores acreditam que, na maioria dos 
casos, a diminuição dos efeitos das drogas deriva da ex- 
posição prolongada ao tratamento químico. A idéia 
faz sentido: entre os pacientes com perda de efeito de 
algum anti-retroviral, 92% usavam ou já tinham usa- 
do drogas anti-HIV. "Os restantes 8% nunca haviam 
tomado nenhum remédio contra a doença", diz o vi- 
rologista Paolo Zanotto, do Instituto de Ciências Bio- 

GENÉTICA 

Tolerância 
ao coquetel 

Um terço dos infectados 
com o HIV em São Paulo 
apresenta alguma 
resistência a drogas anti-Aids 

médicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP), 
um dos coordenadores do estudo, feito no âmbito da 
Rede de Diversidade Genética de Vírus (VGDN), um 
programa financiado pela FAPESP. De 1980 até o final 
de 2004, o Brasil contabilizava cerca de 360 mil casos 
notificados de Aids, dos quais quase 40% haviam sido 
detectados entre a população paulista. 

Os indivíduos da amostra inicial do estudo pro- 
vêm, em número mais ou menos igual, de quatro 
municípios paulistas: São Paulo, Ribeirão Preto, São 
Vicente e Araçatuba (em breve, mais dados dessas 
quatro cidades e de mais 600 doentes de outras quatro 
localidades do estado serão acrescentados ao estudo). 
"Não selecionamos um perfil específico de paciente 
para entrar no trabalho", diz a médica Leda Jamal, do 
Centro de Referência e Treinamento em Doenças Se- 
xualmente Transmissíveis/Aids, vinculado à Secreta- 
ria de Estado da Saúde, que coordenou a parte de 
campo da pesquisa. "Foi tudo aleatório." Compuse- 
ram a amostra portadores do vírus, com ou sem sin- 
tomas da doença, tendo já tomado remédios do coque- 
tel ou não, que procuraram unidades dos CRT/Aids 
instaladas nas quatro cidades. Para as análises clíni- 
cas, que determinaram a presença de resistência a re- 
médios do coquetel, a forma e carga do vírus circulan- 
te em seu organismo, os participantes do estudo 
cederam 10 mililitros de sangue. A partir desse ma- 
terial, os pesquisadores da área de biologia molecu- 
lar fizeram cópias do vírus encontrado nos pacientes 
e seqüenciaram regiões do genoma do patógeno que 
permitem determinar seu subtipo e encontrar muta- 
ções que criam resistência a remédios do coquetel. 

De acordo com o trabalho, 83,3% dos pacientes 
analisados carregavam em seu organismo vírus da 
Aids do subtipo B, o mais comum no Ocidente e 
também no Brasil. Apenas 2,6% tinham o subtipo F, 
relativamente raro, e 1,5%, o C, mais comum na par- 
te leste da África, na índia e no Nepal. Pouco mais de 
12% apresentavam cepas recombinantes de HIV, for- 
mas híbridas, compostas por partes de dois ou mais 
subtipos de vírus. A mais comum delas foi o recom- 
binante BF, presente em 9,2% dos que participaram 
do estudo. Em seguida, apareceram as cepas recom- 
binantes BD (3,3%) e BA (0,2%). Mais de 70% dos 
portadores do híbrido BD apresentavam resistência 
a algum medicamento do coquetel anti-Aids, de lon- 
ge o índice mais alto entre todos os subtipos identi- 
ficados no estudo. "Os subtipos BF e BD são comu- 
mente encontrados em zonas portuárias, onde existe 
grande diversidade de vírus circulante", explica Za- 
notto. Tal particularidade explica a discrepância fla- 
grante entre o dado dos pacientes de São Vicente, 
onde há múltiplas formas circulantes do vírus, e o 
dos doentes das outras três cidades. No município li- 
torâneo, 28% das amostras continham subtipos re- 
combinantes de HIV. Em Araçatuba, esse índice era 
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menos de 4%; na capital paulista, cerca de 7%; e em 
Ribeirão Preto, pouco mais de 11%. 

Aids na prisão - Os pesquisadores da VGDN também 
verificaram a existência de uma grande variedade de 
subtipos de HIV entre 167 presos do sexo masculino 
com Aids que se tratam no hospital da Penitenciária 
do Estado, situado na cidade de São Paulo. "Na pri- 
são, a diversidade de vírus da doença era muito alta, 
comparável à de São Vicente", afirma o epidemiolo- 
gista Eduardo Massad, da Faculdade de Medicina da 
USP, que está à frente dos estudos com detentos. Por 
acolher pessoas de várias regiões do estado e do país, 
os cárceres são depositários das mais diversas formas 
de HIV e de outros vírus. Se a miríade de subtipos de 
HIV presente nos presos paulistas é um dado preo- 
cupante, a constatação de que a prevalência da Aids 
diminui na população carcerária masculina do esta- 
do serve de contraponto positivo. Em 2001 os epide- 
miologistas da USP fizeram exames em 1.022 deten- 
tos do hoje demolido Carandiru e viram que apenas 
4,9% dos indivíduos tinham o HIV Em 2003 realiza- 
ram estudo semelhante, com 1.023 presos do Centro 
de Detenção Provisória de Osasco, na Grande São 
Paulo. O resultado foi ainda menor: 2,1% carrega- 
vam o vírus da Aids. 

Segundo Massad, menos presos estão hoje infec- 
tados do que nos anos 1980/1990, quando alguns estu- 
dos apontavam prevalência de até 15% da infecção por 
HIV entre os detentos. A queda no número de infecta- 
dos provavelmente se deve ao abandono de um vício 
que era o principal vetor da epidemia entre a popula- 
ção prisional: o compartilhamento de seringas para 
uso de drogas injetáveis. "Agora é o crack a droga mais 
usada pelos presos", diz Massad. Por ser fumado, o 
crack não transmite Aids. Entre as mulheres presas, 
no entanto, os níveis de infecção por HIV continuam 
altos. Um trabalho da equipe da USP registrou pre- 
valência de 14% do vírus entre 267 detentas da Peni- 
tenciária do Estado de São Paulo. "Elas pegam a doen- 
ça dos parceiros, ao fazer sexo sem proteção, e não 
pelo uso de drogas injetáveis", afirma Massad. • 
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CIÊNCIA 

A noite no sertão 
Botânicas de Pernambuco 
jogam luz sobre as peculiaridades 
da polinização na Caatinga 

VHRôNIC ÃO, DE RFXIFE 

uando a noite 
cai, os morcegos 
tomam conta 
dos céus da 
Caatinga. Não 
em busca de 

- sangue, até por- 
que são minoria as espécies hematófa- 
gas entre esses mamíferos, mas à pro- 
cura de néctar - especialmente o das 
flores dos cactos que desabrocham no 
crepúsculo, brancas ou esverdeadas, 
destacando-se na escuridão. Menos 
numerosos entre os polinizadores cie 
outros ecossistemas brasileiros, os 
morcegos correspondem a 13% dos 
animais que, transportando o pólen, 
garantem a reprodução de plantas do 
Semi-árido brasileiro. Perdem apenas 
para abelhas e beija-flores, segundo um 
estudo realizado por uma equipe da 
Universidade Federal de Pernambuco 

a freqüência da polinização em 147 es- 
pécies vegetais da Caatinga - de arvores 
a plantas rasteiras. No ("errado, em res- 
tingas e em florestas úmidas, os morce- 

lisla de polinizadores, com um percen- 
tual até dez vezes menor, atrás ainda de 
vespas, besouros, mariposas, borbole- 
tas e moscas. 

ses animais impressionantes assumem 
o papel de angelical cupido em meio à 
flora do sertão. Nesse caso, a flecha é 
um prolongado tocinho e o alvo, o es- 
tigma - a estrutura da flor que recebe o 
pólen, pó fino formado pelas células 
reprodutoras masculinas, liberado por 
hastes chamadas anteras. É que, em 
busca de néctar, líquido rico em açúca- 
res que lhes serve de alimento, os mor- 
cegos nectarívoros esticam a língua es- 
treita, cilíndrica e avermelhada, em 
cuja ponta há tufos de pêlos curtos cha- 
mados papilas, e acabam encostando o 
focinho ou outras partes do corpo no 
pólen. Aderido á pele do morcego, o 
pólen é assim transportado até o órgão 
reprodutivo feminino das flores. Quase 
sempre o pólen depende de um agente 
externo - vento, animal ou água - para 
alcançar o estigma da mesma ou de ou- 
tra flor: é quando as células masculinas 
e femininas se encontram e ocorre a 
fertilização. 

K dessa forma que o morcego entra 
no ciclo de vida dos cactos, que perten- 

mais abundantes da Caatinga, com 41 
espécies endêmicas ou restritas a este 
ecossistema, o único exclusivamente 
brasileiro, espalhado por 800 mil qui- 

num intrincado quebra-cabeça evolu- 
tivo. As flores de muitas espécies de 
cactos são noturnas, assim como os 
morcegos, e as suas cores claras, já que 
no escuro o vermelho e o laranja fariam 

enxergam mal. 
O cheiro, esse sim, é um grande 

atrativo. "O olfato dos morcegos é mais 
desenvolvido que a visão, por isso o 
odor forte e adocicado das flores dos 
cactos, bem enjoativo para nós, faz 
mais diferença que as cores", diz a bió- 
loga Isabel Cristina Machado, coorde- 
nadora do estudo feito em conjunto 
com Ariadna Lopes, também da UFPE, 
e publicado na revista britânica Amnils 
of Botany. Esses mamíferos voadores 
têm ainda os dentes incisivos atrofia- 
dos, o que facilita a passagem da exten- 
sa língua com que coletam o doce néc- 
tar. Ê o caso do Glossophaga soricina, 
um morcego pequeno - pesa cerca de 
10 gramas - de pêlo marrom-escuro e 
cerca de 20 centímetros de envergadu- 
ra. Parece um rato com asas. 

Medo e frio - 
os morcegos l< 

Atraídos pr< gião Nordeste.  Tudo entre os dois 

de fogo para Isabel, que não esconde o 
medo que âs vezes sentia deles: "Tinha 
hora que, de tão próximos, pensava que 
iam esbarrarem mim". Outros momen- 
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O morcego Glossophaga 
soricina visita o cacto 
Pilosocereus catinguicola: 
ganhos recíprocos 



ram as horas seguidas de observação, à 
noite, quando faz frio no sertão. "Ficá- 
vamos com torcicolo de tanto mirar a 
flor atentamente para não perder a foto 
no caso de uma visita, que dura apenas 
frações de segundo", diz Isabel. Ela e 
Ariadna confirmaram os processos de 
polinização de 99 espécies de plantas 
em três áreas de Caatinga em Pernam- 
buco: os arredores do município de 
Alagoinha, a 200 quilômetros do lito- 
ral; o Parque Nacional do Vale do Ca- 
timbau, em Buíque, a 285 quilômetros 
da costa; e uma reserva da estação ex- 
perimental da Empresa Pernambucana 
de Pesquisa Agropecuária em Serra Ta- 
lhada, a 700 quilômetros de Recife. 

Uma única flor de xiquexique {Pilo- 
socereus gounellei) ou do facheiro (Pi- 
losocereus pentaedrophorus), espécies 
exclusivas da Caatinga, ou de qualquer 
outro cacto quiropterófilo - polini- 
zado por morcegos -, produz até 200 
microlitros de néctar por dia, um volu- 
me 50 a mais de 100 vezes maior que o 
liberado por outras plantas, que, mais 
parcimoniosas, oferecem a seus polini- 
zadores apenas de 3 a 5 microlitros do 
doce alimento. "Essa quantidade de 
néctar das flores de cactos é uma re- 
compensa à visita do morcego, um po- 
linizador que é bem maior e precisa de 
mais alimento que uma abelha", exem- 
plifica Isabel. 

O guloso morcego só é páreo para o 
beija-flor, outro polinizador da flora do 
Semi-árido, que repõe o esforço de vôo 
ingerindo bastante néctar. É o caso do 
beija-flor conhecido como rabo-bran- 
co-de-cauda-larga (Phaethornis gounel- 
lei), uma espécie de bico longo e curvo, 
endêmica do Nordeste, encontrada em 
trechos de Caatinga do Piauí à Bahia, 
que costuma visitar bromélias durante 
o dia. Com os beija-flores, a relação é 
diferente: no lugar do cheiro, como 
acontece com os morcegos, o que atrai 
essas aves é a cor das flores. O vermelho 
é a cor preferida não só de beija-flores, 
mas das aves em geral. Já as abelhas pa- 
recem menos exigentes: visitam flores 
lilases, azuis, amarelas, violeta e laranja. 

Mas as duas botânicas de Pernam- 
buco alertam que não é possível deduzir 
qual é o polinizador apenas pela cor da 
flor. As análises mais detalhadas levam 
em conta uma série de outras carac- 
terísticas das flores, como a forma, o 
cheiro, o tamanho, o momento do dia 

em que desabrocham e as recompensas 
que oferecem aos animais que trans- 
portam o pólen ao estigma - algumas 
oferecem também óleos florais, além de 
néctar. "Uma variável pode excluir a 
outra", diz Isabel. "A flor vermelha de 
uma bromélia ou de um cacto, geral- 
mente sem cheiro, está associada à po- 
linização por beija-flores e por outras 
aves, que não têm olfato desenvolvido. 
As abelhas, por sua vez, não enxergam 
bem o vermelho, mas sentem o odor." 

Com as pernas - As abelhas de médio e 
grande portes, com 1,2 a 3 centímetros 
de comprimento, são as líderes de poli- 
nização na Caatinga, onde ajudam na 
fertilização de 30% das plantas. São o 
principal grupo de polinizadores tam- 
bém no Cerrado (65%), nas restingas 
(41%) e nas florestas úmidas, como a 

Encontros sob 
o sol: acima, 
a Angelonia 
pubescensà 
espera da abelha 
polinizadora; 
ao lado, o 
beija-flor macho 
Chlorostilbon 
aureoventris e 
o cacto Opuntia 
palmadora; 
e o direita, 
a Ruellia asperula e 
uma abelha 
pilhando néctar 

Amazônica ou a Mata Atlântica (25%). 
É também o animal que mais utiliza os 
recursos oferecidos pelas flores do inte- 
rior da Região Nordeste. Há abelhas que 
coletam de tudo: néctar, um alimento 
calórico; pólen, rico em proteínas; óleos 
florais, alimento para as larvas; e resi- 
nas, usadas na construção de ninhos. 

Mesmo assim há particularidades. 
"Nem morcego, nem beija-flor, nem 
mosca, nenhum outro polinizador co- 
leta óleos florais", diz Isabel. Se uma 
planta oferece só óleos, pode-se con- 
cluir que se trata de uma planta cuja 
polinização está restrita às abelhas. 
Mesmo assim, não é qualquer uma: só 
as abelhas de determinadas famílias, 
como a Anthophoridae, com espécies 
marrons e outras quase pretas, cujas 
pernas anteriores e medianas possuem 
cerdas rígidas que formam uma espé- 
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cie de pente e facilita a coleta dos óleos 
produzidos pelas flores. 

Depois de dezenas de observações 
de mais de quatro horas seguidas, que 
resultaram em muitas picadas de inse- 
tos, Isabel pôde descobrir que as abe- 
lhas que pousavam sobre as flores lila- 
ses, azuladas ou mesmo roxas de um 
pequeno arbusto chamado Angelonia 
pubescens realizavam a polinização da 
planta enquanto coletavam óleos da 
flor em duas bolsas localizadas nas pé- 
talas. "O néctar, as abelhas recolhem 
com a língua, mas os óleos têm de ser 
com as pernas", observa a pesquisadora 
de Pernambuco. "Em ambas situações, 
a coleta do pólen em flores é passiva, 
não intencional." 

A abelha Centris hyptides literal- 
mente se encaixa na flor ao recolher o 
néctar. Marrom, com cerca de 1,5 cen- 
tímetro, essa espécie única do sertão 
nordestino pousa na flor ao apanhar o 
óleo, que está nas pétalas inferiores. É 
como se agarrasse a flor com as pernas. 
O dorso do inseto roça o estame - a es- 
trutura masculina da flor - e conduz o 
pólen para o estigma. Essa espécie tem 
as pernas anteriores alongadas, uma 
peculiaridade que lhe confere mais efi- 
ciência na coleta de óleos das flores de 
Angelonia. O mais comum é que, das 
três pernas que as abelhas têm de cada 
lado do corpo, as mais longas sejam as 
do meio. 

Outra abelha exclusiva da Caatinga 
adaptada para a polinização de uma 
pequena planta herbácea é a Tapinotas- 

pis nordestina, de quase 1 centímetro e, 
esta sim, com as pernas medianas mais 
alongadas. Essa espécie foi registrada 
pelo grupo de Isabel em 2002, a partir 
dos exemplares coletados em Buíque. 
Não foi a única. Nesses dois últimos 
anos, especialistas em classificação de 
abelhas deram nomes a outras quatro 
espécies até então desconhecidas, com 
base em exemplares que Isabel e seu 
grupo coletaram na Caatinga. 

É a Tapinotaspis nordestina que ga- 
rante a polinização de Angelonia cor- 
nigera, uma das plantas rasteiras estu- 
dadas, ao pousar na flor na hora de 
coletar óleos, numa espécie de abraço. 
É com esse óleo, rico em lipídeos (gor- 
duras), que esses insetos alimentam suas 
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larvas. Por causa de situações como es- 
sa, diz Isabel, a polinização muitas vezes 
não assegura a reprodução apenas das 
plantas, mas também dos próprios po- 
linizadores. 

Essa dependência de uma determi- 
nada flor em relação a uma espécie de 
animal e vice-versa, no entanto, é mais 
exceção do que regra. O que predomi- 
na é uma relação generalista. Ou seja, 
uma planta é ornitófila (polinizada por 
aves), mas suas flores não são visitadas 
apenas por uma única espécie de ave. 
"Na maioria das vezes", explica a pes- 
quisadora, "a dependência não vai ser 
de um pra um, mas de um grupo de 
animais para uma planta ou grupo de 
plantas. Beija-flores, por exemplo, ge- 
ralmente não são polinizadores de uma 
única espécie, mas de várias". Muitas 
vezes, a própria estrutura de reprodu- 
ção das plantas, especialmente quando 
as flores são mais abertas, permite a 
polinização por mais de um grupo de 
animais. Trata-se de uma estratégia de 
sobrevivência, porque, quanto mais 
específico for o polinizador, menos 
chances a planta terá de se reproduzir 
se ele for extinto. 

As orquídeas são uma exceção, por 
serem polinizadas por grupos especí- 
ficos de abelhas e manterem as flores 
abertas por até um mês, quando o ha- 
bitual é as flores durarem uma manhã 
ou uma noite. Numa coisa, entretanto, 
as orquídeas são iguaizinhas às quase 
mil espécies de plantas já conhecidas da 
Caatinga, às dos outros ecossistemas e 
às dos nossos jardins: depois de receber 
a visita do polinizador, murcham e dei- 
xam cair as pétalas. Manter uma flor 
aberta e atrativa por dias e noites segui- 
dos requer muita energia. 

Se essa dose extra de energia já exi- 
ge muito das plantas nos ambientes 
úmidos, imagine na Caatinga, onde cho- 
ve de 500 a 900 milímetros por ano, 
menos da metade do que cai de água 
anualmente na Mata Atlântica. Duran- 
te a seca, que se estende por cerca de 
seis meses, de julho a dezembro, mui- 
tas plantas perdem as folhas como for- 
ma de reduzir a transpiração e resistir 
à falta d'água. Mas é justamente nessa 
época que a floração pode ser mais exu- 
berante. O resultado é um espetáculo 
de pontos vermelhos, amarelos e lilases 
em meio ao cinza dos galhos e troncos 
secos das árvores. • 
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CIÊNCIA 

GEOFÍSICA 

Efeito a distância 
Energia liberada 
pelo terremoto 
da Ásia pode 
precipitar outros 
tremores fortes 
pelo planeta 

CARLOS FIORAVANTI 



I 

terra tremeu, o mar se revoltou e em minutos 
formaram-se ondas pequenas que corriam à 
velocidade de aviões. Próximo à praia, en- 
crespavam-se, chegando a 20 metros de altu- 
ra, e ganhavam força a ponto de avançar 5 
quilômetros sobre o litoral de 11 países do sul 

da Ásia e na costa leste da África na manhã seguinte ao 
Natal do ano passado. Até o final de janeiro haviam 
morrido mais de 230 mil pessoas, principalmente na In- 
donésia, no Sri Lanka, na índia e na Tailândia, e havia 
milhões de feridos e desabrigados, além de cidades des- 
truídas, sem água, energia elétrica e estradas. Passado o 
impacto inicial da catástrofe que devastou de modo tal- 
vez irreparável a vida de moradores de regiões já pobres, 
os geofísicos ficaram intrigados com as peculiaridades e 
os possíveis desdobramentos do maior terremoto ocor- 
rido nos últimos 40 anos - e o quarto maior registrado 
desde que surgiram os primeiros sismógrafos, em 1900. 
É a primeira vez que se registra um tremor tão forte - de 
magnitude 9 - fora do chamado Cinturão Sísmico do 
Pacífico, a faixa sinuosa que acompanha o litoral dos 
países da Oceania, do leste da Ásia e da costa oeste das 
Américas do Norte e do Sul, na qual se concentram 80% 
dos terremotos do planeta. 
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Dois dias depois 
A energia liberada pelo devastador 

terremoto de 26 de dezembro, equiva- 
lente a 30 mil bombas atômicas como a 
que destruiu a cidade japonesa de Hi- 
roshima em 1945, somada às vibrações 
que persistem na região, ainda pode cau- 
sar mais estragos. "Teoricamente", diz 
Marcelo Assumpção, geofisico da Uni- 
versidade de São Paulo (USP), "grandes 
terremotos podem afetar a distribuição 
das tensões em todas as outras placas 
tectônicas que formam a crosta terres- 
tre e precipitar tremores igualmente for- 
tes em outras regiões". 

Vasile Marza, geofisico da Univer- 
sidade de Brasília (UnB), acredita que 
esse terremoto possa representar o iní- 
cio de outro ciclo de tremores muito 
intensos. Desde 1900, quando começou 
a se medir a magnitude dos terremotos, 
também chamados de sismos, houve 
apenas cinco episódios com magnitude 
igual ou superior a 9. Excluindo o de 
2004, os outros quatro concentraram- 
se em 12 anos, entre 1952 e 1964: hou- 
ve um na Rússia, dois no Alasca e outro 
no Chile. Mesmo antes desse abalo na 
Ásia, com base em estatísticas, os espe- 
cialistas já aguardavam outro sismo de 
magnitude 9 na região ao norte do Chi- 
le e ao sul do Peru, por se tratar de uma 
das áreas geologicamente instáveis do 
planeta. Em 1960, foi no sul do Chile 
que se deu o maior terremoto do sécu- 
lo 20, com magnitude 9,5, ao qual se 
seguiram ondas gigantescas - ou tsu- 
namis - que chegaram ao Havaí, às Fi- 
lipinas e mesmo ao Japão, devastando 
tudo o que encontravam pelo 
caminho. 

"Em qualquer lugar onde 
houve um terremoto", diz 
Marza, "é muito provável que 
surjam outros, os chamados 
pós-abalos ou réplicas". É pra- 
ticamente impossível calcular 
o efeito dos supertremores so- 
bre regiões instáveis distantes: 
as vibrações que ecoam pelo 
planeta podem funcionar co- 
mo uma gota d'água em um copo pres- 
tes a transbordar. Portanto, não se sabe 
o que vai acontecer, mas é pouco pro- 
vável que algo tão destruidor se repita 
tão cedo no sul da Ásia, já que o terre- 
moto que gerou os tsunamis aliviou as 
tensões acumuladas sob o assoalho ma- 
rinho daquela área. Talvez por lá um 
episódio dessa dimensão demore pelo 

0 terremoto 
no oceano Índico 

provoca ondas 
(em rosa) que 

chegam ao litoral 
do Pacífico 

e do Atlântico 

menos 200 anos, já que um similar 
ocorreu no sul da Ásia em 1833, numa 
indicação, para o pesquisador da UnB, 
de que o ciclo de repetição poderia ser de 
aproximadamente dois séculos. "Quan- 
to maior a área e o tempo de acumula- 
ção das pressões internas do planeta, 
maior a energia liberada", diz ele. 

chance de o litoral bra- 
sileiro também ser de- 
vastado por tsunamis é 
extremamente remota 
- talvez um caso a cada 
mil anos - e nem há re- 

gistros históricos de nenhum aconte- 
cimento anterior. Os terremotos que 
ocorrem no Brasil são relativamente pe- 
quenos, nem causam tsunamis, já que o 
país se assenta sobre uma região relati- 
vamente estável, no centro da placa Sul- 
americana. Por aqui, o tremor de terra 
mais forte nasceu nas profundezas da 
serra do Tombador, em Mato Grosso, 

há exatos 50 anos, no dia 31 de janeiro 
de 1955, e atingiu magnitude 6,2, um 
valor modesto comparado com os de 
outras partes do mundo. Mesmo assim, 
não estamos inteiramente livres. Ainda 
que mais freqüentes no oceano Pací- 
fico, os tsunamis às vezes se formam no 
Atlântico: a destruição da cidade de 
Lisboa há 250 anos, em novembro de 
1755, é um incontestável e triste exem- 
plo dessa rara possibilidade. 

O noticiário das últimas semanas, 
por meio do qual se pôde ter uma no- 
ção do drama das famílias atingidas, 
apresentou alguns efeitos imediatos 
desse terremoto sobre o próprio plane- 
ta. O mergulho da placa Indo-austra- 
lianá sob a microplaca de Burma, que 
originou o tremor e as ondas gigantes, 
deixou uma cicatriz de cerca de 1.200 
quilômetros no assoalho oceânico. Até 
esse momento, por quase 200 anos, a 
placa indiana tinha sido pressionada de 
modo bastante lento contra o outro 
fragmento da crosta, que carrega Su- 
matra e outras ilhas da Indonésia, a 
uma taxa de cerca de 6 centímetros por 
ano, uma velocidade próxima da que 
cresce a unha dos dedos. A energia foi 
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se acumulando até ser finalmente libe- 
rada, às 7h59 do último domingo do 
ano passado (em Brasília, faltava um 
minuto para 11 da noite do sábado), e 
registrada, em maior ou menor intensi- 
dade, pelos sismógrafos de todo o mun- 
do: os da UnB detectaram o abalo 19 
minutos depois de ter iniciado. Seus efei- 
tos podem estar associados a uma inco- 
mum elevação do nível do mar na baía 
de Guanabara, registrada por enge- 
nheiros da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) um dia depois, ou à 
erupção de um vulcão em uma das 
ilhas do sul da Ásia, detectada dois dias 
após a catástrofe pelo Serviço Geológi- 
co dos Estados Unidos. 

O movimento das duas placas tec- 
tônicas redesenhou o mapa do sul da 
Ásia. A placa indica deslocou-se cerca 
de 20 metros em direção à Indonésia, 
elevando algumas ilhas e rebaixando 
outras: acredita-se que ilhas como An- 
daman e Nicobar, na Indonésia, este- 
jam agora alguns metros a mais acima 
do nível do mar, enquanto a superfície 
da cidade indonésia de Banda Aceh pa- 
rece estar mais baixa. O devastador ter- 
remoto deve ter também feito o eixo 

terrestre inclinar-se mais 2,5 centíme- 
tros e encurtado o período de rotação 
em cerca de 3 milionésimos de segun- 
do. Foram mudanças causadas pelo 
deslocamento de massa em direção ao 
centro do planeta, já que uma das pesa- 
das placas afundou sob a outra, fazen- 
do com que a Terra girasse mais rápido. 

O dia mais curto - Ainda que impressio- 
nantes, esses efeitos «não mudam em 
nada a vida de quem sobreviveu à tor- 
menta. "Essas pequenas variações estão 
dentro da oscilação normal", diz Marza, 
"e têm mais importância teórica do que 
prática". O eixo de rotação e a duração 
do dia alteram-se normalmente como 
resultado da passagem de um cometa 
perto da Terra, pela ação da Lua ou 
mesmo de tremores como o de 1960 no 
Chile, quando a placa de Nazca mergu- 
lhou sob a placa Sul-americana, crian- 
do um desnível de alguns metros com 
uma extensão de mil quilômetros ao 
longo da costa. 

Segundo o pesquisador da UnB, po- 
de-se perceber agora que houve sinais 
precursores do terremoto do sul da Ásia. 
"Desde 1995", diz ele, "a taxa anual de 

sismos com magnitude acima de 7 dimi- 
nuiu gradualmente, numa indicação de 
que havia se acumulado energia". Além 
disso, no ano passado houve apenas 13 
tremores com magnitude superior a 7 
em todo o mundo - a média anual é de 
20. Doze desses 13 sismos ocorreram na 
porção oeste do Cinturão Sísmico do 
Pacífico e no Cinturão Sísmico Medi- 
terrâneo-Himalaias, já no sul da Ásia, 
"sugerindo", segundo Marza, "uma con- 
centração do esforço tectônico nas res- 
pectivas bordas de placas". 

Examinando o mapa de terremotos 
do ano passado, o geofísico de Brasília 
verificou também que houve dois gran- 
des terremotos que podem ser conside- 
rados precursores do ocorrido no ocea- 
no Indico: um deles, de novembro de 
2002, surgiu na mesma área do de de- 
zembro e atingiu magnitude 7,4, en- 
quanto o outro, de julho do ano passa- 
do, com magnitude 7,3, surgiu mais ao 
sul de Sumatra. Por fim, três dias antes, 
em 23 de dezembro, houve um forte 
tremor - de magnitude 8,1 - no sudoes- 
te da Austrália, em outra indicação de 
que a placa Indo-australiana apresenta- 
va-se em estado crítico de instabilida- 
de. "Esse comportamento faz parte do 
processo preparatório do megaterre- 
moto de dezembro", diz ele. Mesmo as- 
sim, as estatísticas de ocorrência de ter- 
remotos ajudam pouco, porque os 
tremores de terra são fenômenos natu- 
rais aleatórios - os que aparentemente 
estão faltando em um ano podem não 
aparecer no seguinte, mas só dois ou 
três depois. 

No final de janeiro, um dos temas 
previstos da Conferência Mundial de 
Redução de Desastres, em Kobe, no Ja- 
pão, era a instalação de um sistema 
de alerta de tsunamis no oceano Indi- 
co. Seria um aparato semelhante ao do 
oceano Pacífico que poderia entrar em 
operação em menos de um ano - se 
bem utilizado e com boa dose de sorte, 
permitiria à população das áreas de ris- 
co procurar abrigos mais seguros antes 
da chegada das ondas gigantescas. Em 
1975, ao prever um tremor que teria 
magnitude 7,3, a China conseguiu evi- 
tar a morte de 200 mil pessoas, mas o 
sistema de alerta deixou de funcionar e 
no ano seguinte um terremoto ainda 
mais intenso destruiu quase inteira- 
mente a cidade de Tangsham. Morreu 
cerca de 1 milhão de pessoas. • 
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Biblioteca de 
Revistas Científicas 
disponível na internet 
www.scielo.org 

O SciELO Brasil tem 
aumentado seu acervo 
on-line constantemente, 
desde que entrou em 
operação, em 1997. 
Conheça alguns dados 
referentes ao período 
entre 1997 a 2005: 

• títulos de revistas 
disponíveis na SciELO 
Brasil: 131 

• fascículos disponíveis 
na coleção: 2.652 

• artigos em texto 
completo: 38.820 

• citações concedidas 
pelas revistas SciELO 
(referências 
bibliográficas): 96.1781 

• citações recebidas 
(as revistas da coleção 
SciELO citando outras 
revistas da coleção 
SciELO): 50.286 

• média de artigos 
por fascículo: 14,57 

■ Tecnologia 

Reciclagem industrial 

Verificar a capaci- 
dade de recuperação 
dos metais cromo e 
níquel, contidos em 
resíduos gerados no 
processo de fabrica- 
ção de aço inoxidá- 
vel, utilizando-se al- 
tas temperaturas, foi 
a motivação princi- 
pal do trabalho "Reciclagem da poeira e lama 
geradas na fabricação de aço inoxidável", de Pe- 
dro José Nolasco Sobrinho e Jorge Alberto Soa- 
res Tenório, pesquisadores do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 
Escola Politécnica (Poli), da Universidade de 
São Paulo (USP). Aços inoxidáveis são ligas, ou 
combinação de dois ou mais elementos quími- 
cos, contendo ferro, carbono em baixos teores, 
cromo e níquel. O aço pode conter ainda ou- 
tros elementos como o molibdênio, nióbio, ti- 
tânio e nitrogênio. "A produção nacional de 
aço inoxidável atualmente é de cerca de 350 mil 
toneladas", calculam os autores do artigo. "Sen- 
do que a cada ano milhares de toneladas de 
poeira com alto teor de cromo são geradas pelas 
empresas brasileiras produtoras de aço inoxi- 
dável. Gera-se também uma grande quantida- 
de de lama com elevados teores de ferro, cromo 
e níquel." O trabalho, que analisou dois tipos 
de resíduo com alto teor de cromo, poeira 
(RESA) e lama (RESB), incluiu técnicas de aná- 
lise química, distribuição granulométrica, difra- 
ção de raios X, microscopia eletrônica de varre- 
dura e análise de microrregiões. Feitos os testes, 
os pesquisadores chegaram à conclusão de que 
é possível recuperar os metais contidos nos re- 
síduos, pois eles conseguiram gerar uma liga à 
base de ferro, cromo e níquel. "Altos valores de 
recuperação de metais dos resíduos foram atin- 
gidos", disseram os pesquisadores. Segundo o 
artigo, para o níquel, a recuperação foi total. 

REVISTA ESCOLA DE MINAS - VOL. 57 
OURO PRETO - ABRIL/JUN. 2004 

N° 2 - 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So370- 

44672004 ooo20ooo9&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

■ Política 

Reflexões sobre a saúde 

O artigo "Avaliação de política nacional de 
promoção da saúde" tem o objetivo de discutir 
algumas técnicas de promoção da saúde como 
uma estratégia importante para os problemas sa- 
nitários contemporâneos e a melhoria da quali- 
dade de vida da população brasileira. Os respon- 
sáveis pelo texto Gastão Campos, Regina Barros 
e Adriana de Castro, profissionais do Ministé- 
rio da Saúde, em Brasília, refletem ainda sobre 
a política nacional de promoção da saúde que 
vem sendo construída pelo ministério. "Falar 
de promoção da saúde no Brasil é lembrarmos 
e exercitarmos nossa postura antropofágica", 
dizem os autores no artigo. "É perguntar como 
pensamos 'promoção da saúde' e no que ela 
pode nos auxiliar na geração de outros modos 
de gestão da saúde, de criação do viver e de ou- 
tras realidades." Os pesquisadores defendem a 
tese de que, para falar em promoção da saúde 
no Brasil, é preciso refletir também sobre a me- 
lhoria do Sistema Ünico de Saúde. Para eles, a 
política nacional de promoção da saúde deve 
ser transversal e operar articulando as áreas téc- 
nicas especializadas, os níveis de complexidade 
e todas as políticas específicas de saúde. "Uma 
política nacional terá maior eficácia à medida 
que se construam ações que apostem na capa- 
cidade de auto-regulação dos sujeitos sem que 
isso signifique a retirada das responsabilidades 
do Estado", afirmam. Por conta disso, segundo 
o artigo, os desafios colocados para a saúde 
pública no Brasil, como por exemplo a violên- 
cia, as doenças crônicas não-transmissíveis, as 
doenças infecto-contagiosas e o envelhecimen- 
to da população, enfatizam a necessidade de 
pensarmos modos de gestão e de construção 
das políticas públicas que envolvam outros ato- 
res. "Entretanto lembramos do cuidado que 
precisamos ter quando construímos caminhos 
para não os considerar soluções acabadas e de- 
finitivas", alertam os autores do estudo. 

CIêNCIA & SAúDE COLETIVA - VOL. 9 - N° 3 - 
Rio DE JANEIRO - JUL./SET. 2004 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Si4i3- 

81232004 ooo300025&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
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■ Produção 

Coqueiros do Centro-Oeste 

O cultivo do coqueiro na Re- 
gião Centro-Oeste pode tor- 
nar-se uma importante opção 
devido à crescente demanda 
por água-de-coco e à necessi- 
dade de os produtores diversifi- 
carem as atividades e melho- 
rarem a renda. Com base nesse 
contexto, o artigo "Compor- 
tamento de cultivares de co- 
queiros-anões e híbridos no 
Distrito Federal", assinado pelos pesquisadores da Em- 
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa 
Cerrados), avaliou os diferentes cultivares de coqueiro 
em relação ao crescimento vegetativo, visando indicar 
as espécies que podem oferecer mais rentabilidade se 
plantadas na região do Distrito Federal. O estudo foi 
desenvolvido em parceria com a Embrapa Tabuleiros 
Costeiros. Devido às baixas temperaturas durante de- 
terminados períodos do ano, além das elevadas taxas 
de evapotranspiração associadas à irregularidade na 
distribuição das chuvas, a Região Centro-Oeste regis- 
tra déficits hídricos, fator limitante da produtividade 
dos coqueiros. Por causa disso, a demanda do Centro- 
Oeste é até hoje atendida pela oferta de frutos de ou- 
tros estados do Brasil. "Apesar da importância econô- 
mica, a produtividade nacional de coqueiros-anões e 
híbridos é baixa também pelo uso de genótipos não 
selecionados e pouca informação a respeito das práti- 
cas culturais", disseram os pesquisadores. De todos os 
cultivares analisados, o anão-verde-de-jiqui se destacou 
no crescimento e na circunferência da porção inter- 
mediária entre o caule e a raiz. 

REVISTA BRASILEIRA DE FRUTICULTURA - VOL. 26 - N° 2 - 
JABOTICABAL - AGO. 2004 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Soioo-294520o4 

ooo200045&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

■ Psicologia 

Os efeitos do estresse 

Identificar, segundo o gênero, os índices de saúde 
mental e os fatores psicossociais de risco em trabalha- 
dores de uma universidade pública brasileira é o obje- 
tivo do artigo "Gênero e estresse em trabalhadores de 
uma universidade pública do Estado de São Paulo", es- 
crito por Maria Areias e Liliana Guimarães, do Depar- 
tamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Facul- 
dade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). "A realização desta pesquisa, fei- 
ta a partir de uma amostra composta de homens e mu- 
lheres pertencentes a estratos ocupacionais similares, 
possibilitou aferir diferenças significativas relativas às 

repercussões do estresse", justificam as autores do estu- 
do. A pesquisa envolveu uma amostra composta por 
400 trabalhadores, 253 do sexo feminino e 147 do mas- 
culino. Na amostra em questão as mulheres apresen- 
taram um maior nível de estresse pessoal. "As parti- 
cipantes do gênero feminino possuem mais fatores 
psicossociais de risco, estresse no trabalho, estresse social 
e pior saúde mental do que os do gênero masculino, 
com maior risco de adoecimento físico ou mental", re- 
velou o estudo. O artigo mostra que este fato se justifi- 
caria, de acordo com pesquisas realizadas anterior- 
mente, pelo fato de as mulheres apresentarem mais 
estressores externos do que os homens, fazendo com 
que elas estejam mais expostas ao estresse. 

PSICOLOGIA EM ESTUDO - VOL. 9 - N° 2 
MAIO/AGO. 2004 

MARINGá ■ 

www.scielo.br/scieto.php?script=sci_arttext&pid=Si4i3- 

737220040002ooon&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

■ Neurologia 

Abuso de drogas 

Embora o uso de cocaína seja um problema signifi- 
cativo de saúde pública, existe uma relativa escassez de 
dados científicos sobre as conseqüências neurocogniti- 
vas decorrentes da exposição à droga. Estima-se que 14 
milhões de pessoas, em todo o mundo, façam o uso 
abusivo da cocaína. O artigo "Alterações neuropsico- 
lógicas em dependentes de cocaína/crack internados: 
dados preliminares" verificou a associação entre de- 
pendência de cocaína e crack com o desempenho cog- 
nitivo de 15 usuários de droga. O objetivo foi avaliar as 
funções neuropsicológicas dos indivíduos durante a 
segunda semana de abstinência. Os dependentes quí- 
micos, em regime de internação, foram submetidos a 
uma ampla bateria de testes. O estudo foi desenvolvido 
por Paulo Cunha, Luciana Gomes, Renata Moino, Mar- 
co Peluso e Sérgio Nicastri, pesquisadores do Institu- 
to de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Uni- 
versidade de São Paulo. Os resultados da investigação 
mostraram sérios prejuízos neurocognitivos em de- 
pendentes de cocaína e crack quando comparados a 
indivíduos normais. "Foram encontradas alterações 
em testes de atenção, fluência verbal, memória visual, 
memória verbal, capacidade de aprendizagem e fun- 
ções executivas", alertam os pesquisadores. Segundo 
eles, os dados coletados foram suficientes para mostrar 
evidências de que o consumo de droga está associado 
a déficits neuropsicológicos significativos, semelhantes 
aos que ocorrem em transtornos cognitivos, possivel- 
mente relacionados a problemas em regiões cerebrais 
pré-frontais e temporais. 

REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA - VOL. 26 - N° 2 - 
SãO PAULO - JUN. 2004 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Si5i6-44462004 

ooo20ooo7&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
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I TECNOLOGIA 

LINHA DE PRODUçãO   MUNDO 

Avanço genômico no estudo do câncer 
Uma modificação na tecno- 
logia de microarrays, tam- 
bém chamados de chips de 
DNA, vai permitir um 
avanço nos estudos genômi- 
cos comparativos do câncer. 
A nova plataforma, chama- 
da de hibridização genômi- 
ca comparativa baseada em 
array ou CGH, do inglês 
Comparative Genomic Hy- 
bridization, foi desenvolvi- 
da em parceria entre o Ins- 
tituto Nacional de Pesquis 
do Genoma Humano, d~ 
Estados Unidos, e a emp 
sa norte-americana Agilent 
Technologies, de Paio Alto, 
na Califórnia. A técnica 
que pesquisa as alteraçõei 
dos cromossomos em célu- 
las cancerosas, possibilita 
que os pesquisadores iden- 
tifiquem falhas em uma úni- 
ca cópia cromossòmica, mais 

Chips de DNA 
:dentificam falhas 
cromossômicas 

difíceis de serem identifica- 
das. Conforme se multipli- 
cam, as células cancerosas 
sofrem grandes alterações. 
Compreender essas modifi- 
cações é fundamental para 
entender a progressão do 
câncer e também desenvol- 

ver tratamentos e equipa- 
mentos para diagnóstico. 
Outros microarrays dispo- 
níveis no mercado exigem 
que os pesquisadores redu- 
zam a complexidade de suas 
amostras genômicas, geral- 
mente pela amplificação de 
uma região específica do 
DNA, para tornar possível o 
estudo. Além da nova tec- 
nologia, a Agilent anunciou 
a aquisição da empresa 
Computacional Biology Cor- 
poration, fundada por dois 
professores do Instituto de 
Tecnologia de Massachu- 
sets (MIT), que desenvolve- 
ram a técnica chip-on-chip 
utilizada para análise da in- 
teração das proteínas e o ge- 
noma de células vivas. A in- 
tenção é usar a nova técnica 
para o desenvolvimento de 
novos fármacos. • 

■ Casca de laranja é 
base de plástico 

Uma mistura inusitada, com- 
posta por casca de laranja e 
dióxido de carbono, resultou 
em um novo tipo de plástico 
que apresenta muitas das pro- 
priedades encontradas no 
poliestireno, extraído do pe- 
tróleo e utilizado como maté- 
ria-prima para vários produ- 
tos existentes no mercado. A 
descoberta foi feita por um 
grupo de pesquisadores da 
Universidade de Cornell, nos 
Estados Unidos, coordenados 
por Geoffrey Coates, profes- 
sor de química e biologia quí- 
mica. Os pesquisadores des- 
cobriram um caminho para 

fazer o novo polímero usan- 
do oxido limoneno e dióxido 
de carbono, com a ajuda de 
uma nova "molécula salvado- 
ra" - um catalisador desen- 

volvido no laboratório. O li- 
moneno, produzido por mais 
de 300 espécies de plantas cí- 
tricas, é utilizado na indústria 
para várias finalidades, entre 

as quais a de aromatizante em 
perfumes. Na laranja está pre- 
sente em cerca de 95% do 
óleo encontrado na casca.    • 

■ Fibra óptica 
na garganta 

A empresa norte-americana 
OmniGuide, fabricante de fi- 
bras ópticas, anunciou em de- 
zembro o sucesso da primeira 
cirurgia minimamente inva- 
siva para retirada de lesões de 
papilomatose respiratória re- 
corrente (semelhantes a ver- 
rugas) na laringe e na tra- 
quéia por meio de laser. Os 
papilomas, originários de um 
vírus de mesmo nome, po- 
dem obstruir totalmente a 
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BRASIL 

Nanorrobôs para 
combater doenças 

Fotônica: guia o laser para eliminar lesões de papiloma 

garganta. A novidade é que 
a fibra óptica utilizada é do 
tipo fotônica, tecnologia de- 
senvolvida nos anos 1990 (ve- 
ja Pesquisa FAPESP n° 106). 
Pelas suas características téc- 
nicas, ela é mais fina e conse- 
gue guiar o laser e transmitir 
a imagem com melhor quali- 
dade. Ela evita também a ne- 
cessidade de anestesia geral e 
o uso de sala de operação, exi- 
gências dos procedimentos 
tradicionais, mesmo com la- 
ser. O paciente pode ser ope- 
rado no próprio consultório 
médico e ir para casa logo em 
seguida. A primeira cirurgia, 
ainda em fase experimental, 
foi realizada pela médica Ja- 
mie Koufman, diretora do 
Centro para Voz e Doenças da 
Garganta da Universidade Wa- 
ke Forest, do Estado da Caro- 
lina do Norte. A OmniGuide 
espera neste ano a aprovação 
do procedimento pela Food 
and Drug Administration 
(FDA), a agência do governo 
norte-americano responsável 
pela liberação de novos ali- 
mentos e medicamentos.     • 

■ Corrida para 
estocar hidrogênio 

A busca por soluções que fa- 
cilitem o uso do hidrogênio 
como fonte energética co- 
mum e disseminada provoca 
uma corrida tecnológica em 
vários centros de pesquisa em 
todo o mundo. Um dos pon- 
tos mais estudados é a estoca- 
gem do hidrogênio para uso 

nas células a combustível, 
equipamento que gera ener- 
gia elétrica por meio desse 
gás, tanto em veículos como 
em geradores estacionários. 
Na Inglaterra, uma equipe de 
pesquisadores das universi- 
dades de Newcastle e Liver- 
pool anunciou ter desenvol- 
vido uma forma mais segura 
de estocar hidrogênio injetan- 
do esse gás em materiais que 
possuem nanoporosos (da or- 

dem de nanômetros). Nos Es- 
tados Unidos, duas grandes 
instituições, a General Mo- 
tors e o Laboratório Nacional 
Sandia, uniram-se para de- 
senvolver e testar novos siste- 
mas de estocagem de hidro- 
gênio baseados em hidretos 
(compostos formados por li- 
gas metálicas e hidrogênio). 
Quando submetidos ao ca- 
lor, os hidretos liberam o gás. 
O programa vai durar quatro 
anos e está orçado em US$ 10 
milhões. (London Press)       • 

Microscópicos robôs movi- 
mentando-se dentro do corpo 
humano para aplicações na 
medicina, por enquanto, não 
passam de objeto de desejo de 
pesquisadores. Mas as condi- 
ções para que isso ocorra já 
estão sendo testadas em duas 
frentes de pesquisa conduzi- 
das na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 
Uma delas resultou em um 
software, chamado de Nano- 
robot Control Design (NCD), 
desenvolvido por Adriano Ca- 

Nanorrobôs em atividade 
no ambiente virtual criado 
pelo software de simulação 

valcanti, aluno de doutorado 
da Faculdade de Engenharia 
Elétrica e Computação (Feec). 
"Entre outras funções, o NCD 
simula aspectos físicos do 
corpo humano, ambiente on- 
de os nanorrobôs irão operar 
quando forem construídos", 
diz Cavalcanti. A outra fren- 
te de pesquisa da Unicamp, 
coordenada pelo professor 
Luiz Carlos Krefly, também 
da Feec, estuda a tecnologia 
mais apropriada para a cons- 
trução de nanorrobôs. "A mo- 
delagem inclui propulsão, 
aerodinâmica adequada, co- 
municação com outros robôs 
ou central de controle externa 
ao corpo e sistemas de nave- 
gação para ele se localizar e se 
locomover", diz Kretly. Ele 
acredita que dentro de cinco a 
sete anos os primeiros equi- 
pamentos microscópicos es- 
tarão prontos para combater 
doenças em estágio inicial. • 
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LINHA DE PRODUçãO  DRASIL 

Mais resistente e nutritiva 
Uma mandioca mais resis- 
tente a doenças e com três 
vezes mais quantidade de 
proteínas do que a encon- 
trada nos exemplares exis- 
tentes no mercado foi obti- 
da por meio de cruzamento 
genético realizado pelo pro- 
fessor Nagib Nassar, da Uni- 
versidade de Brasília (UnB). 
"O cruzamento entre espé- 
cies silvestres e a mandioca 
cultivada resultou em um 
produto híbrido, genetica- 
mente melhorado em com- 
paração com a planta nati- 
va", diz o pesquisador, que 
conseguiu, por meio de du- 
plicação cromossômica, che- 
gar a uma variedade com 
5,5% de proteínas, enquan- 
to a mandioca comum tem 
1,5%. A nova variedade po- 
de ser utilizada para subs- 
tituir parcialmente o trigo 
usado na panificação, por- 
que a quantidade de proteí- 

Mandioca híbrida: três vezes mais proteína que a comum 

nas do cereal, em torno de 
7%, e a do tubérculo se 
eqüivalem. Os estudos rea- 
lizados por Nassar foram 
iniciados na década de 1970, 
quando estava na Universi- 
dade do Cairo, no Egito, e 
integrava um grupo de pes- 
quisas que procurava uma 
maneira de contribuir para 
combater a fome no conti- 
nente africano. "A mandioca 

foi apontada como uma 
das culturas mais eficientes 
para ser produzida nas con- 
dições climáticas severas 
do continente", diz Nassar. 
Em 1974, por conta de um 
acordo de intercâmbio de 
pesquisa entre Brasil e Egi- 
to, Nassar veio para cá, on- 
de começou a se dedicar a 
estudos de melhoramento 
genético da planta. "Qual- 

quer melhoramento da 
mandioca tem que passar 
pelo Brasil, local de origem 
da planta", explica o pes- 
quisador, que iniciou seus es- 
tudos em 1975 com a coleta 
de mandioca silvestre do 
Nordeste brasileiro. Depois 
de trabalhar em híbridos da 
mandioca, enviou exempla- 
res ao Instituto Internacio- 
nal de Agricultura Tropical, 
entidade que trata da ques- 
tão dos alimentos no mundo, 
para que fossem seleciona- 
dos. "Passados alguns anos, 
os híbridos que mostraram 
alta superioridade foram 
distribuídos aos agriculto- 
res africanos e hoje são cul- 
tivados em 2 milhões de 
hectares na Nigéria", conta. 
As pesquisas do professor 
resultaram em cinco indi- 
cações ao Prêmio Mundial 
para a Alimentação (World 
Food Prize). • 

■ Detergente biológico 
remove petróleo 

Um detergente biológico pro- 
duzido pela bactéria Pseudo- 
monas aeruginosa poderá ser 
utilizado para recuperar solos 
contaminados por vazamen- 
to de petróleo. A substância, 
desenvolvida no Instituto de 
Biociências da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), em 
Rio Claro, conseguiu remover 
o óleo negro de amostras de 
areia. Também conhecido co- 
mo biossurfactante, o deter- 
gente biológico é um compos- 
to biodegradável e não-tóxico, 
enquanto os detergentes utili- 

zados comercialmente são ob- 
tidos por síntese química. Pa- 
ra produzi-lo, são emprega- 
dos resíduos de indústrias de 
óleos vegetais, como de soja, 

milho, palma, babaçu e algo- 
dão, como meio de cultivo. 
"Dessa forma é possível redu- 
zir em até 40% o preço do pro- 
duto final", diz o professor Jo- 

Atividade do biossurfactante testada em várias substâncias 

nas Contiero, coordenador da 
pesquisa. "Estima-se que cerca 
de 2% a 3% do total de óleo 
produzido é descartado na for- 
ma de borra oleosa. Esse resí- 
duo, no entanto, ainda con- 
tém quantidades suficientes de 
óleo, aproveitado como nutri- 
ente para o microorganismo 
sintetizar o biossurfactante", 
relata a pesquisadora Márcia 
Nitschke, que participa do pro- 
jeto. Com isso, a sobra des- 
cartável transforma-se em um 
produto nobre. Os biossur- 
factantes também podem ser 
utilizados na recuperação do 
óleo bruto que adere às ro- 
chas durante a extração.      • 
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■ Pó de serra ganha 
novas aplicações 

O pó de serra, resíduo do cor- 
te da madeira descartado em 
grande quantidade no Brasil, 
ganhou novas aplicações. Um 
novo composto, constituído 
por 55% de pó de serra, 35% 
de polipropileno (resina plás- 
tica) e 6% de aditivos diversos, 
foi desenvolvido na Faculda- 
de de Engenharia Mecânica 
da Fundação Educacional 
Inaciana (FEI), de São Ber- 
nardo do Campo. O produto 
pode substituir a madeira em 
diversas aplicações, principal- 
mente em locais expostos à 
ação do sol e da chuva, como 

zeram adaptações nas má- 
quinas extrusoras de plástico 
existentes no mercado para 
viabilizar o processo de obten- 
ção do novo produto. "Proje- 
tamos um novo tipo de res- 
friador, que funciona a seco, 
porque a madeira absorve 
água", conta Franco. • 

■ Máquina para 
lapidar gemas 

A lapidação de pedras precio- 
sas no Brasil vai ganhar um 
equipamento desenvolvido 
com tecnologia brasileira que 
permitirá às pequenas em- 
presas agregar valor às gemas 
produzidas. A primeira má- 

janelas, portas, andaimes e 
pisos utilizados em volta das 
piscinas. A resistência e a 
composição ideal do material 
foram testadas em parceria 
com a empresa Polibrasil, de 
São Paulo, maior fabricante 
brasileira de polipropileno. 
"Fizemos um estudo estatís- 
tico, que levou em conta as 
propriedades mecânicas e o 
custo, para obter a melhor for- 
mulação para o nosso produ- 
to", relata Antônio Franco, que 
participou do projeto coor- 
denado pelo professor Arthur 
Tamasauskas. Além da formu- 
lação ideal, durante a pesqui- 
sa os participantes também fi- 

quina facetada automatizada 
de lapidação está sendo cons- 
truída com recursos libera- 
dos em janeiro pela Financia- 
dora de Estudos e Projetos 
(Finep), vinculada ao Minis- 
tério da Ciência e Tecnologia. 
A pesquisa e o desenvolvi- 
mento do projeto ficaram a 
cargo do Centro Universitá- 
rio Univates, do Rio Grande 
do Sul, em parceria com a 
RW - Empresa de Equipa- 
mentos para Lapidação. A Fi- 
nep, por meio do Fundo Se- 
torial Mineral (CT-Mineral), 
investirá R$ 300 mil e caberá 
à RW uma contrapartida fi- 
nanceira de R$ 60 mil. • 

Patentes 

Inovações financiadas pelo Núcleo de Patenteamento 
e Licenciamento de Tecnologia (Nuplitec) 
da FAPESP. Contato: nuplitec@fapesp.br 
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Máscaras holográficas recobertas com filmes de DLC 

Filmes de carbono na produção de chips 

Novo processo de obten- 
ção de filmes de carbono 
do tipo diamante, conhe- 
cido pela sigla em inglês 
DLC, de Diamond Like 
Carbon, desenvolvido pe- 
la Escola Politécnica da 
Universidade de São Pau- 
lo (USP) em parceria com 
a Escola de Engenharia de 
São Carlos da mesma ins- 
tituição, promete facilitar 
a fabricação de microdis- 
positivos eletrônicos. O 
filme de carbono é fabri- 
cado em condições mais 
favoráveis, no âmbito téc- 
nico e econômico, de tem- 
peratura, de potência e de 
vácuo que os processos 
mais antigos. São filmes 
usados atualmente em re- 
vestimentos de várias pe- 
ças metálicas e plásticas 
que ficam assim mais du- 
ráveis e protegidas de 
qualquer ação externa, 
química ou física. Eles 
também protegem vidros 
e lentes contra riscos. Ou- 
tra recém-aplicação para 

os filmes de carbono pro- 
duzidos com essa nova 
técnica é a incorporação 
de filmes de DLC em más- 
caras holográficas para a 
fabricação de dispositi- 
vos microeletrônicos à ba- 
se de silício (chips). Com 
isso é possível melhorar 
a produção dessas peças 
porque essa máscara con- 
trola totalmente a luz, dei- 
xando passar o feixe de 
luz ultra-violeta somente 
nas regiões em que se de- 
seja esculpir as estruturas 
do dispositivo e melho- 
rando o controle da mi- 
cro e nanousinagem. 

Título: Filmes de carbono 
tipo diamante (DLC- 
Diamond Like Carbon) 
para aplicações ópticas, 
aeronáuticas e mecânicas 
Inventores: Ronaldo 
Domingues Mansano, Luiz 
Gonçalves Neto, Patrick 
Verdonck, Giuseppe Cirino 
e Luiz Zambom 
Titularidade: FAPESP/USP 
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TECNOLOGIA 

METEOROLOGIA 

Por ripritro 

das nuvens 
Novo sistema hidrometeorológico 
vai fazer previsões de chuva 
com três horas de antecedência 

MARCOS DE OLIVEIRA 

o próximo verão, se tudo correr 
bem. os moradores da Região 

engloba 39 municípios, terão à 
disposição um serviço de infor- 
mações sobre chuvas que poderá 
evitar muitos prejuízos e até sal- 

var vidas. Tempestades como aquelas que alaga- 
ram, no início de janeiro, ruas em São Paulo, São 
Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, onde 
deslizamentos mataram nove pessoas, poderão 
ter a previsão antecipada com a implantação de 
um novo sistema meteorológico que irá identifi- 
car e analisar a formação e a movimentação de 
nuvens na região. A idéia é prever os perigos das 
fortes chuvas e emitir alertas de curtíssimo pra- 
zo fcom até três horas de antecedência) para a 
Defesa Civil, órgãos governamentais e também 
para toda a população pelos meios de comunica- 
ção. O projeto faz parte de um amplo programa 
de ciência e inovação tecnológica financiado pela 
FAPESP, numa parceria com o Conselho de Hi- 
drometeorologia da Secretaria de Ciência e Tec- 
nologia do estado, que começa a ser implantado 
e leva o nome de Sistema Integrado de Hidro- 
meteorologia do Estado de São Paulo (Sihesp). A 
primeira fase do programa foi implementada em 
dezembro de 2004 e é composta por quatro pro- 
jetos aprovados por uma equipe de especialistas 

do país. (-orl^H[custo de RS 4 milhões, 
pa é dedicada |3mplantação de uma rede 

de equipamentos que inclui a instalação de esta- 
ções meteorológicas de superfície e a construção 
de um radar móvel, seguido da modernização de 
dois outros já existentes nas cidades de Bauru e 
Presidente Prudente, que servem, principalmente, 
à agricultura na previsão de chuvas. Com novos 
sensores e novos softwares, eles serão de importân- 
cia fundamental para as previsões de tempo que 
identificam e quantificam a chuva nas nuvens. 

Além da prestação de serviços à sociedade, o 
Sihesp vai proporcionar um avanço no conheci- 
mento científico da meteorologia do Estado de 
São Paulo e incentivar o desenvolvimento tecno- 
lógico do país nessa área. "O programa é paradig- 
mático por conjugar atividade de pesquisa cientí- 
fica de grande atualidade, permitir a geração de 
informação de relevância socioeconómica e, com 
estratégias de financiamento, contribuir para a 
inovação tecnológica em instrumentos de preci- 
são", diz José Fernando Perez, diretor científico da 
FAPESP. "Com os radares e a rede de estações 
meteorológicas, que estão sendo implantados, va- 
mos ampliar nossa capacidade de observação e 
diagnóstico dos processos físicos e dinâmicos da 
formação de nuvens e de tempestades, além de 
prover dados de melhor qualidade que serão in- 
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do tempo, do clima e dos modelos hidrológicos 
(análise da quantidade de água da chuva que vai 
para o solo c para os rios)", explica Oswaldo Mas- 
sambani, do Instituto de Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas (IACí) da Universidade de 

Uma ferramenta inédita para os pesquisado- 
res é a aquisição de um novo radar, que vai atuar 
em conjunto com o existente na barragem de 
Ponte Nova, no município de Biritiba Mirim (re- 
gião leste da Grande São Paulo) e será instalado 

de na detecção de chuvas, inclusive no litoral. Ele 
será produzido por uma pequena empresa pau- 
listana, a Almos, única brasileira que apresentou 
propostas com outras quatro estrangeiras. Em- 
bora prometessem critérios de preço (até 30% 
mais baratos) e mais rapidez na entrega, as em- 
presas estrangeiras ficaram de fora porque a FA- 
PHSP, em acordo com os pesquisadores, resolveu 
investir na capacitação brasileira de fabricação de 
radares meteorológicos. "Usamos o nosso poder 
de compra para estimular o desenvolvimento 
tecnológico nessa área no país", diz Perez. "Mos- 
tramos que critérios como rapidez e preço, nesse 
caso, não são os únicos e nem os mais adequados 

responsáveis pelos radares do IAG e do Instituto 
de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Univer- 
sidade Estadual Paulista (Unesp) de São Paulo fi- 
cou estabelecido que a Atmos, para atender às 
especificações formuladas pelos pesquisadores 
ainda não dominadas pela empresa, vai importar 
alguns pacotes tecnológicos para deixar os equi- 
pamentos prontos para o verão de 2006. 

A tecnologia do novo radar se baseia na ban- 
da X, uma freqüência eletromagnética que fun- 
ciona em 9,5 gigahertz, enquanto a chamada 
banda S, usada nos radares do IPMet (Bauru e 
Presidente Prudente) e de Ponte Nova, mantido 

na capacitação de empresas brasileiras." No acor- 
do entre a empresa, a FAPESP e os pesquisadores 

ca (FCTH), opera na freqüência de 2,8 giga- 
hertz. A diferença é que o banda S tem um raio 
de mais de 200 quilômetros (km) e o banda-X, 
de até 100 km. "Mas o X, além de ser Doppler 
(procedimento eletrônico que mede a velocida- 
de de deslocamento do eco - reflexão das ondas 
eletromagnéticas - oriundo das nuvens em re- 
lação ao radar), terá capacidade de detectar as 
nuvens com maior resolução e precisão", diz o 
engenheiro Fábio Haruo Fukuda, responsável 
pelos projetos da Atmos. "Vamos fazer os proje- 
tos dos conjuntos eletrônicos e mecânicos do 
radar e importar o software e alguns módulos 
eletrônicos, mas toda a engenharia de integra- 
ção será realizada em São Paulo." A empresa 
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também cuidará do projeto do pedestal 
de controle da antena do radar, que 
possui movimento de rotação e de azi- 
mute (ângulo de direção em relação ao 
solo). Todos os equipamentos serão 
instalados num caminhão que será ad- 
quirido no projeto e adaptado para o 
funcionamento do radar. "Teríamos 
condições de desenvolver aqui a maio- 
ria dos módulos que iremos comprar lá 
fora, mas isso implicaria um maior pra- 
zo de entrega, o que não é viável neste 
projeto", diz o engenheiro Paulo Eduar- 
do Martins, da Atmos. 

undada em julho de 
2004, a Atmos é uma 
empresa formada na 
incubadora de inova- 
ção da Fundação Apli- 
cações de Tecnologias 

Críticas, que possui o nome comercial 
de Atech, uma organização de direito 
privado e sem fins lucrativos criada em 
1997 para integrar o Sistema de Vigi- 
lância da Amazônia (Sivam), imple- 
mentado pela Aeronáutica, o principal 
cliente da empresa. A Atech, que elabo- 
ra e presta assessoria em sistemas de 
tráfego aéreo, processamento de imagens 
de radares e de satélites para as Forças 
Armadas e para empresas, fechou em 
outubro de 2004 um contrato de US$ 1 
milhão com o governo da Venezuela 
para prestar consultoria e participar do 
processo de transferência e absorção de 
tecnologia do Programa Modernização 
do Sistema de Prognóstico Hidrome- 
teorológico daquele país. A Atmos foi 
montada também com a participação 
da Omnisys, empresa também criada 
em 1997 para desenvolver sistemas de 
aplicações aeronáuticas, navais, meteo- 
rológicas e de telecomunicações. 

Para solidificar o conhecimento em 
radares, a Atech, e depois a Atmos, de- 
senvolveu um radar meteorológico 
banda S que está instalado no muni- 
cípio de Mogi das Cruzes. "Com a ex- 
periência que adquirimos no projeto 
Sivam, nós projetamos todo o equipa- 
mento em banda S, inclusive o software 
de controle do radar, e o instalamos em 

Mogi. Agora estamos na fase de testes, 
utilizando um software meteorológico 
alemão", conta Fukuda. "No futuro, 
pretendemos também desenvolver esse 
tipo de software, que é a única parte do 
equipamento produzida fora do país." 

No lado científico, o meteorologista 
Augusto José Pereira Filho, do IAG, que 
coordena o projeto de desenvolvimen- 
to do novo radar, diz que o banda X 
como está no projeto aprovado atende 
às reivindicações técnicas dos pesquisa- 
dores. "Ele vai permitir analisar o mo- 
mento da formação do sistema (nuvens) 
e verificar se ele é candidato a tempes- 
tades", diz Pereira Filho, que estuda a 
previsão de enchentes desde 1986. Há 
quatro anos ele analisa os dados coleta- 
dos pelo radar de Ponte Nova e as en- 
chentes. "Pela imprensa comparo as con- 
seqüências das chuvas que vejo no radar. 
Nesse período, incluindo as do início 
de janeiro deste ano em São Bernardo, 
as vítimas já passam de 30 pessoas mor- 
tas, sendo a maior parte crianças." 

"Em 70% dos casos, as fortes chu- 
vas, que atingem até mais de 100 milí- 
metros (mm) de água em apenas três 
horas, acontecem devido a formações 
locais com ar de circulação gerado por 
superaquecimento da região metropo- 
litana", diz Pereira Filho. "Como nessa 
grande área existe muito concreto e 
asfalto, no verão acontece um aqueci- 
mento que se transforma em ar quen- 
te que sobe em direção à atmosfera. 
Quando essa bolha de ar se encontra 
com a brisa que vem do litoral ocorre 
uma mistura de ar quente com ar frio e 
mais umidade. Em geral, os ventos mu- 
dam de noroeste para sudeste e fazem 
o ar subir (além de 12 quilômetros é 
possível encontrar temperaturas de 

O PROJETO 

Implantação de plataformas 
observacionais (4 projetos) 

MODALIDADE 
Sistema Integrado de 
Hidrometeorologia do Estado de São 
Paulo (Sihesp) 

COORDENADOR 
OSWALDO MASSAMBANI - IAG-USP 

INVESTIMENTO 
R$ 4 milhões (FAPESP) 

-60°C), se expandir e resfriar, tendo 
como conseqüência a transformação 
do vapor de água e a formação de go- 
tas e de granizo." Tudo isso acontece 
de forma muito rápida. Da formação 
das nuvens até o final da tempestade, 
podem-se passar apenas três horas. "O 
grande objetivo do radar de banda X 
será detectar a formação da chuva ain- 
da em desenvolvimento no estágio de 
nuvens. Ele vai funcionar como um 
complemento do radar de Ponte No- 
va, que detecta a chuva quando ela já 
está caindo." 

Visão do litoral - No verão, o radar mó- 
vel poderá ser posicionado para mo- 
nitorar as nuvens no topo da serra do 
Mar (que separa o planalto onde está a 
cidade de São Paulo e a região da Baixa- 
da Santista). Assim os pesquisadores 
montarão um sistema de previsão ime- 
diata de no máximo três horas com re- 
solução da ordem de 200 metros no 
solo. "Não dá para evitar a tempestade, 
mas é possível antecipar a formação do 
sistema e onde ele vai ser mais forte. 
Com isso poderemos alertar a Defesa 
Civil e entidades governamentais e 
não-governamentais, para que retirem 
as pessoas de encostas antes dos desli- 
zamentos, por exemplo, e até fechar tú- 
neis e avenidas, ou seja, tirar as pessoas 
do caminho da chuva." A comunicação 
entre o radar móvel, IAG e Ponte Nova 
será feita por rádio ou telefonia celular. 
O trabalho de Augusto e mais 13 pes- 
quisadores inclui também o acompa- 
nhamento da vazão dos rios que cir- 
cundam a região metropolitana e 
fazem parte da bacia do alto Tietê. "Va- 
mos analisar a quantidade de chuva 
que escoa pelo rio e o quanto fica na 
bacia. Em alguns casos, já tivemos me- 
dições que mostraram a vazão do rio 
Tietê subir de 100 metros cúbicos por 
segundo (m/s) de água para 600 m/s em 
menos de três horas, situação que tam- 
bém contribui para as enchentes." 

Para processar todas as informações 
envolvidas nas previsões de chuvas e 
outros prognósticos, os pesquisadores 
vão contar também com uma rede de 
estações meteorológicas de superfície. 
Serão adquiridas inicialmente dez no- 
vas estações automatizadas (medem e 
enviam as informações via telefone, ce- 
lular e internet) na região metropolita- 
na que vão medir temperatura, ventos, 
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Em 11 de janeiro 
deste ano, 

tempestade sobre 
o ABC paulista, 
detectada pelo 

radar meteorológico 
de Ponte Nova, 

provoca enchentes 
em São Caetano. 

Na imagem, as 
cores indicam o 

total de chuvas. Em 
rosa-escuro, elas 

são mais fortes 

umidade relativa e quantidade de chuva. 
"Elas vão estar interligadas a uma rede 
já existente de 80 estações espalhadas 
pelo estado mantidas pela Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento do estado 
e adquiridas pelo Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro)", diz Ori- 
valdo Brunini, pesquisador do Institu- 
to Agronômico de Campinas (IAC), 
que coordena a rede das estações me- 
teorológicas de superfície no Sihesp. 
"Essas 80 também vão ser moderniza- 
das", avisa Brunini. Para ele, a implan- 
tação do Sihesp é de extrema impor- 
tância não só para evitar enchentes mas 
também para a agricultura. "A previsão 
do tempo e os sistemas de alerta podem 
ajudar o agricultor na escolha da hora 
certa para a colheita, plantio e, princi- 
palmente, no manejo de agroquímicos, 

porque é possível evitar uma pulveriza- 
ção, por exemplo, antes de uma chuva. 
Se chover, depois dà pulverização, per- 
de-se o serviço." 

Os benefícios para a agricultura 
também são previstos por Lourival 
Mônaco, secretário executivo de Ciên- 
cia e Tecnologia do governo paulista. 
Para ele, se a eficiência do Sihesp ficar 
em 40%, os agricultores do estado po- 
derão economizar US$ 160 milhões 
por ano com a pulverização de herbi- 
cidas e inseticidas. Na cana-de-açúcar, 
se 40% dos plantadores utilizarem a 
previsão do tempo para pulverizar e 
30% tiverem êxito, a economia será de 
US$ 42 milhões. "Além disso, a previ- 
são do tempo permite um melhor de- 
senvolvimento das políticas agrícolas", 
diz Mônaco. 

A agricultura também será benefi- 
ciada com a modernização dos radares 
de Bauru e Presidente Prudente a ser fei- 
ta pela Atmos. "Na primeira fase serão 
modernizados o sistema de recepção e 
o processamento do sinal", diz Fukuda, 
da Atmos. Nesse caso, os equipamentos 
e o software virão dos Estados Unidos. 
A empresa brasileira vai gerenciar as 
modificações e realizar a adaptação dos 
circuitos do radar para a instalação dos 
novos equipamentos. Depois ela fica- 
rá encarregada da manutenção. "Com 
hardware e software novos teremos 
mais parâmetros e esperamos fazer pre- 
visões mais rápidas", diz Gerhard Held, 
coordenador do projeto dentro do Si- 
hesp. A modernização dos radares vai 
beneficiar também o monitoramento 
e um sistema de alerta a enchentes na 

área urbana de Bauru, por 
exemplo, além da identi- 
ficação de outros eventos 
atmosféricos severos como 
tornados, vendavais e tem- 
pestades de granizo. 

Tanto as informações dos 
radares como das estações 
meteorológicas vão intera- 
gir com o quarto e último 
projeto aprovado no Si- 
hesp nessa fase, sob a coor- 
denação de Tércio Ambriz- 
zi, do IAG. Será a formação 
de uma rede de computado- 
res que vai hospedar um 
modelo climático para o es- 
tado. Para isso, o projeto es- 
tá montando uma rede com 

16 computadores que trabalharão em 
paralelo para gerar cerca de 140 bilhões 
de informações por segundo. "Esse 
projeto tem o objetivo de fazer simula- 
ções climáticas usando novos modelos 
matemáticos para a previsão e para os 
estudos de variabilidade climática do 
estado. Nosso interesse é fornecer in- 
formações para uma melhor previsão 
climática sazonal nesta região", explica 
Massambani. Para ele, os dados obtidos 
em tempo real pelas redes de platafor- 
mas observacionais e os produtos de 
previsão de curtíssimo prazo, de curto 
prazo e climáticas, são de fundamental 
importância na diminuição dos impac- 
tos de eventos extremos no Estado de 
São Paulo, como tempestades severas, 
inundações, ventos intensos, secas seve- 
ras e geadas. • 
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I TECNOLOGIA 

INOVAÇÃO 

Esforço recompensado 
Empresas que inovam e diferenciam 
produtos exportam mais e com 
preço maior que concorrentes 

DlNORAH ERENO 

m amplo estudo iniciado há 
cerca de oito meses pelo Ins- 
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) indicou que 
as empresas brasileiras inves- 

tem, em média, 45% a mais em pesquisa e de- 
senvolvimento que as subsidiárias de multi- 
nacionais no Brasil. Até agora, as pesquisas 
comparavam as empresas sem levar em conta 
o tamanho, setor e outras informações. O es- 
tudo do Ipea utiliza dados de 72 mil empresas 
e lança mão de instrumentos estatísticos para 
isolar o efeito do esforço inovativo em relação 
à origem do capital, controlando 200 variáveis, 
como faturamento, setor, coeficiente de expor- 
tação, número de trabalhadores e outras. É co- 
mo se comparasse duas empresas que fazem o 
mesmo produto, com o mesmo faturamento, 
na mesma rua, com o mesmo número de tra- 
balhadores, sendo que uma é de capital nacio- 
nal e outra estrangeiro. 

"A pesquisa também mostra que as empre- 
sas inovadoras lucram e exportam mais", diz o 
presidente do Ipea, Glauco Antônio Truzzi Ar- 
bix. Aquelas que desenvolvem tecnologia têm 
16% mais chances de exportar em relação às 
que não fazem inovações. "Nós não temos ain- 
da o perfil exato desses empresários, mas ava- 
liamos que eles são de uma geração fruto do 
reordenamento industrial dos anos 1990, das 
mudanças profundas que vêm atingindo o 
país nos últimos 15 anos." São empresários 
que não se contentam em apenas comprar tec- 

nologias e técnicas para reproduzir no merca- 
do interno o que é feito lá fora. Esse restrito 
grupo, composto por 1.500 empresas, tem em 
comum três requisitos: inova, diferencia pro- 
duto e exporta com um preço 30% maior que 
seus concorrentes. Por isso foi classificado no 
estudo como pertencente à categoria A. Só em 
pesquisa e desenvolvimento, essas empresas 
gastaram, no total, R$ 1,9 bilhão por ano. Na 
categoria seguinte, a B, estão 15.311 empresas 
que têm como principal estratégia a especiali- 
zação em produtos padronizados. Elas podem 
ser inovadoras em processos produtivos, mas 
não em produtos. Por ano investem cerca de 
R$ 1,6 bilhão com pesquisa e desenvolvimen- 
to. No grupo C, onde se encontram 55.400 
empresas, os produtos não são diferenciados e 
a produtividade é menor. Os investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento não passam de R$ 
200 milhões ao ano. 

O estudo tem como objetivo fazer um ma- 
peamento da indústria brasileira a partir de 
suas estratégias competitivas. Para tanto, inte- 
gra informações das mais importantes bases 
de dados brasileiras sobre o tema: Pesquisa In- 
dustrial de Inovação Tecnológica (Pintec), de 
2000, e Pesquisa Industrial Anual (PIA), entre 
1996 e 2001, ambas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O mapeamen- 
to tornou-se uma espécie de censo da produ- 
ção industrial e da exportação brasileira ao 
agregar outras bases de dados, como a Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais), do Minis- 
tério do Trabalho e Emprego, e informações 
da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, e do Banco Central. Para 
reunir, cruzar e compatibilizar todas essas in- 
formações, foi montada uma verdadeira ope- 
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ração estratégica, que conta com a par- 
ticipação de pesquisadores do IBGE, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), da Universida- 
de Estadual de Campinas (Unicamp), 
da Universidade de Brasüia (UnB) e da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Salários maiores - Os dados apurados 
também mostram que a remuneração 
média da mão-de-obra nas empresas 
do grupo A é de R$ 1.254,00, enquanto 
no B é de R$ 749,00. Já naquelas com 
menor produtividade o salário médio é 
de apenas R$ 431,00. Outro dado inte- 
ressante é que o tempo médio de per- 
manência no emprego é 53% maior 
nas empresas inovadoras do que nas do 
grupo C. O Ipea apurou ainda que as 
empresas que inovam e diferenciam 
produto tendem a pagar salários 23% 
maiores do que as empresas que não 
diferenciam e têm produtividade me- 
nor. Entre as inovadoras e as especiali- 
zadas em produtos padronizados a di- 
ferença salarial é de 11%. 

Luís Fernando Cassinelli, diretor de 
Inovação e tecnologia da Braskem, em- 
presa petroquímica controlada pelo 
Grupo Odebrecht, concorda que o ní- 
vel de motivação é muito mais alto nas 
empresas inovadoras. "Como somos de- 
safiados diariamente, a equipe se man- 
tém motivada." Com 13 fábricas e 118 
pedidos de patentes, a empresa produz 
petroquímicos básicos e resinas termo- 
plásticas. "A Braskem tem como princi- 
pal estratégia buscar os produtos mais 
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inovadores lançados no mercado inter- 
nacional e adaptá-los para o nacional, 
de forma que sejam competitivos", diz 
Cassinelli. Ele cita como exemplos o 
copo de requeijão de plástico e duas fa- 
mílias de resinas lançadas recentemen- 
te para substituir produtos importados. 
No ano passado, a empresa investiu 
US$ 10 milhões em pesquisa, valor que 
anualmente fica entre 0,5% e 1,2% do 
seu faturamento bruto. Em 2003, a 
Braskem faturou R$ 11,3 bilhões. 

O levantamento do Ipea também 
mostrou que a escolaridade média dos 
funcionários do grupo A é de 9,1 anos, 
do B, 7,6 e do C, 6,8. Além disso, na mé- 
dia, um ano na escolaridade do pessoal 
ocupado aumentaria em US$ 60,7 mil 
as exportações das empresas que já fa- 
zem esse tipo de comércio e em US$ 269 
mil nas não-exportadoras, desde que 
passem a enviar seus produtos para o 
exterior. A integração entre universida- 
des e empresas é apontada como fun- 
damental para que estas últimas obte- 
nham melhores resultados. 

Diferencial tecnológico - A transforma- 
ção do conhecimento em tecnologia e 
produtos se dá de forma mais efetiva em 
parcerias como as realizadas pela Em- 
braco, com sede em Joinvile, Santa Ca- 
tarina, líder mundial na fabricação de 
compressores herméticos para refrige- 
ração doméstica, com 25% do merca- 
do. A empresa investe em pesquisa des- 
de 1982, quando firmou convênio com 
a Universidade Federal de Santa Cata- 
rina (UFSC). Nos anos seguintes, mui- 
tas outras foram firmadas, com institui- 
ções do Brasil e do exterior. A Embraco 
iniciou suas atividades em 1974, pro- 
duzindo compressores com tecnologia 
importada. Somente em 1987 lançou o 
primeiro compressor com tecnologia 
própria. Mas, de lá para cá, não pára de 
colecionar números superlativos. Hoje a 
empresa tem 37 laboratórios com equi- 
pamentos de última geração, dos quais 
13 no Brasil, oito na Itália, nove na Eslo- 
váquia e seis na China, países onde pos- 
sui fábricas, e um laboratório na unida- 
de de negócios localizada nos Estados 
Unidos. São mais de 400 profissionais 
dedicados a pesquisa e desenvolvimen- 
to no mundo, dentre os mais de 10 mil 
funcionários. Anualmente investe até 3% 
do faturamento líquido em pesquisa e 
desenvolvimento, o que corresponde, em 

Produção de peças 
para compressores 

da Embraco (acima), 
broca odontológica 

da Clorovale, 
(ao lado) e linha 
de gravação de 

logomarca da 
Lasertools 

(na outra página) 

média, a US$ 20 milhões e a 352 paten- 
tes concedidas em âmbito mundial. Em 
2003 faturou US$ 686,7 milhões, ven- 
dendo principalmente para os Estados 
Unidos e países europeus. "A Embraco 
acreditou na inovação como fator de 
competitividade e o diferencial tecno- 
lógico de seus produtos é um dos res- 
ponsáveis pela conquista da liderança 
mundial em seu segmento", diz Roberto 
Campos, gestor de recursos de enge- 
nharia. Uma das inovações lançadas pela 
empresa, em 1992, foi a linha de com- 
pressores compatíveis com gases refri- 
gerantes que não agridem a camada de 
ozônio. "Em 1998 inovou mais uma vez, 
com o lançamento do compressor de 
velocidade variável", relata Campos. Esse 
aparelho utiliza um controle eletrônico 
que monitora a variação de temperatu- 
ra e reduz o consumo de energia. 

Foi também a transformação do co- 
nhecimento obtido em uma área de 

ponta, a da tecnologia espacial, que le- 
vou pesquisadores do Instituto Nacio- 
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe), a de- 
senvolver um produto inovador para a 
área odontológica, que está prestes a 
ganhar o mercado internacional. São 
brocas odontológicas de diamante sin- 
tético acopladas a aparelhos de ultra- 
som em substituição às tradicionais de 
rotação. "Conseguimos a tecnologia que 
obtém um filme de diamante que ade- 
re completamente à superfície da has- 
te", diz Vladimir Trava Airoldi, pes- 
quisador do Inpe e sócio fundador da 
Clorovale. "O tratamento é feito com o 
mínimo ruído possível, sem o barulho 
da alta rotação. Fundada em 1997, a 
empresa conta com apenas seis funcio- 
nários e oito sócios. Mas tem como fo- 
co investir em produtos inovadores, co- 
mo a aplicação do diamante sintético 
na área de limpeza de águas, inclusive 
para filtros caseiros e lubrificantes sóli- 
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dos. A pesquisa que colocou a empresa 
na rota da inovação teve início em 1998 
e recebeu o apoio da FAPESP dentro do 
Programa Inovação Tecnológica em 
Pequenas Empresas (PIPE). O lança- 
mento da broca odontológica no mer- 
cado ocorreu em 2003. No final do ano 
passado, a Clorovale recebeu aporte de 
capital de uma empresa gaúcha, a Aten- 
de Bem, que está ajudando a montar 
uma estrutura de distribuição e venda 
do produto. Antes de iniciar as vendas 
no mercado externo, a Clorovale está 
testando a aceitação do produto em Is- 
rael. Nos Estados Unidos, Itália e Fran- 
ça, o produto já está sendo avaliado por 
professores de odontologia. 

Alta precisão - Outra empresa que uti- 
lizou o conhecimento obtido na uni- 
versidade para inovar, e obteve sucesso, 
é a LaserTools, que desenvolveu técni- 
cas a laser para gravações superficiais e 
profundas de alta precisão para metais 
e ligas (gravação de logomarcas e tri- 
dimensionais). Fundada em 1999 por 
pesquisadores do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (Ipen), a em- 
presa começou abrigada no Centro In- 
cubador de Empresas Tecnológicas 
(Cietec) na Cidade Universitária. Para 
conseguir desenvolver a pesquisa com 
laser, também recebeu auxílio do PIPE. 
Hoje tem 30 funcionários e, no ano 
passado, faturou R$ 1,2 milhão. "Uti- 
lizamos tecnologia para tratar peças 
industriais com laser", diz Spero Pe- 
nha Morato, um dos sócios da empre- 

| sa. A LaserTools agre- 
is ga valor a produtos de 
1 terceiros para serem 

exportados. Em de- 
zembro de 2004 foi 
uma das 20 escolhidas, 
em São Paulo, para in- 
tegrar o Programa de 
Apoio à Pesquisa em 
Empresas (Pappe), do 
Ministério da Ciência 
e Tecnologia (veja ma- 
téria na página 26). 

Tanto a Clorovale 
como a LaserTools 
estão instaladas em 
uma região que os 
pesquisadores do Ipea 
chamam de manchas 
industriais, porque es- 
tão à frente nos pro- 

cessos de inovação tecnológica. "A 
Região Metropolitana de São Paulo 
ampliada, abarcando de São José dos 
Campos a Santos, passando por Piraci- 
caba, Campinas e São Carlos, é onde se 
concentra a maioria das empresas clas- 
sificadas como A no estudo", diz Mário 
Sérgio Salerno, diretor de Estudos seto- 
riais do Ipea. Essa constatação compro- 
va que as empresas mais inovadoras es- 
tão instaladas em regiões com melhor 
desempenho industrial. O estudo do 
Ipea, que tem como objetivo dar subsí- 
dios para a política industrial do gover- 
no, já foi apresentado a vários ministé- 
rios, mas ainda não tomou a forma de 
relatório, com recomendações, o que 
deve ocorrer em maio. "O trabalho vali- 
da a idéia de que a estratégia de inovar 
pode ser um bom caminho para o Bra- 
sil diferenciar produtos no mercado in- 
ternacional", diz Salerno. 

A questão cent/al é como o país de- 
ve e precisa incentivar a inovação. "Temos 
de discutir estruturas que não existem 
no Brasil. Pensar em política industrial 
sem essas novas estruturas é repetir ve- 
lhas fórmulas, como isenção de impos- 
tos", diz Arbix. Ele defende que a única 
forma de expandir a participação brasi- 
leira no mercado internacional é com 
produtos de conteúdo tecnológico. "A 
inovação é um elemento-chave para am- 
pliar a exportação e diminuir a enorme 
dívida externa a que estamos submeti- 
dos, que nos sufoca e está na raiz dos 
juros altos e de uma série de constran- 
gimentos." • 

Papo cabeça 
à venda 

conhecer 

de Pesquisa FAPESP 

Conheça o que pensam alguns 
dos melhores pesquisadores 
e intelectuais brasileiros 
(e, de quebra, alguns cientistas 
do exterior) em textos 
reunidos em um único livro, 
Prazer em conhecer. A obra traz 
26 grandes entrevistas, 
originalmente publicadas 
em edições de Pesquisa FAPESP, 
que compõem uma amostra 
do conhecimento e das 
contribuições dadas à ciência 
e à cultura por eminentes 
professores e cientistas. 

_^        Ciência e Tecnologia 0 no Brasil 

Pesquisa 
■■    FAPESP 

pesquisa o Brasil 
www.revistapesquisa.fapesp.br 

Informações sobre 
onde encontrar o livro 

(11) 3875-0154 



I TECNOLOGIA 

GEOLOGIA 

Retrato do passado 
Estudos sobre a antiga temperatura 
da superfície terrestre auxiliam 
na descoberta de minérios 

YURI VASCONCELOS 

m grupo de pesquisadores 
brasileiros está empenhado 
no estudo da variação da 
temperatura da crosta ter- 
restre ao longo de milhões 
de anos. Além de contribuí- 
rem para o conhecimento 
da história térmica do con- 

tinente, eles desenvolveram aplicações econômi- 
cas relevantes para a identificação e a caracteri- 
zação de minérios. "Usamos uma técnica de 
datação que está auxiliando na descoberta de ja- 
zidas de petróleo, gás, diamante, minério de fer- 
ro e bauxita, entre outras, porque, na medida em 
que nos ajuda a compreender o processo de erosão 
e deposição de sedimentos ocorridos há milhões 
de anos, nos dá pistas dos minerais existentes de- 
baixo da Terra", diz o geólogo Peter Christian 
Hackspacher, do Departamento de Petrologia e 
Metalogenia da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), de Rio Claro. 

"Desde que começamos os nossos estudos já 
contribuímos para a vinculação entre a ocorrên- 
cia de bauxita e a temperatura das rochas no pas- 
sado em uma jazida em Poços de Caldas, Minas 
Gerais, exploradas pelas empresas Alcoa e Com- 
panhia Brasileira de Alumínio (CBA) entre ou- 
tras", conta Hackspacher, coordenador de um 
Projeto Temático financiado pela FAPESP sobre 
o tema. A idade da formação de jazidas como essa 
ou de petróleo gira em torno de 30 milhões de 
anos e depende de vários fatores geológicos. No 
caso da bauxita, o aumento da temperatura na 
crosta em determinada época, como em Poços de 
Caldas, influencia o soerguimento das rochas de 
uma área, permitindo um processo de lixiviação 
(retirada seletiva de íons, com perda ou ganho de 
elétrons) de sílica e conseqüente enriquecimento 
de alumínio (esse elemento químico aparece na 

natureza normalmente junto ao silício) que está 
agregado ao minério. 

No caso do petróleo a situação é diferente. 
Uma região aquecida por vários fatores geoló- 
gicos, entre outros processos tectônicos (estudo 
dos campos de esforços que atuam na crosta ter- 
restre provocando movimentos na superfície), 
será favorável à geração de petróleo. É o chama- 
do fenômeno da maturação, quando a matéria 
orgânica encontrada nos sedimentos deposita- 
dos em bacias sedimentares - a exemplo da ba- 
cia de Santos ou de Campos - atinge o intervalo 
de temperatura entre 60 e 120°C. Com isso, essa 
matéria orgânica se transforma em hidrocarbo- 
neto (petróleo e gás). O método também poderá 
ser empregado para avaliação de aqüíferos e suas 
respectivas zonas de recarga, as regiões por onde 
o lençol de água é reabastecido. Em outro proje- 
to, o grupo que também inclui pesquisadores da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
trabalha em parceria com a Petrobras e em pro- 
jetos financiados pelo Fundo Setorial do Pe- 
tróleo e Gás Natural (CT-Petro), do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, em conjunto com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). "Nosso objetivo é melhorar o conhe- 
cimento sobre campos petrolíferos em diferen- 
tes regiões do país, que vão do Rio Grande do Sul 
ao Espírito Santo, fazendo a termocronologia 
(estudo da temperatura das rochas ao longo do 
tempo) do relevo brasileiro", diz o Hachspacher. 

"A qualidade dos da- 
dos gerados no Projeto 
Temático, que pela sua 
abordagem multidisci- 
plinar teve repercussão 
nacional e internacional 
nessa área de estudos, 
chamou a atenção de 

Amostras de apatita, 
no alto e à direita, 

encontradas em maior 
concentração no granito, 

ao lado. No centro, 
batela separa minérios 
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empresas privadas e da Petrobras. A es- 
tatal concordou em entrar como par- 
ceira nos projetos do CT-Petro que 
ainda não possuem resultados consoli- 
dados." Em relação ao projeto temático, 
um dos desdobramentos foi a criação 
da NuclearGeo, em novembro de 2003, 
uma empresa abrigada na Incubadora 
de Base Tecnológica da Unesp de Rio 
Claro (Incunesp). O objetivo da Nu- 
clearGeo, que foi montada por ex-alu- 
nos e docentes da Unesp, da UFRGS e 
da Unicamp, é usar as técnicas e os co- 
nhecimentos desenvolvidos durante a 
execução do Projeto Temático na ex- 
ploração mineral e na identificação de 
aqüíferos e suas propriedades. 

Temperatura de superfície - Para atingir 
os resultados que já extrapolaram o âm- 
bito acadêmico, o grupo do professor 
Hackspacher concentrou seus estudos 
em torno da identificação da tempera- 
tura da superfície e da sub-superfície 
em determinadas épocas da história do 
planeta. Isso permite modelar a evolu- 
ção de serras, planícies e outras paisa- 
gens, além de determinar os processos 
de soerguimento e erosão da superfície 
terrestre em eras geológicas distantes. 
Um exemplo desse cenário é a serra da 
Mantiqueira, maciço montanhoso lo- 
calizado na Região Sudeste, que já foi 
bem mais imponente. Há 120 milhões 
de anos, quando estava em curso a se- 
paração da Pangéia, massa continental 
única que formava o nosso planeta, co- 
locando em lados opostos do Atlântico 
os continentes sul-americano e africa- 
no, a Mantiqueira passava por um gra- 
dual processo de soerguimento (movi- 
mento de subida) e atingia uma altura de 
cerca de 4 mil metros superior à atual. 
Tempos depois, o maciço foi progressi- 
vamente erodindo até chegar à altura 
máxima de 2.800 metros. Os sedimen- 
tos resultantes desse desgaste foram de- 
positados na plataforma continental 
brasileira, na área que compreende as 
atuais bacias de Campos, no Rio de Ja- 
neiro, e de Santos, em São Paulo. 

O estudo da relação direta entre a 
temperatura das rochas e a conforma- 
ção da paisagem de uma região funcio- 
na da seguinte forma: quanto mais 
quente era uma determinada rocha no 
passado, mais profunda ela se encon- 
trava. E, quanto mais fria, maior a sua 
proximidade da superfície. Tudo isso 

tem a ver com a apatita, um mineral in- 
color composto por fosfato de cálcio e 
usado na fabricação de fertilizantes e 
inseticidas, entre outros produtos, que 
é o principal objeto de estudo de data- 
ção do grupo. Esse mineral é uma espé- 
cie de testemunha da temperatura da 
crosta terrestre em diferentes épocas. A 
apatita contém urânio em seu interior e 
pode se fissionar (quebrar o núcleo do 
átomo de urânio em duas metades) de 
forma espontânea produzindo danos 
em seu interior - os traços de fissão - 
que são analisados em um microscópio 
óptico após tratamento químico. 

O início dos estudos de termocro- 
nologia com traços de fissão no mundo 
aconteceu por meio de métodos desen- 
volvidos principalmente por pesqui- 
sadores australianos a partir dos anos 
1980. A técnica de datação e termocro- 
nologia usada no projeto temático é 
um aprimoramento desses estudos e 
foi desenvolvida no Instituto de Física 
(IF) da Unicamp. O princípio do méto- 
do é a análise do tamanho dos traços 
que dá pistas da temperatura do mine- 
ral no passado. "A apatita é muito sen- 
sível à temperatura. Sabemos que seus 
traços de fissão têm o comprimento 
reduzido quanto mais elevada e dura- 
doura for a temperatura à qual o mine- 
ral estava submetido", explica o físico 
Júlio César Hadler Neto, professor do 
IF da Unicamp que participa do Proje- 
to Temático como responsável pela área 
de traços de fissão. Ao estudar os grãos 
de apatita, os pesquisadores conseguem 
fazer um mapa do relevo de uma deter- 
minada região no passado. Se a idade 
estiver próxima a 30 milhões de anos, 

O PROJETO 

História de exumação 
da plataforma sul-americana 
a exemplo da Região Sudeste 
brasileira: termocronologia 
por traços de fissão 
e sistemáticas ar/ar e sm/nd 

MODALIDADE 

Projeto Temático 

COORDENADOR 

PETER CHRISTIAN HACKSPACHER 

Unesp-Rio Claro 

INVESTIMENTO 

R$ 1.305.047,28 (FAPESP) 

por exemplo, a chance da existência de 
minerais como bauxita é grande. Simu- 
lações também são feitas para jazidas 
de minérios de ferro e de diamante. 

"Com os nossos estudos, estamos 
resgatando o soerguimento e o afunda- 
mento da Região Sudeste do Brasil, en- 
tre o norte do Estado de São Paulo e o 
sul de Minas Gerais, nos últimos 250 
milhões de anos. Pesquisamos rochas e 
minerais que possam fornecer infor- 
mações sobre as histórias térmica, tec- 
tônica, estratigráfica (estudo das rochas 
sedimentares), geomorfológica (pro- 
cesso de formação da superfície) e da 
evolução da paisagem", afirma Hacks- 
pacher. Existem cerca de 20 grupos no 
mundo que trabalham com traços de 
fissão, metodologia do início dos anos 
1960, mas são poucos os que empregam 
todas as ferramentas utilizadas pelos 
cientistas brasileiros. "Com as nossas 
pesquisas, criamos critérios adequados 
à nossa latitude e substituímos mode- 
los importados de regiões de evolução 
geológica e climática distintas às nos- 
sas." Segundo Hackspacher, as pesquisas 
realizadas e coordenadas com os pro- 
fessores Hadler, da Unicamp, Antônio 
Saad do Laboratório de Geociências da 
Universidade de Guarulhos (UnG), e 
Iandara Mendes, do Departamento de 
Planejamento Territorial do Instituto 
de Geociências da Unesp, permitiram o 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
como um software para modelagem 
da história térmica a partir da apatita e 
novas técnicas para separação e concen- 
tração desse mineral. 

Coleta de amostras - O primeiro desafio 
para os pesquisadores que trabalham 
com a apatita é encontrá-la. Para isso, os 
geólogos vão a campo, munidos de seus 
martelinhos, para colher pedras que po- 
dem conter o mineral - até o momento, 
a equipe já coletou amostras de 540 di- 
ferentes locais. "Pela gênese e proprieda- 
des mineralógicas das rochas, sabemos 
quais são as que têm maior concentra- 
ção de apatita e as coletamos. O granito, 
o xisto e o gnaisse são algumas delas", diz 
Hackspacher. Como a apatita está pre- 
sente nas rochas em tamanho microscó- 
pico - grãos de cerca de 50 micra (1 cen- 
tímetro dividido 200 vezes) -, é preciso 
moer e peneirar as amostras coletadas 
para localizar o mineral. A amostra pul- 
verizada passa em seguida por um pro- 
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cesso de bateamento (circular a água 
com o minério dentro de uma espécie 
de prato côncavo), que pode ser manu- 
al e lembra o trabalho dos garimpeiros. 
O concentrado obtido, composto pela 
apatita e por minerais pesados como 
zircão, sulfetos e óxidos, é colocado em 
um separador isodinâmico, aparelho 
que isola os metais magnéticos dos me- 
nos ou não-magnéticos. A apatita en- 
quadra-se nesse último grupo. 

Feixe de Irradiação - Depois de um mi- 
nucioso processo de separação, os cris- 
tais de apatita são imobilizados em pe- 
quenos cubos de resina epóxi, de menos 
de 1 centímetro quadrado - cada cubo 
contém pelo menos 40 cristais do mi- 
neral -, que então são fatiados para re- 
dução de sua espessura. As lâminas de 
epóxi são polidas e sofrem um ataque 
químico com solução de ácido nítrico. 
O banho revela os traços de fissão da 
apatita, que, a partir desse momento, 
está quase pronta para ser estudada. A 
última etapa consiste na irradiação da 
apatita por um feixe de nêutrons no 
reator nuclear do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (Ipen) em São 
Paulo. "A apatita original contém os tra- 
ços herdados da sua história geológica. 
Quando o mineral é irradiado, o urâ- 
nio presente na apatita sensibiliza uma 
placa de mica (malacaxeta) que foi fi- 
xada a ela. Essa placa passa a ter uma 
certa quantidade de traços induzidos. 
A razão entre os traços fósseis, presen- 
tes originalmente no cristal de apatita, 
e os induzidos pelo processo de reação 
nuclear será usada no cálculo da idade 
por traço de fissão", explica Hadler Neto. 

As descobertas feitas pelos pesqui- 
sadores brasileiros conferiram prestígio 
internacional ao grupo. Atualmente a 
equipe, de perfil multidisciplinar, é for- 
mada por cerca de 45 profissionais de di- 
ferentes instituições do Brasil e do exte- 
rior. Além das universidades brasileiras, 
existem parcerias com as universidades 
de Pisa, na Itália, Kansas, nos Estados 
Unidos, Heildelberg e Freiberg, na Ale- 
manha, e do Porto, em Portugal.        • 
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I TECNOLOGIA 

GEOCRONOLOGIA 

As idades da terra 
Rede vai impulsionar 
estudo de datação de 
rochas e do potencial 
de campos petrolíferos 

FABRíCIO MARQUES 

Universidade 
de São Paulo 
(USP) ganha- 
rá, a partir de 
2006, um labo- 

ratório com fôlego para transformar o 
panorama da pesquisa em geologia no 
país. Com financiamento da Petrobras 
e da FAPESP, o Instituto de Geociências 
da USP encomendou à Austrália uma 
microssonda iônica de alta resolução, 
equipamento capaz de fazer datações 
pontuais em um único cristal de mine- 
rais, além de determinar a idade de pro- 
cessos geológicos de forma mais rápida 
e precisa do que a tecnologia disponí- 
vel. Conhecida como Shrimp (abrevia- 
tura de Sensitive High Resolution Ion 
Micro Probe), a microssonda será ins- 
talada num laboratório de 800 metros 
quadrados no campus da USP. 

Hoje as pesquisas no país em geo- 
cronologia (estudo da idade de rochas e 
eventos geológicos) e geologia de isóto- 
pos (estudo da composição do material 
para determinar sua origem) dependem 
de processos demorados em laborató- 
rios superlimpos, onde são feitas a dis- 
solução química de grãos de minerais, 
rochas ou de material sedimentar e a 
conseqüente análise da composição de 
isótopos. E o que se obtém, em alguns 
casos, é uma média de idade do mate- 

rial, composto ao longo de eventos que 
demoraram milênios para acontecer. 
Quando se pretende fazer datações de 
fases individuais de crescimento dos 
cristais, a opção é mandar o material 
para análise em outros países - estima- 
se que US$ 200 mil por ano sejam gas- 
tos com o uso de microssondas desse 
tipo no exterior. Só existem dez desses 
equipamentos no mundo. O da USP 
será o primeiro na América Latina. 

A aquisição terá um impacto ainda 
maior porque a Petrobras, em parceria 

O PROJETO 

Laboratório de geocronologia 
com microssonda Iônica 
de alta resolução: suporte 
para o desenvolvimento 
de Projetos de Alta Tecnologia 
em Exploração de Petróleo 

MODALIDADE 
Parceria para Inovação Tecnológica 
(PITE) 

COORDENADOR 

COLOMBO CELSO GAETA TASSINARI - 
Instituto de Geociências da USP 

INVESTIMENTO 
US$ í.ooo.ooo.oo (FAPESP) 
US$ 1.500.000,00 (Petrobras) 

com os ministérios de Minas e Energia, 
Ciência e Tecnologia e o Serviço Geo- 
lógico Nacional, decidiu aproveitar a 
iniciativa e ampliar investimentos na 
pesquisa de datações geológicas e de 
análises isotópicas. Está comprando 
outros três equipamentos, com tecno- 
logia diferente do Shrimp (usa raios la- 
ser em vez de feixe de oxigênio). Eles 
permitirão análises de um espectro 
maior de materiais, embora não pro- 
duzam resultados precisos como a mi- 
crossonda. Conhecidos como ICP/MS 
(espectrômetros de massa com fonte de 
plasma e sistemas de multicoletores e 
de ablação a laser), serão doados às uni- 
versidades de Brasília, Federal do Rio 
Grande do Sul e Federal do Pará. 

Bombardeio - Com a sonda da USP, 
comporão uma rede de pesquisas, bati- 
zada de GeoChronos (rede nacional e 
estudos geocronológicos, geodinâmi- 
cos e ambientais), com a participação 
da Petrobras e do Serviço Geológico do 
Brasil. Um comitê vai definir os proje- 
tos a serem realizados. "Os laboratórios 
serão compartilhados em nível nacio- 
nal e também por pesquisadores de ou- 
tros países, sobretudo da América La- 
tina, através de convênios científicos 
específicos", diz o geólogo Ciro Jorge 
Appi, gerente executivo da GeoChro- 
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Cristais de zircão em três 
momentos: vistos à lupa, suas fases 
de crescimento formadas em 
várias épocas e depois do bombardeio 
com feixes de oxigênio 

nos. "Isso é importante tanto para a 
Petrobras quanto para o Serviço Geo- 
lógico Nacional, que aprimorarão o 
conhecimento das potencialidades de 
todo o continente sul-americano. Hoje 
laboratórios estrangeiros onde enco- 
mendamos estudos dessa natureza des- 
frutam mais rapidamente das infor- 
mações sobre nosso continente." 

A microssonda Shrimp da USP dis- 
pensa a dissolução química e submete 
os grãos a um bombardeio de um feixe 
de íons de oxigênio. O feixe é posicio- 
nado para atingir pontos específicos e 
minúsculos do grão rochoso e determi- 
nar a idade de cada um deles. O bom- 
bardeio provoca a fusão dos pontos 
desejados e libera íons de urânio e 
chumbo. O material passa por um es- 
pectrômetro de massa de alta resolu- 
ção, capaz de separar até mesmo isó- 
topos com massas muito próximas, e 
de alta sensibilidade, capaz de medir 
quantidades muito pequenas de ele- 
mentos. Células detectoras de íons re- 
cebem os isótopos separados e forne- 

diz Colombo Celso Gaeta Tassina- 
ri, professor titular do Centro de 
Pesquisas Geocronológicas do Insti- 
tuto de Geociências da USP, que ar- 
ticulou a compra do laboratório. 

O projeto começou a tomar for- 
ma há dois anos, quando o grupo da 
USP, liderado por Tassinari e por 
Umberto Cordani, professor do De- 
partamento de Geologia, procurou 
a FAPESP em busca de financia- 
mento para a compra da micros- 
sonda. Não era um pedido simples. 
O equipamento, fabricado pela 
companhia Australian Scientific 
Instruments, custa US$ 2,5 milhões. 
"A FAPESP prontificou-se a ajudar 
com uma parte e recomendou que 
procurássemos um parceiro", lem- 
bra Tassinari, que foi à Petrobras. O 
interesse da estatal foi instantâneo. 
Em 2000 a empresa já fora procu- 

rada pela Universidade de 
Brasília, que pleiteava no 
governo federal verba pa- 
ra comprar um Shrimp. A 
participação da Petrobras 
se restringiria à constru- 
ção de um prédio. A idéia 
não vingou porque a ver- 
ba principal não saiu. 

cem os dados necessários para o cál- 
culo das idades de formação de cada 
um dos pontos, revelando a história do 
processo geológico daquele grão. A tec- 
nologia consegue analisar uma grande 
quantidade de zircões, cristais deposi- 
tados em bacias sedimentares de cam- 
pos com potencial patrolífero e, assim, 
saber a história de sua formação e suas 
características. Isso auxilia na avaliação 
do potencial das reservas. Também tem 
aplicação em datações de todo tipo de 
rochas, o que permitirá a elaboração de 
mapas geológicos mais precisos e em 
menor tempo. Será útil para as minera- 
doras, pois pode agilizar a descoberta 
de novos depósitos. "Com a microsson- 
da será possível dar um salto de quali- 
dade e aumentar o número de artigos 
brasileiros em revistas internacionais", 

Cronograma - A compra 
do Shrimp, projeto apro- 
vado na FAPESP no âm- 
bito do programa de Ino- 
vação Tecnológica, prevê a 
divisão das despesas, US$ 
1,5 milhão para a Petro- 

bras e US$ 1 milhão para a FAPESP. A 
primeira parcela está em via de ser li- 
berada e definirá o cronograma de en- 
trega. Cada microssonda demora 18 
meses para ser construída - por isso o 
equipamento será instalado o mais tar- 
dar no segundo semestre de 2006. Mas 
há um Shrimp em construção há seis 
meses - disputado por vários países. Se 
o dinheiro brasileiro chegar primeiro, a 
microssonda virá mais cedo. Será divi- 
dido por dois o tempo de uso do labo- 
ratório. Pesquisadores da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
terão acesso ao equipamento e, junto 
com os da USP, poderão usá-lo por 50% 
do tempo. A outra metade caberá à Pe- 
trobras, com envolvimento de pesqui- 
sadores de várias instituições do país. • 
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■ TECNOLOGIA 

FONOAUDIOLOGIA 

Precisão 
auditiva 
Equipamentos para testes 
de audição ganham sistema 
mais eficaz de calibração 

T7 
"^       icar parado em uma sala à prova de ruí- 

dos ouvindo sons emitidos por caixas 
acústicas ou fones de ouvido é a rotina 
de quem passa pelos testes de audiome- 

__^B__ tria, que medem a capacidade de audi- 
ção de uma pessoa e são solicitados por 

médicos e fonoaudiólogos. Os sons, em variados níveis de vo- 
lume e intensidade, são gerados por um equipamento cha- 
mado audiômetro que precisa ser aferido todos os anos na 
medida padrão. Para esse procedimento, o aparelho acaba de 
ganhar uma nova metodologia, que é mais precisa e fun- 
ciona por meio de minicâmeras. A empresa responsável pela 
inovação é a paulistana Inter-Metro, com o apoio do Pro- 
grama Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas (PIPE) 
da FAPESP. Especializada em medições acústicas industriais, 
a empresa desenvolveu o novo sistema após constatar a ocor- 
rência de desvios na calibração dos audiômetros de clínicas, 
hospitais e consultórios. O problema foi detectado a partir de 
análises de métodos de calibração realizadas sob orientação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali- 
dade Industrial (Inmetro), órgão federal responsável por 
atestar a qualidade desse tipo de equipamento com base em 
normas internacionais. 

Nos resultados apurados, o diretor da Inter-Metro, o físi- 
co Oswaldo Rossi Júnior, deparou com uma grande oferta de 
serviços de audiometria no mercado, mas de qualidade ques- 
tionável, inclusive com empresas fazendo calibrações com 
equipamentos inadequados ou até de forma errada. "O que 
buscamos é fazer a calibração de acordo com as normas esta- 
belecidas pelo Inmetro, com um equipamento de bom nível 
e uma inovação na logística que é levar a minicâmera para 

testes até os clientes, e não o contrário, como acontece agora", 
diz Rossi Júnior. 

Para sanar as deficiências de calibração dos audiômetros 
que emitem freqüências entre 125 hertz e 8 mil hertz, a em- 
presa lançou mão de alguns procedimentos tecnológicos para 
a criação de um ambiente sem ecos e outras interferências 
externas. Assim, foi confeccionada a minicâmera semi-ane- 
cóica, medindo 70 centímetros de altura por 80 centímetros 
de largura e de profundidade. Menor que as câmaras conven- 
cionais, a minicâmera é construída em madeira e seu interior 
é revestido por camadas de vários materiais, incluindo verniz 
especial, alumínio, espumas de alta e média densidade, pelí- 
culas de chumbo e um absorvedor de espuma especial, com 
curvatura específica para absorção de som, o que impede sua 
propagação, além de eliminar os ruídos externos. 

Dentro da minicâmera são instalados ou um ouvido ar- 
tificial, aparelho que simula o tímpano humano (membrana 
fina localizada na entrada do ouvido que conduz o som via 
ar), ou um mastóide artificial, simulando o condutor ósseo 
localizado na parte detrás da orelha (recebe sinais acústicos 
via óssea e o retransmite para o nervo auditivo). No caso do 
ouvido artificial, um microfone interno reproduz a capaci- 
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dade auditiva do ouvido humano. As- 
sim, qualquer freqüência de som emi- 
tida pelo audiômetro dentro da mini- 
câmera é captada pelo microfone do 
ouvido artificial que fica conectado a 
um analisador de espectro sonoro, exa- 
minando o nível de som, em cada fre- 
qüência, e mostrando eletronicamente 
tudo o que é emitido pelo aparelho. O 
mesmo acontece quando é utilizado 
um mastóide artificial, imitando a vi- 
bração via óssea. 

De acordo com Rossi Júnior, além 
do apuro técnico, o sistema, que só 
existe de forma semelhante na Dina- 
marca, também representa um avanço 
na calibração de audiômetros, porque 
todos os elementos que o compõem são 
portáteis. "Desenvolvemos um sistema 
composto de um medidor de ruídos 
sonoros e um analisador de espectros 
que podem ser transportados para re- 

giões distantes, onde as possibilidades 
de calibração são menores", diz Rossi 
Júnior. Com a possibilidade de ser en- 
viado a localidades onde a prática de 
calibração é deficiente, o sistema da In- 

0 PROJETO 

Estabelecimento de um padrão 
metrológico para sistema 
audiométrico com parametrização 
das respectivas funções 
de calibração e confiabilização 

MODALIDADE 
Programa Inovação Tecnológica 
em Pequenas Empresas (PIPE) 

COORDENADOR 
0SWALD0 ROSSI JÚNIOR- Inter-Metro 

INVESTIMENTO 

R$ 82.980,00 (FAPESP) 

Dentro da minicâmera, 
testes de calibração 

mais rápidos e seguros 

que os convencionais 

ter-Metro também evita que os audiô- 
metros sofram danos durante o trans- 
porte ou por manuseio inadequado. 
"Isso melhora todo o aparato envolvi- 
do, porque o conjunto de vários audiô- 
metros a serem calibrados em um deter- 
minado local justifica levar o sistema a 
regiões mais distantes", diz o diretor. 

Menos tempo - Para atingir os bons ní- 
veis de calibração, Rossi Júnior fez tes- 
tes e medidas no laboratório da empre- 
sa. Os resultados foram considerados 
satisfatórios, porque estão dentro de 
padrões determinados pelo Inmetro. 
Ele constatou também que o tempo de 
calibração completa de audiômetros 
com a minicâmera diminuiu, em mé- 
dia, para duas horas, inferior às três ho- 
ras gastas no processo tradicional. 

A partir do protótipo desenvolvido 
pela Inter-Metro, Rossi Júnior pretende 
construir outras seis minicâmeras até o 
final de 2005 para serem enviadas, ini- 
cialmente, a várias cidades do interior 
de São Paulo. Para isso, serão estabeleci- 
das parcerias diretamente com clínicas 
e consultórios que receberão os equipa- 
mentos. Os resultados serão enviados 
para o laboratório da Inter-Metro em 
São Paulo, onde serão analisados. 

A empresa começou a operar em 
1997 com apoio da Associação Brasileira 
de Ensaios Não Destrutivos (Abende). 
Em 1999 iniciou sua atuação comercial 
na área de calibração de equipamentos. 
Atualmente realiza cerca de 60 tipos de 
testes de metrologia, entre eles as cali- 
brações em decibilímetros (intensidade 
de som nas indústrias, por exemplo) e 
dosímetros sonoros (mede a intensida- 
de do som que uma pessoa recebeu du- 
rante um dia, por exemplo). O projeto 
que culminou no novo sistema consu- 
miu cerca de dois anos em pesquisas. 
De acordo com uma norma do Inmetro, 
o sistema é aprovado somente para me- 
dições durante a calibração, sendo veta- 
do qualquer ajuste no aparelho. Caso 
exista a necessidade de ajuste, ele deve- 
rá ser feito em outro local e depois vol- 
tar para a calibração, quando será ates- 
tada a sua eficiência. • 
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HUMANIDADES 

LITERATURA 

Ler era uma sensação 

l 

t 

Brasil já teve mercado editorial 
amplo, com livros populares que 
vendiam milhares de cópias 

CARLOS HAAG 

lzira amava Amâncio, mas 
seus pais a queriam casada 
com o rico dr. Siqueira. Tudo 
em vão. A moça, tísica, fingia 
tomar os remédios apenas 
para, às escondidas, encher 

lenços e lenços com sangue. No fim, a 
morte diante do amado, chamado enfim 
para sua casa, e um pedido de pureza final 
à irmã: "Quando eu morrer... não deixe... 
ninguém lavar-me, nem ver meu corpo... 
você mesma... lava-mo, sim?" Dessa forma 
terminava a trágica história de Elzira, a 
morta virgem, livro de 1883 que ven 
deu milhares de exemplares e foi 
reeditado até 1924. Na mesma 
época, O aborto, cuja prota- 
gonista, Maricota, seduzia o 
primo, engravidava e mor- 
ria ao tomar um abortivo, 
vendeu em 15 dias 5 mil 

exemplares. "O meu Policarpo, do qual ti- 
rei 2 mil exemplares, há dois anos, está 
longe de esgotar-se", queixava-se, na mes- 
ma época, Lima Barreto em carta a Mon- 
teiro Lobato. 

Hoje, Elzira e Maricota estão esqueci- 
das, mas resistem como provas de que o 
Brasil já foi um país efetivamente feito de 
homens e livros, para parodiar o dito es- 
perançoso de Lobato. "Havia um mercado 
editorial em constante desenvolvimento, 
que procurava atender a uma massa de 

consumidores assalariada que 
crescia a cada dia. Foi sur- 

preendente para mim des- 
cobrir que alguns roman- 

ces de finais do século 
19 chegavam a vender 
algumas dezenas de mi- 
lhares de exemplares", 
conta Alessandra El 
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Far, autora de Páginas de sensação: 
literatura popular e pornográfica no 
Rio de Janeiro (1870-1924), tese de 
doutorado que teve apoio do lan- 
çamento da FAPESP, agora transfor- 
mada em livro pela Companhia 
das Letras. "A idéia do livro po- 
pular no Brasil não é algo novo. 
Hoje em dia encontramos nas 
estações de metrô máquinas 
que vendem livros a R$ 3, 
mas apenas alguns títulos. A 
grande maioria dos livros cus- 
ta caro", avalia. "Mas no Rio 
antigo a leitura era o principal 
veículo de entretenimento com 
romances populares e baratos 
que dialogavam de modo bastante 
estreito com os problemas, dilemas 
anseios da sociedade brasilei- 
ra daquela época." Os li- 
vreiros de então faziam 
edições baratíssimas com 
listas imensas de autores 
e obras que cobriam to- 
das as áreas do conheci- 
mento. "O que se desejava 
era fazer com que o livro dei- 
xasse de ser um produto caro, 
restrito apenas aos círculos 
das elites letradas, para esten- 
der seu consumo a uma massa 
ilimitada de leitores", conta 
Alessandra. 

Espectros - A competição era acirrada. 
"Todos sabem: vivos, mortos, espec- 
tros, que só na Livraria do Povo se 
encontram livros baratíssimos. Até ca- 
dáveres se levantam para aproveitar as 
nossas pechinchas", jurava um anúncio 
da época. "Não vale hoje a desculpa de 
que não se pode ler porque o livro é 
caro", avisava a vetusta editora Laem- 
mert ao lançar sua coleção Econômica. 
Quem via capa não via conteúdo: em 
vez das capas luxuosas, edições com 
capa brochada, papel de baixa qualida- 
de, tiragem elevada e muitos desenhos. 
Vale lembrar: a expressão "livro popu- 
lar" não se ligava ao seu conteúdo, mas 
ao seu formato, barato e acessível. Mas 
haveria público para tanto num país 
que, no final do século 19, tinha 80% 
de analfabetos? A exceção, honrosa e 
que deu fôlego à essa indústria da leitu- 
ra, era a capital federal, o Rio, que tinha 
mais da metade da sua população alfa- 
betizada e, logo, pronta a consumir. 

Uma obra tinha a tiragem inicial de mil 
exemplares, mas muitas, com seu apelo 
direto ao público, chegaram a superar 
em cinco vezes esse montante. "A ins- 
trução difundiu-se até nas mais obscu- 
ras camadas. O livro espalhou-se; dei- 
xou de ser objeto raro para chegar até o 

O PROJETO 

Aventura, sensacionaiismo 
e pornografia: os best-sellers 
de finais do XIX e início do XX 

MODALIDADE 
Bolsa de Doutorado 

ORIENTADORA 

LILIA KATRI MORITZ SCHWARCZ - 
FFLCH/USP 

BOLSISTA 
ALESSANDRA EL FAR - FFLCH/USP 

povo", escreveu um cronista do Jornal 
do Brasil em 1900. 

Efetivamente, na década de 1880, o 
preço de um livro em formato brochu- 
ra era baixo, variando de 100 a mil-réis. 
Na mesma época, uma dúzia de retra- 
tos custava 5 mil-réis, um jantar barato 
ficava em cerca de 3 mil-réis e um cha- 
péu podia custar até 16 mil-réis. Além 
do preço, o acesso era facilitado com a 
venda por mercadores ambulantes pelo 
centro da cidade. A popularização che- 
gou a um tal ponto que mesmo um 
outsider como loão do Rio criticava as 
histórias populares, relacionando os 
efeitos perniciosos de sua leitura. "Con- 
tam na penitenciária que Carlito da 
Saúde, preso por desordem, mergulhou 
na leitura de Carlos Magno. Sobreveio- 
lhe uma agitação violenta. Ao terminar 
a leitura anunciou que mataria um ho- 
mem ao deixar a delegacia. E, no dia da 
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saída, esfaqueou um tipo desconheci- 
do. Só esse livro tem causado mais 
mortes do que um batalhão em guerra", 
avisava João do Rio. Mas o importante 
era vender e os editores corriam atrás 
de textos que pudessem satisfazer a cu- 
riosidade de seus leitores. Em geral 
conseguiam. "Olavo Bilac dizia que se 
um forasteiro aqui passasse com certe- 
za ficaria espantado com a publicação 
de quase uma dezena de jornais diários 
e com a nossa espantosa produção lite- 
rária", diz a pesquisadora. Seja ela com- 
posta de poemas delicados e parnasia- 
nos, sejam títulos como O trágico fim 
da desgraçada Sofia, A flor do martírio 
ou A desgraça chorando por mais ou, 
ainda, As desgraças de Emílio, que servi- 
rão de lição às almas virtuosas e sensí- 
veis. "Muitos desses romances partiam 
de uma realidade permeada de valores 
morais, compartilhados por todas as 

personagens para depois mergulharem 
em situações de completa anomalia, 
por essa razão, propícias à exacerba- 
ção de sentimentos e ao desenrolar de 
ações repudiadas no dia-a-dia das con- 
venções sociais", observa a autora. Tudo 
era válido para provocar "sensações" nos 
leitores. Mesmo que desagradáveis e 
próximas às suas realidades. "Embora 
as histórias reafirmem repetidas vezes a 
importância de valores como o casa- 
mento, a virgindade e a família, o ápice 
da narrativa consistia no momento em 
que todos os preceitos perdiam a eficá- 
cia e viravam pelo avesso", observa Ales- 
sandra. "Nesse momento de transgressão 
de regras, usurpação dos bons costumes 
e rompimento com a vida em socieda- 
de, esses romances chegavam ao auge 
de suas emoções e exploravam ao má- 
ximo os dissabores dos personagens." 
Assim, a história de Elzira, a morta vir- 

gem, não apenas narrava desgraças com 
"sensação", mas dramatizava o conflito 
por que muitas famílias da época passa- 
vam com o declínio do paternalismo, 
em que os filhos queriam fazer suas es- 
colhas. "Romances que desafiavam, ao 
seu modo, a integridade de uma socie- 
dade ansiosa pelo estatuto de uma na- 
ção civilizada", analisa Alessandra. 

Mas para cada morta virgem ha- 
via uma plêiade de outras pouco dis- 
postas a guardar sua pureza e que 
faziam de tudo para agradar aos 
leitores dos chamados "romances 
de homens", com suas narrativas 
pornográficas com títulos como 
Os serões do convento, que esteve à 
venda por mais de 40 anos, ou Me- 
mórias de frei Saturnino ou Amar, 

gozar, morrer. "O caráter picante de 
uma história, em vez de estar vincu- 

lado somente ao número de relações 
sexuais descritas, encontrava-se ligado 
também à capacidade da narrativa de 
dialogar com as preocupações, desejos 
e conflitos daquela época", analisa a 
pesquisadora. "Num mundo cujas re- 
gras morais eram conhecidas por to- 
dos, os heróis e heroínas desses 'ro- 
mances para homens' mostravam uma 
enorme disposição para burlar conven- 
ções e ignorar os agentes repressores, 
para desfrutar o que sabiam ser repu- 
diado pela moral da época." 

Tônico - Se os "romances de sensação" 
tinham uma moral central em que as 
regras sociais eram postas em xeque, 
nos "romances para homens" os bons 
costumes eram esquecidos de todo. As- 
sim, a coleção de Fogo oferecia "qua- 
renta posições diversas com as respec- 
tivas explicações, constituindo-se no 
mais prodigioso tônico para levantar 
organismos depauperados", como ex- 
plicava o seu editor. O ápice do gênero 
foi Mademoiselle Cinema, de Benjamin 
Costallat, que chegou a vender, em três 
edições, cerca de 25 mil exemplares. 
"Sejam os 'romances de sensação', se- 
jam os 'romances para homens', o se- 
gredo do sucesso estava em vender a 
um preço acessível livros cujos temas 
dialogavam com padrões sociais e cul- 
turais da época, colocando em pauta as 
expectativas, temores e ansiedades de 
uma parcela representativa da socieda- 
de carioca", avalia Alessandra. Para tan- 
to, valia a pena morrer virgem. • 
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■ HUMANIDADES 

CINEMA 

Filmagem de Barcarola, 
no Arpoador, Rio: produção 

nacional teve vida curta 

No escurinho 
do cinematógrafo 

Indústria brasileira de filmes 
sempre esteve 
a reboque do estrangeiro 

preciso ir aos 
cinematógra- 

fos. Nada mais agradável. Uma fita, ou- 
tra fita, mais outra. Não nos agradou 
a primeira? Passemos à segunda. Pode 
deixar em meio uma delas sem receio, 
tendo a excelente qualidade de não 
obrigar a pensar, senão quando o cava- 
lheiro teima mesmo em ter idéias. Di- 
zem que é a sua melhor qualidade essa." 
Era assim, sem grandes predicados ar- 
tísticos, que o cinema era visto em 1909 
(num artigo da Gazeta de Notícias), 13 
anos após a sua estréia brasileira, em 
julho de 1896, no Rio de Janeiro, ocor- 
rida, aliás, apenas seis meses após a pre- 
miére mundial do novo meio na Fran- 
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ça. Naqueles tempos não se falava em 
sétima arte. "O cinema no Brasil, até a 
Primeira Guerra Mundial, é uma expe- 
riência cultural fechada nela mesma, 
num cruzamento de práticas do século 
19 com outras do 20", explica José Iná- 
cio de Melo Souza, autor de Imagens 
do passado: São Paulo e Rio de Janeiro 
nos primórdios do cinema, livro editado 
agora pelo Senac e fruto de um projeto 
que contou com o apoio da FAPESP. 

As condições iniciais eram 
mesmo paupérrimas. "Não 
me lembro, pois era muito 
pequeno, onde estava ins- 
talado o local de proje- 
ção. Havia no fundo um 

retângulo de uns 3 metros por 2 de pa- 
no branco, o qual foi cuidadosamente 
molhado antes da exibição {para tran- 
qüilizar os espectadores, que temiam in- 
cêndios). Uma mulher gorda, sentada 
numa cadeira junto do pano, de voz 
cantada, ia explicando as cenas que se 
refratavam na tela", anotou Menotti dei 
Picchia, descrevendo uma das primei- 
ras sessões do que então era chamado de 
"omniographo". Ao contrário dos públi- 
cos europeu e norte-americano, que 

fugiam apavorados diante das ima- 
gens de A chegada do trem à esta- 

ção, dos irmãos Lumiére, as pla- 
téias nacionais viam tudo com 
elegante nonchalance, nem que 



fosse para mostrar que já conheciam a 
novidade francesa e não eram "caipiras" 
culturais. O que assustava o público na- 
cional não eram trens, mas "os gatunos, 
pois, na escuridão negra em que fica a 
sala durante a visão, é muito fácil aos 
amigos do alheio o seu trabalho de re- 
colher o que não lhes pertence", adver- 
tia um jornal da época. Ou os avanços 
eróticos dos "bolinas", que se aproveita- 
vam do escurinho para roçar nas mo- 
çoilas entretidas com a ação das telas. 

"É na recepção, blasé, que nos mos- 
tramos diferentes, espectadores mais 
'porosos' ao que vem do exterior e, em- 
bora a narrativa do cinema norte-ame- 
ricano seja hoje dominante, o mercado 
brasileiro recebe bem imagens de outros 
países. Somos mais abertos ao exterior 
do que os norte-americanos, o que nos 
faz, contraditoriamente, mais cosmopo- 
litas do que eles, que são os donos do 
mundo", avalia Melo Souza. Não sem 
razão, pois o cinema, no Brasil, surgiu 
como desdobramento natural da mo- 
dernização do país. "O seu aparecimen- 
to por aqui não foi um resultado mecâ- 
nico, mas derivou da lenta construção 
de um espaço público. A cidade moder- 
nizada estimulou a família a usufruir 
desse espaço, tornando-a mais cons- 
ciente de seus direitos de circular na 
rua com segurança para aproveitar suas 
horas de lazer", lembra o pesquisador. 

"Para se formar, o cinema dos pri- 
mórdios foi construído para uma elite 

de espectadores e, hoje, só sobrevive gra- 
ças a ela. A conseqüência disso é clara: a 
nação era importadora e a idéia de que 
cinema só podia ser estrangeiro, adota- 
da pelas classes dirigentes, se espraiava 
por amplos setores da opinião pública, 
permanecendo entre nós como o mais 
tenaz resquício da mentalidade que ema- 
nava do país subdesenvolvido", observa 
o autor. Segundo ele, éramos subdesen- 
volvidos porque o mercado cinemato- 
gráfico tinha sido criado pelo e para o 
filme estrangeiro. A nonchalance com a 
chegada do cinema refletia um descaso 
perigoso com o que era nacional. "A pe- 
lícula estrangeira continuava a ser o ali- 
mento do imaginário do espectador 
brasileiro, enquanto a fita nacional era 
a reprodução degradada para consumo 
interno." Onde havia mercado aberto, ha- 
via mercadores e eles se chamavam, de 
início, Pathé, Nordisk, Vitagraph, Bio- 
graph e, mais tarde, com a invasão holly- 
woodiana, Paramount, Warner, Colum- 
bia, entre outros. 

Afinal, o país se civilizava e civiliza- 
ção era sinônimo de estrangeiro. Daí 
também a concentração inicial do novo 
meio nas metrópoles incipientes urba- 
nas, em especial São Paulo e Rio. No 
começo, as exibições não tinham local 
fixo para acontecer, bem nos moldes do 
que ocorria na França. Mas em 1897 
um imigrante italiano, Paschoal Segre- 
to, criou a primeira sala de projeção ci- 
nematográfica, o Salão das Novidades 

VSS. NAO PREFEREM 

OS REPUXOS LUMI- 

NOSOS, AO CINEMA 

FALADO? 



Do namorico dos pés {acima) às multidões 
enlouquecidas para entrar no cinema (abaixo), 
o novo meio criou modas no Rio e em SP 

Paris, no Rio. Em pouco tempo, o cine- 
ma virou mania: em 1907, apenas na 
capital federal, entre agosto e dezem- 
bro, surgiram 22 novas salas. Esse pipo- 
car de espaços animou ainda mais a 
importação de filmes estrangeiros, mas, 
por um período curto de quatro anos, 
entre 1907 e 1911, houve espaço para o 
surgimento de uma produção cinema- 
tográfica nacional, a chamada Bela Épo- 
ca do cinema brasileiro. Os temas não 
eram, entretanto, os mais nobres, va- 
riando entre atualidades e os filmes que 
mostravam crimes, como Os estrangu- 
ladores, de Antônio Leal, que com qua- 
se 40 minutos de projeção foi exibido 
mais de 800 vezes. Igualmente atraíam 
multidões os filmes pornográficos exi- 
bidos por Segreto que eram anuncia- 
dos com a ressalva de se tratar de "espe- 
táculo completo no qual não podem 
intervir senhoritas nem menores", co- 
mo advertia o jornal O País. Também 
eram inspiração para o cinema local a 
espetacularização das vidas carioca e 

paulista. "Vários remadores escrevem- 
nos solicitando que os cinematógrafos 
Pathé, Rio Branco e Cinema Palace man- 
dem tirar fitas nas próximas regatas de 
domingo", pedia o colunista de O Binó- 
culo, que reconhecia serem "as fitas na- 
cionais as que o público mais aprecia". 
Até mesmo batalhas de confete na ave- 
nida Botafogo podiam ser tema de mais 
uma nova película brasileira. 

Filme viigem - A Bela Época durou pouco. 
A produção nacional declinou rapida- 
mente e o tiro de misericórdia foi dado 
em 1914, com a Primeira Guerra Mun- 
dial, que faz desaparecer do mercado o fil- 
me virgem. "A produção do período es- 
tava vinculada à sala exibidora e, dentro 
desse sistema, o interesse do maior exi- 
bidor, Francisco Serrador, em São Pau- 
lo, voltava-se para a importação/distri- 
buição, o coração que movimentava o 
mercado cinematográfico", diz o autor. 
"A produção sempre foi um negócio 
marginal ao foco principal, já que havia 

uma oferta mundial abundante e de bai- 
xo preço." O público blasé recebia bem 
qualquer coisa. De qualquer lugar. 

Assim, se entre 1910el914os fran- 
ceses dominavam 43% do mercado, em 
pouco tempo os jornais elogiavam o ci- 
nema norte-americano. "Ele tem uma 
compreensão mais humana do frisson 
da emoção do que qualquer outro povo. 
As fábricas européias, quando querem 
sacudir os nervos das platéias ingênuas 
que lhes vão assistir às fitas, agarram-se 
aos, já hoje célebres, dramas sociais. O 
norte-americano faz a coisa com mais 
inteligência, porque procura emprestar 
um aspecto de possibilidade e desenvol- 
ve-a dentro dos limites de uma realida- 
de perfeitamente aceitável. A emoção é 
gradual, sem saltos, sem imprevistos, e o 
espectador inteligente começa a senti-la 
como uma verdade justa e verossímil." 

Entre as duas grandes guerras mun- 
diais (quando a indústria cinematográ- 
fica européia entrou em crise), Holly- 
wood dominará o mercado brasileiro, 
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Chaplin e Buster 

Keaton, no traço 

de J. Carlos: 

filmes franceses 

perdem para os 

norte-americanos 

dificultando ainda mais a sobrevivência 
do cinema nacional. Os ianques não en- 
traram no Brasil para brincar. Ao con- 
trário dos europeus, que obrigavam os 
exibidores a comprar seus filmes, os 
norte-americanos abriram a oportuni- 
dade de locação das películas, fazendo 
com que o produtor perca de vez o in- 
teresse na participação da produção de 
filmes feitos no país. Em 1921, dos 1.295 
filmes censurados no Rio de Janeiro, 
923 eram produtos made in USA, fazen- 
do com que o Brasil se transformasse 
no quarto maior importador de filmes 
norte-americanos. Enquanto isso, entre 
1912 e 1922, alguns minguados especta- 
dores brasileiros só tinham a chance de 
ver seis filmes made in Brazil por ano. 

"Com a supremacia das distribui- 
doras americanas, após a Primeira Guer- 
ra Mundial, os importadores/exibido- 
res da primeira década recolheram-se a 
uma posição subalterna", conta o pes- 
quisador. "A polifonia de vozes e ima- 
gens vigentes até 1916 foi substituída 

pelo discurso monocórdico da merca- 
doria americana. Se isso deu uma certa 
tranqüilidade à exibição, cujos projetos 
de maturação mais longos dependiam 
da oferta abundante de filmes, tirou- 
lhe a audácia que os motivara nos dez 
anos anteriores", afirma. "Ela se abur- 
guesou, vivendo da renda garantida por 
um produto colocado na porta do cine- 

0 PROJETO 

Cultura e mercado nas primeiras 
décadas do cinema 
no Brasil: (1896-1916) 

MODALIDADE 
Bolsa de Pós-doutorado (FAPESP) 

COORDENADOR 
JOSé MáRIO ORTIZ RAMOS - 
IFCH/Unicamp 

BOLSISTA 

JOSé INáCIO DE MELO SOUZA- 
IFCH/Unicamp 

ma. O único setor que continuou pati- 
nando, sem encontrar seu caminho ou 
um discurso coerente, foi o dos produ- 
tores brasileiros de filmes", completa. A 
tal ponto que em 1932 o governo Var- 
gas editou o decreto 21.240 de naciona- 
lização da censura, impondo a exibição 
de um complemento nacional, a pri- 
meira medida legal de reserva de mer- 
cado para o filme brasileiro. 

Drama - Nem tudo, porém, eram maze- 
las nesses primórdios do cinema no 
Brasil. O preço dos ingressos caiu e o 
meio se popularizou, abrindo espaço 
para uma relativa democratização cul- 
tural, trazendo para perto do drama e 
da comédia o "zé povinho" que não ti- 
nha como freqüentar os teatros. "E o ci- 
nematógrafo assim tão modesto, tão 
cômodo, vai cada vez mais assumindo 
as proporções de um vício que não é 
prejudicial nem às famílias, nem ao Ser- 
rador", afirmava um artigo da revista 
Cri-cri. "Para nós, o melhor da festa é a 
espera... do avança, da luta tremenda, 
titânica com que a multidão se espreme 
pelas três portas do salão para despo- 
jar-se pelas filas de cadeiras com a mes- 
ma fúria com que o faria se o cobrador 
anunciasse nada menos do que a novi- 
dade de um incêndio ou o de um desa- 
bamento de teto." Outro ponto positivo 
foi a fuga dos exibidores ambulantes do 
Rio e São Paulo diante da vitória dos ci- 
nemas fixos. Obrigados a circular pelo 
país, levaram o cinema de Manaus até 
Porto Alegre. O cinema deixava de ser 
um apanágio dos grandes centros urba- 
nos, uma de suas provas de civilização. 

Mas não era só isso. Os médicos que 
por anos travaram uma batalha contra 
a "cegueira do cinema", supostamente 
provocada pelos problemas com a fixa- 
ção da imagem ("As cenas da vida huma- 
na aparecem deformadas pelo tremor 
convulsivo da fita, como que atacadas de 
delirium tremens, numa trepidação 
epilética", nas palavras de Olavo Bilac), 
em 1909, para felicidade geral dos es- 
pectadores, afirmaram, na Gazeta Clí- 
nica, que "o cinema não era causador de 
lesões oculares, embora provoque ou- 
tros danos, como fotofobia, lacrimeja- 
mento e, nos casos mais graves, conjun- 
tivite". Agora se podia efetivamente ver 
o filme e relaxar, sem pensar nada.     • 
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I HUMANIDADES 

Vargas, nas lentes de 
Manzon: afável com as 
elites políticas e industriais 
e um populista moderno 

HISTORIA 

Vizinhança 
incômoda 

Estudo compara 
as histórias e rivalidades 
de Brasil e Argentina 

C ^B ^^    e a rivalidade entre Brasil e Ar- 
^^^^^^^   gentina é bilateral, o conheci- 

^B   mento que um país possui do 
I ■   outro é unilateral e baseado em 
^k t   preconceitos. O que nos separa 
^^^- ^r nos estádios nos reúne na ig- 

norância mútua: a história. "A 
aproximação entre Brasil e Argentina é muito dese- 
jável, não só no plano econômico como no da cultu- 
ra. Uma das principais vias para chegar a esse obje- 
tivo consiste em conhecer-se melhor não só para 
marcar semelhanças, mas também para marcar dife- 
renças", escreve Boris Fausto, autor, ao lado de Fer- 
nando Devoto, de Brasil e Argentina: um ensaio de 
história comparada (Editora 34). "A agenda atual en- 
tre os dois países não pode ignorar a História, mas 
não pode tomá-la como um elemento inibidor." 

E não faltam motivos para tanto. Na corrida pela 
soberania sul-americana, a Argentina, em meados do 
século 19, saiu na frente apenas para empacar: foi re- 
pública antes do Brasil, mas as lutas constantes entre 
os caudilhos portenhos e as outras províncias impe- 
diram a formação de uma nação unificada. O Impé- 
rio brasileiro, conservador e escravista, garantiu um 
sistema político estável e uma identidade que os ar- 
gentinos careciam, com um Estado que nem sequer 
podia emitir sua moeda. Gol nosso. Entretanto, entre 
os anos de 1900 e 1937, nossos vizinhos avançam, 
graças às exportações diversificadas (ao contrário da 
monocultura cafeeira) de trigo e gado e a chegada de 
levas de imigrantes, tomando a dianteira com um 



PIB per capita que superava o do Brasil, Espanha, 
Itália e Suíça, sendo comparável ao alemão. Gol de- 
les. Mas um passe "errado" marcaria o destino argen- 
tino: a aposta na ligação estreita com a Inglaterra. 

Segundo os autores, seja na exportação (os ingle- 
ses, entre 1927 e 1929, absorviam quase 30% do to- 
tal dela) ou no aporte de capitais estrangeiros (67% 
do dinheiro que entrou na Argentina vinha da In- 
glaterra), a Argentina desprezou o nascente pode- 
rio norte-americano para ficar ao sabor da City. 
O Brasil, monárquico e republicano (esse, em es- 
pecial), preferiu abrir os braços ao irmão ianque 
e, apesar de um país agrário e dependente, con- 
seguiu, no longo prazo, mostrar que fizera a 
escolha econômica correta. Quando a Segunda 
Guerra Mundial eclodiu, até mesmo o germa- 
nófilo Getúlio Vargas percebeu que era melhor 
alinhar-se com os aliados. A Inglaterra prefe- 
riu que os argentinos se mantivessem neutros, 
garantindo o abastecimento da ilha. Quando 
o conflito acabou, a Argentina foi batizada, pe- 
los Estados Unidos, de "o pior aluno da turma" 
e excluída do grupo de nações exportadoras que 
foram beneficiadas pelo Plano Marshall, contam 
Fausto e Davoto. 

Em 1949, o valor total das exportações caiu 
pela metade e as importações foram reduzidas, im- 
pedindo a necessária entrada de bens de capital 
e matérias-primas que sustentariam o crescimento 
industrial. "O diferente posicionamento internacio- 
nal da Argentina e do Brasil durante a guerra seria 
lembrado por muito tempo pelas elites argentinas 
como um grave erro, que permitira ao vizinho ga- 
nhar vantagens na consolidação da aliança com os 
Estados Unidos", observam os autores. "Essa con- 
frontação argentina com o poderoso país do Norte 
vinha de uma tradição mais antiga, que sempre em- 
basara a política internacional dos conservadores (e 
que seria herdada por Péron), possível graças à forte 
aliança com a Grã-Bretanha." Isso ecoaria, no futuro, 
no discurso do ex-presidente Carlos Menem, que via 
o progresso brasileiro superior como fruto desse erro 
passado, e atitude recente de Kirchner, que refuta o 
Mercosul, de cunho regional, em prol da Alça, a liga 
preconizada pelos Estados Unidos. 

Essa "pisada na bola" explicaria boa parte do des- 
peito portenho pelo crescimento brasileiro, apesar 
das muitas conquistas dos argentinos ao longo de 
sua história. Depois dos Estados Unidos, a Argentina 
foi o país que mais atraiu imigrantes para as Améri- 
cas. Enquanto o Brasil foi, por muito tempo, um país 
rural, com população dispersa, constituída por ex- 
escravos, o Estado argentino, desde o século 19, fez 
uma cruzada educativa para erradicar o analfabetis- 
mo, urbanizou-se velozmente e fez de seus habitan- 
tes cidadãos com maior grau de participação políti- 
ca. O sucesso era inevitável. 

Mas não foi. Em boa dose, além do engano na es- 
colha do parceiro, uma faceta característica dos ar- 

Perón: ex-coronel, 
rejeitado pelas elites, 
arregimentou as 
massas e desafiou os 
Estados Unidos 



Avenida Paulista, 
em São Paulo 

{ao lado), e Buenos 
Aires: crescimento 

brasileiro preocupa 
Argentina 

gentinos foi determinante no malogro 
do crescimento dos nossos vizinhos. 
Um amor pelo passado fazia com que 
eles vivessem "em meio a um crescente 
sentimento nacional de que o futuro da 
Argentina estava no passado; no Brasil, 
ao contrário, o futuro parecia estar no 
futuro", notam os autores. Assim, o na- 
cionalismo autoritário brasileiro, em 
especial durante a era Vargas, foi essen- 
cialmente laico e mais pragmático que 
o argentino, que dava relevo às Forças 
Armadas, vistas como a única institui- 
ção capaz de pôr fim ao liberalismo 
"caótico" e impor a ordem no país. Isso 
se refletiu mesmo durante os dois mo- 
vimentos revolucionários dos anos 
1930. O nacional dividiu-se entre libe- 
rais paulistas que queriam uma "repú- 
blica nova" e os militares, que deseja- 
vam um Brasil forte. Na Argentina, a 
corrente era única e corria no sentido 
de um retorno ao passado, a volta a uma 
mítica "idade de ouro". 

Vargas - O governo Vargas, ao contrá- 
rio dos seus colegas argentinos (mais 
antiquados), se dava bem com os gru- 
pos industriais e com a elite política, o 
que facilitou o processo de substituição 
de importações ocorrido nos anos 1930 
e provocou uma intensa expansão na 
atividade industrial nacional. Os vizi- 
nhos mantiveram-se presos às oportu- 
nidades do setor agroexportador, cujos 
dias estavam contados. Além disso, "a 
Argentina era uma sociedade dividida, 
sobretudo no campo político e militar. 
Ao contrário do Brasil, o poder estava 
se fragmentando e não se concentran- 
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do", notam os pesquisadores. Como na 
dualidade inicial entre Império e Repú- 
blica, o "atraso" brasileiro funcionava 
melhor do que o "progresso" portenho. 

A ascensão de Péron ao poder trou- 
xe ainda mais dificuldades. Rejeitado 
pelas elites, o ex-coronel voltou-se para 
as massas e implementou um governo 
populista que deu aos sindicatos um 
poder sem precedentes e levantou co- 
mo bandeira uma relação de tensões e 
competição com os Estados Unidos, 
nos moldes dos conservadores dos 
anos 1930. O país isolou-se num capi- 
talismo de Estado, enquanto no Brasil o 
governo Dutra optava por um desen- 
volvimento baseado na liberdade de 
mercado, na abertura da economia e na 

drástica redução da ação estatal. "Am- 
bos os países tiveram dificuldades em 
muitos pontos semelhantes e um de- 
senvolvimento marcado pelo 'stop and 
go'. Os dois alternaram períodos de 
crescimento e de crise, políticas expan- 
sionistas e de ajuste, com o Estado de- 
sempenhando importante papel em 
sua reorientação", avaliam os autores. 
Só que, nas fases expansivas, a Argenti- 
na deu prioridade ao consumo sobre o 
investimento, enquanto o Brasil fez o 
oposto. Gol nosso. 

Curiosamente, durante os anos 1950 
os dois países chegam a um empate téc- 
nico. Do lado brasileiro, Juscelino Ku- 
bitschek consolidava a democracia na- 
cional e planejava o desenvolvimento 
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Sao Paulo {ao lado) 
e o Congresso 
argentino (abaixo): 
democracia 
portenha demorou 
a se consolidar 

industrial movido a capital estrangei- 
ro. No campo argentino, o presidente 
Frondizi preconizava o mesmo, mas o 
poder civil não ganhou força com a 
queda de Perón e a democracia de nos- 
sos vizinhos continuou sendo arbitrada 
pelos militares. A habilidade de JK em 
driblar o conservadorismo nacional e 
implementar suas metas era digna de 
um craque, já que não mexia em fontes 
ideológicas. Frondizi enfrentou, sem 
retroceder, a hostilidade dos militares e 
suas medidas provocaram um pesado 
descontentamento social e um debate 
ideológico-político de uma sociedade 
mobilizada, com operariado reticente a 
abrir mão de suas conquistas com Pe- 
rón. E qualquer tentativa de impor o 

Estado como guia da economia trazia à 
lembrança o passado peronista, o que 
horrorizava as elites. 

Dessa maneira, a industrialização 
argentina ocorreu num clima de im- 
proviso, com baixo preparo técnico. O 
resultado foi uma industrialização caó- 
tica, com muitas fábricas disputando 
um mercado muito restrito, o que gera- 
va limitação nos ganhos com escala e 
aumentava custos. Tanto lá como aqui, 
no entanto, o vento político começava 
a soprar em outra direção e ambos os 
presidentes desenvolvimentistas abri- 
ram caminho para ditaduras militares. 
"As elites econômicas e sociais dos dois 
países mostravam uma clara e crescen- 
te tendência ao inconformismo, que as 

levava a alentar rupturas institucionais", 
dizem os pesquisadores. "As Forças Ar- 
madas, embora às vezes tenham agido 
por conta própria, em muitos casos ten- 
deram a ser porta-voz ou instrumento 
das elites. A democracia nunca foi, nes- 
se período, um valor incorporado pelos 
grupos de poder." Gol contra para os 
dois competidores. 

Ditadura - Apesar de igualmente dano- 
sas, há que se convir que a ditadura na- 
cional foi menos repressiva e estável do 
que a similar portenha, "o que tem a ver 
com o amplo acirramento dos embates 
sociais, a amplitude das ações da guer- 
rilha urbana e a maior fragilidade ins- 
titucional do regime militar argenti- 
no". Mais: ao contrário dos militares 
brasileiros, os argentinos não tentaram 
modernizar o Estado e melhorar a eco- 
nomia. A sua brutalidade só foi inter- 
rompida pelo desastre das Malvinas, 
que determinou uma transição brusca 
para a democracia, com a realização, 
em 1983, de eleições gerais. Nesse meio 
tempo, os dois países sofreram "o fra- 
casso dos planos econômicos, o que ge- 
rou uma sensação de desalento ou, no 
caso argentino, de desespero, em anos 
mais recentes". Mas, hoje, "há no imagi- 
nário argentino a idéia de que os brasi- 
leiros ficaram grandes demais, que têm 
pretensões hegemônicas na América do 
Sul", disse Boris Fausto em entrevista. 
Era bom quando só nos desentendía- 
mos sobre quem era melhor: Pele ou 
Maradona. A partida continua. • 
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LIVROS 

As diferentes tonalidades do desejo 
Este é um estudo co- 

rajoso que desafia a 
leitura feita por ge- 

rações de notáveis pers- 
crutadores do Brasil so- 
bre a complexa trama que 
norteia as relações entre 
raça e sexo no Brasil. Para 
tanto, a autora, em sua 
dissertação de doutorado 
para o Departamento de 
Antropologia da Univer- 
sidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), coloca no 
centro da sua discussão o modo 
como os relacionamentos afetivos- 
sexuais-inter-raciais se estruturam 
e são pensados em diversas socieda- 
des, como bem observa o professor 
Sérgio Carrara em sua apresenta- 
ção feita para o livro de Laura Mou- 
tinho. "O trabalho parte da idéia 

Razão, "cor" e desejo 

Laura Moutinho 

Editora Unesp 

452 páginas/ R$48,00 

de que as representações sociais e 
os valores eróticos atribuídos a ca- 
da raça e ao contato entre elas de- 
vem ser compreendidos no âmbito 
das políticas sexuais adotadas em 
distintos contextos nacionais", as- 
severa Carrara. Para dar uma no- 
va dimensão ao seu estudo, Laura 

Moutinho recorreu a um 
inteligente expediente, fa- 
zendo comparações entre 
as sociedades semelhan- 
tes e, ao mesmo tempo, 
tão diversificadas do Brasil 
e da África do Sul. Segun- 
do a autora, embora as co- 
lonizações européias sem- 
pre tendam a sexualizar o 
colonizado, a política afri- 

  cana foi criada tendo como 
base o ideal do "perigo" 
representado pelo negro e 

seus excessos de sexualidade. Já o 
Brasil adotou um modelo assimila- 
cionista em que se erotizou a mu- 
lher negra, até por razões econômi- 
cas, mas afastou a mulher branca 
do negro. 

Editora da Unesp (11) 3242-7171 
www.editoraunesp.com.br 

A velhice em nova perspectiva 
O país do futuro não 

pensou que, um 
dia, ia se tornar 

uma nação de velhos, mas, 
como mostram os artigos 
reunidos neste livro, a popu- 
lação brasileira envelhece 
rapidamente, fazendo dos 
idosos um dos maiores di- 
lemas para o século 21. O 
eixo central do estudo é bus- 
car uma avaliação crítica da 
relação entre envelhecimen- 
to e dependência, o que 
obriga ao entendimento da com- 
plexidade e da heterogeneidade do 
chamado grupo social dos idosos. Os 
dados dos pesquisadores dão o que 
pensar: 87,1% dos idosos do sexo 
masculino chefiam famílias, 72,6% 
trabalham 40 horas ou mais por se- 
mana e apenas 12,7% têm um ren- 

Os novos idosos 
brasileiros: muito 
além dos 60? 

Ana Amélia Camarano 

(organizadora) 

Ipea 

594 páginas / R$ 40,00 

dimento inferior a um salário míni- 
mo por mês ou não têm renda. No 
caso das mulheres, os números mu- 
dam radicalmente: quase 20% delas 
vivem em casa de parentes, 18,5% não 
têm renda e 17,1% não têm autono- 
mia para lidar com atividades do co- 
tidiano. Diante desse quadro, os au- 

tores se questionam se não 
existe "um conflito de gera- 
ções nas políticas públicas". 
Tem-se como premissa bá- 
sica que uma política para 
a população idosa deve ser 
parte de uma política na- 
cional de desenvolvimento 
sustentável, objetivando 
aumentar o bem-estar da 
população como um todo. 
De acordo com os estudos 
do livro, o idoso participa 
do mercado de trabalho até 

em idades avançadas mesmo na 
condição de aposentado. A atuação 
no mercado de trabalho é uma espe- 
cificidade brasileira, que permite a 
sua volta à atividade econômica sem 
perder a renda da aposentadoria. 

Ipea (21) 3804-8118 
editrj@ipea.gov.br 
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LIVROS 

A música popular 
brasileira na vitrola 
de Mário de Andrade 
Flávia Camargo Toni 
SESC / SENAC 
324 páginas / R$ 8o,oo 

Um trabalho fascinante que 
recupera a intimidade intelectual 

de Mário de Andrade ao catalogar todas as observações 
escritas pelo modernista na capa de seus discos. Mário 
era um ouvinte aficionado por música e adorava ouvi-los 
enquanto se barbeava. A atitude prosaica rendeu 
anotações preciosas sobre gravações de música popular 
e folclórica, escritas com esmero em capas de papelão 
que fazia para, depois, abrigar os discos originais. 

Editora Senac São Paulo (11) 3284-4322 
www.editorasenacsp.com.br / eds@sp.senac.br 

450 anos de história 
da medicina paulistana 
Gilberto Natalini e José Luiz Gomes 
do Amaral (organizadores) 
Imprensa Oficial / APM 
370 páginas / R$ 150,00 

Das práticas médicas dos indígenas 
até o estado da saúde atual, o livro 

traça um painel da história da medicina paulistana, 
com textos, fotos e documentos. Especialistas analisaram 
cada etapa da evolução da prática na cidade de São 
Paulo, incluindo-se a formação das primeiras escolas, 
os centros de pesquisas pioneiros, a participação dos 
médicos nas revoluções, o Sistema Único de Saúde etc. 

www.imprensaoficial.com.br/lojavirtual 

Laços financeiros na luta 
contra a pobreza 
Ricardo Abramovay (organizador) 
Annablume / FAPESP 
248 páginas / R$ 15,00 

UÇM llllKllíU II 

Este livro reúne artigos de Rodrigo 
Gravina Prates Junqueira, Júlio César 
Lima Dias, Mônica Schrõder, Bonnie 

Brusky, entre outros, todos revelando as dificuldades 
financeiras das famílias pobres, encobertas pelo sistema 
financeiro tradicional. Alijados dos processos de crédito 
normais, agricultores familiares e pequenos 
empreendedores urbanos encontraram alternativas para 
redução da pobreza sem ajuda do Estado. 

Annablume Editora (11) 3812-6764 
www.annablume.com.br 

Literaturas Estrangeira 
.• o Brasil: Diálogos Literaturas estrangeiras 

e o Brasil: diálogos 
Laura Zuntini de Izarra (organizadora) 
Associação Editorial Humanitas / 
FAPESP 
268 páginas / R$ 25,00 

Uma leitura interessante, sob 
^^^^^^*^W   o ponto de vista de vários autores, 
sobre como se dá e se deu a intersecção entre 
a nossa literatura e as literaturas estrangeiras. Entre 
os vários textos: "Machado de Assis e Goethe", 
de Eloá Heise; "Leitura paralela de Clarice Lispector 
e Amália Kahana-Carmon", de Nancy Rozenchan; 
"Eluard e os trópicos", de Betina Rodrigues 
da Cunha; "Ungaretti tradutor de Joyce e a questão 
da omissão das fontes", de Lúcia Wataghin, entre outros. 

Associação Editorial Humanitas (11) 3091-2920 
www.fflch.usp.br/humanitas / editorahumanitas@usp.br 

A constituição da 
tradição clássica 
Luiz Marques (organizador) 
Editora Hedra 
328 páginas / R$ 48,00 

Reunião de vários artigos 
em português, espanhol e italiano, 
esse livro traz os primeiros 

resultados do Projeto Temático financiado pela FAPESP, 
que pretende trazer ao leitor um amplo painel sobre 
as formas como o legado dos antigos gregos e romanos 
foi interpretado entre a Idade Média e o século 20. 

Editora Hedra (11) 3097-8304 
www.hedra.com.br 

w 
IV Centenário 
da Cidade 
de São Paulo 
uma cidade entre o 
passado e o futuro 

IV centenário da cidade 
de São Paulo: uma cidade entre 
o passado e o futuro 
Silvio Luiz Lofego 
Annablume 
208 páginas / R$ 30,00 

Em 1954, apesar do seu crescimento 
algo lento em relação ao Rio, 

São Paulo decidiu mostrar no seu IV centenário que era 
a metrópole mais importante. Este livro (cuja pesquisa 
teve apoio da FAPESP) mostra como se organizaram 
eventos culturais, comerciais e industriais que puseram 
em curso a nova ideologia de dominância da cidade. 

Annablume Editora (11) 3812-6764 
www.annablume.com.br 
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Porque tudo é dor., meu chapa 

JORGE ROCHA 

Benzina, aguarrás e fiiego na buemba. É desse material que os sonhos são feitos. Pelo 
menos os meus, nos últimos nove ou oito meses. Tudo piorou nesse meio tempo. 
Meus limites foram transpostos com fúria crescente. Os índices estavam caindo e mi- 

nha personalidade, descompensando. Precisava de um estímulo para manter o equilíbrio e, 
por não poder parar, a melhor solução foi recorrer aos avanços da ciência para metaboli- 
zar angústia e stress. Foi daí que resolvi responder o anúncio daquela empresa. Um nome 
sugestivo: Zen Delivery. 

O serviço anunciado: no interior da mente, yin e yang controlados por aditivos. Havia 
uma quantia a ser paga para quem se deixasse submeter aos tratamentos químicos que ex- 
pandiriam a mente, consciência e humor. Eu havia visto o comercial da empresa num ca- 
tálogo de auto-ajuda para empresários de sucesso. Um futuro melhor para meus impulsos 
naturais: eram o que anunciavam. Para ser sucesso, eu havia desenvolvido uma necessida- 
de orgânica de estar aditivado. 

Foi por isso que me ofereci para estas experiências. Há oito meses. Acabei de receber um 
demonstrativo completo da empresa, junto com meu histórico e fichário da polícia, me co- 
locando limpo outra vez. Pagam bem, me mantêm acordado e tinindo quando é necessá- 
rio e um pouco além. Me fizeram novamente um homem completo - feio, forte e formal. 
E faz bem estar novamente com ficha limpa. Ah, sim. Esse é o pequeno contratempo, o pre- 
ço a pagar pelo mundo maravilhoso. Eu havia sido preso, há três semanas, por espanca- 
mento. Esqueci um detalhe que os homens de branco daquela empresa adoraram: estáva- 
mos falando em potencialidades estimuladas, não somente de prazer e alívio. O tratamento 
da Zen Delivery, vez ou outra, mandava prós picos minha agressividade natural, aquela re- 
sultante de comandos e estímulos que colocam o homem na linha instintiva do animal. 
Daí, era somente selvageria. 

Numa dessas que acabei preso. 
Estava num bar, pronto pra exercitar minha confiança e auto-estima, olhando de vez em 

quando para uma garota que conversava, sem muito interesse, com dois babacas. Enjoado 
da lerdeza daquele jogo que parecia não render nada, resolvi ir ao banheiro. Estava me sa- 
cudindo quando os dois apareceram, querendo tirar satisfação. Esquivei do primeiro soco 
e fui revidar. Apaguei. Somente voltei a mim quando era agarrado por cinco pessoas e tira- 
do, à força, do banheiro. Disseram que eu cheguei a ser requintado. Que eu havia quebra- 
do os braços dos dois. Que o menos ferido teve a mandíbula e todas as costelas quebradas, 
à base de socos e chutes. 

Com essa composição química correndo em minhas veias, por mais que eu possa apa- 
rentar serenidade, há um mar de lava fazendo 100 km em 2 segundos aqui dentro. Melhor 
não mexer comigo. É vitamina e faz bem prós dentes - principalmente dos outros. Mas o 
que importa é que estou solto de novo nas ruas. Talvez faça parte da continuidade de uma 
das tais experiências em que andei me metendo. Os homens de branco avisaram que po- 
deriam acompanhar de perto o "desenvolvimento dos efeitos dos medicamentos estimula- 
dos por situações cotidianas em campo aberto". Voyeurismo: talvez alguém esteja me ob- 
servando nesse exato momento. Me sinto pronto pra atacar, como se fosse compelido a 
isso. Um desejo que surge no estômago, vai se alimentando das excrescências que vejo, 
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ouço, cheiro e tateio ao redor, sobe até a garganta e se espalha pelo corpo, como um câncer 
que quer ser expelido. 

Bem na hora do almoço. 
Resolvo tirar o dia de folga em um parque próximo. Não posso deixar de acompanhar 

o bate-boca de duas pessoas perto de mim. O casal não pára de discutir, bem à minha es- 
querda. Eu não consigo sair do lugar. As vozes vão ganhando corpo na minha cabeça, indo 
em direção contrária à torcida organizada na minha adrenalina. Campainha de Pavlov. Me 
contraio por inteiro. E na seqüência, apago. 

Quando dou por mim novamente, embaixo do meu braço direito, há um rosto. Ou me- 
lhor, algo que um dia foi um rosto de um homem. Agora era uma massa roxa e inchada. 
Batem uns flashes. Estou empurrando a mulher, que grita como se cantasse uma ópera, e 
soco a boca do estômago do homem. Ele se curva e meto uma cotovelada na nuca, soco na 
boca e chute no joelho. Ele cai, a mulher berra e tenta avançar pra cima de mim, mas ga- 
nha uma cotovelada no estômago e um chute na cara. O cara tenta se levantar e é aí que 
vôo por cima dele, prendendo os braços com meus joelhos e travando seu pescoço com o 
braço direito. A canhota vai e volta na cara dele umas quinze vezes, em golpes secos e rápi- 
dos. E daí que eu volto à sintonia. A mulher soluça, mas me olha cúmplice. 

É impressão minha ou está tudo ficando quente? 
Melhor não esperar uma resposta. Fugir. Sim, sim, solução acertada. Correr pra longe e 

deixar tudo voltar a fluir - dá pra sentir a química se ajeitando. À medida que corro, vou 
derrubando, empurrando e me jogando nas pessoas que estão no caminho. Um mendigo, 
um grupo de adolescentes espinhentos, padres, cafetões em trânsito, meninas com apare- 
lhos nos dentes e beatas que quase se oferecem para sessões de tortura. O que interessa é ir 
pra bem longe daquele casal. Métodos seculares de suplantação mostram que somente com 
tensão extrema nos pólos é que se tem o equilíbrio. E esse lado aqui esteve parado demais. 
Faltava alimento. Palavra mágica, porque minhas energias in the box parecem que estão se 
esgotando. Um padre se benze e eu tento saltar um muro, mas meu estômago dói e eu só 
tenho forças pra gritar. Fome. Minha fome. De volta, socando meu corpo inteiro, de den- 
tro pra fora. 

Eu estou à procura de salvação. Tudo o que eu queria. Nada mais. Será que os jornais 
de amanhã irão me demonizar ? Mea culpa, mea culpa e... Uma visão ! No burburinho que 
vai diminuindo na minha cabeça, no fogo que começa a queimar minha carne, fui distin- 
guir o que estava procurando. Agora eu vi. Ele está ali - reconheço porque está usando a 
mesma roupa que os homens de branco usam. Ele está aqui, dá a impressão de que sempre 
esteve, e se destaca pra mim - só pra mim, eu sei - no meio daquele bolo de carne. Dá pra 
definir seu rosto, sentir seu cheiro asséptico e, com o que resta de visão, ler seus lábios mur- 
murando - pra quem ? - meu veredicto. 

Combustão espontânea. Fim da experiência. Buscar novo espécime. 

JORGE ROCHA nasceu em Campos, RJ, e mora em Belo Horizonte, MG. Jornalista e professor uni- 
versitário, é editor do site Patife (www.patife.art.br). 
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TropiNet.org 

A conexão 
entre as doenças 
tropicais e seus 
pesquisadores. 
Se você faz parte da comunidade médica e 

científica e tem interesse em compartilhar 

experiências e informações sobre as doenças 

tropicais, já existe um espaço virtual que pode 

transformar esta conexão em mais um passo 

para solucionar o problema. TropiNet™ é uma 

rede que pode conectar pesquisadores de todo 

Brasil envolvidos com o tema. Uma proposta de 

responsabilidade social da Novartis que valoriza 

o trabalho de profissionais como você. 

Acesse o site www.tropinet.org 
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