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Morcego dourado

Um morcego de pêlo amarelo e patas longas, cuja espécie era dada como extinta, 
foi descoberto na costa Norte do Peru, perto da fronteira com o Equador — distante 
do que era considerado seu hábitat natural, a Amazônia. O Noctilio leporinus
é peculiar também porque se alimenta de pequenos peixes, o que lhe valeu 
o apelido de morcego-pescador. Sua presença na costa peruana é sinal de que 
ele conseguiu subir ao cume da cordilheira dos Andes e chegarao litoral, afirmou 
à AFP o biólogo Víctor Pacheco, chefe de Mastozoologia do Museu de História 
Natural da Universidade de San Marcos, no Peru.
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■ Números atrasados 
Preço atual de capa da revista 
acrescido do valor de postagem.
Tel. (11) 3038-1438

■ Assinaturas, renovação 
e mudança de endereço
Ligue: (11) 3038-1434 
Mande um fax: (11) 3038-1418
Ou envie um e-mail: 
fapesp@teletarget.com.br

■ Opiniões ou sugestões
Envie cartas para a redação 
de Pesquisa FAPESP 
Rua Pio XI, 1.500
São Paulo, SP 05468-901
pelo fax (11) 3838-4181 
ou pelo e-mail: 
cartas@fapesp.br

■ Site da revista
No endereço eletrônico 
www.revistapesquisa.fapesp.br
você encontra todos os textos 
de Pesquisa FAPESP 
na íntegra e um arquivo 
com todas as edições da revista, 
incluindo os suplementos 
especiais. 
No site também estão 
disponíveis as reportagens 
em inglês e espanhol.

■ Para anunciar
Ligue para: (11) 3838-4008
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As reportagens de 
Pesquisa FAPESP retratam a
construção do conhecimento
que será fundamental para 
o desenvolvimento do país.
Acompanhe essa evolução.

cartas@fapesp.br
CARTAS

Sono

Os artigos da Pesquisa FAPESP conti-
nuam se superando.Prova disso é o
texto “Corpo no limite”,de Ricardo
Zorzetto e Francisco Bicudo (edição
133).Primoroso! As fotos de Alexan-
dre Cappi complementam sedutora-
mente as informações.Parabéns!

MARIA HELENA DA NÓBREGA

FFLCH-USP
São Paulo,SP

Parabéns pela capa da edição 133 da re-
vista Pesquisa FAPESP (“Ao vencedor,
bons sonhos”).Sen-
sibilidade para ir di-
reto ao ponto,com
graça e leveza.

MARCIO PUDENZI

Campinas, SP

Divulgação

Parabéns pela bri-
lhante iniciativa de
difusão de ciência e
tecnologia quetem
nos apoiado enor-
memente em nos-
so trabalho de for-
mação de cidadãos e profissionais de
setor comprometidos com o desen-
volvimento sustentável.

DÉCIO MARTINS GOMES

INSTITUTO CONVERGÊNCIA DE C&T
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Brasília, DF

RNA

A reportagem feita por Maria Guima-
rães na edição 133 apresenta como tí-
tulo “De servo a senhor”e como subtí-
tulo – e aí está o problema – “Molécu-
la de RNA assume o lugar do DNA co-
mo promessa para combater doenças”.
Embora a matéria esteja bem redigida,
ela só trata do RNAi como possível tra-
tamento,o que não condiz com o sub-

título abrangente da palavra RNA,des-
de que muitos pesquisadores,inclusive
esta que lhes escreve,trabalham com
RNA na forma de mensagem em cé-
lulas transfectadas ou visando também
ao controle de doenças como câncer e
infecciosas.Assim,se a idéia inicial era
abordar o uso de RNA num sentido
amplo,deveria haver,logicamente,re-
ferências aos vários estudos,muitos de-
les patrocinados pela própria FAPESP.
Se,por outro lado,a intenção era rela-
tar apenas os avanços do RNAi,a jor-
nalista há de convir que seu título foi
maior que o próprio Gulliver.Esse ti-
po de abordagem dá ao leitor um viés
informativo que não cabe mais em

nossa ciência.Ao ler
um artigo dessa for-
ma em uma revis-
ta científica como a
da FAPESP,leigos
e pesquisadores de
outras áreas hão de
pensar que o úni-
co tipo de terapia
genética agora é o
RNAi,e isso,na mi-
nha opinião,causa
desinformação.
Desse modo,acho
cientificamente
saudável colocar os
RNAs em seus de-
vidos lugares.

ARLETE A. MARTINS COELHO-CASTELO

FACULDADE DE MEDICINA DE

RIBEIRÃO PRETO/USP
Ribeirão Preto,SP

Nota da redação: A intenção da re-
portagem foi mostrar o RNA sob uma
nova luz.Tratamos especificamente
do RNAi porque é onde há,no mo-
mento,maior investimento da área
médica.Em uma revista de divulga-
ção científica – e não revista científica
– como Pesquisa FAPESPé impossível
esgotar assunto tão amplo e impor-
tante como o RNA.

Cartas para esta revista devem ser enviadas para 
o e-mail cartas@fapesp.br, pelo fax (11) 3838-4181 
ou para a rua Pio XI, 1.500, São Paulo, SP, 
CEP 05468-901. As cartas poderão ser resumidas
por motivo de espaço e clareza.
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D esta vez vamos postergar por algumas
linhas os usuais comentários sobre os
destaques da edição por duas boas ra-

zões:um convite especial aos leitores e
mais um prêmio conquistado pela revis-
ta.Primeiro o convite:desde março Pes-
quisa FAPESP, em parceria com a Livraria
Cultura,realiza mensalmente os Encon-
tros com a Pesquisa.Trata-se de uma con-
ferência feita pela personagem mais im-
portante de uma reportagem de peso pu-
blicada na revista,em geral a da capa do
mês,seguida de debate com o público.O
evento,por ora na Cultura do Shopping
Villa-Lobos,é aberto,nada formal e tem a
intenção de facilitar o diálogo direto,bem
próximo,entre cientistas que têm dado
contribuição importante para a constru-
ção do conhecimento,a inovação tecnoló-
gica ou a criação de importantes institui-
ções científicas no país e pessoas interes-
sadas em tudo isso,pelas motivações mais
diversas.O primeiro encontro,com o res-
peitado neurocientista Miguel Nicolelis,
aconteceu em 21 de março,e só não foi
anunciado em nossa edição passada por-
que a revista já estava na gráfica quando fe-
chamos a programação.Foi uma experiên-
cia estimulante:pouco mais de duas ho-
ras entre uma brilhante apresentação e o
diálogo intenso,vivo,a partir de questões
propostas pelo público presente.O segun-
do encontro – e aqui vai finalmente o con-
vite aos leitores que se encontrem em São
Paulo na data – acontecerá em 25 de abril,
às 19 horas,na mesma Cultura do Villa-
Lobos.O conferencista será o médico e ge-
neticista mineiro Sérgio Danilo Pena,que
certamente tem muito de importante e
novo a contar para encantar a platéia.

Agora o prêmio que toda a equipe co-
memora:o jornalista Marcos de Oliveira,
nosso editor de tecnologia,ganhou o se-
gundo lugar do II Prêmio SAE de Jorna-
lismo,iniciativa da Sociedade de Enge-
nheiros da Mobilidade.A reportagem que
mereceu essa distinção,entre 99 inscritas
do país inteiro,foi “Reforma energética”,
que mostra o hidrogênio como um im-
portante combustível alternativo para ge-
rar energia elétrica e movimentar veícu-
los.O texto foi publicado na edição 126,
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de agosto de 2006. E é fácil lê-lo: basta se
valer do mecanismo de busca de nosso
site, www.revistapesquisa.fapesp.br. Mais
detalhes sobre o prêmio e os Encontros
com a Pesquisa estão na página 19.

Quanto aos destaques,comecemos pe-
la reportagem de capa,que se debruça so-
bre valiosa pesquisa no campo da genética
de populações conduzida por Sérgio Dani-
lo Pena e Maria Cátira Bortolini,cujos re-
sultados demonstram que o trecho da
África Ocidental que vai do Senegal à Ni-
géria forneceu,durante pouco mais de três
séculos,muito mais escravos ao Brasil do
que se imaginava.O que se vê a partir da
página 36 no texto de Ricardo Zorzetto,
editor interino de ciência,é a genética cru-
zando o caminho da história para am-
pliar nossa compreensão de que país e que
povo efetivamente somos.Articula-se in-
timamente com essa reportagem a bela en-
trevista pingue-pongue desta edição com
a antropóloga Lilia Schwarcz,feita pelo
editor de humanidades,Carlos Haag,e na
qual a pesquisadora trata entre outros te-
mas da polêmica dos conceitos de raça e
racismo no Brasil.

Na seção de tecnologia quero destacar
a reportagem do já citado editor Marcos
de Oliveira,a partir da página 62,em que
ele detalha que passos o país deve cumprir
para transformar o biodiesel,de fato,num
importante biocombustível nacional,de-
pois da construção,nos últimos quatro
anos,de quase 30 usinas e do desenvolvi-
mento de novas tecnologias de produção.
No campo da política,de olhos postos no
tema fundamental da pesquisa para ino-
vação,vale se deter na reportagem da edi-
tora Claudia Izique,a partir da página 22,
sobre um novo e importante instituto vir-
tual que acaba de ser criado para investi-
gações fundamentais em tecnologia da in-
formação (TI) e tecnologia da comunica-
ção (TC),fruto de parceria entre a FAPESP
e a Microsoft.Para finalizar,em humani-
dades merece leitura calma e atenta a par-
tir da página 80 a reportagem sobre as re-
lações diplomáticas entre o Vaticano e o
Brasil,também da lavra de Carlos Haag,
nesse momento em que se aproxima a pri-
meira visita de Bento XVI ao país.

07-134-pesquisa-editorial  30/3/07  5:50 PM  Page 7
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Carmen Portinho lutou pelos direitos das mulheres e ajudou
a mudar a arquitetura e as artes no Rio de Janeiro

lgum tempo depois de instalado na
Presidência da República por força
de um golpe, em 1930, Getúlio
Vargas recebeu a zoóloga Bertha
Lutz e a engenheira Carmen
Portinho, que reivindicavam 
o direito ao voto para mulheres.

O pedido foi aceito, instituído por ele em
1932 e ratificado pela Constituição de
1934. Carmen tinha menos de 30 anos e
uma carreira fulgurante pela frente. Mais
de meio século depois, em 1987, ela 
foi ao Congresso Nacional com outras 
300 mulheres para entregar a Ulysses
Guimarães, presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, a Carta das
Mulheres. Carmen contava então com 
84 anos e continuava na luta pelos direitos

femininos. As vitórias conseguidas ao 
lado de Bertha e de outras tantas pioneiras
haviam sido muitas, mas no final do 
século XX a desigualdade persistia e era
preciso seguir na luta.

Carmen Velasco Portinho foi a terceira
mulher a se formar em engenharia no 
país, em 1925, pela Escola Politécnica 
da Universidade do Brasil (atual
Universidade Federal do Rio de Janeiro).
Era natural de Corumbá, Mato Grosso,
e mudou com os pais para o Rio de Janeiro
aos 4 anos. Quando perguntada por que
escolheu engenharia, uma profissão então
procurada apenas por homens, ela dizia 
que o fez por motivos práticos. Filha mais
velha entre nove irmãos, Carmen desejava 
a independência financeira. “Naquele

Sempre na vanguarda

NELDSON MARCOLIN
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panfletos feministas sobre
o Rio”, conta a arquiteta
Ana Luiza Nobre, autora
de Carmen Portinho – 
O moderno em construção
(Relume Dumará e
Secretaria Municipal de
Cultura do Rio). Em 1922,
também com menos de 20
anos, fundou a Federação
Brasileira pelo Progresso
Feminino com Bertha
Lutz, Stela Guerra Duval,
Maria Amália Bastos. Em
1931, elas organizaram o 
II Congresso Internacional
Feminista, ao final 
do qual Bertha e Carmen

urbanista no Brasil, pela
extinta Universidade 
do Distrito Federal,
em diploma assinado 
por Mário de Andrade.
Nos anos 1940 chefiou 
o Departamento de
Habitação Popular para
traçar um plano de
acomodação dos
funcionários públicos em
apartamentos funcionais,
perto do emprego. Dessa
proposta saiu o projeto do
conjunto do Pedregulho, no
Rio. O arquiteto da obra,
elogiada em todo o mundo,
foi Affonso Eduardo 
Reidy, companheiro de
Carmen. Na época,
não era incomum algumas
feministas evitarem 
o casamento formal como
um modo de afirmar suas
convicções, embora não 
se possa dizer com certeza
que era essa a intenção 
de Carmen. Foi Reidy 
quem também projetou 
o prédio do Museu de 
Arte Moderna do Rio,
nos anos 1950, do qual 
ela foi diretora. Na década
seguinte, a engenheira
passou a dirigir a Escola
Superior de Desenho
Industrial e lá ficou entre
1967 e 1988.

Carmen morreu em
2001, aos 98 anos.
Não teve filhos, mas 
adotou informalmente 
uma menina de 6 anos,
filha de sua irmã,
morta precocemente – 
por coincidência, também
chamada Carmen,
irmã da atriz e cineasta 
Ana Maria Magalhães,
autora do documentário 
Lembranças do futuro, sobre
Reidy, de 2004.

tempo, todos os que se
formavam em engenharia
arranjavam trabalho”,
contou em entrevista à
revista Ciência Hoje, em
1995. Ela acertou na mosca:
começou a trabalhar 
na Diretoria de Obras 
e Viação da prefeitura
carioca, no ano seguinte.

Antes de mergulhar 
no trabalho, ela já tinha
uma trajetória de defesa 
da cidadania da mulher.
“Quando era muito jovem,
com 15 anos, Carmen
pegava carona em
precários aviões para jogar

Com Lúcio
Costa (na 
página ao 

lado) e em 
visita à obra

(ao lado):
atenção a todos

os detalhes

redigiram, assinaram e
encaminharam a Vargas
um documento sobre os
direitos das mulheres.
Antes, em 1929, Carmen
havia fundado a União
Universitária Feminina e
posteriormente, em 1937,
a Associação Brasileira de
Engenheiras e Arquitetas.

Como profissional 
de engenharia ela não
ficou atrás. Em 1936 
criou o anteprojeto para 
a futura capital do Brasil 
no Planalto Central 
e foi a primeira mulher 
a receber o título de

Com Juscelino
Kubitschek: 
projetos ousados
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FOTOS MIGUEL BOYAYAN

Q
uando vós nos feris, não sangramos nós?
Quando nos divertis, não rimos nós? Quando
nos envenenais, não morremos nós? E se nos
enganais, não haveremos nós de nos vingar? Se
somos como vós em todo o resto, nisto tam-
bém seremos semelhantes. Se um judeu enga-
nar um cristão, qual a humildade que encon-

tra? A vingança. Se um cristão enganar um judeu, qual
deve ser seu sentimento, segundo o exemplo cristão?
A vingança, pois”, fala Shylock, o polêmico persona-
gem de O mercador de Veneza, de Shakespeare. Lon-
ge de defender a violência, o bardo retrata um senti-
mento, infelizmente tão humano, embora de “cienti-
ficismo”newtoniano, da “ação-reação-ação”etc. quan-
do a questão são as supostas diferenças raciais. A mi-
nistra Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de Po-
lítica da Promoção da Igualdade Racial, disse, em
entrevista recente, que “não é racismo quando um ne-
gro se insurge contra um branco, porque quem foi
açoitado a vida inteira não tem a obrigação de gos-
tar de quem o açoitou”. Concordar ou não concordar? 

‘
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vo e de sua capacidade de servir de base
para o tão sonhado desenvolvimento
econômico, político e cultural. Balizados
na interpretação racista, postas as ori-
gens mestiçadas do povo brasileiro, serí-
amos incapazes ao desenvolvimento e ao
progresso”, escreve o professor do Depar-
tamento de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Pai-
xão, em seu artigo “O justo combate”.
O conceito de “raça”já chega ao Brasil “fo-
ra do lugar”, necessitando do “jeitinho
brasileiro” para funcionar. “Se falar na
raça parecia oportuno, o tema gerava pa-
radoxos: implicava admitir a inexistên-
cia de futuro para uma nação de raças
mistas como a nossa. A saída foi preco-
nizar a adoção do ideário científico, po-
rém, sem seu corolário teórico, ou seja,
aceitar a idéia da diferença ontológica
entre as raças sem a condenação à hibri-
dação, já que o país, a essas alturas, esta-
va irremediavelmente miscigenado”, ob-
serva Lilia.“Incômoda era a situação des-
ses intelectuais, que oscilavam entre a
adoção de modelos deterministas e a ve-
rificação de que o país, pensado nesses
termos, era inviável.”Pior: modelo de su-
cesso na Europa de meados dos oitocen-
tos, as teorias raciais chegaram tardia-
mente ao Brasil.“Raça, desde então, apa-
rece como um conceito de negociação,
sendo que as interpretações variavam.”

O debate anacrônico se deu em vá-
rios territórios: as escolas médicas de Re-
cife e do Rio de Janeiro (onde nasceu a
“medicina política”), as faculdades de di-
reito, o Instituto Histórico e Geográfi-
co Brasileiro, os museus etnológicos e a
literatura, mesmo a de ficção. Represen-
tante médico, o maranhense-baiano Ni-
na Rodrigues assumia um darwinismo
racial que preconizava a separação das
raças: a seleção natural daria cabo, no
processo competitivo, das inferiores, que
seriam postas sob controle ou elimina-
das. Com ele, a medicina adquiriu fo-
ros políticos na medicina legal: “Os
exemplos de embriaguez, alienação, epi-
lepsia, violência etc. passaram a compro-
var os modelos darwinistas sociais em
sua condenação do cruzamento, em seu
alerta à ‘imperfeição da hereditarieda-
de mista’”, observa Lilia. O médico alago-
ano Arthur Ramos, representante do sé-
culo XX, preferiu “dourar” a pílula do
doutor Nina, modificando raça e mes-

tiçamento por cultura e aculturação.“Os
problemas nacionais passam a ser relidos
à luz do referencial cultural, e não bioló-
gico.Assim, ao contrário das mazelas dos
genes, supostamente eternas, os da cul-
tura eram alteráveis por processos que
mudassem hábitos sociais herdados”, ex-
plica Paixão. O racismo à brasileira.

Do lado jurídico, Sílvio Romero, de
Recife, passou a defender que “o proces-
so caldeador seria de importância fun-
damental para a adaptação aos trópi-
cos dos descendentes de europeus e, as-
sim, os eurodescendentes brasileiros, sem
perder seus atributos originais, incorpo-
rariam o legado dos outros grupos ra-
ciais, absorvendo suas melhores quali-
dades”. Daí para o entusiasmo racial de
Gilberto Freyre foi um pequeno passo,
cuja grande inovação, nota Paixão, foi
valorizar as matrizes genéticas e os hábi-
tos culturais ordinários que formaram o
povo brasileiro, sem perder tempo com
pudores de ordem ético-racial. O bra-
sileiro agora deveria se orgulhar de sua
mistura. Embora não seja um conceito
diretamente forjado por Freyre, logo se
começou a falar, pelo globo, da “demo-
cracia racial”brasileira, ainda que ela sur-
ja num momento em que nem sequer
democracia política existia no país. Em
São Paulo, Florestan Fernandes, irado
com Freyre, retruca esse otimismo (em
verdade, o autor de Casa-grande & sen-
zala não escondeu o sadismo que existia
na relação entre escravos e senhores, en-
tre negros e brancos) com a tese de que
a assimetria da escravidão permaneceu
a funcionar.

Segundo Fernandes, o processo de
modernização trouxera uma possibili-
dade de não efetiva realização de uma
democracia racial, já que o nosso mode-
lo, como o da relação senhor-escravo,
permanecia dependente e periférico. Dis-
criminar, longe de exceção, seria uma
tradição entre nós. Nos anos 1990 antro-
pólogos como Lilia e Peter Fry vão reto-
mar de forma crítica o “mito da demo-
cracia racial”, valorizando, em especial,
o conceito de “mito”, já que não se podia
acreditar na tal democracia de raças.“As-
sim como não se pode negar o racismo,
não se pode abrir mão de falar das sin-
gularidades dessa sociedade misturada.
Não apenas a mistura biológica, mas a
miscigenação dos costumes e da religião”,

O dilema, hamletiano, é dos mais
complexos. Como, aliás, é tudo o que se
refere à raça, em especial num país co-
mo o Brasil. Afinal, aqui,“ninguém é ra-
cista”, como determinou, em 1988, no
centenário da Abolição, uma pesquisa
cujos resultados eram sintomáticos: 97%
dos entrevistados afirmaram não ter pre-
conceito. Mas, ao serem perguntados se
conheciam pessoas e situações que reve-
lavam a discriminação racial no país,
98% responderam com um sonoro “sim”.
“A conclusão informal era que todo bra-
sileiro parece se sentir como uma ‘ilha de
democracia racial’, cercado de racistas
por todos os lados”, avalia a antropóloga
Lilia Moritz Schwarcz, do Departamen-
to de Antropologia da Universidade de
São Paulo, autora, entre outros, de Retra-
to em branco e negro, O espetáculo das ra-
ças e As barbas do imperador. Democra-
cia racial ou inferno racista? “O primei-
ro procedimento é destacar o caráter
pseudocientífico do termo ‘raça’, mesmo
porque seu sentido é diverso de lugar
para lugar e suas determinações de cará-
ter biológico têm efeito apenas relativo e
estatístico. Não há como imputar à natu-
reza o que é da ordem da cultura: a hu-
manidade é uma, as culturas é que são
plurais”, analisa Lilia.

Curiosamente, o racismo é um tema
nascido com a modernidade, que “ape-
sar de tão globalizada, encontra-se mar-
cada por ódios históricos, nomeados a
partir da raça, da etnia e da origem”. So-
mos “quase brancos, quase pretos”, co-
mo cantam Caetano e Gil, em Haiti, e,
por isso passamos nossa história a dis-
cutir esse “quase”.“A raça, no Brasil, sem-
pre foi um tema usado (e abusado) por
‘pessoas’ fora do estatuto da lei. Nessa so-
ciedade marcada pela desigualdade e pe-
los privilégios a ‘raça’ fez e faz parte de
uma agenda nacional pautada por duas
atitudes paralelas e simétricas: a exclu-
são social e a assimilação cultural. Ape-
sar de grande parte da população per-
manecer alijada da cidadania, a convi-
vência racial é, paradoxalmente, infla-
cionada sob o signo da cultura e reco-
nhecida como ícone nacional.” Isso não
é de hoje.

“Passado o secular período do escra-
vismo, entre 1890 e 1920, a elite brasilei-
ra se debateu com a angústia quanto às
origens genéticas mestiças de nosso po-
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O racismo é
sempre deletério,
sempre 
uma perversão.
Não há nada 
de natural nele,
que é uma
construção
cultural nascida
das profundas
diferenças sociais
que nos dividem

‘

escreveu Lilia. A democracia racial é um
mito, não há dúvida.“Mas o mito guar-
da uma importância por ele mesmo, ten-
do em vista sinalizar um desejo coletivo,
ausente de outras realidades, onde a dis-
criminação racial não faria questão de se
manifestar de forma velada. Consideran-
do que toda sociedade se articula em tor-
no de mitos de origem (como o ameri-
can way of life ou a liberdade, igualdade
e fraternidade, dos franceses), o da de-
mocracia racial seria apenas um entre
outros”, avalia Paixão. “Dessa maneira,
se vai longe o contexto intelectual de fi-
nais do século passado; se já não é mais
cientificamente legítimo falar das dife-
renças raciais a partir de modelos darwi-
nistas sociais, a raça, porém, permane-
ce como tema central do pensamento
brasileiro”, acredita Lilia.

■ Quando até a secretária Especial de Po-
lítica da Promoção da Igualdade Racial
usa o “senso comum” para justificar o ra-
cismo, o que se pode esperar da sociedade?  
— Foi evidentemente uma declaração
infeliz. Mas é preciso desmontar o que
há por trás do senso comum, dessa fala
que “aflora”. O racismo é sempre deleté-
rio. Ele impede que você avalie uma pes-
soa, partindo de uma formação física, so-
bretudo da coloração da pele, ou então
que você atribua à coloração da pele uma
explicação de ordem biológica. O racis-
mo é sempre uma perversão. Não há na-
da de natural nele, que é uma constru-
ção cultural nascida das profundas dife-
renças sociais que nos dividem. Eu acho
correto que se recorra à história para ten-
tar entender e modificar esse panorama,
formar uma política. Mas chamar de na-
tural qualquer tipo de racismo é fazer da
história um campo de batalha ideoló-
gico. Não há naturalidade aí. Acho que
isso pode levar de fato a uma excitação,
a um ódio e, sobretudo, a algo que de que
todos devemos discordar, que é transfor-
mar a raça humana numa essência, nu-
ma realidade. Ela não é raça, é uma cons-
trução social e política.

■ Como ciência e racismo se relacionaram
historicamente no Brasil?
— O Brasil é um país de paradoxos, por-
que ao mesmo tempo que nós carrega-
mos esse tremendo pessimismo, que foi
do século XIX até os anos 1930, depois

convivemos com um grande otimismo:
raça sempre deu muito o que falar no
Brasil, para o bem e para o mal, como
elemento de detração ou como elemen-
to de positivação. Esse senso comum, ele
já foi ciência, ou seja, o preconceito já foi
conceito. No final dos dezenove, a pon-
ta de lança científica brasileira e a in-
ternacional diziam que a mistura de ra-
ças era prejudicial e que um país forma-
do por raças muito diferentes estava fa-
dado à decadência. Nina Rodrigues, da
Escola de Medicina da Bahia, era o arau-
to dessa idéia. Ele mostrava, a partir da
idéia de que a esquizofrenia, a bebida, a
loucura, inclusive as tatuagens, eram de-
monstrações de que os indivíduos eram
degenerados e que essa degeneração pas-
saria para o corpo da nação. Essa seria
uma nação sem futuro. Essa visão não
era só de Rodrigues; nós a encontráva-
mos em Euclides da Cunha, cujo relato
maravilhoso é cheio de confrontos: o ser-
tanejo é um desequilibrado, um degene-
rado, porque é fruto de raças muito equi-
libradas e diferentes. Ao mesmo tempo,
ele também é “rocha viva, a rocha dura”.
Euclides da Cunha não dá conta de que,
nem por que, enfim, esse mestiço sobre-
vive. Sílvio Romero, por exemplo, tem
uma frase sensacional que revela o es-
pírito de época: “É preciso não ter pre-
conceito. Os homens são diferentes”. En-
tão, nessa época, ter preconceito era afir-
mar a igualdade. Agora isso virou um
senso comum. Nos anos 1930 há uma
exaltação oficial da mestiçagem como
nossa profunda singularidade, a saída
que o Brasil dará para o mundo. A ci-
ência passa a deslegitimar a idéia de que
a mestiçagem é ruim. O senso comum
assume isso também.

■ Essas teorias chegam aqui “copiadas” ou
passam por uma adaptação?
— O movimento no Brasil estava na
contramão, porque, no momento em
que as teorias raciais viram a palavra de
ordem da ciência brasileira, estavam en-
trando em descrédito na Europa. E no
momento em que as teorias raciais pas-
sam a ser desacreditadas no Brasil, isso
já nos anos 1930, 40, na Europa elas vol-
tam com força, com a questão do na-
zismo. As idéias, quando entram nesse
momento da história brasileira, e nessa
configuração social, política e específica,
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migração, e emigrantes brancos, e pede
o movimento dos dois lados. De um, a
emigração branca e selecionada e, de ou-
tro, faz um elogio à esterilização de mes-
tiços. Quer dizer, o país da alentada de-
mocracia racial estava a um passo do
apartheid social.

■ De que forma a raça foi usada como for-
ma de criar uma identidade nacional? 
— Esse é um processo lento, porque sa-
bemos que nações são construções, pro-
jetos feitos de memórias. Como dizia
Walter Benjamin,“a memória é um pas-
sado feito de agora, repleto de agora”. A
memória é feita de algumas lembran-
ças e de muitos esquecimentos. Um pro-
cesso de formação de uma memória na-
cional é um processo de esquecimento,
de seleções e de reelaborações. Até de
uma literatura, como a de 1922, que
mostrou que criamos um Estado, mas
não uma nação. A identidade, ela é uma
construção contrastiva e o material, o
fermento da identidade, era a idéia da di-
ferença. Então era preciso fermentar es-
sa noção da diferença. Esse bolo vai sen-
do cozinhado durante o século XIX e a
gestão de Pedro II é fundamental para
entender esse modelo de Brasil que vai
se construindo. Pedro II não era gran-
de adepto dos modelos racialistas, mas
não se pode dizer que não fosse influen-
ciado pela época, pois, lembrando Sílvio
Romero, nesse momento, assumir as di-
ferenças era não ter preconceito. Daí a
seleção do indígena como o ícone da na-
cionalidade, embora o indígena roman-
tizado. Essas teorias raciais entrariam em
fins do século XIX na Faculdade de Di-
reito, na Faculdade de Medicina, nos cír-
culos militares. Mas foi no começo do
século XX que esse debate em torno da
raça fica mais evidenciado. O interessan-
te é que, para a confirmação da identi-
dade, a raça teve que ser positivada: as-
sim como no Império você positiva o in-
dígena, no século XX, positiva-se a mes-
tiçagem.A mestiçagem de nosso profun-
do veneno se transforma na grande vir-
tude: é o momento em que você tem a
oficialização da capoeira, a descrimina-
lização do candomblé, o futebol se trans-
forma numa prática negra, Nossa Senho-
ra Aparecida se transforma numa santa
mestiça, ícone nacional. Nos anos 1930
a raça vira de fato um elemento da na-

ganham uma nova dimensão e, inclu-
sive, na nova leitura, uma seleção.Afinal,
uma coisa é pensar na eugenia em povos
não misturados, outra é a eugenia em
povos já misturados, os chamados de la-
boratórios raciais. Aqui, o que houve?
Um casamento de teorias que em outros
lugares acabaria em  desastre. Claro que
são as teorias do evolucionismo com as
teorias mais deterministas raciais, por-
que o determinismo racial supõe o quê?
Não há como misturar. O evolucionis-
mo prevê o quê? A idéia de que certas
misturas podem ser benéficas e outras
não. Há uma seleção. Não foi uma cópia,
mas uma tradução.

■ Como entender as tentativas de bran-
queamento da nação, por meio de imi-
grantes, separação de raças e outras ini-
ciativas? 
— Essa saída, via branqueamento, é um
exemplo da solução à brasileira, porque
não é dizer que o Brasil evitou o bran-
queamento. Claro que não, porque há to-
do um movimento na Europa que prevê
a política da eugenia. Mas para poder
aplicar a política de branqueamento num
contexto já “branco” é diferente de pen-
sar em política de branqueamento num
país em que a população está africaniza-
da. Já se pede uma política de emigração.
João Batista Lacerda, do Museu Nacio-
nal, vai participar do Congresso Oficial
das Raças. Naquele momento, vivemos
no contexto do pan-americanismo, há
um receio político de que os Estados Uni-
dos pratiquem uma política de invasão
dos nossos territórios e Lacerda leva co-
mo saída o branqueamento. Ele mostra
como, num estágio de cem anos, o Brasil
seria branco, pela seleção natural e pela
implementação de políticas migratórias
brancas. Para ter noção do “calor da ho-
ra”, Lacerda é considerado pessimista,
pois falou em um século, o que seria de-
mais para o branqueamento da nação. Is-
so sem esquecer de política de migração
implementada sobretudo por Pedro II.
Pode-se entender a política de migração,
mas por que branca? A explicação está no
conteúdo racial ideológico dessa políti-
ca. Há, por exemplo, um professor da Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro,
Renato Kehl, que era partidário do mo-
delo da África do Sul. Ele faz um elogio à
política sul-africana, que selecionava a

Não falar 
a respeito não
significa que 
você não viveu 
o problema. 
As pessoas
negam e jogam
no outro 
o racismo 
que na verdade 
é de cada um

‘
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também é um racismo que sempre joga
no outro a cota de preconceitos. Pode
ser o argentino, no caso do futebol. O la-
do bom do momento em que nós vive-
mos é enfim que as pessoas estão pas-
sando a refletir sobre essa questão. Não
falar a respeito não significa que você
não viveu o problema. As pessoas negam
e jogam no outro o racismo que na ver-
dade é de cada um.

■ O que acontece quando se junta a ques-
tão racial à de gênero?
— Já é uma discriminação duplicada.
Não é a dupla jornada de trabalho, mas
é a dupla jornada de preconceito, porque
se existe um leque de representações ne-
gativas com relação ao malandro, ao
mestiço, quando se refere à mulher, is-
so aumenta.A mulata é palco para a idéia
de que não é só a preguiça, mas os atos
sexualmente condenáveis; há a influên-
cia da prostituição, a traição, a mulata
que é matreira.

■ Enfim, como antropóloga, qual é a sua
visão do futuro do conceito de raça e do
“ser brasileiro”?
— Nós acionamos várias brasilidades de-
pendendo do lugar, do momento e da si-
tuação, porque é um conceito baseado,
sobretudo contrastivo. A identidade se
constrói pela imposição que ela apresen-
ta, pela posição que ela ilumina. Escre-
vi um artigo para um jornal de Portugal
sobre um jogo de futebol, em Paraisópo-
lis, que se chama “Preto contra Branco:
é um jogo de futebol, no final do ano”.
Nele as pessoas mudam de posição: num
ano jogam pelo Preto, noutro pelo Bran-
co. Daí, você nota como, primeiro, a iden-
tidade é uma questão circunstancial e
raça, uma situação, no senso comum,
“passageira”. As pessoas “embranque-
cem”, “empretecem”. O que é uma pro-
va de como raça, não como um concei-
to biológico, mas raça como uma cons-
trução social, continua a ser acionada no
nosso imaginário. O que eu posso dizer,
sem medo de errar, é que as raças sem-
pre deram o que pensar no Brasil, por-
que, enfim, elas sempre acionaram, em
momentos estratégicos, que a identida-
de, também pensada como uma cons-
trução, é transformada num elemento
conformador de políticas públicas e de
políticas de Estado. ■

cionalidade, mas como “a boa raça”, “a
boa mistura”, e uma mistura racial se
transforma cada vez mais numa mistu-
ra cultural.

■ Como se pode reunir preocupação com
raça e racismo?
— Na verdade, não há uma solução de
continuidade. Pode parecer, pela etimo-
logia, raça e racismo, que há, mas não
obrigatoriamente. Estávamos à beira de
uma política de apartheid social, de po-
líticas raciais evidentes. Estávamos para
implementar uma política oficial de ra-
cialização, o que não aconteceu. Já o ideá-
rio modernista transformou o tema da
raça num tema da humanidade. A pri-
meira definição de Macunaíma é um
homem sem raça; daí para o homem
sem nenhum caráter é jogar a questão
para o bojo da cultura. O ideário mo-
dernista transformou raça, cultura em
etnia e desfalcou o tema para pensar de
alguma forma em modelos de assimila-
ção. A idéia modernista de Macunaíma,
daquilo que você deglute, do que você
devolve, é um pouco essa idéia de que
você devolve o homem ao caldeirão de
cultura. É claro que essa noção, de algu-
ma maneira, via o conflito, mas fazia o
oposto. A vantagem da literatura à Ni-
na Rodrigues é que em nenhum mo-
mento ela camufla o conflito, antes ex-
põe diferença. O problema de Rodrigues
não era o diagnóstico, mas o remédio
que ele implementava.

■ E sua idéia da “ilha de democracia ra-
cial, cercada de racismo”, o brasileiro que
só vê o racista no outro? 
— Arthur Ramos teria sido o primeiro
a falar de democracia racial, mas Frey-
re levou a fama. Mas é preciosismo sa-
ber quem foi o primeiro, pois o tema es-
tava na agenda nacional. Tanto que en-
controu lastro na discussão nacional, via
Estado Novo, e ganhou resultados fora
do Brasil. Não se pode esquecer o impac-
to que essa idéia teve no exterior, como
no caso da pesquisa da Unesco que cha-
mou o Brasil de caso exemplar,uma gran-
de democracia racial. A idéia do mito é
forte e ganha diferentes conotações.
Quando falamos em mito, não é no sen-
tido da mentira. Hoje se pensa menos no
que o mito esconde e mais no que o mi-
to revela. Quando se pensa na análise es-

trutural do mito, eles trabalham em es-
piral, falam entre si e o tempo todo de
elementos que estão aqui na nossa reali-
dade social. Então, eu penso que é preci-
so levar a sério o mito, porque ele já foi
desmontado muitas vezes e continua
presente. O que significa levar a sério o
mito? Não é dizer “temos democracia ra-
cial”. Não, não temos. Praticamos uma
política perversa de exclusão e de discri-
minação. Então, não há a tal democracia
social ou racial, mas também não acho
que devemos apostar em modelos de fo-
ra, análises que dicotomizam a realida-
de entre negros e brancos. Talvez essa se-
ja a afirmação mais infeliz da ministra,
aparada em modelos que não são os pra-
ticados neste país. A mestiçagem é uma
realidade, mas o problema não é a cons-
tatação da mestiçagem, mas a qualifi-
cação positiva sempre da mestiçagem.
Mestiçagem não é sinônimo de igualda-
de. Mestiçagem não é obrigatoriamen-
te sinônimo de ausência de discrimina-
ção. É esse vácuo que me incomoda.

■ Podemos pensar, enfim, que ainda se
possa manter o conceito de raça?
— Raça não é uma realidade ideológi-
ca, mas raça é uma construção, muitas
vezes perversa, porque ela leva a um
campo de hierarquização. Dito isso, raça
é uma construção, identidade também
é uma construção. Estamos nesse cam-
po: identidade também não é uma cons-
trução que se faz em contexto e com lu-
tas sociais e com tensões sociais a todo
momento. Então seria preciso pensar
por que é que no Brasil raça sempre foi
material para pensar em identidade e
o que é que seria esse racismo à brasilei-
ra. Eu acho que existe, sim, um racismo
à brasileira, cuja grande complexidade
é que ele é uma idéia que é, sobretudo,
de caráter privado. Isso tem se alterado
e muito. Esse racismo brasileiro ainda se
manifesta na esfera do privado, por con-
ta da ausência de movimentos no corpo
da lei. O que está havendo é uma inver-
são. Estamos tentando colocar no cor-
po da lei políticas de compensação, pra-
ticando políticas que de alguma manei-
ra estão retornando e racializando o de-
bate. Esse racismo à brasileira é de cará-
ter privado, por não se manifestar no
corpo da lei e por não se manifestar nas
estâncias mais oficiais. Além de tudo ele
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> O êxodo faz
bem à saúde

Em vários países da África,
é senso comum que o êxodo
de médicos para trabalhar em
países mais ricos prejudica a
saúde pública. Na contramão
dessa percepção, o economista
Michael Clemens, do Center
for Global Development,
em Washington, divulgou 
um estudo surpreendente.
Segundo ele, países africanos
em que é grande a proporção
de médicos que emigram 
têm os melhores sistemas 
de saúde. Isso porque, de um
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da ACS, John Seffrin, acusou
Enstrom de equívocos
metodológicos e de usar 
os registros sem avisar quem
o patrocinava. E pediu a
proibição dessa fonte de
financiamento. Mas a carta
sumiu antes de chegar 
ao conselho, levantando
suspeitas sobre o reitor
Robert Dynes, que considera
a proibição uma ofensa 
à liberdade acadêmica.
O sumiço foi denunciado 
e o conselho resolveu agir.
Vai investigar Enstrom e
poderá rever em maio suas
normas de financiamento.
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lado, países
abertos à

mobilidade
têm mais contato

com as tendências
internacionais, o 

que ajuda a atrair novos
profissionais. Beneficiam-se,
também, com o fato de que a
metade dos migrantes acaba
voltando. Os piores sistemas
de saúde estão na África 
de colonização francesa,
refratária à  migração.

> Contra a 
biopirataria

O Peru criou um sistema
informatizado e de acesso
público com o qual pretende
sistematizar as pesquisas 
sobre biodiversidade, informa
a agência de notícias
SciDev.Net. O objetivo 
é salvaguardar os direitos 

> Calor e fumaça
na Califórnia

A academia deve aceitar
dinheiro de fabricantes de
cigarro para fazer pesquisas
sobre malefícios do fumo? 
A pergunta movimenta a
Universidade da Califórnia
depois que uma pesquisa 
do professor  James Enstrom,
financiada pelo lobby do
tabaco, dissipou os riscos 
que envolvem os fumantes
passivos – gente que não
fuma mas respira a fumaça
alheia. Segundo a revista
Nature, Enstrom analisou
registros de um estudo da
Sociedade Americana do
Câncer (ACS) e concluiu 
que  mulheres de fumantes 
e de não-fumantes têm a
mesma chance de morrer de
câncer de pulmão. Em carta
enviada ao conselho curador
da universidade, o presidente

POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
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pelo governo chinês e o grupo
britânico de engenharia Arup,
responsável pela construção
do Opera House, de Sydney.
A primeira fase da construção
ficará pronta em 2010 
ao custo de £1,5 bilhão 
(ou R$ 6 bilhões) e abrigará 
os primeiros 50 mil habitantes.
Até 2040 a cidade deverá
abrigar 500 mil pessoas.
“Esse projeto busca um novo
paradigma: não queremos que
se repita o que aconteceu nas
outras cidades”, disse ao jornal
The Independent Chris
Luebkeman, do grupo Arup.

> Agência de 
fomento européia

A Europa lançou um
ambicioso projeto para
estimular pesquisas em
ciência e tecnologia, que
inclui a criação de uma
agência de fomento. Lançado
oficialmente em fevereiro,
o Conselho Europeu de
Pesquisa (ERC, na sigla em
inglês) vai oferecer € 7,5
bilhões (cerca de R$ 20,6
bilhões) nos próximos sete
anos para investigações feitas

no continente. Trata-se 
da primeira organização 
pan-européia criada
especialmente para o
amparo à pesquisa básica.
O anúncio do lançamento
foi feito em conferência

realizada em Berlim, na
Alemanha, em fevereiro,
que contou com a presença
de lideranças políticas e
científicas de diversos países.
A FAPESP foi representada
por seu diretor presidente,
Ricardo Renzo Brentani.

> Pesquisa sem
conspiração

A agência espacial da França
expôs na internet 10 mil
documentos oficiais com
registros de objetos voadores
não-identificados, incluindo
fotografias, vídeos e relatos 
de pilotos. Os pesquisadores
da agência procuraram
explicações e tiveram êxito
em parte dos casos, como 
no festival de luzes
vislumbrado por mais de 
mil pessoas em 1990 – 
na verdade, fragmentos 
de um foguete cruzando 
a atmosfera. Cerca de 25%
dos casos permanecem
misteriosos, apesar da boa
qualidade dos registros.
A divulgação busca estimular
pesquisas que ajudem a
esclarecê-los.“Não temos
nenhuma prova de que extra-
terrestres estão por trás disso,
tampouco conseguimos
excluir essa hipótese”, disse 
à agência France Presse
o engenheiro aeronáutico
Jacques Patenet, um dos
responsáveis pelo projeto.
Os registros estão disponíveis
no site www.cnes-geipan.fr

do país sobre o patrimônio
genético nativo. Uma base de
dados mostrará as pesquisas
realizadas  em território
peruano e incluirá um registro
dos cientistas autorizados a
trabalhar em áreas protegidas.

> Metrópole
ecológica

A China tenta livrar-se da
imagem de poluidora do 
meio ambiente com uma
experiência ousada: uma
cidade sustentável, na qual
qualquer edifício será auto-
suficiente em energia –
retirada de uma combinação
de fontes renováveis – e estará
a no máximo sete minutos 
de caminhada de uma estação
de transporte público. Oitenta
por cento do lixo vai ser
reciclado e os agricultores das
redondezas plantarão apenas
hortas orgânicas para
abastecer a cidade. Essa 
será Dongtan, um enclave
ecologicamente correto que 
já começou a ser erguido 
nos arredores de Xangai. O
projeto é uma parceria entre
uma empresa patrocinada

Visões de Dongtan: o projeto da cidade chinesa prevê baixas emissões de carbono
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Envie sua sugestão de site científico 
para cienweb@trieste.fapesp.br

CIÊNCIA NA WEB

www.mocambras.org
A revista eletrônica, fruto de uma parceria
entre Brasil e Moçambique, narra experiências 
acadêmicas envolvendo alfabetização.

www.portal-lusofonia.org
O Portal da Lusofonia congrega informações 
sobre os sistemas de propriedade industrial 
em países de língua portuguesa.

www.cbpf.br
O portal do Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas ganhou versão em inglês e seções
dedicadas a notícias e a inovações.

O Journal of Biological
Chemistry retirou em
fevereiro um artigo publicado
em 2005 pelos pesquisadores
indianos Gopal Kundu 
e Hema Rangaswami, do
National Centre for Cell
Sciences (NCCS), convencido
de que houve cópia de dados.
Uma denúncia anônima
encaminhada à publicação
mostrou que Kundu copiou
séries de dados de controle 
no artigo que já haviam sido
publicados num paper de
2004, apresentado-as como
originais. Um comitê de
inquérito institucional no
NCCS recomendou a Kundu
que pedisse a retirada do
artigo, mas um segundo
comitê liderado pelo biólogo
e ex-diretor do Instituto
Indiano de Ciência,
Govindrajan Padmanabhan,
concluiu que as alegações não
tinham base.“Simplesmente
os dados de controle de 
um experimento foram
usados em outro”, disse
Padmanabhan ao jornal The
Indian Express.“Eles, é claro,
deveveriam ter alertado para
o fato, mas não houve má 
fé.” Kundu quer processar 
o periódico, cuja decisão
classifica como “drástica”.
Para Kasturi Lal Chopra,

presidente da Sociedade de
Valores Científicos da Índia,
os veredictos divergentes
evidenciam a necessidade 
de criar no país um comitê 
de ética com poder legal para
julgar casos que envolvam 
a integridade de pesquisas.

> De volta às
células-tronco

O Comitê de Ética na
Genética da Coréia do Sul,
formado por 14 cientistas 
e sete representantes do
governo, decidiu suspender
em fevereiro a proibição de
pesquisas com células-tronco.
O veto estava em vigor desde
que o cientista Hwang Woo-
suk admitiu que fraudou 
os dados de sua pesquisa 
em que descreveu o que teria
sido a primeira clonagem
bem-sucedida de embriões
humanos. Hwang, que
chegou a ser tratado como
uma espécie de herói
nacional, caiu em desgraça.
Na esperança de resgatar 
a credibilidade da pesquisa
genética na Coréia do Sul,
o governo do país aproveitou
a suspensão do veto para
destinar US$ 908 milhões
para pesquisas nessa área.

ESTRATÉGIAS MUNDO

Artigo sob suspeita
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Encontros com a Pesquisa
> Reportagem 

é premiada

O jornalista Marcos de
Oliveira, editor de tecnologia
de Pesquisa FAPESP,
ganhou o segundo lugar 
do II Prêmio SAE de 
Jornalismo com a reportagem 
“Reforma energética”,
publicada na edição 126,
de agosto de 2006. O texto
trata do hidrogênio como 
um importante combustível 
para gerar energia elétrica 
e movimentar veículos
substituindo aos poucos a
gasolina, o diesel e o álcool.
O primeiro lugar foi para
Marli Olmos, do jornal Valor
Econômico, pela reportagem
“A arte de desmontar os
carros concorrentes”. Ana
Cecília Mesquita, do jornal 
O Povo, de Fortaleza, levou o
terceiro prêmio com “Santos-
Dumont – Para ele não havia
o impossível”. Nesta segunda
edição foram inscritos 
99 textos. O prêmio é uma
iniciativa da Sociedade de
Engenheiros da Mobilidade
(SAE Brasil), organização que
incentiva o desenvolvimento
da tecnologia motora no
Brasil nas formas terrestre,
marítima e aeroespecial.

> Direto
de Harvard

O site de Pesquisa FAPESP
(www.revistapesquisa.fapesp.
br) oferece aos leitores a
coluna exclusiva Direto de
Harvard, assinada todos os
meses pelo médico brasileiro
Antonio Bianco, professor 
da Universidade Harvard.
Seus textos ajudam a
compreender o ambiente
acadêmico do país mais rico
do planeta. A primeira

coluna tratou do acirramento
da competição pelas verbas
para a pesquisa biomédica
nos Estados Unidos. Bianco é
um dos maiores especialistas
no estudo das ações e do
metabolismo de hormônios
da glândula tireóide. Formado
em medicina pela Santa Casa
de São Paulo, o médico 
hoje comanda um laboratório
na seção de tireóide 
do Brigham and Women’s
Hospital em Boston, do 
qual é diretor de pesquisas.

Pesquisa FAPESP está promovendo os Encon-

tros com a Pesquisa, série de eventos volta-

dos para discutir grandes temas que pauta-

ram reportagens publicadas pela revista. O

debatedor do próximo encontro será o gene-

ticista Sérgio Danilo Pena, professor da Uni-

versidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

entrevistado para a reportagem de capa des-

ta edição. O evento, gratuito e aberto ao pú-

blico, está programado para as 19h do dia 25

de abril. Os Encontros com a Pesquisa acon-

tecerão mensalmente na unidade da Livraria

Cultura do Shopping Villa-Lobos, na avenida

das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros,

em São Paulo (SP). O neurocientista brasilei-

ro Miguel Nicolelis, pesquisador da Universi-

dade Duke, nos Estados Unidos, inaugurou a

série de eventos na noite de 21 de março.

Apresentado pelo diretor científico da FAPESP,

Carlos Henrique de Brito Cruz, Miguel Nico-

lelis, de 45 anos, falou durante quase duas ho-

ras para uma platéia atenta e formada por

profissionais de diversas áreas. Abordou a

concepção do centro de pesquisa avançada

no Rio Grande do Norte, o Instituto Internacio-

nal de Neurociência de Natal Edmond e Lily

Safra, liderado por ele. Também reservou es-

paço para narrar as experiências com mi-

croeletrodos neurais implantados em maca-

cos que podem levar ao desenvolvimento de

novas frentes de tratamento para tetraplégi-

cos e vítimas de derrames cerebrais.

Nicolelis
inaugurou 
a série de
eventos 
na Livraria
Cultura
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> Muda o quórum
da CTNBio

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sancionou a lei
que reduz de 18 para 14 o
número de votos exigidos para
aprovar a comercialização de
organismos transgênicos na
Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança (CTNBio).
O quórum elevado para as
decisões era visto como um
empecilho para o trabalho
da comissão, que até hoje
não aprovou liberação
comercial de organismos
geneticamente modificados,
embora os opositores dos
transgênicos sejam minoria
entre os 27 membros.
Apesar da mudança de
quórum, a CTNBio não
conseguiu votar em sua
última reunião o pedido da
multinacional Bayer para
comercializar uma variedade

> A arte de apagar
incêndios

O Museu Exploratório de
Ciências da Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp) lançou o 
1o Grande Desafio, atividade
voltada a estudantes que
serão estimulados a projetar

transgênica de milho,
resistente a herbicidas.
Representantes da entidade
ambientalista Greenpeace
entraram sem permissão 
na sala em que os membros
da comissão se reuniram.
Seguiu-se um tumulto 
que levou ao encerramento
precoce da sessão.

e construir um equipamento
capaz de apagar um incêndio
na floresta. O Grande
Desafio é um dos programas
da Oficina Desafio, projeto
criado por docentes da
Unicamp em parceria com 
o Instituto Sangari, com
financiamento da Alpha
Previdência, Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep)
e da FAPESP. Equipes
de todo o país apresentarão
seus trabalhos no dia 
17 de junho, em Campinas
(SP), ocasião em que 
os projetos serão avaliados.
Jovens de qualquer idade 
e escolaridade poderão
participar da atividade,
desde que formem equipes
de dois a seis participantes.
As inscrições podem 
ser feitas ao longo do mês 
de abril no endereço
www.mc.unicamp.br/desafio
/grande-desafio.
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Espaciais (Inpe), em Santa
Maria. Um segundo centro
funcionará no Instituto
Nacional de Astrofísica,
Óptica e Eletrônica do México.

> Cooperação
com a China

A Universidade Estadual
Paulista (Unesp) e a
Universidade Hubei, da
China, celebraram um termo
de cooperação que permitirá
o intercâmbio de alunos 
e professores e a colaboração
em pesquisas. O acordo
também permitirá que 
a Unesp possa ser a sede no
Brasil do Confucius Institute,
entidade ligada ao Ministério
da Educação da China que
promove o ensino da língua
chinesa, treina professores 
e realiza exames de
proficiência. O termo de
cooperação foi assinado em
São Paulo entre os reitores
Marcos Macari, da Unesp,
e Wu Chuanxi, de Hubei.

> Marcha à ré
na política

O Estado brasileiro deixou
de lado nos últimos 
dez anos políticas de direitos
humanos que vinham dando
certo – com conseqüências
no crescimento da violência,
da insegurança e da injustiça
social. Este panorama
emerge do recém-lançado 
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> Pólo de difusão
internacional

A cidade gaúcha de Santa
Maria foi escolhida para
sediar uma das unidades 
do Centro Regional de
Educação em Ciência 
e Tecnologia Espaciais para
América Latina e Caribe
(Crectealc), centro de
capacitação de profissionais
de nível superior em
tecnologias espaciais. Entre
suas atividades irá manter 
o curso internacional 
de sensoriamento remoto,

> Dossiê
sobre energia

A edição da revista Estudos
Avançados que circula na
segunda quinzena de abril 
vai trazer um dossiê sobre 
os problemas energéticos 
que preocupam o país.
Os 18 textos da publicação,
escritos por especialistas,
tratam da geração de
eletricidade por usinas
hidrelétricas, termelétricas 
e nucleares, a promessa
encarnada pelos
biocombustíveis, o gás
natural, o uso racional 
de energia, as mudanças
energéticas no século XXI,
além dos impactos sociais 
e ambientais das várias 
opções energéticas e riscos 
das usinas nucleares.
A publicação é editada pelo
Instituto de Estudos Avançados
da Universidade de São Paulo.

3º Relatório Nacional sobre
Direitos Humanos no Brasil,
organizado pela Comissão
Teotônio Vilela e pelo Centro
de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo
(USP) – um dos dez Centros
de Pesquisa, Inovação e
Difusão (Cepid) da FAPESP,
também conhecido 
como Núcleo de Estudos 
da Violência (NEV).
“Uma série de iniciativas
foi descontinuada. Políticas
públicas como ouvidorias 
de polícia, programas 
de apoio à vítima, delegacias
femininas e aumento das
penas alternativas perderam
terreno”, disse o pesquisador
do NEV e coordenador do
relatório, Paulo de Mesquita
Neto. Com mais de 
580 páginas, foi elaborado
com a colaboração de
organizações governamentais
e da sociedade civil.

apoiado pelas Nações Unidas
e pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), e
promover simpósios e cursos
voltados para profissionais
dos países do Mercosul.
Vai funcionar nas
dependências do Instituto
Nacional de Pesquisas
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A
s tecnologias de informação (TI)
e de comunicação (TC) são fer-
ramentas estratégicas para o de-
senvolvimento econômico e so-
cial de um país. No Brasil, elas es-
tão disponíveis para 36 milhões
de pessoas com mais de 10 anos,

de acordo com último levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) que tem como base o ano
de 2005. Esse número, em termos abso-
lutos, coloca o país no primeiro lugar no
ranking de acesso a web na América La-
tina e em quinto, em relação ao resto do
mundo. Mas o total de usuários de inter-
net representa apenas 21% da população
e, avaliado por esse quesito, o país des-
penca para o quarto lugar na América La-
tina e para o 62º entre as demais nações
do mundo. Esse quadro discrepante, que
reitera diferenças socioeconômicas abis-
sais, não é muito diferente na telefonia
móvel: apesar de 56 milhões de brasilei-
ros já se comunicarem por meio de apa-
relhos celulares, eles não ultrapassam o
porcentual de 36% da população.

A universalização dessas tecnologias
representa um enorme desafio cuja so-
lução está não apenas nas políticas de dis-

tribuição de renda, educação e emprego,
mas também no desenvolvimento de pes-
quisas que, ao mesmo tempo que expan-
dam as aplicações de TI e TC,ampliem os
seus benefícios sociais. Esse é o principal
objetivo do convênio firmado entra a FA-
PESP e a Microsoft Research, no último
dia 10 de março.“Vamos identificar pro-
jetos de pesquisa em tecnologias da in-
formação e comunicação que contribuam
para fazer avançar o conhecimento fun-
damental e que, ao mesmo tempo, pos-
sam apontar para  aplicações de interes-
se econômico e social”,explica Carlos Hen-
rique de Brito Cruz, diretor científico da
Fundação.“O Instituto Microsoft Rese-
arch/FAPESP é único no Brasil e está cen-
trado no objetivo de fomentar o desenvol-
vimento tecnológico em TI e em áreas es-
tratégicas para o desenvolvimento socio-
econômico”, afirma Henrique Malvar,
vice-presidente da Microsoft Research.

O convênio constitui o Instituto Vir-
tual Microsoft Research /FAPESP de Pes-
quisa em Tecnologia da Informação, com
recursos de US$ 400 mil para fomentar
pesquisas básicas em TI e TC voltadas
para as áreas das ciências da saúde, psi-
cologia, lingüística, antropologia, socio-
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PARCERIA

Inclusão digital
FAPESP e Microsoft Research criam instituto
virtual para fomentar novas tecnologias
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logia, geografia e design por um prazo de
36 meses. O primeiro edital para a sele-
ção de projetos – num total de US$ 250
mil – já está disponível no site da FAPESP.

As propostas devem ser submetidas
por pesquisadores de universidades ou
institutos de pesquisa, públicos e priva-
dos, do estado de São Paulo. Devem, ao
mesmo tempo, ser fundamentais para o
avanço do conhecimento e relevantes
para aplicações imediatas. Terão como
foco pesquisas relacionadas à interface
homem-máquina voltadas para públi-
cos heterogêneos; governo eletrônico;
sistemas de educação continuada; plata-
formas de e-learning; constituição de re-
des comunitárias em áreas pouco aten-
didas; design e desenvolvimento de no-
vos hardwares e infra-estrutura de comu-
nicação; modelagem de conteúdo orien-
tada para dinâmicas sociais, entre outras.

Soluções criativas - A expectativa da
FAPESP e da Microsoft é de que os pro-
jetos ofereçam soluções criativas, desen-
volvam novos componentes tecnológi-
cos, garantam conectividade e baixo cus-
to, facilitem a navegação de novos usuá-
rios de baixa escolaridade e ainda sugi-
ram soluções de rede wireless para am-
bientes sem infra-estrutura de rede.

Na área de infra-estrutura e aplica-
ções de serviços móveis os projetos de pes-
quisas deverão, por exemplo, contemplar
o uso de celulares como plataforma para
serviços de saúde, conectando médicos e
especialistas a comunidades com dificul-
dades de acesso a atendimento de quali-
dade.Nesta categoria de pesquisa,aliás, as
propostas para a implementação de rede
wireless serão particularmente relevantes.

As propostas devem gerar novos co-
nhecimentos a partir da definição de ob-
jetivos específicos, mensuráveis e de for-
te impacto econômico. Todos os proje-
tos devem ser passíveis de disseminação
e de replicação.

As propostas serão analisadas pelos
assessores ad hoc, por coordenadores de
área e coordenadores adjuntos da FA-
PESP, seguindo os mesmos critérios de
seleção utilizados nos auxílios regula-
res a pesquisa da Fundação. Também se-
rão analisadas por um comitê diretor de
análise constituído no âmbito do convê-
nio FAPESP/Microsoft Research.

“Nossa colaboração com a FAPESP
reflete o compromisso da Microsoft de
fomentar atividades em parceria com a

comunidade acadêmica para o desenvol-
vimento de tecnologias inovadoras avan-
çadas”, explica Malvar. O Instituto Micro-
soft Research/FAPESP integrará um con-
junto de oito centros semelhantes patro-
cinados pela empresa em parceria com
instituições acadêmicas em várias partes
do mundo, onde se desenvolvem pesqui-
sas nas áreas de computação científica,
robótica em educação, computação com
interface de caneta – como o TabletPC
– e novas interfaces de visualização.

Vínculos de longo prazo - A Micro-
soft Research, sublinha Malvar, está in-
teressada na criação de vínculos de cola-
boração de longo prazo com pesquisa-
dores brasileiros e de toda a América La-
tina. “O instituto formado em parceria
com a FAPESP é um exemplo de com-
promisso”, afirma. A expectativa da em-
presa, ele continua, é expandir conhe-
cimento, particularmente nas áreas de
especialização dos pesquisadores do es-
tado de São Paulo. “Esses projetos com
certeza trarão muitos resultados positi-
vos, tais como publicação de artigos cien-
tíficos, desenvolvimento de propriedade
intelectual, incubação de pequenas em-
presas e novas oportunidades para que
estudantes possam participar de proje-
tos de pesquisa.”

A empresa, segundo Malvar, ainda
não tem planos de criar no país um cen-
tro de pesquisa Microsoft semelhante ao
que mantém em Redmond e no Silicon
Valley, nos Estados Unidos; Cambrid-
ge, no Reino Unido; Bangalore, na Índia;
e Pequim, na China.“O Instituto Micro-
soft Research/FAPESP visa a colabora-
ção com pesquisadores em instituições
acadêmicas de ponta, em áreas especí-
ficas. Já nos centros de pesquisa da Mi-
crosoft Research temos mais de 700 pes-
quisadores trabalhando em mais de 50
áreas diferentes relacionadas à ciência e
engenharia de computação, tais como
banco de dados, multimídia, aprendiza-
do de máquina, busca e recuperação de
informações, processamento de voz, en-
tre outras”, esclarece Malvar.

Na visão de Brito Cruz, a proposta de
criação do instituto tem um objetivo me-
diato:“Demonstrar internacionalmente
que São Paulo tem uma comunidade
acadêmica competitiva nessas áreas de
pesquisa e é um importante pólo de pes-
quisa e desenvolvimento”, sublinha o di-
retor científico da FAPESP. ■
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COOPERAÇÃO

E
m novembro de 2005,
o Canadá assinou um
acordo de cooperação
científica e tecnológi-
ca com a Índia e,em
janeiro deste ano, fir-
mou uma parceria se-

melhante com a China.De-
pois de estreitar os laços na
área de pesquisa e desenvolvi-
mento com as duas econo-
mias emergentes mais bada-
ladas da atualidade,o discre-
to gigante gelado da Améri-
ca do Norte mira agora outra
vedete do clube dos ascenden-
tes,o Brasil.Ainda não foi fe-
chado um acordo nesses mol-
des entre Brasília e Ottawa,
mas o primeiro passo nesse
sentido foi dado no fim do
mês passado:os governos de
ambos os países assinaram um protoco-
lo de intenções para pavimentar o cami-
nho rumo a uma parceria bilateral na
área de ciência,tecnologia e inovação.
“Precisamos estabelecer áreas de interes-
se mútuo para atuarmos como forças
complementares na pesquisa e na inova-
ção”,afirma Arthur Carty,conselheiro
nacional do governo do Canadá para a
área de C&T.“A economia brasileira vai
crescer cada vez mais e queremos esta-
belecer logo uma parceria estratégica
com o país.”

O protocolo foi firmado durante o
Fórum Canadá-Brasil de Cooperação
em Ciência,Tecnologia e Inovação,rea-
lizado na cidade de São Paulo,entre 21 e
22 de março.Segundo o secretário de
Desenvolvimento Tecnológico e Inova-
ção do Ministério da Ciência e Tecnolo-

>

Flerte promissor
Brasil e Canadá assinam protocolo de intenções na área
de C&T, primeiro passo para um acordo formal

gia,Luiz Antonio Rodrigues Elias,que
representou o governo brasileiro no
evento e assinou o protocolo,grupos de
trabalho estão sendo criados para deli-
mitar os setores prioritários para cada
país e difundir informações entre as uni-
versidades,institutos de pesquisa e em-
presas dos dois países.“Vamos estimular
a capacitação de recursos humanos nos
dois países e promover o intercâmbio em
algumas áreas específicas”,diz Elias.De
acordo com o embaixador do Canadá no
Brasil,Guillermo Rishchynski,o acordo
formal entre as duas nações deverá ser
sacramentado ainda neste ano.

Biocombustíveis – O setor nacional de
biocombustíveis,em especial a hoje tão
badalada produção de etanol,é um dos
que despertam maior interesse dos cana-

denses.“O Brasil é forte na
obtenção de álcool de cana-de-
açúcar há muitos anos e nós
temos duas ou três empresas
com bom domínio da gera-
ção de combustíveis a partir
de biomassa”,comenta Carty.
“Acho que é um campo em
que poderemos com certeza
desenvolver esforços comple-
mentares.”Ainda no setor
energético,Carty diz que a
aproximação formal entre os
dois países poderá estimular
parcerias entre empresas do
setor petrolífero.“A Petrobras,
por exemplo,tem grande co-
nhecimento da extração de
petróleo em águas marítimas
profundas enquanto nós te-
mos experiência na retirada
de óleo de areias betuminosas

(chamadas em inglês de oil sands) na pro-
víncia de Alberta.”Na visão do conselhei-
ro nacional do governo do Canadá para
C&T,os estudos sobre biodiversidade e
as pesquisas para desenvolvimento de
softwares são outros dois campos promis-
sores para fomentar iniciativas bilaterais,
tanto no plano mais acadêmico como no
âmbito eminentemente empresarial.

Apesar da pequena população de 33
milhões de habitantes,o Canadá,que
tem um território maior do que o do
Brasil,é dono da oitava economia do
mundo.Seu peso na produção de arti-
gos publicados em revistas científicas in-
dexadas pela base de dados do Institute
for Scientific Information (ISI) gira em
torno de 4%,mais do que o dobro da
participação brasileira nesse ranking, que
não chega a 2%. ■

Estudos sobre a biodiversidade brasileira: uma das áreas
que podem gerar parcerias com o Canadá
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AVALIAÇÃO

P
ara ser realmente considerada boa,uma universida-
de deve disponibilizar ao público a sua produção aca-
dêmica através da internet.Este conceito provocati-
vo norteia um ranking mundial de instituições de ní-
vel superior criado pelo laboratório Cybermetrics,do
Centro de Informação e Documentação (Cindoc) do
Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha (CSIC).

Nesta classificação,lançada pela primeira vez em 2004 e atuali-
zada a cada seis meses,levam-se em conta o volume,a visibili-
dade e o impacto do conteúdo científico abrigado nos domí-
nios da web de cada universidade.

A lista das universidades boas de internet reitera a diantei-
ra das instituições norte-americanas,mas Harvard,a núme-
ro 1 do mundo nos rankings mais consagrados,aqueles publi-
cados pelo jornal inglês The Times e pela universidade chine-
sa Shangai Jiao Tong University,aparece apenas na terceira
posição,superada pelo Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) e pela Universidade Stanford.Já a situação das uni-
versidades européias é francamente desfavorável – resultado da
escassa preocupação em divulgar na rede sua prolífica produ-
ção científica.A maior discrepância atinge as universidades fran-
cesas.A Universidade Claude Bernard Lyon 1 é a instituição
da França que aparece em melhor posição na lista do Cyberme-
trics – e está num desvantajoso 298º lugar.Já a École Normale
Supérieure, 18a posição no ranking do The Times, despenca para
334º lugar na classificação do laboratório espanhol.

No vácuo aberto pela Europa,sobrou espaço para países
como o Brasil.A Universidade de São Paulo (USP),em 97 º lu-
gar,e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),na 190ª
posição,aparecem na lista do Cybermetrics mais de cem pos-
tos à frente de suas colocações no ranking da Universidade
Shangai Jiao Tong.O zelo com que cuidam de seus domínios

>

Academias 
da internet

O Brasil tem boa 
colocação no ranking
das universidades 
que sabem divulgar 
sua produção na web

FABRÍCIO MARQUES
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ção brasileira no ranking, em 281º lu-
gar na classificação geral.“A internet nas-
ceu cedo em nossa universidade e logo
todos os laboratórios, grupos e subgru-
pos de pesquisa tinham suas homepages
vinculadas à da instituição”, diz o vice-
reitor da UFSC, Ariovaldo Bolzan. “Fo-
mos a primeira instituição a disponibili-
zar todas as teses em formato pdf, isso
lá pelos idos de 1999.”

Ferramentas – O índice obtido pelas
instituições resulta da ponderação de
quatro fatores. Um deles é a quantida-
de de páginas da instituição identifica-
das por quatro grandes ferramentas de
busca. O segundo envolve a visibilida-
de e avalia o número de links externos
que remetem à página da universidade.
O terceiro mede a produção acadêmica
avaliando o número de arquivos word,
pdf, powerpoint e postscrip, um sintoma
da disponibilidade na web de teses, semi-
nários e apresentações. Por fim, recorre-
se à ferramenta Google Scholar para sa-
ber o número de artigos científicos da
instituição disponíveis na web em publi-
cações eletrônicas de acesso aberto. Har-
vard foi a primeira apenas no quesito do
Google Scholar, sendo superada pelas ri-
vais nos três primeiros fatores. A meto-
dologia, naturalmente, não rivaliza com

na web ajuda a entender a boa coloca-
ção. A Unicamp, por exemplo, determi-
nou que as referências à instituição em
páginas pessoais e em trabalhos dos do-
centes fossem padronizadas para facili-
tar a tarefa dos ranqueadores. “Mas a
questão mais relevante é que a nossa pro-
dução científica está fortemente vincu-
lada aos melhores periódicos e a maior
parte deles está na internet”, diz o pró-
reitor de Pesquisa da Unicamp, Daniel
Pereira. Parte significativa dos pesquisa-
dores da Unicamp criou links pessoais
em que divulgam suas atividades acadê-
micas. A universidade não apenas dá su-
porte à iniciativa, como está tentando
tornar mais visíveis e acessíveis essas pá-
ginas. Uma experiência está em curso na
página da Pró-Reitoria de Pesquisa, com
a criação de um link para “redes temáti-
cas virtuais na Unicamp”. Tais redes nada
mais são do que listas de pesquisadores
e de suas páginas pessoais envolvidos em
grandes áreas de pesquisa como nano-
tecnologia, bioenergia, saúde pública e
tecnologia de informação, entre outras.
“Queremos dar visibilidade aos pesqui-
sadores dessas áreas para identificar no-
vas parcerias e oportunidades”, diz Pe-
reira. A Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) é outro destaque posi-
tivo. Desponta como a terceira institui-

a dos rankings convencionais, aqueles
que efetivamente auferem a consistência
acadêmica da instituição ao contemplar
variáveis como a existência de vencedo-
res do Prêmio Nobel, o impacto dos ar-
tigos científicos e a opinião de acadêmi-
cos.“Duas grandes instituições inglesas,
a Universidade de Manchester e o Impe-
rial College, aparecem em situação muito
desfavorável, apesar da alta qualidade de
sua produção acadêmica”, observa Da-
niel Pereira, da Unicamp.“É interessan-
te estar bem colocado no ranking cyber-
metrics,mas nosso objetivo continua a ser
o de estar entre as cem melhores do mun-
do – nos rankings tradicionais”, afirma.

Os responsáveis pelo laboratório
Cybermetrics dizem que sua intenção
não é desvalorizar universidades con-
sagradas.“Se o desempenho de uma ins-
tituição está abaixo da posição esperada
de acordo com sua excelência acadêmi-
ca, seus gestores devem reconsiderar a
política em relação à web e melhorar a
qualidade e a quantidade de suas publi-
cações eletrônicas”, afirma Isidro Aquil-
lo, um dos pesquisadores que fazem o
ranking. “Nosso objetivo é apenas dar
uma motivação extra para pesquisado-
res de todo o mundo publicarem con-
teúdo científico na web em maior abun-
dância e qualidade”, diz. ■
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Encontro ibero-americano avalia desempenho
do desenvolvimento científico e inovação

Evidentemente indicadores não mi-
ram apenas empresas privadas, mas a
pronta referência de Vogt a elas se jus-
tifica de saída porque, entre os indispen-
sáveis agentes do processo geral de de-
senvolvimento científico e tecnológico
do país, essas empresas se situam como
o mais frágil e menos presente dos atores
em cena. Para se ter uma idéia de quan-
to elas permanecem longe do que seria
um ambiente dinâmico de inovação ba-
seado em pesquisa tecnológica, basta ob-
servar que “hoje apenas 45 mil gradua-
dos estão distribuídos nas empresas in-
dustriais de todo o país, mais da metade
dos quais em São Paulo, e com grande
concentração em determinados setores,
como o aeronáutico e o energético”, co-
menta o presidente da FAPESP.

Vale lembrar que nesse número es-
candalosamente irrisório estão incluídos
tanto profissionais com titulação somen-
te de graduação quanto mestres e douto-
res.E oferece uma boa medida de o quan-
to ele é baixo, primeiro, o número de pes-
soas com escolaridade superior no país,
que em 2001 já atingia o total de 6 mi-
lhões, segundo os Indicadores de Ciência,
Tecnologia e Inovação em São Paulo em
2004, elaborado e publicado pela FAPESP
(página 4-10). Mas também serve de me-
dida o número de doutores formados por
ano no Brasil, que hoje é de 10 mil, deve
chegar no final de 2007 a 10.600, e já es-
tá estabelecida para 2010 a meta política
de formação de 16 mil doutores por ano.
Existem atualmente na pós-graduação
brasileira 250 mil estudantes.

“Estamos formando gente, estamos
com um estoque de competência muito
grande, preparados assim para o salto
que o Brasil pode dar”, comenta Vogt.

“Mais: há uma consciência nas políti-
cas públicas de que não basta formar
gente, é preciso dar condições para que
as pessoas formadas permaneçam na ati-
vidade de pesquisa, permaneçam no sis-
tema de criação de conhecimento e de
inovação, permaneçam no país”, acres-
centa. E a via mais urgente para a cria-
ção dessas condições é o aumento da de-
manda dessa competência no ambien-
te empresarial, argumenta ele.

O congresso organizado para maio será
uma oportunidade de debate dessas
questões entre várias outras essen-

ciais no tema amplo dos indicadores de
ciência e tecnologia. No primeiro dia do
evento, depois das palestras de abertu-
ra da manhã, haverá uma longa sessão
sobre “as empresas latino-americanas
como agentes do sistema de ciência, tec-
nologia e inovação: como dar conta das
barreiras à pesquisa, desenvolvimento
e inovação empresarial”, coordenada por
Gustavo Lugones, do Centro Redes, da
Argentina. Mas em paralelo debates de-
verão se dar em torno dos indicadores de
internacionalização da ciência e dos in-
dicadores de mobilidade internacional
de pessoal qualificado em ciência e tec-
nologia. Nos dias seguintes, entre uma
série de outras discussões, estarão em ce-
na os indicadores de produção científi-
ca, os indicadores de inovação e aque-
les da percepção pública da ciência. De
certa maneira, todas as vias de medição
da produção de conhecimento e inova-
ção freqüentarão as mesas de debate do
Hotel Blue Tree, em São Paulo, de 23 a
25 de maio próximo. ■

Falta sensibilizar
as empresas

I
ndicadores de ciência e tecnologia
mais eficientes e internacionalmen-
te padronizados podem, entre ou-
tras funções, servir no Brasil de um
instrumento importante para esti-
mular as empresas privadas a inves-
tir mais em pesquisa inovativa.A re-

lação entre uma coisa e outra não pa-
rece muito direta, mas a idéia por trás
dessa afirmação é a de que a demonstra-
ção estatística dos variados efeitos po-
sitivos de tais investimentos, inclusive,
claro, os ganhos comerciais e financei-
ros deles resultantes, pode ser convin-
cente a ponto de motivar as empresas
brasileiras, especialmente as do setor in-
dustrial, a incluir os investimentos em
ciência e tecnologia em seus investimen-
tos usuais.

“Um dos elementos importantes pa-
ra o desenvolvimento consistente da ca-
pacidade de inovação de um país é que
sua economia esteja de fato inserida nos
mercados internacionais. E para isso é
vital que sua indústria esteja olhando,
acompanhando esses mercados, e parti-
cipando deles”, diz o presidente da FA-
PESP, Carlos Vogt, um dos dois integran-
tes do comitê organizador do VII Con-
gresso Iberoamericano de Indicadores
de Ciência e Tecnologia, que será reali-
zado em São Paulo, de 23 a 25 de maio.
A outra personagem no comitê é Ma-
rio Albornoz, coordenador da Rede Ibe-
ro-americana de Indicadores de Ciência
e Tecnologia (Rycit), organismo que des-
de sua criação, em 1995, é responsável
pela realização, de dois em dois anos,
desses congressos, cuja preocupação cen-
tral é a elaboração de indicadores mais
apropriados para o desenvolvimento da
América Latina.

INDICADORES
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Campeões da transformação 
Índice da revista Inovação destacará empresas líderes da indústria brasileira

CLAUDIA IZIQUE

Esses dados estão sendo processados
levando-se em conta os esforços de ino-
vação das empresas – gastos internos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D),dis-
pêndio em bens de capital para a inova-
ção,porcentual de doutores etc.– e os
seus resultados – desempenho inovador,
porcentual de vendas ou exportação de
produtos inovadores,registro de paten-
tes etc.“Os esforços tecnológicos não são

A
revista Inovação,do I nstituto
Uniemp,deverá divulgar no
próximo mês de maio o pri-
meiro ranking do Índice Brasil
de Inovação (IBI),que vai
identificar as cinco empresas
líderes dos principais setores

da indústria de transformação.“Tere-
mos empresas já conhecidas por seu es-
forço inovador e algumas novidades”,
adianta Ruy Quadros,do Departamen-
to de Política Científica e Tecnológica
(DPCT)da I nstituto de Geociências da
Unicamp,um dos pesquisadores en-
volvidos no projeto do novo indicador,
que resulta de iniciativa editorial da re-
vista Inovação, com base em idéia origi-
nal de seu editor chefe,Carlos Vogt.Foi
ele quem articulou a parceria com o
Instituto Uniemp, o apoio da FAPESP
e a participação da Unicamp para o
desenvolvimento do projeto.As indús-
trias que não ficarem entre as cinco
mais inovadoras em seus respectivos
segmentos não terão seu nome revela-
do.A apresentação do ranking acon-
tecerá primeiro em workshop na FA-
PESP e em seguida no VII Congresso
Iberoamericano de Ciência e Tecnolo-
gia (leia na página 29).

O IBI tem como matéria-prima as
informações que as empresas fornece-
ram à Pesquisa Industrial de Inovação
Tecnológica (Pintec) 2003,do Institu-
to Brasileiro deGeografia e Estatística
(IBGE),voluntariamente cedidas à equi-
pe de pesquisadores para a elaboração
do indicador,sob compromisso de sigi-
lo absoluto.Também serão computadas
as informações relativas às patentes re-
gistradas pelas empresas no Instituto Na-
cional de Propriedade Intelectual (INPI)
e as da Pesquisa Industrial Anual (PIA)
2003,também do IBGE,que contabiliza
investimento na qualificação de pessoal,
aquisição de equipamentos,entre outros.
“É uma saída engenhosa,de custo zero
para a empresa”,sublinha Quadros.

um objetivo em si mesmos,mas instru-
mentos para garantir o crescimento e
fortalecer o desempenho competitivo”,
justifica Quadros.

O IBI,assim,se divide em dois gran-
des indicadores – Indicador Agregado
de Esforços (IAE) e o Indicador Agre-
gado de Resultados (IAR) – construídos
a partir de indicadores “individuais”de
cada uma das empresas analisadas,de-
vidamente “balanceados para permitir
uma visão sistêmica do processo de ino-
vação”,explica Quadros.Se,por exem-
plo,os esforços internos de uma empre-
sa para a implementação de novos pro-
dutos ou processos são mais importan-
tes do que os dispêndios em máquinas
e equipamentos,essa diferença será
compensada por meio da atribuição de
um peso maior ao primeiro indicador.
As empresas mais inovadoras,no ran-
king do IBI,serão aquelas que apresen-
tarem esforços para a inovação e resul-
tados acima da média do seu setor.

A intenção do IBI é destacar e iden-
tificar as empresas que mais investem
em P&D no país.A construção do ín-
dice surgiu da constatação de que não
existem dados públicos consistentes so-
bre P&D no Brasil e apenas as infor-
mações da Pintec – baseadas em índi-
ces da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
– não revelam todas as especificidades
do processo de inovação no Brasil.

O IBI,acrescenta Quadros,tem uma
tripla vantagem:permitirá que a socie-
dade conheça a atuação das empresas

inovadoras por um prisma diferente dos
indicadores tradicionais;servirá como re-
ferência para que o governo e as agências
de fomento calibrem instrumentos de po-
lítica pública voltados para o setor priva-
do;e possibilitará às empresas avaliar seu
desempenho inovativo em relação às de-
mais concorrentes no mercado. ■
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■ Thaisa Storchi Bergmann,

astrofísica do Instituto de Fí-

sica da Universidade Federal

do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Sou doutora em astrofísica pe-

lo Instituto de Física da UFRGS,

onde trabalho no Departamen-

to de Astronomia. Atualmente

ando estudando as galáxias

com núcleos ativos, em cujo

centro há um buraco negro su-

permassivo engolindo matéria

(ver imagem acima). Hoje há

consenso entre os astrônomos

de que a maioria das grandes

galáxias, como a nossa Via

Láctea, tem em seu núcleo bu-

racos negros com massas da

ordem de milhões ou bilhões

de vezes a massa do Sol. Nes-

sas galáxias ativas ocorre a

transformação da energia gra-

vitacional em energia lumino-

sa e de seu núcleo saem jatos

e uma grande quantidade de

energia. Esses buracos negros

são fruto da evolução das ga-

láxias. O meu projeto, portan-

to, é estudar a relação entre

esse buraco negro supermas-

sivo e o entorno dele, no cen-

tro das galáxias. Outro projeto

meu recente, que está dando

resultados bastante interes-

santes, versa sobre como a

matéria chega até o centro das

galáxias para alimentar o bu-

raco negro. Com auxílio de

meus alunos e imagens de al-

ta definição do telescópio Ge-

mini, vimos que há muito gás e

poeira bem perto do centro das

galáxias ativas e conseguimos

mostrar, pela primeira vez, o

mecanismo através do qual es-

sa matéria, que está no entor-

no do buraco negro, cai para

o seu centro. Isso acontece por

meio de pequenos braços es-

pirais situados bem no centro

das galáxias.

ciênciae tecnologia
nas ondas do rádio

Veja aqui transcrição da seção Profissão
Pesquisa que foi ao ar no programa 
do dia 10 de março de 2007
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regiões mais baixas da
atmosfera. Composta
principalmente de fuligem,
essa poluição bloqueia 
a luz e a reflete de volta para 
a atmosfera, aquecendo-a.
“O aumento da temperatura
da atmosfera supera a redução
na temperatura superficial 
do oceano, amplificando 
o aquecimento global”, explica
V. Ramanathan, um dos
coordenadores da pesquisa.
“Queremos descobrir se esse
efeito se restringe à primavera
ou dura o ano todo.”
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da Universidade de Columbia
(EUA), defende que as
pessoas tenham filhos 
mais cedo:“Não importa 
o que aconteça, o relógio
biológico avança”.

> Atenção ao 
atravessar a rua

Muito motorista nem
percebeu. Mas uma alteração
estética nos modelos mais
novos de carros pode causar
confusão no trânsito e pôr 
em risco a vida dos pedestres.
Nos últimos anos, alguns
fabricantes mudaram as luzes
de conversão dos veículos – 
os pisca-piscas – da lateral 
dos carros para uma região
mais interna, próximo à grade
frontal. Aparentemente 
não faria diferença, mas
faz. Andrew Bayliss,
da Universidade de Gales,
constatou que as pessoas
demoram mais para descobrir
para qual lado um carro 
vai virar quando seu pisca está
localizado em uma posição
mais interna. Ele mostrou 

A poluição gerada por
automóveis e queimadas 
da Ásia não afeta apenas
quem vive por ali. A mistura
de fumaça e gases atinge a alta
atmosfera e é transportada
por quase 8 mil quilômetros
até a costa Oeste dos Estados
Unidos. Durante a primavera
no hemisfério Norte, cerca de
três quartos dos poluentes
sólidos – o chamado material
particulado – encontrados
nos céus da costa Oeste norte-
americana vêm da Ásia,
concluiu a equipe coordenada
por Odelle Hadley, do
Instituto Oceanográfico
Scripps, na Califórnia.
De acordo com um estudo
publicado no Journal of
Geophysical Research, essa
poluição afeta toda a região
banhada pelo oceano 
Pacífico, que rege boa parte 
do clima do planeta. Ela se
torna mais intensa durante 
a primavera, quando as
frentes frias provenientes 
do Ártico mergulham para

> Filhos, melhor 
na juventude

Espermatozóides também
sofrem as agruras da velhice.
Já se sabia que, depois de certa
idade, homens podem ficar
menos férteis. Mas estudos
recentes mostram que os
efeitos podem ser muito mais
sérios (New York Times). Por
causa de alterações genéticas
nos espermatozóides, crianças
com pais acima de 40 anos
têm maiores chances 
de nascer com autismo,
esquizofrenia e propensão 
a câncer. Harry Fisch,
do Centro Médico 
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À sombra da Ásia

Nuvens asiáticas:
poluição da
Mongólia chega 
até a Califórnia
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a 15 universitários imagens de
dois modelos de carro – com
o pisca em posições diferentes
– e pediu que apertassem 
no computador um botão
correspondente ao lado para 
o qual o veículo ia virar.
Os voluntários respondiam
mais depressa quando o pisca
ficava próximo à lateral do
veículo. A diferença no tempo
de resposta foi suficiente para
comprometer a segurança no
trânsito (Journal of Applied
Cognitive Psychology). Bayliss
acredita que esse tempo 
de resposta seja ainda mais
demorado nas ruas, onde 
há vários fatores distraindo 
as pessoas.

se recordam de onde 
está a comida. As amebas,
organismos formados por
uma única célula, também
parecem memorizar o
caminho até o alimento.
Liang Li e Edward Cox
colocaram 12 amebas 
do gênero Dictyostelium
sobre uma placa de vidro 
e filmaram os movimentos 
de cada uma delas por horas
(NewScientist). O padrão 
de movimento que os
pesquisadores viram sugere
que as células são capazes de
lembrar a direção para a qual
acabaram de virar, comentou
o biofísico Robert Austin,
de Princeton. Essa memória
possivelmente está ligada 
ao modo de locomoção das
amebas: para virar à direita,
por exemplo, a ameba espicha
seu lado esquerdo enquanto 
o direito encolhe. No lado
estendido, proteínas se
depositam e formam uma
espécie de cicatriz temporária,
que torna mais provável que
ela se movimente em seguida
na direção contrária. Para 
a ameba, a recompensa é 
não girar em círculos e poder
explorar uma área maior.

> Estações 
amazônicas

Vista de longe, a massa verde
da Amazônia é sempre igual,
certo? Não necessariamente.
Pesquisadores da Nasa 
e de várias universidades
norte-americanas, liderados Verde mutável: Amazônia perde folhas durante chuvas

Limites da estética: posição
do pisca afeta segurança 

> Memória fora 
do cérebro

Não se estranha que um 
cão lembre onde enterra 
os ossos, um pássaro retorne 
à árvore onde estão seus
frutos preferidos ou uma
pessoa saiba muito bem 
onde guardou um bombom
para comer mais tarde.
Pesquisadores da Universidade
Princeton, nos Estados
Unidos, descobriram que 
não são apenas os seres 
vivos formados por milhões 
e milhões de células que 

por Ranga Myneni, da
Universidade de Boston,
analisaram imagens de satélite
e descobriram que durante a
seca a floresta tem mais folhas
(PNAS). Os dados mostram
que a mata ao longo das
margens do rio Amazonas
não estão limitadas por água,
mas por luz. Durante a
estação chuvosa, as nuvens
impedem a passagem do sol e
as árvores sofrem. Mas vão à

forra na seca, de junho 
a setembro, com uma festa 
de folhas. É o contrário do
que acontece no Cerrado, que
tem mais área foliar durante 
a estação chuvosa. Os
pesquisadores acreditam 
que o efeito das folhas não se
limite às árvores: o aumento
da evapotranspiração 
no fim da estação seca parece 
ter um papel importante 
em trazer as chuvas.
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freqüenta recantos diversos
da costa brasileira,como
recifes de coral,lagoas
costeiras e poças de maré.
Os autores ressaltam 
a importância de conhecer 
a fauna marinha brasileira
para traçar metas e
estratégias de conservação.

34 ■ ABRILDE 2007  ■ PESQUISA FAPESP 134

A cada 12 minutos uma pes-

soa morre assassinada no

Brasil, estima a Organização

Mundial da Saúde. O trabalho

liderado por Maria de Fátima

Marinho de Souza, da Facul-

dade de Medicina da Univer-

sidade de São Paulo, mostra

que coibir o uso de armas de

fogo parece ser eficaz para

reduzir essa cifra (Health Af-

fairs). Ao analisar o número

de mortes e internações por

armas de fogo entre 1996 e

2005, a equipe verificou uma

queda em ambos os índices

após serem instauradas me-

didas de desarmamento: em

outubro de 2003 o governo

aprovou leis para aumentar o

controle de armas e em julho

de 2004 mais medidas foram

tomadas, inclusive incentivos

para que a população entre-

gasse suas armas de fogo à

polícia. Mas o efeito não foi

homogêneo no país, a redu-

ção de mortes foi de 2,1% na

Região Sul e de 20,1% na Su-

deste. A Região Norte, ao con-

trário da tendência nacional,

aumentou em 1,1% o número

de mortes por armas de fogo.

Diminuiu também como um to-

do o número de internações,

sobretudo por acidentes in-

voluntários com armas, mas

as regiões Nordeste e Sul não

seguiram a tendência. Os pes-

quisadores acreditam que es-

sa variação se deve ao grau

de policiamento e investimen-

to de cada estado em desar-

mar a população.

feijão agora têm respaldo da
medicina para justificar sua
preferência.Dirce Marchioni,
da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade 
de São Paulo,mostrou que 
a dieta tradicional contribui
para evitar câncer oral
(Revista de Saúde Pública).
Por outro lado,quem adota 
a dieta “monótona”– carne 
e batata,sem laticínios,frutas
e vegetais – corre maior risco
de ter câncer oral.A dieta
tradicional protege mesmo
quem fuma e bebe,mas Dirce
ressalta que álcool e tabaco
continuam os maiores fatores
de risco para desenvolver
câncer.“Entre os tabagistas 
e etilistas,foi verificada 
uma menor proporção de
pessoas com câncer oral para
os que consumiam a dieta
tradicional,comparado com
quem não a comia”,explica.

> Tupiniquins  
das águas

Os peixes ao lado só nadam
por mares brasileiros,mas
até agora eram confundidos,
até por especialistas,
com espécies aparentadas
que vivem ao longo da costa
Leste dos Estados Unidos.
O biólogo Rodrigo Moura,
da ONG Conservação
Internacional do Brasil,
em parceria com o norte-
americano Kenyon
Lindeman,acaba de corrigir
a confusão (Zootaxa):
mostrou as diferenças 
entre as espécies 
já descritas e a brasileira,
que batizaram de Lutjanus
alexandrei. A espécie 
é aparentada com outras 
de importância comercial e
passa a primeira fase de sua
vida em manguezais.Depois
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> Arroz e feijão 

contra o câncer

Em busca de uma dieta mais
sofisticada,muitos torcem 
o nariz para o típico prato
brasileiro – arroz,feijão,carne
e algum legume ou verdura.
Mas adeptos do arroz com

Águas límpidas: nova espécie em mares brasileiros 

Desarmar para viver

Sem armas: campanhas reduzem mortes no Brasil
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> Uma proteína 
da podridão

Como, exatamente, o fungo
Moniliophthora perniciosa
causa a vassoura-de-bruxa,
a doença que devastou 
as plantações de cacau 
da Bahia? Dois grupos,
na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 
e na Universidade Estadual
de Santa Cruz (Uesc),
conviveram com essa
pergunta durante cinco anos.
Primeiro verificaram que 
as folhas e frutos doentes
apresentavam gás etileno,
que acelera o apodrecimento
em quantidades anormais.
Depois as equipes 
de Gonçalo Pereira, da
Unicamp, e Júlio Cascardo,
da Uesc, encontraram e
isolaram três proteínas do
fungo associadas à indução
da necrose e da produção 
de etileno na planta.
Ganharam o nome de
MpNEPs, sigla em inglês
para proteínas de 
M. perniciosa indutoras 
de etileno e necrose, o termo
técnico para podridão.
Despejadas sobre uma folha
de tabaco, essas proteínas
simplesmente corroem 
a superfície sobre a qual se
espalham. Os pesquisadores
descobriram os genes que
acionam a produção das
MpNEPs, que se acumulam
nos tecidos em crescimento
dos ramos do cacaueiro. Esse
estudo, a ser publicado na
revista Mycological Research,
esclarece mecanismos de
desenvolvimento da doença 
e define um alvo claro 
a ser atacado. Os
pesquisadores agora estudam
a estrutura dessas proteínas
para bloqueá-las, um 
artifício que ajudaria 
a conter a própria doença.

> Viver na 
cidade grande

Formigas também sentem o
peso de viver na cidade. Para
investigar a idéia de que,
devido ao maior calor dos
prédios e asfalto, os animais
têm que ser aclimatados a
altas temperaturas, o norte-
americano Michael Angilleta
Jr, da Universidade do Estado
de Indiana (EUA), associou-se
ao biólogo Carlos Navas,
da Universidade de São
Paulo (USP), e seu aluno
Pedro Ribeiro (PLoS One).
O grupo coletou saúvas 
em São Paulo (no campus
da USP e no Instituto
Butantan) e fora da cidade,
ao longo da rodovia dos
Bandeirantes. Em placas
de vidro, formigas do
campo e da cidade foram
mantidas a 42°C, enquanto
outras foram congeladas 
e postas de patas para cima

em temperatura ambiente.
O tempo que levou para 
as formigas encaloradas 
não conseguirem mais
mexer-se, e para as
congeladas se virarem e
saírem andando, revelou que
formigas da cidade resistem
mais ao calor, mas não
diferem das campestres na
capacidade de agüentar frio.
Segundo Ribeiro, o trabalho
se baseou em dados
publicados e não mediu a
temperatura exata da região
dos formigueiros. Mesmo
assim, os autores norte-
americanos acreditam que 
a única explicação possível
para a diferença encontrada
seja aclimatação a condições
de vida diferentes.
“O próximo passo”, Ribeiro
conta, “é criar formigas 
do campo e da cidade em
cativeiro, sob condições
semelhantes, para verificar se
as diferenças são genéticas”.

> Mais ciência 
na rede

Este mês o biólogo Marcelo
Hermes-Lima, da
Universidade de Brasília
(UnB), realiza um sonho
antigo. Em paralelo aos
estudos sobre a produção 
de radicais livres por
organismos em situações
extremas, ele se dedicará 
à divulgação científica.
Ciência Brasil será um
programa semanal 
de entrevistas que, segundo
Hermes-Lima, “pretende
desmistificar a ciência 
e o cientista”. “Queremos
mostrar que o pesquisador 
é uma pessoa como outra
qualquer”, diz. Inspirado 
no trabalho de divulgação
científica do astrônomo
norte-americano Carl Sagan,
o biólogo levará para 
o estúdio a cada semana 
um pesquisador brasileiro.
Em 3 de abril o
entomologista José Roberto
Pujol  fala sobre como
insetos podem ajudar 
a solucionar crimes. No
programa de 10 de abril,
a fisiologista Eliana Pinheiro,
da UnB, conta como vivem
os morcegos-vampiro.
Co-produzido pelos alunos
de medicina Hugo Magalhães
e Natalie Camargo, o Ciência
Brasil está disponível na
internet: www.painelbrasil.tv

Socorro ao cacau: vassoura-de-bruxa revela seus genes 
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A Africa nos genes 
   do povo brasileiro

GENÉTICA

 D
uran te pou co mais de três sé cu los de 
trá fi co ne grei ro o tre cho da África 
Oci den tal que vai do Se ne gal à Nigé
ria pos si vel men te for ne ceu mu i to 
mais es cra vos ao Bra sil do que se ima
gi na va. A pro por ção de ho mens e 
mu lhe res cap tu ra dos nes sa re gião e 

en vi a dos à for ça para cá pode ter su pe ra do – e 
mu i to – os 10% do total es ti ma do anos atrás pe
los his to ri a do res nor teame ri ca nos Her bert 
Klein e Da vid El tis, es tu di o sos do trá fi co de es
cra vos no Atlân ti co. Os ar gu men tos que ago ra 
ser vem de su por te à re vi são dos cál cu los, em 
especial para o Sudeste do Brasil, não são ape nas 
his tó ri cos, mas ge né ti cos. Ana li san do a cons ti
tu i ção ge né ti ca de pes so as que vi vem em três 
ca pi tais bra si lei ras, os ge ne ti cis tas Sér gio Da ni
lo Pena e Ma ria Cá ti ra Bor to li ni es tão aju dan do 
a res ga tar par te des sa his tó ria ain da não de todo 
es cla re ci da so bre a ori gem dos qua se 5 mi lhõ es 
de es cra vos afri ca nos que che ga ram aos por tos 
de Rio de Ja nei ro, Sal va dor e Re ci fe e con tri bu
í ram para a for ma ção do povo bra si lei ro. 

Em dois es tu dos re cémcon clu í dos a equi pe 
de Pena, na Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge
rais (UFMG), e a de Ma ria Cá ti ra, na Uni ver si
da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), 

com pa ra ram o pa drão de al te ra çõ es ge né ti cas 
com par ti lha do por afri ca nos e bra si lei ros. Des
se modo, con se gui ram es ti mar a par ti ci pa ção de 
di fe ren tes re giões afri ca nas no en vio de es cra vos 
para o Bra sil, o úl ti mo país da Amé ri ca La ti na a 
eli mi nar a es cra vi dão com a as si na tu ra da Lei 
Áurea em 13 de maio de 1888. Os re sul ta dos 
con fir ma ram que fo ram três as re giões da Áfri
ca – a Oes te, a Cen troOes te e a Su des te – que 
mais ex por ta ram mãodeobra afri ca na para o 
país até 1850, quan do o mi nis tro da Jus ti ça do 
Im pé rio Eu sé bio de Quei rós for mu lou uma lei 
tor nan do cri me o trá fi co de es cra vos. Até aí, 
nada mu i to novo, e a ge né ti ca ape nas cor ro bo ra 
as in for ma çõ es his tó ri cas a res pei to de uma das 
si tu a çõ es mais cru éis a que um ser hu ma no pode 
sub me ter ou tro. Já se sa bia que o Bra sil foi um 
dos pou cos, se não o úni co, países das Amé ri cas 
a re ce ber afri ca nos de to das as ori gens. A no vi
da de é o en vol vi men to mai or no trá fi co ne grei
ro da África Oci den tal, tam bém co nhe ci da co
mo Cos ta Oes te, re gião de onde vi e ram po vos 
como os io ru bás, os jejes e os malês, que exer
ce ram for te in flu ên cia so ci al e cul tu ral no Nor
des te bra si lei ro, em es pe ci al na Ba hia. 

Análise de DNA revela regiões que mais  
alimentaram o tráfico de escravos para o país
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Du ran te os três sé cu los em que os 
por tu gue ses con tro la ram o trá fi co no 
Atlân ti co – o mais an ti go, de mais lon ga 
du ra ção e mai or em ter mos nu mé ri cos 
–, a pro por ção de es cra vos em bar ca dos 
no Oes te, no Cen tro-Oes te e no Su des te 
da África os ci lou bas tan te. Ava li an do re-
gis tros de vi a gem afri ca nos, Her bert 
Klein, da Uni ver si da de de Co lúm bia, e 
Da vid El tis, da Uni ver si da de Emory, cal-
cu la ram que, no to tal, 10% dos es cra vos 
te ri am vin do da re gião Oes te da África e 
17% da Su des te. O prin ci pal for ne ce dor 
de es cra vos se ria mes mo o Cen tro-Oes-
te, onde fi ca va a co lô nia por tu gue sa de 
An go la, que te ria con tri bu í do com 73% 
dos afri ca nos en vi a dos para o Bra sil 
amon to a dos no po rão de pe que nos na-
vi os. “Os da dos so bre o trá fi co de es cra-
vos ain da são in com ple tos e os his to ri a   -
do res acei tam que a mai or par te veio da 
re gião de An go la”, co men ta Ma ri na Mel-
lo Sou za, da Uni ver si da de de São Pau lo 
(USP), es pe ci a lis ta em his tó ria afri ca na.

Ci en tes de que os re gis tros de vi a-
gem nem sem pre re fle tem com pre ci são 
o pas sa do, nos úl ti mos tem pos os his to-
ri a do res pas sa ram a re cor rer tam bém à 
ge né ti ca na ten ta ti va de com pre en der 
me lhor o que de fato ocor reu. “Nos sas 
es ti ma ti vas an te ri o res se ba se a ram em 
amos tras par ci ais”, dis se Klein à Pes qui sa 
FA PESP. “Es ta mos re ven do es sas pro je-
çõ es, com base no tra ba lho de ge ne ti cis-
tas e na re vi são dos da dos de vi a gem que 
a equi pe de Da vid El tis vem in ves ti gan-
do na Uni ver si da de Emory.” E, nes se 
pon to, os tra ba lhos de Pena e Ma ria Cá-
ti ra po dem co la bo rar para esse re e xa me 
his tó ri co. A aná li se do ma te ri al ge né ti co 
com par ti lha do por bra si lei ros e afri ca-
nos re ve lou que a pro por ção de es cra vos 
ori un dos do Oes te da África – en tre Se-
ne gal e Nigéria – pode ter sido de duas 
a qua tro ve zes mai or que o con ta bi li za do 
até o mo men to, bem mais pró xi mo dos 
nú me ros ex por ta dos por An go la.

Ori gens e des ti nos – Su pe ri or à es pe-
ra da, a con tri bu i ção do Oes te afri ca no 
pro va vel men te não se dis tri bu iu igual-
men te pelo país. Pena e sua alu na de 
dou to ra do Va nes sa Gon çal ves ana li sa-
ram amos tras de san gue de 120 pau lis-
tas que clas si fi ca vam a si pró pri os e aos 
seus pais e avós como sen do pre tos, se-
guin do a no men cla tu ra ado ta da pelo 

Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta-
tís ti ca, que agru pa os bra si lei ros em 
bran cos, pre tos e par dos – os movimen-
tos de afrodescendentes em geral usam 
a palavra negro para se referir a pretos 
e pardos. Qua tro de cada dez pre tos 
pau lis tas apre sen ta vam ma te ri al ge né ti-
co tí pi co do Oes te afri ca no. Essa pro-
por ção, no en tan to, foi me nor no Rio de 
Ja nei ro e no Rio Gran de do Sul, se gun-
do ar ti go da equi pe da UFRGS a ser pu-
 bli ca do no Ame ri can Jour nal of Physi cal 
Anth ro po logy. Dos 94 pre tos ca ri o cas 
tes ta dos por Ma ria Cá ti ra e Tá bi ta Hü-
ne mei er, 31% tra zi am no san gue a as si-
na tu ra ge né ti ca do Oes te afri ca no, apre-
sen ta da por ape nas 18% dos 107 pre tos 
gaú chos. Além de in di car ori gens e des-
ti nos, es ses da dos tal vez ex pli quem a 
pe ne tra ção he te ro gê nea no país do can-
dom blé, re li gião com im por tan tes tra-
ços cul tu rais io ru bás e jejes.

Na bus ca pe las ori gens do povo bra-
si lei ro, não são ape nas os his to ri a do res 
que re cor rem aos acha dos ge né ti cos. 
Tam bém os ge ne ti cis tas pre ci sam, por 
ve   zes, vol tar aos li vros de his tó ria, so ci-
o   lo gia ou an tro po lo gia para com pre en-
der o que as ca rac te rís ti cas ge né ti cas 
lhes mos tram. Ao me nos um fato his tó-
ri co aju da a en ten der por que a pro por-
ção de pre tos com ori gem no Oes te afri-
ca no é mais ele va da em São Pau lo do 
que a do Rio ou a de Por to Ale gre. Nos 
sé cu los XVI e XVII, os afri ca nos ori un-
dos do Oes te che ga ram aos por tos de 
Sal va dor e Re ci fe para em se gui da se-
rem ven di dos aos pro pri e tá ri os dos en-
ge nhos de cana-de-açú car do Nor des te. 
Mais tar de, po rém, a de ca dên cia da eco-
no mia açu ca rei ra le vou ao des lo ca men-
to da mão-de-obra es cra va para as plan-
ta çõ es de café que flo res ci am no es ta do 
de São Pau lo. An tes des sa mi gra ção in-
ter na, en tre o fim do sé cu lo XVIII e o 
iní cio do XIX, São Pau lo já apre sen ta va 
uma con cen tra ção de es   cra vos do Oes-
te afri ca no mu i to mais ele va da que no 
res tan te do país. De acordo com Klein, 
as ra zõ es para essa di fe ren ça ain da não 
são com ple ta men te com pre en di das, 
mas tal vez pos sam ser par ci al men te ex-
pli ca das pela im por ta ção de mão-de-o-
bra di re ta men te do Oes te afri ca no.

Ma ria Cá ti ra ex pli ca a pro por ção 
mais bai xa de ma te ri al ge né ti co tí pi co do 
Oes te da África en tre os pre tos de Por to 

Ale gre pelo fato de os es cra vos che ga rem 
ao sul do país por via in di re ta: 80% da 
mão-de-obra afri ca na do Rio Gran de do 
Sul era pro ve ni en te do Rio de Ja nei ro, 
onde a pre sen ça de po vos do Oes te afri-
ca no era mais bai xa que no Nor des te bra-
si lei ro. Ain da as sim trans pa re ce na com-
po si ção ge né ti ca dos pre tos bra si lei ros o 
trá fi co mais in ten so para o país de es cra-
vos de An go la, no Cen tro-Oes te afri ca-
no. Uma pro por ção me nor (12%), mas 
significativa, veio da re gião de Mo çam-
bi que, no Su des te, so bre tu do de pois que 
a In gla ter ra pas sou a con tro lar mais ri gi-
da men te os por tos de em bar que na cos-
ta atlân ti ca da África.

Pre sen ça fe mi ni na – A con tri bu i ção 
afri ca na para a com po si ção ge né ti ca do 
bra si lei ro não foi de si gual ape nas do 
pon to de vis ta ge o grá fi co. Enquanto os 
homens africanos foram os braços e as 
pernas que movimentaram a economia 
açucareira do Nordeste, as mulheres 
foram vítimas do poder e da violência, 
inclusive sexual, dos senhores de enge-
nho de origem europeia, como o soció-
logo pernambucano Gilberto Freyre 
registrou em 1933 em Casa-gran de & 
sen za la, en saio clás si co so bre a for ma-
ção do país. Por essa ra zão, o pre to bra-
si lei ro guar da hoje em seu ma te ri al ge-
né ti co uma con tri bu i ção mai or das mu-
lhe res do que dos ho mens afri ca nos, 
em bo ra o vo lu me do trá fi co mas cu li no 
te nha sido mai or.

Essa de si gual da de, que os ge ne ti cis-
tas cha mam de as si me tria se xu al, tor na-
se evi den te quan do se com pa ram dois 
ti pos de ma te ri al ge né ti co. O pri mei ro 
é o DNA en con tra do nas mi to côn dri as, 
usi nas de ener gia si tu a das na pe ri fe ria 
das cé lu las. Trans mi ti do pe las mães aos 
fi lhos de am bos os se xos, o cha ma do 
DNA mi to con dri al per mi te co nhe cer a 
ori gem ge o grá fi ca da li nha gem ma ter na 
de uma pes soa. O se gun do tipo de ma-
te ri al ge né ti co es tu da do é o cro mos so-
mo Y, que os pais pas sam ape nas para 
seus fi lhos ho mens e ser ve como in di-
ca dor da li nha gem pa ter na.

A equi pe de Pena cons ta tou que 
85% dos pre tos de São Pau lo ti nham 
DNA mi to con dri al afri ca no, en quan to 
ape nas 48% apre sen ta vam cro mos so mo 
Y ca rac te rís ti co da África. De modo se-
me lhan te, o gru po co or de na do por Ma-
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que era in ter me di á ria en tre a de um 
por tu guês do Por to, em Por tu gal, e a 
de um afri ca no da ilha de São Tomé, 
na cos ta Oes te da África.

Em ou tro es tu do, Pena e a bi ó lo ga 
Lu ci a na Bas tosRo dri gues ana li sa ram 
40 ou tros tre chos de DNA au tos sô mi
co e des co bri ram que eles são su fi ci en
tes para dis tin guir um in di ví duo afri
ca no de ou tro eu ro peu ou de in dí ge na 
na ti vo das Amé ri cas. Ao com pa rar 
es ses mes mos tre chos de 88 bran cos e 
100 pre tos bra si lei ros com os de afri
ca nos, eu ro peus e in dí ge nas, Pena e 
Lu ci a na ob ser va ram altos níveis de 
mistura gênica: tan to os bran cos como 
os pre tos apre sen ta vam ca rac te rís ti cas 
ge né ti cas de eu ro peus e de afri ca nos. 
Essa mis tu ra foi ain da mais evi den te 
en tre os pre tos, que, se gun do Pena, 
“re sul tam de um pro ces so de in ten sa 
mis ci ge na ção”.

Com base nes ses re sul ta dos ob ti
dos em dez anos de in ves ti ga ção das 
ca rac te rís ti cas ge né ti cas do bra si lei ro, 
Pena e Ma ria Cá ti ra não têm dú vi da 
em afir mar que, ao me nos no caso bra
si lei ro, não faz o me nor sen ti do fa lar 
em ra ças, uma vez que a cor da pele, 
de ter mi na da por ape nas 6 dos qua se 
30 mil ge nes hu ma nos, não per mi te sa
ber quem fo ram os an ces trais de uma 
pes soa.

O geneticista brasileiro Marcelo 
Nóbrega, da Universidade de Chicago, 
Estados Unidos, concorda, embora 
afirme que as diferenças genéticas en
tre populações de continentes distintos 
podem ser úteis na área médica  – por 
indicar capacidades diferentes de 
metabo lizar medicamentos – e usadas 
para definir raça. “Isso não significa 
que as raças sejam profundamente di
ferentes entre si nem superiores umas 
às outras”, diz. Para ele, o aumento da 
miscigenação nos últimos séculos ero
diu as divisões entre esses grupos, co
mo no caso bra sileiro, e deve tornar 
obsoleto o conceito genético de raças. 

Como já dis se Gil ber to Frey re em 
Casa-gran de & sen za la, “todo bra si lei
ro, mes mo o alvo, de ca be lo lou ro, traz 
na alma, quan do não na alma e no cor
po – há mu i ta gen te de je ni  pa po ou 
man cha mon gó li ca pelo Bra sil –, a 
som bra, ou pelo me nos a pin ta, do in
dí ge na ou do ne gro”. n

ria Cá ti ra viu que, em 90% dos pre tos 
do Rio e em 79% dos de Por to Ale gre, 
o ma te ri al ge né ti co afri ca no era de ori
gem ma ter na. Do lado pa ter no, só 56% 
do Rio e 36% de Por to Ale gre ti nham 
ma te ri al ge né ti co pa ter no tí pi co da 
África. “Es ses nú me ros com pro vam a 
his tó ria de ex plo ra ção se xu al das es
cra vas pe los bran cos”, co men ta Pena, 
“uma his tó ria nada bela por que se ba
se a va em re la ção de po der”.

Essa as si me tria se xu al con fir ma da 
pela ge né ti ca já ha via sido an tes do cu
men ta da e de ta lha da pelo his to ri a dor 
Sér gio Bu ar que de Holan da, no li vro 
Raí zes do Bra sil, pelo an tro pó lo go 
Darcy Ri bei ro, em O povo bra si lei ro, 
além de nos li vros de Gil ber to Frey re. 
Ela se tor nou in con tes te quan do Pena 
e Ma ria Cá ti ra co me ça ram há cer ca de 
dez anos, em tra ba lhos pa ra le los e 
com ple men ta res, a in ves ti gar a for ma
ção ge né ti ca de bran cos e pre tos bra si
lei ros com o au xí lio do DNA mi to con
dri al e do cro mos so mo Y.

As pri mei ras evi dên ci as de que o 
bra si lei ro car re ga va em suas cé lu las o 
ma te ri al ge né ti co de ín di os, afri ca nos 
e eu ro peus sur gi ram em abril de 2000, 
quan do o país co me mo rou os cin co sé
cu los da che ga da do co lo ni za dor por
tu guês a este lado do Atlân ti co ou os 
500 anos do des co bri men to do Bra sil. 
Apro vei tan do a data opor tu na, Pena 
pu bli cou – pri mei ro na re vis ta Ci ên cia 
Hoje, de di vul ga ção ci en tí fi ca, e de pois 
no pe ri ó di co aca dê mi co Ame ri can 
Jour nal of Hu man Ge ne tics  – o tra ba
lho que cha mou de “Re tra to mo le cu lar 
do Bra si l”. Nes se es tu do com 200 bra
si lei ros das re giões Nor te, Nor des te, 
Su des te e Sul, o ge ne ti cis ta da UFMG 
cons ta tou que, na re a li da de, 33% des
cen di am de ín di os por par te de mãe e 
28% de afri ca nos. Em ou tro es tu do, 
pu bli ca do em 2001, mos trou que 98% 
dos bran cos des cen di am de eu ro peus 
pelo lado pa ter no. Ob vi a men te, a co la
bo ra ção de ín di os e ne gros va ri a va de 
acor do com a re gião do país.

Essa era a de mons tra ção ge né ti ca 
do que já se co nhe cia do pon to de vis ta 
his tó ri co, so ci o ló gi co e an tro po ló gi co. 
Os pri mei ros gru pos de co lo ni za do res 
eu ro peus que che ga ram ao Bra sil de
pois de 1500 eram for ma dos qua se ex
clu si va men te por ho mens. Mi lha res de M
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qui lô me tros dis tan tes de casa, ti ve ram 
fi lhos com as ín di as. Mais tar de, com a 
che ga da dos es cra vos du ran te o ci clo 
eco nô mi co da canadeaçú car, pas sa
ram a en gra vi dar tam bém as afri ca nas.

A aná li se do ma te ri al ge né ti co de 
pre tos fei ta por Pena e Ma ria Cá ti ra re
for ça es ses re sul ta dos: 85% dos pre tos 
bra si lei ros têm uma an ces tral afri ca na, 
mas os ho mens afri ca nos es tão re pre
sen ta dos em ape nas 47% dos pre tos – o 
res tan te tem an ces trais eu ro peus em 
sua li nha gem pa ter na. “É o ou tro lado 
da mo e da”, diz Pena.

Re tra to mo le cu lar – Mas o que o DNA 
mi to con dri al e o cro mos so mo Y de fa
to re ve lam? De pen de. São fer ra men tas 
ge né ti cas fun da men tais para de ter mi
nar a com po si ção de uma po pu la ção 
por que são blo cos de DNA que não se 
mis tu ram com ou tros ge nes e pas sam 
inal te ra dos de uma ge ra ção a ou tra. 
Mas esse ma te ri al ge né ti co con tém 
mu i to pou ca in for ma ção so bre as ca
rac te rís ti cas fí si cas de um in di ví duo. 
Ter DNA mi to con dri al afri ca no, por 
exem plo, in di ca ape nas que em algum 
mo men to do pas sa do – re cen te ou não 
– hou ve uma mu lher afri ca na na li nha
gem ma ter na da que la pes soa. É por 
isso que al guém com ca be los lou ros e 
olhos azu is pode ter en tre suas an ces
trais uma afri ca na de pele es cu ra, as
sim como um ho mem de pele es cu ra e 
ca be los en ca ra co la dos pode ser des
cen den te de eu ro peus.

Na ten ta ti va de de ta lhar essa ra zão, 
Pena de ci diu in ves ti gar um ter cei ro 
tipo de ma te ri al ge né ti co: o cha ma do 
DNA au tos sô mi co, que se en con tra no 
nú cleo de qua se to das as cé lu las do 
cor po. Pena e Fla via Par ra se le ci o na
ram dez tre chos do DNA au tos sô mi co 
tí pi cos da po pu la ção afri ca na e cri a
ram uma es ca la cha ma da ín di ce de an
ces tra li da de afri ca na: quan to mais des
ses tre chos uma pes soa pos sui, mais 
pró xi ma ela es ta ria de um afri ca no. 
Em se gui da, fo ram pro cu rálos na po
pu la ção bra si lei ra. Os pes qui sa do res 
mi nei ros tes ta ram esse ín di ce em 173 
ho mens bran cos, pre tos e par dos de 
Quei xa di nha, in te ri or de Mi nas Ge
rais, e vi ram que, em mé dia, os três 
gru pos apre sen ta vam pro por çõ es se
me lhan tes de an ces tra li da de afri ca na, 
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entrada de Porto Alegre,capital do Rio
Grande do Sul, um imponente laça-
dor em trajes típicos – chiripá (fraldão
que faz as vezes de calça) e lenço no
pescoço – homenageia os gaúchos.
Símbolo da capital gaúcha, o laçador
foi esculpido à imagem do composi-

tor João Carlos Paixão Côrtes,um dos criadores
do primeiro Centro de Tradições Gaúchas e res-
ponsável pelo resgate e pela disseminação da
cultura dos Pampas por todo o país.

Em uma espécie de continuação acadêmi-
ca da restauração da identidade gaúcha, as ge-
neticistas Andrea Marrero e Maria Cátira Bor-
tolini, da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), concluíram agora o perfil
genético do típico morador dos Pampas, os
vastos campos que se estendem do sul do Bra-
sil ao Uruguai e ao norte da Argentina.“Esse é
um grupo cuja ancestralidade é difícil de de-
terminar porque resulta de miscigenação anti-
ga, do início da colonização”, diz Maria Cátira.

Em colaboração com Francisco Salzano,
que há 50 anos estuda genética de populações
indígenas,Andrea e Maria Cátira examinaram
o material genético de 150 homens de Alegre-
te e Bagé, interior do Rio Grande do Sul, já pró-
ximo à fronteira com o Uruguai e a Argentina,
onde se acredita que tenha surgido o gaúcho.
E constataram que, assim como o restante do
povo brasileiro, o gaúcho é produto de uma in-
tensa miscigenação entre índios, negros e eu-
ropeus. Mas com peculiaridades importantes.

A análise do cromossomo Y, transmitido
de pais para filhos homens e indicador da an-
cestralidade paterna, mostrou que 90% dos
gaúchos descendem de europeus. Mas, dife-
rentemente do que se observa em outras re-
giões brasileiras, suas características genéticas
são mais semelhantes às dos espanhóis do que
às dos portugueses. Mais de um fator histó-
rico explica o que a genética registra. Durante
dois séculos e meio, o que hoje é o Rio Gran-
de do Sul pertenceu à Coroa espanhola por de-
terminação do Tratado de Tordesilhas, que di-
vidiu o Novo Mundo entre Espanha e Portu-
gal em 1494. Área de constantes disputas en-

tre portugueses e espanhóis, essa região só se-
ria integrada ao Brasil em 1750, com a assina-
tura do Tratado de Madri. Outra caracterís-
tica dos habitantes dessa região era se deslocar
pelos Pampas sem se confinar às demarcações
políticas do território, transitando livremen-
te entre Brasil, Argentina e Uruguai. “A fron-
teira para o gaúcho são os próprios Pampas”,
explica Maria Cátira.

Pelo lado materno, porém, a contribuição
indígena para a constituição genética do gaú-
cho foi bem superior à média do país – de 33%,
segundo estudos da equipe de Sérgio Danilo
Pena, da Universidade Federal de Minas Ge-
rais – e próxima à observada na Amazônia, se-
gundo artigo a ser publicado na Human Here-
dity. Mais da metade (52%) dos gaúchos tem
uma ancestral indígena, 37% são descenden-
tes de europeus e apenas 11% de africanos.

Ante essa característica, Andrea e Maria
Cátira voltaram a atenção para o componen-
te indígena dos gaúchos. Ao comparar com o
material genético de 5 mil grupos nativos das
Américas, verificaram que a porção indígena
pode ter duas origens: os guaranis, grupo ori-
ginal da Amazônia que migrou para o sul do
país há uns 2 mil anos; e os charruas, povo que
habitou parte do Rio Grande do Sul e do Uru-
guai. Os charruas não se deixaram subjugar
pelos colonizadores e foram exterminados pe-
los uruguaios no século XIX. “Apesar de bra-
vios, há relatos no Uruguai de mulheres char-
ruas integradas às famílias de estancieiros”, diz
a geneticista.

Embora tenham sido extintos, recentemen-
te pesquisadores uruguaios recuperaram ma-
terial genético do último grande chefe char-
rua,Vaimacá Perú.“Eles desapareceram como
grupo etnocultural, mas deixaram suas mar-
cas nos genes dos gaúchos”, diz Maria Cátira.
Para ela, nem os genes nem a herança cultural
dos charruas foram apagados. Provavelmente
foi deles que o gaúcho herdou a destreza para
lidar com cavalos e boleadeiras, usadas para
encilhar o gado e os animais no campo. ■

O DNA dos Pampas
Além de espanhóis, índios guaranis e charruas 
estão entre os ancestrais dos gaúchos
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Identificado novo mecanismo 
pelo qual a vitamina C 
combate radicais livres

Mais uma  
utilidade

MARIA GUIMARÃES

BIOQUÍMICA

>

Consumida
(com ou sem base

científica) por quem quer
evitar um resfriado,a vitamina C é

um aliado contra os radicais livres,molé-
culas que circulam pelo organismo e podem

causar danos a compostos que encontrarem pela
frente,como DNA ou proteínas essenciais ao fun-

cionamento do corpo.Essa guerra microscópica pode
contribuir para a morte de células e ser a origem do en-

velhecimento e do câncer.Um grupo da Universidade de
São Paulo (USP) e do Instituto Butantan acaba de revelar

uma nova função da vitamina C como antioxidante (ação con-
tra radicais livres).O trabalho,publicado na revista científica

PNAS em parceria com a química Ohara Augusto,faz parte da tese
de doutorado de Gisele Monteiro,do laboratório de Luis Eduar-

do Soares Netto, do Instituto de Biociências da USP. A equipe in-
tegra o Instituto do Milênio Redoxoma,uma rede que reúne por vol-

ta de 200 pesquisadores brasileiros que pretendem entender e con-
trolar os processos de oxidação nas células.O programa Institutos do
Milênio,do Ministério da Ciência e Tecnologia,foi criado para pa-
trocinar pesquisas científicas de excelência em áreas estratégicas para
o desenvolvimento do país.

Linus Pauling,prêmio Nobel de Química de 1954 que dedicou boa
parte da carreira à vitamina C,já desconfiava das suas propriedades
antioxidantes.Mas não sabia dos detalhes das reações químicas,que
foram descobertos aos poucos.O ascorbato,componente principal da
vitamina C,pode reagir diretamente com o peróxido de hidrogênio
(água oxigenada) e transformá-lo em moléculas de água inofensivas
para o organismo,em vez de perigosos radicais livres.A novidade é
a maneira como o ascorbato combate a formação dessas moléculas
potencialmente nocivas:além de participar diretamente em reações,
ele também recicla moléculas chamadas peroxirredoxinas,que fun-
cionam como catalisadores acelerando a transformação de peró-
xido de hidrogênio em água.Esses catalisadores antioxidantes per-
dem elétrons na reação com o peróxido de hidrogênio,mas conti-
nuam disponíveis na célula.Basta ganharem elétrons outra vez,

que estão prontos para recomeçar a reciclagem.Mas se houver
pouca peroxirredoxina ou se a reciclagem não acontecer na ve-

locidade adequada,a reação trava,como uma ampulheta que
não é virada deixa de contar o tempo.O peróxido de hidro-

gênio é subproduto da respiração celular,portanto exis-
te em todas as células.Para minimizar o efeito tóxico,é

preciso concentrações adequadas de moléculas para
transformá-lo em água.O ascorbato,assim co-

mo moléculas chamadas tióis,constantemen-
te doa elétrons às peroxirredoxinas e com

isso lhes devolve a capacidade de agir
como antioxidantes.

“Descobrir que a vitami-
na C atua em conjun-

to com ou-
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tros antioxi-
dantes quebrou um
paradigma”, diz Netto. An-
tes disso,acreditava-se que a rea-
ção dependia exclusivamente de mo-
léculas chamadas tióis.Mas o pesquisa-
dor não recomenda correr para comprar vi-
taminas ou tomar suco de laranja.“Dados pre-
liminares sugerem que o sistema já funciona no
máximo”,explica.É como a engrenagem de um re-
lógio que funciona perfeitamente – um relojoeiro pode
tentar adicionar uma peça, mas, se ela não tiver onde se
encaixar,não contribuirá para o andamento da máquina.

Função universal – O trabalho do grupo de Netto não só
revelou a nova função do ascorbato,mas também mostrou que
a reação não é exclusiva de humanos.Ela também ocorre em ra-
tos,plantas,drosófilas e bactérias.Os protozoários Plasmodi-
um falciparum e Trypanosoma cruzi, responsáveis por causar ma-
lária e doença de Chagas,parecem aproveitar-se da vitamina C do
sangue humano para proteger-se do estresse oxidativo com que o
hospedeiro se defende:as células de defesa envolvem o parasita e
o bombardeiam com radicais livres,com efeito letal.Para defender-
se,o microorganismo precisa de um sistema eficaz de combate aos
radicais livres.A descoberta é um primeiro passo para compreender
o mecanismo,mas não é ainda base para avanços farmacológicos
contra as doenças.“Talvez seja possível inibir alguma proteína espe-
cífica do parasita,que se tornaria assim mais suscetível à célula de
defesa”,especula o biólogo.

Já é um feito e tanto observar reações químicas, invisíveis aos
olhos de não especialistas.Mas os pesquisadores não se contenta-
ram com isso:no final de seu doutorado,Gisele conseguiu mani-
pular as proteínas e assim interferir na reação.Existem duas for-
mas de peroxirredoxinas no organismo,mas o ascorbato só re-
cicla uma delas. A pesquisadora alterou a estrutura química da
proteína que não interage com a vitamina C e conseguiu criar
a afinidade – agora Gisele sabe o que causa essa atração.

Os resultados representam um avanço na compreen-
são dos processos de combate aos radicais livres.Por ser
um trabalho tecnicamente difícil,foi a peça final da tese
de Gisele,mas deu certo e tornou-se a parte central
do trabalho,que agora ela continua a explorar no pós-
doutorado.A bioquímica quer saber qual é a re-
levância biológica da vitamina C em reações an-
tioxidantes,que ela até agora só examinou em
frascos de laboratório.Será que em ani-
mais vivos o ascorbato compete com
os tióis? “Agora que o paradigma
foi quebrado,abriram-se ou-
tras portas para investi-
gação”, comemo-
ra Netto. ■
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N
a tentativa de descobrir quais
as conseqüências do uso de
maconha na gravidez,uma
equipe de neonatologistas,
psicólogos e psiquiatras da
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) investigou

como a droga interfere no desenvolvi-
mento neurológico do feto.A análise de
bebês cujas mães consumiram maco-
nha nos três últimos meses de gravidez
constatou, nos primeiros dias de vida,
que eles eram mais estressados,menos
sensíveis a estímulos externos,mais
chorões e mais difíceis de serem acal-
mados de crises de choro do que bebês
que não foram expostos à droga.“A ma-
conha é a droga ilícita mais consumida
do mundo e cujos efeitos são os me-
nos estudados”,diz o coordenador do
trabalho,Ronaldo Laranjeira,do De-
partamento de Psiquiatria da Unifesp.

Para chegar a essa conclusão,os pes-
quisadores avaliaram a coordenação
motora,o reflexo,o tônus e procuraram
sinais de estresse em 561 filhos de mães
adolescentes saudáveis que nasceram
no Hospital Mário de Moraes Altenfel-
der Silva,na zona Norte da capital pau-
lista,entre junho de 2001 e novembro
de 2002.O trabalho de doutorado da
pediatra Marina Moraes Barros se con-
centrou no estudo de bebês com peso
apropriado para a idade gestacional de
37 a 42 semanas que não enfrentaram
nenhuma dificuldade durante o parto
e cujas mães não consumiram nenhum
outro tipo de droga durante a gravidez.
Por meio da análise do fio de cabelo das
adolescentes,o grupo detectou que 26
delas tinham consumido maconha nos
últimos meses de gestação.O teste foi
confirmado com o estudo das primei-
ras fezes da criança,onde também fo-
ram encontrados resíduos da droga.

Gravidez de duplo risco
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Maconha prejudica desenvolvimento neurológico de recém-nascidos

sivos para sua formação. Sabendo disso,
os pesquisadores decidiram traçar um per-
fil social, econômico e psicológico dessas
mães adolescentes, para ter uma idéia do
ambiente em que eles serão criados e quais
as chances de obter um desenvolvimen-
to saudável. O perfil, publicado em janei-
ro deste ano na revista Cadernos de Saúde
Pública, foi traçado a partir de entrevistas
com todas as 928 mães adolescentes que
tiveram filhos no Hospital Mário de Mo-
raes durante os dois anos de estudo. Nes-
se número estão incluídas as 561 mães que
participaram da pesquisa sobre a maco-
nha e as demais mães adolescentes que
haviam sido excluídas do estudo porque
não atendiam ao padrão de saúde ou por-
que durante a gravidez consumiram ou-
tros tipos de droga.

Os pesquisadores encontraram um
quadro desanimador: uma em cada cin-
co adolescentes, com faixa etária média
de 15 anos, já era mãe do segundo filho
e 90,4% delas estavam desempregadas.
Mais de metade das meninas tinha bai-
xa renda e até sete anos de escolaridade.
Durante a gestação, 294 contaram usar
álcool, 17 maconha e cocaína e 6 rela-
taram uso de drogas injetáveis.Além dis-

so, 8 em cada 10 adolescentes não pre-
tendiam ser mães e por causa da gravi-
dez 67,3% pararam de estudar.

Para complicar ainda mais esse qua-
dro,em outro momento da vida,boa par-
te delas já tinha enfrentado problemas de
violência doméstica, 81 tinham sido ata-
cadas com arma e 51 meninas foram víti-
mas de violência sexual.Só no decorrer da
gravidez a polícia precisou ser acionada
em 21 ocasiões para resolver conflitos do-
mésticos. E, como se não bastassem difi-
culdades, como a inexperiência da mãe
adolescente e sua falta de maturidade,
a equipe constatou que uma em cada três
jovens tinha pelo menos uma desordem
psiquiátrica, um índice bastante alto que
provavelmente representa mais um obs-
táculo na criação e no crescimento sadio
da criança. O diagnóstico mais freqüen-
te foi depressão, transtorno do estresse
pós-traumático e ansiedade.

Na opinião de Laranjeira, é bem pro-
vável que todos esses problemas não te-
nham se desenvolvido de maneira inde-
pendente.“Alguns estudos sugerem que
quanto maior a pobreza, mais baixo o ní-
vel educacional e menor o suporte fami-
liar, maiores são as taxas de gravidez na
adolescência, associada ao consumo de
drogas”, explica. Agora os pesquisadores
pretendem acompanhar o crescimento
dessas crianças tanto para descobrir quais
são os efeitos de longo prazo da exposição
do feto à maconha como para auxiliar e
contribuir para seu desenvolvimento sau-
dável. No entanto, até o momento, o que
a equipe constatou foi que os efeitos pro-
vocados pela exposição do feto à maco-
nha apenas se somam a outros problemas
encontrados no ambiente em que essas
crianças irão crescer – alguns deles são sé-
rios como a exposição à violência – e que
provavelmente interferem de modo sig-
nificativo no futuro delas. ■

Uso de drogas por gestantes
adolescentes
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Durante os exames,os bebês que tive-
ram contato com a maconha se mostra-
ram mais inquietos,desatentos e estressa-
dos. Os pesquisadores observaram que
eles tinham um sono conturbado e mais
dificuldade de acordar.Neles, aqueles tre-
mores e movimentos bruscos,bastante co-
muns entre recém-nascidos, apareceram
com mais freqüência.

Entre os testes para avaliar a atenção
das crianças, os pesquisadores observa-
ram sua capacidade de acompanhar com
os olhos o movimento de uma bola ver-
melha, movimentada em frente ao rosto
de cada uma delas. Algumas das que fo-
ram expostas à maconha mal olharam
para a bola e a maioria delas demonstrou
pouco interesse. Os cientistas utilizaram
outros objetos como um chocalho e um
apito para testar a reação a estímulos vi-
suais e sonoros e concluíram que estas
crianças eram mais desatentas.“Esse com-
portamento alterado nas primeiras 72 ho-
ras de vida significa que podem existir
problemas na formação do cérebro dos
bebês”, interpreta Ruth Guinsburg,do De-
partamento de Pediatria da Unifesp, que
coordenou a pesquisa clínica dos recém-
nascidos. Segundo ela, é provável que o
consumo de maconha pela mãe altere no
bebê a comunicação entre os neurônios
acionada pelo neurotransmissor dopami-
na e associada ao controle de sensações co-
mo a excitação e a irritabilidade.

Esses 26 recém-nascidos, porém, não
estão condenados a nenhum tipo de defi-
ciência neurológica. O desenvolvimento
do cérebro não depende apenas de fatores
biológicos, mas também do ambiente e
da maneira como esses bebês serão cria-
dos. Pequenos detalhes como a atenção,o
cuidado,a disponibilidade da mãe e de ou-
tros familiares de estarem sempre perto,
estimulando a percepção do bebê com
brincadeiras e com afetividade, são deci-

IRACEMA CORSO
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A floresta

Pequisadores avaliam os efeitos da
seca de  2005 na Amazônia

CARLOS FIORAVANTI, DE OXFORD

A
seca que se abateu sobre a Ama-
zônia,entre maio e setembro de
2005,preocupa os cientistas.O
temor é que o fenômeno – que
esvaziou rios imensos,provo-
cou uma brutal mortalidade de
peixes e isolou várias comuni-

dades ribeirinhas – se repita nos próxi-
mos anos e reduza a resistência da flo-
resta às mudanças climáticas.

Diferentemente das outras secas pro-
vocadas por El Niño,a de 2005 foi resul-
tado de um fenômeno mais raro:a ele-
vação da temperatura superficial do Atlân-
tico Tropical Norte e conseqüente redu-
ção da intensidade dos ventos alísios vin-
dos do norte,que normalmente trazem
umidade para a Amazônia.E chegou de-
pois de dois anos mais secos que o habi-
tual e de uma temporada de poucas chu-
vas.Os efeitos dessa seca foram intensa-
mente debatidos na conferência Mudan-
ças Climáticas e o Destino da Amazônia,
realizada de 20 a 22 de março no Oriel
College,da Universidade de Oxford,na
Inglaterra,duas semanas antes da divul-
gação do segundo relatório do IPCC (sigla
em inglês para Painel Intergovernamen-
tal de Mudanças Climáticas),com pre-
visões sobre os efeitos do aumento médio
da temperatura do planeta sobre a vida
das pessoas e economia dos países.

Luiz Eduardo Aragão,biólogo bra-
sileiro que trabalha há dois anos no En-
vironmental Change Institute (ECI),na
Universidade de Oxford,examinou cen-
tenas de imagens de satélite e concluiu
que a seca de 2005 facilitou a propagação
das queimadas.Estima-se que a combi-
nação de seca e de incêndio que se es-

palhou sem controle tenha aumentado
em 33% o número médio de focos de
queimadas na Amazônia.Outra conclu-
são,elaborada em conjunto com outros
pesquisadores brasileiros,norte-ameri-
canos e ingleses,é que o fogo no estado
do Acre,o mais atingido pela seca,cobriu
uma área cinco vezes maior que a área di-
retamente desmatada. As chamas trans-
formaram em cinzas a vegetação mais
próxima do solo em 2.800 quilômetros
quadrados de floresta – uma área quase
duas vezes maior que a da cidade de São
Paulo –,deixando a floresta mais vulne-
rável ao impacto de queimadas futuras.

Noutro período de seca intensa,entre
1997 e 1998,que resultou da combinação
do El Niño com o aquecimento das águas
do Atlântico Tropical Norte,as chamas
consumiram uma área da floresta propor-
cionalmente menor,correspondente a
duas vezes a área desmatada,embora te-
nha sido mais abrangente:deixando 67%
da bacia Amazônica – equivalente a 4,3
milhões de quilômetros quadrados de flo-
restas – sob o efeito da escassez de água.
Prolongando-se pela estação chuvosa,in-
tensificou  as queimadas especialmente
no estado de Roraima.“O fogo,que se es-
palha mais facilmente com a seca,tornou-
se o principal elemento de transformação
da floresta”,observou Aragão.

Carlos Peres,ex-professor da Univer-
sidade de São Paulo (USP) que atualmen-
te leciona na Universidade de East Anglia,
detalhou essa conclusão em um estudo
paralelo,realizado ao longo de nove anos
em área de floresta de terra firme na Ama-
zônia Central que havia sido queimada
até três vezes.Segundo ele,o chamado fo-

estressada
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go rasteiro pode aumentar em 10% a 45%
a mortalidade das árvores e alterar pro-
fundamente tanto a estrutura quanto a
composição da floresta. Somado à per-
da de biodiversidade, ocorre um empo-
brecimento das principais funções ecos-
sistêmica, como retenção de biomassa e
carbono nas áreas sujeitas a um ciclo vi-
cioso de queimadas.

Episódios extremos como a seca de
2005 podem também desregular o ci-
clo de chuvas, essenciais à sobrevivência
da floresta, dos animais e das popula-
ções da região, lembrou José Marengo,
do Inpe. De fato, no ano seguinte à se-
ca o clima oscilou entre dois extremos –
e as mesmas cidades que haviam atraves-
sado quatro meses de extrema escassez
de água sofreram com inundações igual-
mente incomuns, que podem estar asso-
ciadas às secas. Segundo Oliver Phillips,
da Universidade de Leeds, Inglaterra, a
seca de 2005 pode ter quebrado a linea-
ridade do crescimento da floresta, avalia-
da por meio da medida do diâmetro de
milhares de árvores.

Os incêndios contínuos também re-
presentam uma pressão por uma trans-
formação repentina da mata, por abrir
espaço para a agropecuária ou para es-
pécies de plantas que sobrevivem com
pouca água.

“A Amazônia está mais vulnerável”,
sentenciou Yadvinder Malhi, um dos or-
ganizadores da conferência. A sucessão
de secas intensas, queimadas, extração de
madeira e a substituição de floresta por
áreas de plantio e pastagens estão redu-
zindo a resistência da Floresta Amazôni-
ca aos impactos do aquecimento global.

Segundo John Schellnhuber, diretor do
Potsdam Institute for Climate Impacts
Research, da Alemanha, o risco de a flo-
resta entrar em colapso, “em um futuro
não muito distante”, é de 40% a 50%. Esse
risco cairia para um valor próximo a 10%
se fossem adotadas regras eficazes para
preservar a vegetação natural.

Oliver Phillips, que há 20 anos estu-
da a floresta em seis países da região, con-
cluiu que tanto o crescimento quanto a
mortalidade das árvores têm se intensi-
ficado. Um possível resultado dessas pres-
sões é que a vegetação tropical densa e
úmida tende a ser gradualmente substi-
tuída por outra, mais aberta, de propor-
ções mais modestas e mais resistente à se-
ca, sublinha Carlos Nobre, pesquisador
do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe). Segundo ele, essa transfor-
mação implica uma “tremenda erosão da
biodiversidade”.

A avaliação do impacto das mudan-
ças climáticas na Amazônia exigirá um
diálogo entre os especialistas das mais di-
versas áreas. Eduardo Brondizio, antro-
pólogo da Universidade de Indiana, Es-
tados Unidos, apresentou a Amazônia
como um mosaico de grupos sociais di-
nâmicos e variados. Ele estuda como pe-
quenos fazendeiros das cidades paraen-
ses de Altamira e Santarém reagem a se-
cas intensas como a de 1997-98. Con-
cluiu que predominam ações individuais
e locais, regidas principalmente pela ex-
periência pessoal e pela falta de confian-
ça nas instituições do governo. “Nossa
tendência é simplificar e encontrar pa-
nacéias, mas temos de aprender a lidar
com a complexidade”, disse. ■

Floresta
Amazônica:
cientistas
apontam 40%
a 50% de risco
de colapso
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Caranguejo de mangue e catador tradicional
dependem um do outro para sobreviver

guejos e caranguejeiros em seis mangue-
zais da Grande Vitória, no Espírito San-
to. O projeto terminou em 2005 e envol-
veu nove equipes, que avaliaram aspec-
tos como a bioecologia do caranguejo-
uçá, sua comercialização, a situação so-
cioeconômica e cultural dos catadores
de caranguejo e sua saúde. E não ficou

A
ndar por um manguezal não é
para qualquer um. Você pode
atolar até os joelhos e perder os
sapatos no primeiro passo, se
não estiverem bem amarrados.
Sem falar no cheiro forte e nos
minúsculos mosquitos-pólvo-

ra que logo cobrem qualquer pele expos-
ta. A cada passada é preciso er-
guer o pé para fora da lama, sem
tropeçar nas raízes – são pneu-
matóforos,que emergem da lama
na vertical como snorkels de cen-
tenas de mergulhadores e levam
ar às raízes submersas, e rizófo-
ros, escoras que saem do tronco
e deixam o mangue-vermelho ou
mangue-sapateiro (Rhizophora
mangle) com mais jeito de ara-
nha do que de árvore. Ao fixar o
olhar nesse emaranhado, tudo
parece mexer-se. Inúmeros ca-
ranguejos de várias espécies vi-
vem enterrados na lama, entre as
raízes, em cima delas ou mesmo
nos troncos e copas das árvores.
Alguns são freqüentes no cardá-
pio brasileiro, sobretudo o ca-
ranguejo-uçá (Ucides cordatus).
Desse ecossistema também faz
parte o catador de caranguejo.
São milhares de brasileiros que
dependem do manguezal para sobrevi-
ver, mas são ainda mais invisíveis do que
os caranguejos para o resto da socieda-
de (ver Pesquisa FAPESP nº 68). Para Jai-
me Doxsey, da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), os caranguejei-
ros deveriam ser reconhecidos como
parte do complexo turístico como acon-
tece com as paneleiras capixabas, já que
a caranguejada é um dos pratos mais ba-
dalados da culinária local.

Doxsey coordena o Projeto Caran-
guejo, que estudou a ecologia de caran-

ECOLOGIA

>

Vitória já não é, segundo Doxsey. Com
a urbanização de áreas de manguezal, os
pescadores tradicionais foram deslo-
cados de onde viviam e ali se estabele-
ceram pessoas sem atividades relaciona-
das ao ecossistema. Mesmo assim os ca-
tadores passam boa parte do tempo no
manguezal: em geral quatro dias catan-

do caranguejos, que amarram
seis a seis. Essas cordas  vêm aos
pares e formam um cacho com
uma dúzia de caranguejos. Nos
outros dias, vendem a coleta a
atravessadores, que distribuem e
ficam com boa parte do lucro.

Nos manguezais acontece boa
parte do ciclo de vida de muitos
animais marinhos. São águas cal-
mas, com muita matéria orgâni-
ca e baixa salinidade. Destruí-los
tem impacto econômico imenso,
pois são eliminados caranguejos,
siris, peixes, camarões e mariscos.
Mesmo assim são bosques con-
siderados sujos  e inóspitos e aca-
bam virando depósitos de lixo,
viveiros  de camarão ou aterros
para condomínios à beira-mar.

Por causa da perda do ecossis-
tema e da poluição, além de uma
doença misteriosa e de coleta in-
discriminada, os estoques do ca-

ranguejo-uçá estão comprometidos em
toda a costa brasileira. De acordo com
Yara Schaeffer-Novelli, do Instituto Ocea-
nográfico da Universidade de São Pau-
lo (IO-USP), um caranguejo-uçá leva no-
ve anos para se desenvolver do ovo até o
tamanho comercial. Por isso as popula-
ções atingidas demoram muito a recu-
perar-se. O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) estabelece o período
do defeso, que proíbe a coleta durante
a época de reprodução e de carangue-

A vida
na lama

só na pesquisa: incluiu atividades de edu-
cação ambiental nas comunidades ribei-
rinhas, propôs alterações na legislação
da cata e regulamentou a profissão de ca-
tador. O pesquisador acredita que os re-
sultados mostram como é possível me-
lhorar a vida dos catadores e ao mesmo
tempo proteger o manguezal.

O catador de caranguejo vive, ideal-
mente, próximo ao manguezal. Em Ma-
manguape, área de proteção ambiental
que abriga um dos manguezais mais pre-
servados da Paraíba, é assim. Na GrandeFO
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Entre os rizóforos circulam
catadores (esquerda) 
e se escondem caranguejos
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jos com carapaças menores de 6 centí-
metros. Mas essas medidas de proteção
com freqüência são ineficazes. Rômu-
lo Alves, da Universidade Estadual da
Paraíba, acredita que o maior problema
é ignorar os caranguejeiros. “O conhe-
cimento tradicional é valioso para esta-
belecer planos de conservação e mane-
jo. Diferentes trabalhos têm mostrado
que a não inclusão das comunidades tra-
dicionais e seus conhecimentos leva à
ineficácia de planos de manejo no mun-
do todo”, afirma.

A s informações levantadas pelos pes-
quisadores com catadores do estuá-
rio do rio Mamanguape, 70 quilô-

metros ao norte da capital da Paraíba, re-
velaram um conhecimento sobre a in-
fluência das marés e da Lua na ecologia
do caranguejo que até então não fora pu-
blicado na literatura científica. Essa sa-
bedoria é passada de uma geração para
outra, portanto patrimônio dos catado-
res tradicionais. Caranguejeiros oportu-
nistas, que entram no manguezal quan-
do precisam complementar a renda ou
a mesa, carecem desse conhecimento e
por isso têm menos sucesso de captura
e causam mais danos ao ecossistema. Co-
nhecer os sinais de muda, por exemplo,
é importante porque nessa época o ca-
ranguejo produz muito cálcio e por isso
é amargo. E logo após a muda estão ma-
gros e são menos saborosos.

O Projeto Caranguejo de Doxsey
mostrou como informações locais po-
dem ter grande impacto. Depois de es-
tudar a ecologia do caranguejo-uçá, o
grupo verificou que no Espírito Santo
a reprodução acontece entre dezembro
e abril. É a “andada”, quando os caran-
guejos saem de suas tocas e andam pe-
lo manguezal em busca de parceiros. Mas
a andada capixaba não correspondia ao
período de defeso determinado pelo Iba-
ma, que teve que ser corrigido.

Mas proteger o caranguejo não bas-
ta. O levantamento social feito pelo gru-
po de Alves em Mamanguape mostrou
que os catadores tradicionais, aqueles que
vivem do manguezal há gerações, são
conscientes e concordam com a necessi-
dade de impor limites à coleta. Só assim

podem garantir a manutenção do recur-
so de que dependem. Mas se a cata for
proibida durante os meses de reprodu-
ção os habitantes humanos do mangue-
zal ficam sem recurso alternativo.

Foi essa uma grande conquista do
Projeto Caranguejo, que instruiu os ca-
tadores quanto a seus direitos através de
palestras nas comunidades e distribuiu
as cartilhas Cidadania do pescador. Os
pesquisadores trabalharam com o Iba-
ma local, a Previdência Social e os pos-
tos de saúde para tornar o caranguejei-
ro um cidadão. Antes do projeto, a car-
teira de inscrição para pescadores pro-
fissionais não incluía a subcategoria “ca-
tador de caranguejo”, de forma que a ati-
vidade não existia oficialmente. Agora as
comunidades de catadores da Grande Vi-
tória têm direito a seguro-desemprego
durante o período de defeso.

A medida permite que os catadores
tradicionais protejam os recursos na-
turais. Mas ainda não está resolvido o
problema da coleta desordenada, feita
em grande parte por catadores oportu-
nistas que não conhecem a ecologia do
caranguejo e usam técnicas mais destru-
tivas de coleta.Alves sugere que seria pre-
ciso paralisar a atividade no período de
reprodução, envolvendo os catadores no
processo de fiscalização.

Outro passo importante foi instruir
os profissionais de saúde locais quanto
aos males recorrentes nessa profissão.
Um levantamento feito pela equipe do
projeto mostrou que muitos catadores
têm dores nas costas em razão dos pesa-
dos sacos que carregam.Além disso, cor-
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tes, escoriações e dermatoses são comuns
pela atividade em meio às raízes e pinças
de caranguejos, agravadas pelo óleo die-
sel com que os catadores se besuntam
para escapar dos insetos.

O s pesquisadores verificaram que ape-
sar das 2 mil toneladas vendidas por
ano no Espírito Santo os estoques de

caranguejo-uçá continuam estáveis, a
não ser no manguezal de baía de Vitória,
onde há menos machos do que o espe-
rado e os caranguejos são de forma ge-
ral menores. Isso acontece porque cam-
panhas ressaltaram o maior impacto das
fêmeas na reprodução, por isso catado-
res favorecem a coleta de machos. “As
pessoas não compram cordas que con-
tenham muitas fêmeas”, explica Doxsey.
Mesmo assim, com menos machos nos
manguezais o número de fêmeas tem
crescido nas cordas.

Parte do impacto vem do método de
coleta: braceamento, gancho ou redinha.
Os catadores tradicionais dominam as
três técnicas, que usam conforme as con-
dições. Mas o braceamento é tido como
o método tradicional cuja maestria defi-
ne o verdadeiro catador, que enfia o bra-
ço na galeria construída pelo carangue-
jo até alcançar seu habitante. A técnica
tem seus acidentes, mas os catadores que
se prezem exibem com orgulho as cica-
trizes dos embates nas mãos. A cata é se-
letiva, pois o profissional escolhe o alvo
pelas características da toca. O macho do
caranguejo-uçá tem patas peludas que
deixam rastros na entrada e permitem
aos caranguejeiros escolher o sexo de sua
presa. Como o diâmetro da galeria cor-
responde ao de seu morador, catadores
não perdem tempo buscando animais
menores do que o permitido. Em artigo
publicado em 2005 no Journal of Ethno-
biology and Ethnomedicine, Alves relata
que acompanhou catadores de Maman-
guape e comparou expectativa e captu-
ra, e viu que de fato os especialistas do
manguezal têm uma alta taxa de acerto.
É por isso que essa técnica causa impac-
to menor à população de caranguejos e
é também a que menos afeta o ambien-
te. Em termos de produtividade, porém,
o braceamento em média rende menos

do que as outras técnicas (46,3% de efi-
ciência) – e o sucesso varia conforme a
experiência do braceador. Como têm que
competir pelo recurso, muitas vezes os
catadores tradicionais são obrigados a
usar métodos mais produtivos.

Os ganchos são talhados em madei-
ra e seu uso depende de perícia, mas foi
a técnica mais produtiva para os catado-
res acompanhados pelo Projeto Caran-
guejo (63,8%). O grande senão é que o
animal sofre grande pressão na carapa-
ça e por isso sobrevive menos após a cap-
tura. Essa mortalidade reduz o sucesso
comercial, pois os animais têm que che-
gar vivos ao ponto final de venda. Por is-
so muitos atravessadores rejeitam caran-
guejos capturados com gancho.

A redinha é a forma de captura mais
usada pelos não profissionais, embo-
ra proibida pelo Ibama. São fios de

náilon retirados de sacos de batatas, pre-
sos a galhos ou rizóforos enfiados na
lama próxima à entrada da toca. Uma
fonte de impacto na vegetação é justa-
mente a quebra de ramos no manguezal,
no momento de fixar a rede. Mas os da-
nos mais sérios vêm de redes esquecidas,
comuns quando o catador é esporádi-
co e não conhece bem o bosque. As re-
des deixadas poluem o manguezal e cau-
sam a morte indiscriminada de qualquer
animal que tenha o azar de enredar-se
nelas. Yara, do IO-USP, conta que essas
redinhas muitas vezes vão parar no es-
tuário, onde podem ser comidas por tar-
tarugas ou aves e assim são nocivas até
fora do manguezal.

A coleta excessiva é uma das amea-
ças ao caranguejo-uçá no litoral do Bra-
sil. Mas cada vez mais se destaca a doen-
ça do caranguejo letárgico, que tem di-
zimado populações inteiras. Muitos es-
pecialistas acreditam tratar-se de um
fungo, há quem diga que agroquímicos
provenientes de canaviais causam a mor-
talidade.“Há muitos boatos em nome da
ciência”,diz Doxsey.Yara confirma que ain-
da não está provado o que causa a doen-
ça. Mas para ela o mais plausível é que se
trate do vírus que infecta cultivos de ca-
marões.“O hepatopâncreas do carangue-
jo moribundo ou morto é igual ao dos

camarões infectados”, explica. Ela acre-
dita que o fungo seja uma infecção se-
cundária, que ataca os caranguejos já de-
bilitados. O biólogo Renato de Almeida,
da Faculdade Salesiana de Vitória, argu-
menta que a doença se estabeleceu no
Brasil na mesma época que o cultivo de
camarões se instalou no Nordeste brasi-
leiro em grande escala. Quando esteve
na Bahia como parte do Projeto Rondon
- Operação Nordeste 2007, Doxsey ob-
servou que a doença já afetou a região
e os pescadores estão capturando ani-
mais menores. Mas ela não ficou pelo
Nordeste. “Temos motivos para acredi-

tar”, alerta Almeida, “que o fungo vem
sendo transportado pelas correntes ma-
rinhas costeiras, predominantemente no
sentido norte-sul”. E já chegou ao nor-
te do Espírito Santo.

Em Ituberá, na Bahia, Doxsey coor-
denou um “mini-Projeto Caranguejo”.
Ele foi bem recebido e acredita que a se-
mente dos benefícios que o projeto ob-
teve no Espírito Santo foi plantada na
Bahia. Seu trabalho, assim como o do
grupo de Alves, mostra como esforços
de preservação têm que contemplar, in-
cluir e ouvir as comunidades que com-
põem o ecossistema. “O catador profis-
sional é a melhor garantia para a susten-
tabilidade”, resume Doxsey. ■
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Prêmio concedido a pesquisador brasileiro
revela êxitos na construção de uma teoria
inovadora sobre sistemas dinâmicos

Criatividade 
no caos

MATEMÁTICA

>

FABRÍCIO MARQUES
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A
recente premiação do matemático luso-brasileiro Mar-
celo Viana,de 45 anos,evidenciou a excelência da pes-
quisa feita no país na área de sistemas dinâmicos,dis-
ciplina da matemática que estuda os tipos de fenôme-
nos que evoluem no tempo,como o clima,as reações
químicas,os sistemas planetários e os ambientes eco-
lógicos. Viana foi agraciado com o Prêmio Universi-

dade de Coimbra,atribuído anualmente a personalidades com
contribuições inovadoras nas áreas de cultura e ciência.Pes-
quisador e diretor-adjunto do Instituto de Matemática Pura
e Aplicada (Impa),do Rio de Janeiro,ele representa um grupo
de matemáticos em atividade no país que busca formular uma
abordagem global sobre o comportamento geral dos siste-
mas dinâmicos. E contabiliza um somatório de bons resulta-
dos.“A teoria está em construção.Já houve uma tentativa an-
terior nos anos 1960,mas agora temos um ponto de vista ino-
vador,que tentamos comprovar.É um projeto coletivo e de lon-
go prazo”,afirma Viana.

Os sistemas dinâmicos são uma área relativamente nova da
matemática,com cerca de cem anos.Surgiu com a ambição de
resolver problemas ligados à astronomia e à mecânica celes-
te, na tentativa de avaliar o comportamento futuro dos pla-
netas do sistema solar e antever se iriam chocar-se uns com ou-
tros.Acontece que,nas últimas décadas,um número cada vez
maior de fenômenos passou a ser visto como sistema dinâ-
mico complexo.“Despontam grupos interdisciplinares para
estudar sistemas dinâmicos em diversas áreas do conhecimen-
to e tanto os matemáticos como os físicos estão participando
de colaborações importantes”,diz Carmen Prado,professora
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP),uma
das autoras do livro Caos,uma introdução (Editora Edgard
Blücher, 1994).

Uma aplicação clássica desses sistemas dá-se na compreen-
são do que pode acontecer quando duas espécies animais ou
vegetais competem.Tome-se como exemplo um ambiente com-
partilhado por raposas e lebres.Se o número de raposas do-
brar,o que acontecerá com suas presas? Se o sistema funcio-
nasse de forma linear,as lebres iriam desaparecer.Ocorre que
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Mas, para entender a dimensão do
trabalho de Viana, é preciso contextua-
lizá-lo no esforço de pesquisa levado a
cabo pelo Impa, cujo padrão científico
e ambiente intelectual se comparam aos
das melhores instituições do mundo.“O
instituto é uma referência obrigatória
em sistemas dinâmicos. Todo pesqui-
sador da área conhece a importância do
Impa”, afirma Eduardo Colli, professor
do Instituto de Matemática e Estatísti-
ca (IME), da USP. A semente foi planta-
da nos anos 1960 pelo matemático Mau-
rício Peixoto, hoje com 86 anos, pionei-
ro em sistemas dinâmicos no país. Pei-
xoto estabeleceu uma parceria com o
norte-americano Stephen Smale, da
Universidade de Michigan, um grande
estudioso do assunto, que até hoje ren-
de frutos no Brasil.

Smale chegou a passar seis meses tra-
balhando no Impa e se tornaria orien-
tador de nomes destacados da matemá-
tica brasileira, como o premiado Jacob
Palis Jr. e César Camacho, o atual dire-
tor do Impa. Essa segunda geração de
pesquisadores iniciou nos anos 1990 a
tentativa de formular uma abordagem
global  do comportamento dos sistemas
dinâmicos. Diversas conjecturas foram
formuladas por Palis e matemáticos da
instituição debruçaram-se sobre elas
com a ambição de comprová-las. Já ob-
tiveram avanços em várias frentes e os
trabalhos de Viana, que teve Palis como
orientador no doutorado, são um exem-
plo disso. Mas, como disse o pesquisa-
dor, trata-se de um projeto coletivo. ■

genciável. “Fazendo uma comparação
um pouco simplista, nunca sabemos se
uma moeda jogada para o alto vai cair
com a cara ou com a coroa. Mas pode-
mos afirmar com muita certeza que, se
jogarmaos moedas para o alto 1 milhão
de vezes, de 49% a 51% serão cara e o
restante, coroa”, explica Marcelo Viana.

Nascido no Rio de Janeiro, filho de
pais portugueses, Viana se formou em
matemática pela Universidade do Por-
to. De volta ao Brasil, fez doutorado no
Impa e pós-doutorado nas universida-
des Princeton e da Califórnia, nos Esta-
dos Unidos. Entre suas principais con-
tribuições, é possível destacar um arti-
go publicado em 2005 na revista Acta
Matematica, em parceria com Artur Avi-
la, pesquisador do Impa/CNRS, provan-
do uma conjectura proposta no início
dos anos 1990 pelos matemáticos rus-
sos Anton Zorich e Maxim Kontsevich.
Realizou pesquisas, incluindo sua tese
de doutorado, acerca dos chamados
atratores estranhos, zonas geométricas
de formas esdrúxulas descritas na déca-
da de 1960 pelo meteorologista norte-
americano Edward Lorenz, as quais ilus-
tram os desdobramentos de sistemas
caóticos. Um desses artigos, publicado
em 1999 na revista Inventiones Mathe-
maticae em parceria com o matemático
sueco Michael Benedicks, dá uma so-
lução para um problema apresentado
pelo russo Yakov Sinai e o francês David
Ruelle acerca do tipo de atratores estra-
nhos que haviam sido propostos pelo
astrônomo francês Michel Hénon.

se trata de um sistema dinâmico não-li-
near. O resultado pode ser o inverso do
esperado – num primeiro momento as
lebres padecem, mas, no médio prazo,
vai faltar comida para as raposas e elas
poderão morrer de fome, deixando es-
paço aberto para que as poucas lebres
remanescentes repovoem o ambiente.
Outra possibilidade é o surgimento de
ciclos em que ora uma espécie avança,
ora a outra domina.As equações dos sis-
temas dinâmicos buscam prever o des-
tino ou os destinos mais prováveis, cha-
mados conceitualmente de atratores.

Efeito borboleta – No caso de sistemas
dinâmicos chamados de caóticos, a difi-
culdade em fazer previsões é bem maior
e inerente às propriedades matemáti-
cas das equações que descrevem sua
dinâmica. Um dos problemas principais
consiste em estabelecer variáveis com
exatidão. Como nenhuma grandeza
pode ser medida com precisão infini-
ta, qualquer pequeno erro amplifica-
se com o tempo e torna a previsão equi-
vocada. Esse fenômeno produz o que se
convencionou chamar de efeito borbo-
leta: uma pequena perturbação inicial
(uma borboleta bate asas no hemisfério
Sul) multiplica-se e acumula-se, alteran-
do completamente o resultado final (in-
fluencia a ocorrência de uma tempesta-
de na China). O trabalho do grupo do
Impa busca compreender a evolução
dos sistemas dinâmicos fazendo previ-
sões probabilísticas e avaliar se essa
chance de erro é importante ou negli-

54a55-134-impa  30/3/07  5:47 PM  Page 55



56 ■ ABRILDE 2007  ■ PESQUISA FAPESP 134

■ Educação 

Formação policial 

A falta de uniformidade e de definição na re-
gulamentação do setor de saneamento foi o re-
sultado da análise comparativa dos contratos de
concessão dos serviços de abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (Copasa),da Com-
panhia de Saneamento do Paraná (Sanepar),da
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cage-
ce) e da Companhia de Águas e Esgotos do Rio
Grande do Norte (Caern),realizada por Alceu
de Castro Galvão Junior,da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (USP), e
de Mario Augusto Parente Monteiro,da Univer-
sidade de Fortaleza (Unifor).Segundo a pesqui-
sa “Análise de contratos de concessão para a pres-
tação de serviços de água e esgoto no Brasil”,que
trata dos documentos assinados no período de
2001 a 2003,as lacunas contratuais sobre as con-
dições da prestação dos serviços compromete-
ram a transparência e a eficiência do trabalho.O
estudo indica que a implementação de questões
como metas de expansão da prestação dos ser-
viços,orçamento,definição de direitos e deveres
do poder concedente e da empresa concessioná-
ria,regras tarifárias transparentes e consistentes
são fundamentais para o estabelecimento de um
marco legal de unificação dos contratos.“As in-
definições aqui mencionadas permitiram a ne-
gociação,no âmbito de cada contrato de conces-
são”,enfatizam os pesquisadores.

SOCIEDADE E ESTADO – VOL. 20 – Nº 3 – BRASÍLIA

– SET./DEZ. 2005

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo134/educacao.htm

■ Alimentação

Pão de queijo  

Empenhados em elaborar um pão de queijo
menos calórico (o produto típico de Minas Ge-
rais possui aproximadamente 300 Kcal/100 g),os
pesquisadores Silvia Silveira Clareto,David Lee
Nelson e Accácia Júlia Guimarães Pereira,do De-

Biblioteca de 
Revistas Científicas 
disponível na internet
www.scielo.org

A revista Acta Cirúrgica
Brasileira (volume 22, 
nº 1, 2007) publicou 
artigo de autoria de 
Saul Goldenberg, Regina
Figueiredo Castro e
Fernando Redondo Moreira
Azevedo sobre a Scielo. 
Os pesquisadores coletaram
e interpretaram os
indicadores bibliométricos
e de uso das revistas
científicas, disponíveis 
na seção “estatísticas” 
dos sites da coleção SciELO
Brasil, tomando como
exemplo a revista 
Acta Cirúrgica Brasileira.

Notícias

partamento de
Alimentos,da Fa-
culdade de Far-
mácia,da Uni-
versidade Fede-
ral de Minas Ge-
rais, modifica-
ram a receita tra-

dicional.Ao invés de utilizar gordura,eles
testaram um concentrado protéico que substi-
tuiu o ingrediente calórico em 10,25,50,75 e até
100%.O trabalho “ Influence ofa protein concen-
trate used as a fat substitute on the quality ofchee-
se bread ” compara amostras dos pães produzi-
dos e conclui que eles alcançaram uma redução
no teor calórico superior a 25%.No entanto,a
partir de uma avaliação sensorial da amostra,
os cientistas observaram que os pães de queijo
mais magros também são mais duros,apresen-
tam uma crosta mais grossa,o sabor de queijo
menos pronunciado,pior aparência e menor acei-
tação.Ou seja,apesar de mais saudável,o novo
pão de queijo agrada menos ao paladar.

BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNO-
LOGY – VOL. 49 – Nº 6 – CURITIBA – NOV. 2006

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo134/alimentacao.htm

■ Ambiente

Controle de incêndios 

Retirar a vegetação seca e altamente inflamá-
vel em faixas de terra de 3 a 15 metros de lar-
gura,construindo os chamados aceiros,é uma
maneira tradicional de prevenir a propagação do
incêndio em regiões como unidades de preser-
vação e margens de ferrovias.Outra alternativa
é aplicar na vegetação uma substância capaz de
controlar a propagação do fogo.Para avaliar o
efeito do uso de um produto feito à base de fos-
fato de amônio com sulfato de amônio,os enge-
nheiros florestais Guido Assunção Ribeiro,Gu-
mercindo Souza Lima,Ana Luiza Santos de Oli-
veira,Virgínia Londe de Camargos,Miguel Um-
belino Magalhães,do Departamento de Enge-
nharia Florestal,da Universidade Federal de Vi-
çosa,elaboraram o estudo “Eficiência de um
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retardante de longa duração na redução da propagação
do fogo”, a partir de testes em laboratórios com a subs-
tância. Os pesquisadores avaliaram o espaço alcançado
pelo fogo, o tempo gasto para sua propagação e a in-
tensidade de queima e concluíram que o produto apli-
cado retarda a taxa de inflamabilidade. Eles constataram
que a aplicação de 1.200 ml/m2 é capaz de alterar a reação
da combustão e inibir o incêndio. Para melhorar a re-
lação entre custo e benefício do uso do produto o estu-
do aponta para a necessidade de outros testes com a apli-
cação de menores dosagens.

REVISTA ÁRVORE – VOL. 30 – Nº 6 – VIÇOSA – NOV./DEZ.
2006

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo134/ambiente.htm

■ Logística 

O melhor caminho 

Para descobrir qual o menor caminho que um cartei-
ro deve percorrer para entregar cartas, passando por to-
das as ruas pelo menos uma vez e retornando ao ponto
de partida, os engenheiros de Produção da Universida-
de Federal de São Carlos se concentraram em pesquisas
bibliográficas, cálculos e
na elaboração de um al-
goritmo. Trata-se de um
problema de logística de
roteirização, conhecido
como Problema do Car-
teiro Chinês (CPP).A re-
visão bibliográfica serviu
para identificar métodos
de solução para vários ti-
pos de problemas desse
tipo. A fórmula foi utili-
zada para propor uma
metodologia para a coleta de lixo e distribuição de cartas
numa cidade brasileira com aproximadamente 200 mil
habitantes. Apesar da irregularidade do tamanho dos
quarteirões e das tarefas apresentarem seus problemas es-
pecíficos – como é o exemplo do caminhão de coleta de
lixo que em seu percurso precisa considerar as ruas que
são de sentido único ou mão dupla – a equipe concluiu
que tais problemas podem ser resolvidos com ferramen-
tas computacionais para tomada de decisão. Segundo
os pesquisadores, ao apresentar um algoritmo simples e
de fácil utilização, o trabalho pode auxiliar no ensino e
propor vários métodos para resolver problemas de rotei-
rização. “Os métodos de solução que a literatura reco-
menda para resolver ‘problemas pequenos’ são, na verda-
de, aplicáveis a problemas reais e, portanto, estes pro-
blemas podem ser resolvidos por modelos matemáticos
exatos”, afirmam no artigo.

PRODUÇÃO – VOL. 16 – Nº 3 – SÃO PAULO – SET./DEZ. 2006

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo134/logistica.htm

■ Gravidez 

Infertilidade masculina

Mesmo homens com um histórico de gravidez no pas-
sado devem fazer uma análise seminal durante a investi-
gação de infertilidade do casal. Essa é a conclusão do es-
tudo “A análise seminal deve ser requisitada para homens
com histórico de fertilidade prévia?”, realizado pelos mé-
dicos Eleonora Bedin Pasqualotto, Ramon Venzon Ferrei-
ra, Gabriela Poglia Fonseca, Bibiana Eliza Zago, Cláudio
Garbin Júnior e Fábio Firmbach Pasqualotto, da Faculda-
de de Medicina da Universidade de Caxias do Sul.Por meio
de uma pesquisa envolvendo múltiplas análises do sêmen
de 183 pacientes com um histórico de baixa fertilidade,
avaliados entre setembro de 2002 e março de 2004,eles de-
tectaram um padrão de fertilidade muito aproximado en-
tre os casais que nunca tiveram filhos e os que têm um an-
tecedente de gravidez. Ambos os grupos tiveram o mes-
mo nível de concentração de esperma. Para não interferir
no resultado, foram excluídos do estudo os pacientes que
haviam se submetido à radioterapia, à quimioterapia, or-
quiectomia ou vasectomia.“Os médicos não devem pre-
sumir que um paciente possui uma análise seminal nor-
mal baseados no fato de este possuir história de estabe-
lecimento de uma gravidez no passado”, avaliam.

REVISTA BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA –
VOL. 28 – Nº 11 – RIO DE JANEIRO – NOV. 2006

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo134/gravidez.htm

■ Agricultura 

Águas subterrâneas

Além de escassas as chuvas na região semi-árida do es-
tado do Piauí se concentram em um único período do ano.
Para saber qual a melhor maneira de utilizar a água sub-
terrânea dessa região, o estudo “Uso e qualidade da água
subterrânea para irrigação no semi-árido piauiense”, dos
pesquisadores Aderson de Andrade Júnior,Ênio Silva,Ed-
son Bastos, Francisco de Melo e Clarice Leal, da Universi-
dade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), avaliou o
uso e a qualidade da água de amostras coletadas em 225
poços. Os pesquisadores concluíram que mais de metade
da água dos poços era utilizada para atividades de subsis-
tência e 21,17% dela era usada para a irrigação.Em 35,52%
dos poços se identificou o uso de métodos de irrigação ar-
tesanais que apresentaram baixa eficiência de aplicação de
água. A pesquisa também elaborou mapas apontando as
regiões onde o uso de água para a irrigação é arriscado e
avaliou que as águas coletadas na região central são mais
propícias para a irrigação porque não apresentam proble-
mas quanto a salinização e solidificação do solo.

REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIEN-
TAL – VOL. 10 – Nº 4 – CAMPINA GRANDE – OUT./DEZ. 2006

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo134/agricultura.htm

E
D

U
A

R
D

O
 C

E
S

A
R

56a57-134-pesquisa-scielo  29/3/07  5:16 PM  Page 57



58 ■ ABRIL DE 2007  ■ PESQUISA FAPESP 134

> Buraco negro
dos materiais

Um material que não reflete
nenhuma luz, chamado 
de “buraco negro dos novos
materiais”, foi criado por
pesquisadores do Instituto
Politécnico Rensselaer,
nos Estados Unidos. A
propriedade anti-reflexiva 
foi obtida pela aplicação de 
um revestimento ultrafino,
cujas características ópticas
permitem um grande
controle sobre as
propriedades básicas da luz.
O revestimento é obtido pela
deposição de nanobastões de
sílica (óxido de silício) a um
ângulo preciso de 45 graus
sobre um filme de nitreto 
de alumínio. O nitreto de
alumínio é o mesmo material

Título 20 toques

com que são construídos 
os diodos emissores de 
luz (LEDs), utilizados 
em aparelhos eletrônicos,
sinalização interna 
e de semáforo e muitas 

outras aplicações. O novo
revestimento poderá
aumentar a eficiência 
dos LEDs como também 
criar uma nova geração de
lâmpadas inteligentes, capazes

de ajustar a luminosidade de
acordo com as condições do
ambiente. Ele também tem
grande potencial para ser
usado na fabricação de células
solares de alto desempenho.

> Tanque de
emergência

Embora o hidrogênio
represente uma grande
promessa como fonte de
energia para automóveis, seu
uso é limitado, entre outros
fatores, pela ausência de 
um sistema eficiente e seguro
de estocagem. Pesquisadores
criaram formas de guardar 
o hidrogênio em recipientes
metálicos, mas o sistema só
funciona em temperaturas
que inviabilizam seu uso em

A quantidade de fotos que uma

câmera digital pode fazer pa-

rece sem limites ao compará-

la com as 36 poses dos antigos

filmes. O resultado são cente-

nas e até milhares de fotos que,

de modo geral, acabam arqui-

vadas sem critério no compu-

tador. Para arrumar essa ba-

gunça, as empresas têm pes-

quisado sistemas inteligentes

que podem “ver” e organizar

as imagens. Um desses siste-

mas é o aceMedia, desenvolvi-

do pelos criadores do forma-

to mp3, o Instituto Fraunho-

fer, da Alemanha, em conjunto

com gigantes como a Motoro-

la e a Philips. Esse sistema lê o

histograma (gráficos formados

com a freqüência das ondas de

cor) das imagens, identifican-

do texturas e formas, e catalo-

ga-as com etiquetas a partir de

Imagens digitais organizadas
Programa 
identifica
melhores
ângulos 
e cria
ambiente
tridimensional
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um sistema semântico, conse-

guindo automaticamente, por

exemplo, diferenciar uma foto

de mar de outra de um rio. É

possível ainda ao usuário criar

suas próprias etiquetas, inclu-

sive para identificar o rosto

de pessoas conhecidas. Outro

software é o Photo Tourism, de-

senvolvido pela Universidade

de Washington e a Microsoft,

que, além de “ver” as imagens

e organizá-las por assunto,

identifica os diversos ângulos

de uma mesma cena e cria um

ambiente tridimensional, pos-

sibilitando ao usuário escolher

o melhor ângulo da imagem. 
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automóveis. Pesquisadores
da Universidade de Bath, no
Reino Unido, descobriram
um material à base de um
metal pesado, o ródio, que,
utilizado em tanques de
metal, armazena e libera o
hidrogênio em temperatura
ambiente. A quantidade de
hidrogênio fornecida ainda 
é pequena – o que candidata
o achado à condição de
fornecedor auxiliar de
combustível, uma espécie de
tanque de emergência. “É
uma tecnologia de enorme
potencial”, disse Andrew
Weller, professor de química
da Universidade de Bath.

> Sensores 
ainda menores

Alguns instrumentos vitais
embarcados em espaçonaves 
e satélites espaciais, como
sensores atmosféricos,
aparelhos para observação 
da superfície terrestre 
ou equipamentos de
comunicação óptica, podem
ficar ainda menores, mais
leves e eficientes graças ao
trabalho dos cientistas da
empresa britânica QinetiQ.
Eles conseguiram desenvolver
uma tecnologia híbrida de
integração óptica baseada 
em guias de ondas ocas (em
inglês, hollow waveguides).
Essas guias usam uma
arquitetura simples,
permitindo que um feixe 
de luz seja guiado de um
dispositivo a outro através de
uma grande área e, ao mesmo
tempo, evitando problemas
relacionados a divergências 
no feixe e precisão no
alinhamento. A Agência
Espacial Européia destinou
210 mil libras esterlinas (cerca
de R$ 850 mil) ao grupo para
que ele apresente dois sistemas

de demonstração atestando a
viabilidade da tecnologia, que
permitirá simplificar e acelerar
a produção de instrumentos
espaciais, bem como reduzir
sua massa e volume e
aumentar seu desempenho,
especialmente em condições
ambientais extremas.

> Organismos vivos
e computadores

Pesquisadores britânicos da
Universidade de Portsmouth,
da Inglaterra, conseguiram
desenvolver uma chave
eletrônica baseada em DNA,
que possibilita a criação 
de uma interface entre
organismos vivos e o mundo
da computação. A nova
tecnologia foi batizada de
“nanoatuador” ou “dínamo
molecular”. O dispositivo 
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> Tecido metálico
flexível e resistente

Um minúsculo tecido
metálico feito a partir 
de conexões de cobre, que
poderá ser utilizado para
fabricação de tecidos com
sensores e outros circuitos
eletrônicos incorporados, foi
criado pelos pesquisadores
Jonathan Engel e Chang Liu,
da Universidade de Illinois,
Estados Unidos. O tecido
metálico tem uma resistência
à tração similar à do náilon,
pode ser dobrado em
qualquer formato e estica até
aumentar em um terço o seu
tamanho original. A malha
foi fabricada com a mesma
técnica usada pela indústria
de chips. A primeira etapa
consistiu em depositar uma
camada com um desenho
padrão, feito com material
sensível à luz, que originou
um molde com buracos
interconectados. Esses
buracos foram preenchidos
com cobre, o que resultou
nos elos acabados. A técnica
permitiu a criação de uma
malha de anéis e retângulos
intertravados. O tecido
metálico poderá ser utilizado
para produzir tecidos 
que tenham propriedades
como sensoriamento 
ou aquecimento. Outros
materiais, como polímeros,
também poderão ser usados
para a construção de
micromalhas metálicas.
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é invisível a olho nu e mede
cerca de 1 milésimo de um 
fio de cabelo humano. Ele
consiste de uma fita de DNA
ancorada num canal
minúsculo de um microchip,
um elemento magnético 
e um motor biológico
impulsionado pela fonte de
energia natural encontrada
em células vivas, a adenosina
trifosfato (ATP). Ao trabalhar
juntos, esses elementos criam
um efeito dínamo que gera
eletricidade. Como resultado,
o dispositivo emite sinais
elétricos, que podem ser
enviados a um computador.
Além do emprego na
informática, a chave de DNA
tem aplicação prática
imediata na detecção de
toxinas e poderá ser utilizada
em sensores biológicos que
revelam contaminação por
elementos patogênicos aéreos.

Microssatélites com instrumentos mais eficientes
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teleatendimento, por meio 
da gravação de mensagens,
ou para navegação em
computador pessoal.

> Menos patentes
brasileiras

No ano passado o Brasil
ficou em 27º lugar no
ranking global de registro de
patentes com 265 depósitos.

Robôs lúdicos e educativos

relação a 2005. A Coréia do
Sul depositou 5.935 pedidos
em 2006, um aumento 
de 26,5%, e ficou com a 4ª
colocação, passando à frente
da Grã-Bretanha e da França.
A China, com 3.910 pedidos
e aumento de 56,8%, deixou
para trás Suíça e Suécia 
e ficou com o 8º lugar no
ranking. Os Estados Unidos
permaneceram na liderança,
com 49.555 registros.

Pela primeira vez em cinco
anos o país apresentou um
decréscimo em relação ao
ano anterior, quando havia
registrado 280 pedidos,
como mostra relatório
divulgado pela Organização
Mundial de Propriedade
Intelectual (Ompi). Situação
oposta à da China e Coréia
do Sul, que apresentaram 
um crescimento expressivo
nos pedidos de patentes em
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Três modelos de robôs para as

áreas de educação e entreteni-

mento foram desenvolvidos pela

empresa Cientistas Associados,

de São Carlos, no interior pau-

lista, e estão prontos para ga-

nhar o mercado nacional e inter-

nacional (ver matéria na revista

Pesquisa FAPESP nº 118). O mo-

delo Sci-soccer foi desenvolvi-

do para uma das três categorias

da RoboCup (Robot World Cup),

um campeonato mundial de fu-

tebol de robôs, iniciativa de en-

sino e pesquisa de um grupo in-

ternacional de pesquisadores

em inteligência artificial e robó-

tica inteligente. Cada time é

composto de três a cinco robôs,

que têm todos os movimentos

acompanhados por câmeras e

repassados em tempo real a

computadores. “Os alunos utili-

zam as informações de posicio-

> Comando de voz
em bancos

Para atender aos clientes
portadores de deficiência
visual e os não-alfabetizados,
os bancos Bradesco e Real
estão instalando nos caixas
eletrônicos um software que
converte em fala o texto do
monitor de auto-atendimento.
O cliente só precisará usar 
o fone de ouvido e seguir os
comandos da voz. A interação
com a máquina será feita 
pelo teclado. A cada comando
ativado, receberá uma
resposta para conferir 
se efetuou a opção correta.
O software chamado Texto
Fala foi desenvolvido pelo
Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em
Telecomunicação (CPqD),
de Campinas, no interior
paulista, e poderá ser 
usado em serviços de

namento dos robôs para progra-

mar a estratégia de cada um de-

les no jogo”, diz Antonio Valério

Netto, um dos sócios da empre-

sa, pós-graduado em computa-

ção e matemática computacio-

nal. “Dessa forma, eles são es-

timulados a trabalhar com pro-

gramação.” O Curumim, o outro

modelo de robô desenvolvido

pela empresa, tem como objeti-

vo estimular a educação robó-

tica nos cursos técnicos. “Um

software controla a funcionali-

dade do robô”, diz Valério. Os

alunos podem programar a mo-

vimentação do robô em uma

sala fechada ou mesmo deter-

minar que ele faça desenhos. O

terceiro robô é o RoboGol. Dife-

rentemente dos outros dois, ele

foi criado apenas para entre-

tenimento e funciona com con-

trole remoto.
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Curumim (acima) e 
Sci-soccer: estímulo
para alunos, com
vários recursos 
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> Pesqueiros 
em avaliação

O livro Pesqueiros sob uma
visão integrada de meio
ambiente, saúde pública e
manejo, um estudo na Região
Metropolitana de São Paulo,
da editora Rimam, é fruto 
de pesquisa das biólogas
Katharina Eichbaum 
e Célia Sant’Anna. O projeto,
que reuniu especialistas 
de diferentes áreas para
avaliar questões ambientais,
sanitárias e de manejo
relacionadas a esses
empreendimentos
destinados à pesca esportiva,
teve como foco a bacia
hidrográfica do Alto Tietê,
que nas últimas décadas 
viu aumentar o número 
de pesqueiros sem que 
uma regulamentação
eficiente garantisse a adoção 
de técnicas de manejo
ambientalmente adequadas 
e a conseqüente utilização
racional de recursos.

> Resíduos: geração
e aproveitamento

O livro Gestão de resíduos na
agricultura e agroindústria,
da Fundação de Estudos 
e Pesquisas Agrícolas e
Florestais, reúne coletânea de
textos de especialistas ligados
a diversos institutos e
universidades do estado de
São Paulo. Além de abordar
aspectos ligados à geração 
de resíduos nas atividades
agrícolas, florestais, pecuárias
e agroindustriais, o livro
analisa as possibilidades 
de utilização na agricultura 
dos resíduos gerados no
meio rural, nas cidades e 
nas indústrias, considerando
tanto os efeitos favoráveis
como adversos do seu uso.

Kato, do Instituto de
Química da Universidade 
de São Paulo, que isolou 
a lignana da planta.

> Banho quente 
e barato

Um relaxante banho quente
não vai mais onerar a conta
de energia elétrica. Um
aquecedor, feito pela equipe
do professor Jorge Henrique
Sales, do Departamento 
de Tecnologia em Produção
Mecânica, do Centro
Universitário de Itajubá,
Minas Gerais, utiliza a luz
solar para aquecer a água em
até 70 graus Celsius. A água
fria passa por um cano que
vai até o aquecedor solar 
e, após esquentar, fica em
uma caixa-d’água térmica,
revestida com lã de vidro,
de onde será distribuída.
O cano que transporta 
a água passa por dentro 
de latas de alumínio furadas
numa região específica 
em que ocorre a refração 
da luz, isto é, onde o raio 
do sol incide duas vezes.
As latas são instaladas numa
caixa com fundo preto 
e cobertas por um vidro 
que permite a entrada do
calor e impede sua saída.

> Inseticida natural
combate dengue

Um inseticida natural capaz
de eliminar em reservatório
de água todas as larvas do
mosquito transmissor da
dengue, o Aedes aegypti,
foi obtido a partir da planta
Piper solmsianum, originária
da Mata Atlântica. O
desenvolvimento do biocida
teve início com o estudo das
lignanas, moléculas lipídicas
produzidas pela atividade
metabólica das plantas, que
são eliminadas naturalmente
como defesa contra inimigos.
Participaram da pesquisa 
a bióloga Marise Maleck 
e o entomologista Anthony
Érico Guimarães, da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Rio de Janeiro,
e o professor Massuo Jorge

Planta da Mata Atlântica
combate a dengue 
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Resíduos e pesqueiros estudados por especialistas 
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Biodiesel em
ascensão
O que falta para este óleo se firm ar
com o um  biocom bustível nacional

ENERGIA 

>
TECNOLOGIA

MARCOS DE OLIVEIRA

A maior parte do
biodiesel é feito
com metanol,
extraído do gás
natural, mas ele
pode ser produzido
com etanol

C
ompanheiro do etanol no âmbito dos combustíveis re-
nováveis, o biodiesel começa a se firmar no Brasil em
relação à produção e distribuição nos postos de reabas-
tecimento. Até o final do ano, o total produzido deve
chegar a 750 milhões de litros, quase os 840 milhões
que o país deverá produzir a partir de 2008 para atin-
gir a cota de 2% de incorporação desse biocombustí-

vel ao diesel mineral derivado do petróleo, como prevê lei fe-
deral de 2004 que estabeleceu o Programa Nacional de Pro-
dução e Uso de Biodiesel. Ao longo desses últimos anos, qua-
se três dezenas de usinas já foram construídas ou estão pres-
tes a ser inauguradas e novas tecnologias de produção surgi-
ram. Mas ainda há muito por fazer. Quase a totalidade desse
biocombustível produzido hoje no Brasil não é propriamente
renovável porque é feita com metanol, uma matéria-prima
essencial para o processo de transesterificação, a reação quími-
ca que transforma o óleo vegetal em biodiesel.

O metanol é um álcool feito de gás natural ou extraído do
petróleo, portanto não-renovável. A alternativa é o uso do eta-
nol, também possível de ser usado nesse tipo de reação. O pro-
blema é que para fazer o biodiesel é preciso gastar mais álcool
que metanol. Para produzir mil litros de biodiesel, as usinas in-
corporam atualmente no processo de produção até 300 litros
de metanol. Na fabricação com etanol, esse número sobe ao pa-
tamar de 500 litros do álcool feito no Brasil de cana-de-açú-
car. Nos dois processos, no entanto, sobra cerca de 50% de qual-
quer um dos dois álcoois, num processo chamado de recupe-
ração do excesso que leva a parte que sobra de volta ao início
da produção. Com preços equivalentes, dependentes da re-
gião onde o biodiesel é produzido, os produtores estão prefe-
rindo o metanol pela diminuição dos gastos.

Uma das possibilidades que podem ajudar o renovável ál-
cool a ser incorporado na produção do biodiesel é um siste-
ma desenvolvido pelo professor Miguel Dabdoub, do Labora-
tório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas (Ladetel) da
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Universidade de São Paulo (USP) em Ri-
beirão Preto.“No Brasil temos a oportu-
nidade do uso do etanol, mas a maior
parte das indústrias não tem tecnolo-
gia para isso”, diz Dabdoub. “Desenvol-
vemos um processo pela rota etílica den-
tro de um conceito de eficiência energé-
tica em que é preciso usar menos álcool
e grande parte dele é recuperado no fi-
nal do processo e pode ser reutilizado.”
Ajudou para isso o desenvolvimento de
catalisadores, substâncias que aceleram
a reação química, nesse caso à base de co-
bre e vanádio.“Estamos elaborando uma
patente sobre os catalisadores e o novo
processo.” Além do uso do etanol, Dab-
doub propõe um conjunto completo de
estudos de efluentes e tratamento de re-
síduos. “Imaginemos que se produzam
2 bilhões de litros de biodiesel no Brasil,
precisamos lembrar que se gastaria no
processo mais 1 bilhão de litros de água,
que precisam de alguma forma ser recu-
perados e voltar para produção.”

Mas há quem seja contrário ao uso
do etanol. “O etanol é quase uma com-
modity, é um produto final e usá-lo é es-
tar na contramão do ponto de vista in-

dustrial”, diz o empresário Expedito Pa-
rente, professor aposentado da Univer-
sidade Federal do Ceará, autor da pri-
meira patente de biodiesel brasileira de-
positada em 1977. Atualmente ele é só-
cio na Tecbio, empresa cearense que for-
nece plantas fabris para produção de
biodiesel. Para ele o etanol é um pro-
duto nobre que não deve ser usado co-
mo matéria-prima. “Principalmente na
Região Nordeste, o metanol é mais ba-
rato, além de se usar cerca de 50% a me-
nos que o etanol”, diz Parente. “O me-
tanol é basicamente feito de um gás que
poderá ser extraído de biomassa pela ga-
seificação de resíduos agrícolas, até de
bagaço de cana – é o biometanol.”

Chama invisível – Para Dabdoub, é im-
portante não combater a rota metílica
porque atualmente ela é, sob a ótica eco-
nômica,a mais factível, embora seja igual-
mente importante pensar num combus-
tível 100% renovável. “No processo de-
senvolvido no Ladetel nós também já fi-
zemos com o metanol e os gastos são me-
nores, mas é preciso dizer que o metanol,
além de não ser renovável, traz problemas

ao sistema produtivo por ter maior pos-
sibilidade de contaminação e ser mais pe-
rigoso: ao entrar em combustão sua cha-
ma é invisível, ao contrário do etanol.”

“A técnica de transesterificação é an-
tiga, tem mais de um século. Utiliza-se
mais metanol porque é uma tecnologia
desenvolvida no hemisfério Norte, onde
o etanol até há pouco tempo não exis-
tia em grande quantidade. O momento
é de tropicalizar essa tecnologia. O me-
tanol é caro e mais tóxico, além de pro-
vocar mais acidentes”, diz o engenheiro
agrônomo Décio Luiz Gazzoni, pesqui-
sador da Embrapa Soja, unidade sedia-
da em Londrina, Paraná, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
“Acredito, pelas informações que possuo,
que dentro de dois anos, com investi-
mentos públicos e privado, conseguire-
mos avançar para processo de obtenção
do biodiesel com etanol. Vários grupos
– como a USP, a Universidade Federal do
Paraná, a Universidade Federal do Rio
de Janeiro e o Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas de São Paulo (IPT) – estão es-
tudando o uso do etanol, uma tecnolo-
gia mais adaptável para o país”, afirma.
“É uma questão de detalhes.”

Gazzoni, que foi da equipe técnica da
elaboração do Plano Nacional de Agro-
energia, lançado pelo Ministério da Agri-
cultura em 2003, e é membro do Inter-
national Science Panel on Renewable
Energies, ou Painel Científico Interna-
cional em Energias Renováveis, que faz
parte, entre outras entidades, do Conse-
lho Internacional de Ciência (ICSU na
sigla em inglês), acredita que o desenvol-
vimento do biodiesel no Brasil ainda é
embrionário. “Em escala mundial tam-
bém. O estágio atual do biodiesel é com-
parado ao do álcool nos anos 1980. Ain-
da existe muita água para passar debai-
xo da ponte do ponto de vista tecnoló-
gico, e o Brasil novamente tem vanta-
gens comparativas com outros países.”
Para ele, entre as vantagens em relação
a esse biocombustível está principal-
mente o forte entrosamento entre as
fontes do conhecimento científico.“Pre-
cisamos fazer o diferencial agora porque
fomos apanhados no contrapé, ao con-

Usina montada pela
Tecbio em Floriano, 
no Piauí: óleo de soja 
e mamona
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trário do etanol. Não fomos capazes de
perceber no passado a importância do
biodiesel.”

A argumentação de Gazzoni se dá
principalmente na elaboração de cul-
turas para produzir óleo vegetal.“Preci-
samos deixar mais produtivas culturas
como o dendê (também chamado de pal-
ma), a mamona, a canola (colza), o gi-
rassol e até a soja, mas isso demora. O
ponto principal é buscar mais densida-
de energética em culturas antes destina-
das à alimentação humana ou animal.”
Gazzoni acredita que, no atual estágio
dessas culturas, apenas o dendê com pro-
dução de mais de 3 mil litros por hec-
tare (l/ha), podendo chegar a 4 mil, é sus-
tentável em 20 anos. Nada comparável
ainda com a velha e boa cana-de-açúcar,
gramínea hoje capaz de produzir, no mí-
nimo, 8 mil l/ha.

Em palestra no Instituto de Estudos
Avançados da USP em março, Gazzoni
lembrou que o mundo produziu 6,2 mi-
lhões de toneladas de biodiesel em 2006
e deverá necessitar, em 2011, de uma
produção de 33,5 milhões e, em 2020, de
133,8 milhões. A produção crescente

vem principalmente da Europa, onde a
porcentagem de biodiesel adicionada ao
diesel será de 5,75% até 2010. A produ-
ção naquele continente atingiu 3,84 mi-
lhões de toneladas em 2006, ante 6,06
milhões em 2005, tendo nos dois anos
a Alemanha na frente. Lá, o principal
óleo usado é o de canola, antes um pro-
duto de exportação europeu, agora con-
finado ao continente para acionar ôni-
bus, caminhões e automóveis, que tam-
bém,em grande parte, são movidos a die-
sel. Na Europa, o biodiesel é produzido
industrialmente desde 1992 e seu uso é
relevante neste momento sobretudo em
razão da diminuição de gases poluen-
tes como o dióxido de carbono (CO2).
Vários estudos indicam que o uso de 1
quilo de biodiesel reduz em cerca de 3
quilos a quantidade de CO2 na atmosfe-
ra. As emissões de poluentes do biodie-
sel são de 66% a 90% em relação ao die-
sel convencional.

A realidade do biodiesel produzido
hoje no Brasil se dá basicamente com a
soja, cuja oferta e preço seduzem os pro-
dutores, além de o resíduo da produção
do óleo, a chamada torta de soja, obter

bom mercado na alimentação animal co-
mo fonte de proteína. Ocorre que a soja
tem características físicas não muito pró-
prias e produtivas para o biodiesel. Seus
grãos rendem apenas 18% de óleo, resul-
tando em uma produção de 700 l/ha. A
mamona, com 47% de óleo, atinge 1.200
l/ha, e o girassol, com 40%, 800 l/ha. Se-
gundo Ricardo Dornelles, diretor do De-
partamento de Combustíveis Renováveis
do Ministério de Minas e Energia, a soja
é a matéria-prima de 55% do biodiesel
nacional produzido até aqui.“A mamo-
na representa 20% e o restante dividi-
do entre outras oleaginosas como den-
dê e nabo forrageiro.”Para ele ainda exis-
te muito a caminhar em pesquisa, tan-
to no processo de uso do etanol, que re-
quer aprimoramento para contribuir
com os custos industriais, como no de-
senvolvimento de culturas que apresen-
tam maior produtividade de óleo e con-
trole de pragas. “A cultura de soja leva
vantagem porque o processo de produ-
ção de óleo é bem desenvolvido e total-
mente dominado pela agroindústria”, diz
Dornelles.“Pensamos que é preciso tam-
bém programar e fazer o zoneamento

Cantado em prosa e verso como a planta
da esperança para produção farta de
biodiesel, o pinhão-manso, uma planta
arbustiva comum, mostrou que não 
é tão manso. Ele ainda é selvagem –
pelo menos dentro de uma perspectiva
agrícola. Sua cultura em larga escala 
é inexistente e nunca foi estudada a
fundo. A domesticação está começando,
mas ainda é cedo para crer nas
maravilhas espalhadas pelo país, inclusive
com venda de sementes pela internet. 

O alerta foi dado em forma de
manifesto, em fevereiro, por um grupo
de 11 pesquisadores da Embrapa e da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais. “Acreditamos no potencial
futuro da planta, mas o conhecimento
técnico é limitado porque não conhecemos
vários parâmetros de plantação, como
espaçamento entre as plantas, produção
de mudas, e principalmente pragas e
doenças”, diz o pesquisador Liv Soares
Severino, da Embrapa Algodão, sediada
em Campina Grande, na Paraíba. 

O pinhão não é manso
“Uma das nossas preocupações 

é que muitos agricultores estejam
investindo na planta e depois de dois 
ou três anos venham até nós para que
possamos resolver problemas da cultura.
E ainda não a conhecemos do ponto 
de vista agrícola.” Severino, por meio 
de um projeto financiado pela Petrobras, 
foi com outros pesquisadores brasileiros

até a Índia, onde se dizia que a cultura
do pinhão-manso estava desenvolvida.
“Descobrimos que eles sabem tão pouco
quanto nós.” Um dos problemas
apontados é a colheita. A planta tem 
a vantagem de ser perene, ou seja, 
não é preciso plantá-la todos os anos,
mas os frutos não amadurecem ao
mesmo tempo. É preciso fazer várias
colheitas manuais e com isso o custo 
da plantação aumenta. 

Em relação à quantidade de óleo,
estimava-se em mais de mil litros por
hectare, mas Severino diz que ela 
não passa dos 400 l/ha, embora exista
potencial para aumentar muito 
essa quantidade. Antes do biodiesel, 
o pinhão-manso era relegado 
a uma planta de quintal ou de mera
curiosidade e apreço pessoal. Mas já
havia vivido tempos mais memoráveis,
quando no século XIX seu óleo, 
como o de outras fontes, como a de
baleia, por exemplo, era usado nas
luminárias das ruas do Rio de Janeiro. 
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das culturas de modo que fiquem mais
produtivas em determinadas regiões.”

A mamona, por exemplo, ocupa o se-
gundo lugar principalmente pelos incen-
tivos aos produtores da Região Nordes-
te. O selo social estabelecido pelo Pro-
grama Nacional de Biodiesel é dado à
produção que vem de iniciativas consi-
deradas como de agricultura familiar e
zera a tributação para produtores dessa
planta nas regiões Norte, Nordeste e no
semi-árido. A Petrobras, procurando
atuar nesse sentido comprando semen-
tes de mamona e de girassol de peque-
nos agricultores, estabeleceu uma uni-
dade produtora de biodiesel no Pólo de
Guamaré, no Rio Grande do Norte.

Extração geral – Alternativas de plan-
tas para produzir óleos vegetais são o que
não falta em todo o mundo, principal-
mente na faixa tropical do planeta. Mas
mesmo em áreas gélidas como a região
da Patagônia, na Argentina, já existem
iniciativas para produção de biodiesel
com o óleo de algas marinhas.Em março,
o sítio da Rede de Ciência e Desenvol-

vimento, SciDevNet na sigla em inglês,
anunciava um empreendimento argen-
tino tendo à frente a empresa Oil Fox,
que fez um acordo com o governo lo-
cal para cultivar algas marinhas em gran-
des piscinas na província de Chubut.
Com investimentos alemães de US$ 20
milhões, a empresa anunciou que espe-
ra produzir 240 mil toneladas de biodie-
sel marinho anuais em apenas 300 hec-
tares ante 600 mil hectares que seriam exi-
gidos para a produção de soja.

No Brasil ainda existem muitas alter-
nativas, como o babaçu, o amendoim,
o caroço de algodão, o pequi e o pinhão-
manso (leia boxe), por exemplo, fora ou-
tras plantas amazônicas ainda sem cul-
tivo estabelecido. Muita coisa já foi ex-
perimentada.“Entre 1977 e 1980, quan-
do testávamos várias matérias-primas,
uma produtora de suco de maracujá cea-
rense, a Agrolusa, pediu que tentássemos
a produção de diesel com sementes des-
sa fruta”, lembra Expedito Parente, da
Tecbio. “Deu certo, e as kombis da em-
presa rodaram por seis meses com esse
biodiesel. Mas depois verificaram que os

preços pagos pela indústria de cosmé-
ticos para o óleo de sementes de mara-
cujá eram bem mais compensadores.”

Outra experiência curiosa de Paren-
te nos primórdios do biodiesel no Brasil
foi a produção de biocombustível com
óleo de sardinha.“Recebi de uma empre-
sa da Bélgica 200 litros de óleo de peixe
que se mostrou muito bom para produ-
zir biodiesel.”A gordura animal ou o se-
bo, tanto de bovinos como de frangos e
suínos, também está atualmente na rota
dos produtores com o uso do mesmo
processo de transesterificação.“No Bra-
sil existem disponíveis 700 mil toneladas
anuais de sebo bovino para produção de
biodiesel, um produto que deixou de ser
resíduo para se transformar num sub-
produto”, diz Carlos Freitas, consultor
e sócio da Conatus Bionergia, que se pre-
para para instalar uma fábrica de bio-
diesel no norte do Paraná, com capaci-
dade de produção de 200 toneladas por
dia, inicialmente com óleo de soja e gi-
rassol. “A gordura animal é importan-
te, mas, pela quantidade ofertada, sem-
pre ficará à margem dos óleos vegetais.”

Embora nascente, a indústria de bio-
diesel no Brasil já exporta tecnologia.
Dabdoub, da USP, já prestou assessora-
mento para duas usinas de biodiesel que
foram construídas nos Estados Unidos.
Uma delas, na cidade de Gilman, no es-
tado de Illinois, é de um empresário bra-
sileiro, Renato Ribeiro, que produz óleo
de soja em solo norte-americano. Ela tem
capacidade de produção de 110 milhões
de litros por ano e usa o etanol extraído
do milho. Nessa empreitada, US$ 2 mi-
lhões foram exportados do Brasil para os
Estados Unidos em equipamentos. Em
outra usina, em Durant, no estado de
Oklahoma, Dabdoub só transferiu co-
nhecimento em forma de assessoramen-
to.A usina está em construção para pro-
duzir 80 milhões de litros por ano e só le-
vará equipamentos brasileiros, possivel-
mente, numa segunda etapa.

Durante a elaboração desse trabalho
Dabdoub recebeu a oferta de um convê-
nio para estudo de biodiesel entre a Uni-
versidade do Estado de Oklahoma e a do
Texas, numa parceria com apoio da So-

Unidade de produção 
experimental da
Petrobras em Guamaré, 
no Rio Grande do Norte
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cês PSA Peugeot Citroën feito pela equi-
pe de Dabdoub junto com o Lactec. Um
Peugeot 206 e uma Xsara Picasso, com
motores a diesel, comuns na Europa, ro-
daram mais 110 mil quilômetros, além
de passarem por testes de bancada, com
30% de biodiesel, e apresentaram exce-
lentes resultados.“Usamos óleo de den-
dê, soja e mamona, em proporções dife-
rentes, e etanol na produção.”

Para Dabdoub ainda há uma exten-
sa área de pesquisa ligada ao biodie-

PESQUISA FAPESP 134  ■ ABRIL DE 2007  ■ 67

ciedade Brasileira de Química e de sua
congênere norte-americana. A interação
vai beneficiar alunos por meio de estágios
entre os dois países. Para o pesquisador,
esse é um caminho de duas mãos. “Co-
nhecimento não se entrega, se intercam-
bia”, diz Dabdoub, que também é pre-
sidente da Câmara de Biocombustíveis
do governo do estado de São Paulo.

Planta piloto – A parceria e a interação
com o meio acadêmico também estão na
mira da empresa Marchiori, que desen-
volveu equipamentos, como tubulações,
tanques e reatores para usinas de bio-
diesel feitos com fibra de vidro em vez do
tradicional aço, que custam, segundo o
engenheiro de produção, Antonio Mar-
tinho Marchiori, sócio da empresa, de 30
a 40% menos que os usados atualmen-
te.“Temos uma patente dos equipamen-
tos e do processo de produção de bio-
diesel com fibra de vidro”, diz Marchio-
ri, que doou uma planta piloto, que pro-
duz 200 litros por dia, para o Pólo Na-
cional de Biocombustíveis que funciona
na Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz da USP.“O mesmo estamos
fazendo com a Universidade Estadual
Paulista (Unesp), da cidade de Ilha Sol-
teira. Nos dois casos, pretendemos, com
os estudos que serão feitos, obter melho-
ria das nossas usinas em itens que a uni-
versidade pode colaborar, como automa-
ção e informatização.”

Uma outra megaparceria recém-fina-
lizada que teve os resultados apresenta-
dos ao Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, em março, foi a da aprovação em tes-
tes da mistura de 5% de biodiesel ao die-
sel mineral.Participaram do projeto a As-
sociação Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea), empresas
de autopeças, além do Instituto de Tecno-
logia para o Desenvolvimento (Lactec) de
Curitiba, Paraná, Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) e a Unesp de Jaboti-
cabal. Com isso, o governo e as montado-
ras podem adotar os 5% programados
para 2010.“Foram 140 caminhões, além
de alguns tratores, que rodaram milhares
de quilômetros e,quando abrimos os mo-
tores, verificamos excelente durabilidade,
melhor lubrificação”, diz Dabdoub, que
coordenou os trabalhos.“A montadora de
tratores Valtra já pensa em dar garantia
para até 20% de biodiesel.”

Testes semelhantes foram finalizados
em agosto de 2006 para o grupo fran-

Fibra de vidro é aposta da empresa
Marchiori para diminuir custos

sel. Uma delas é a chamada catálise en-
zimática – da mesma forma que acon-
tece com os estudos de pesquisadores
brasileiros e de fora do país para uso do
bagaço de cana ou de outros resíduos
para extrair o etanol.

No caso do biodiesel, o objetivo é re-
tirar mais óleo dos resíduos da produ-
ção da óleo soja, da mamona e de outras
plantas usadas para produção do diesel
vegetal.“Nós já conseguimos isso, mas o
método ainda não é competitivo”, diz
Dabdoub. Ele também afirma que a gli-
cerina – um produto resultado do pro-
cesso de transesterificação que é vendi-
do para a indústria química, farmacêu-
tica e de cosméticos – poderia ser uti-
lizada como um novo recurso energé-
tico dentro da usina de biodiesel. Ela ge-
raria energia elétrica por meio da criação
de vapor para mover turbinas, como se
faz com o bagaço da cana nas usinas su-
croalcooleiras.“Mas só será viável quan-
do cair para 70% do valor atual do diesel
derivado de petróleo usado para queima
em caldeiras ou para aquecimento em
países de clima frio, compensando, dessa
maneira, o menor poder calorífico da
glicerina com um preço menor também.
No cenário atual, com o preço da glice-
rina atingindo os US$ 700 por tonelada,
usá-la em  caldeiras para gerar energia
ainda é inviável.” ■

No Lactec, em Curitiba, testes de bancada para carro movido com 30% de biodiesel
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de aço resultam 
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gila que sobra do processo de separa-
ção de metais é transformada em escó-
ria e destinada a várias aplicações.

“O processo representa a recuperação
de cerca de 70% dos resíduos gerados nos
altos-fornos, reduzindo o impacto ao
meio ambiente e gerando uma economia
significativa para a siderúrgica”, diz Wal-
ter Luiz da Costa Reis, gerente-geral de
processos siderúrgicos da CSN, orien-
tado em seu doutorado pelo professor
Longo.Antes, todo esse material era des-
cartado e enviado para um aterro con-
trolado ambientalmente. Os pesquisado-

res trabalham agora no desenvolvimen-
to de projeto para a reciclagem dos 30%
restantes de lama, que correspondem a
40 mil toneladas e contêm grande quan-
tidade de zinco, um metal nobre, mas
prejudicial aos processos de redução e re-
fino do aço. “Estamos querendo fazer
uma recuperação mais qualificada des-
se material restante para tentar obter o
máximo possível de retorno”, diz Longo.

A pesquisa que resultou no reaprovei-
tamento da lama teve início há três anos
e contou ainda com a participação dos
pesquisadores José Arana Varela, pró-rei-
tor de Pesquisa da Unesp, Edson Leite, da
UFSCar, e de André Tarcizo de Olivei-
ra Vieira, coordenador de gestão de re-
síduos da CSN. Dos laboratórios da uni-
versidade, o processo foi implantado ini-
cialmente em escala piloto na siderúrgi-
ca. Hoje são recicladas e reaproveitadas
5 mil toneladas por mês de lama produ-
zida pelo alto-forno e 1,5 mil tonelada por
mês dos resíduos gerados na aciaria. “O
aproveitamento dessa lama constitui um
dos maiores desafios das indústrias si-
derúrgicas mundiais”, diz Longo.

Fibra cerâmica – Além do processo para
reciclagem e recuperação dos metais con-
tidos na lama, que foi patenteado, ou-
tro recente fruto da colaboração entre a
CSN e o Centro de Materiais Cerâmi-

Resíduo 
vira

SIDERURGIA 

>

Lama recuperada retorna ao
processo produtivo na CSN

DINORAH ERENO

U
m novo processo adotado des-
de fevereiro em escala indus-
trial pela Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN), em Volta
Redonda,no Rio de Janeiro,per-
mite reaproveitar o ferro conti-
do na lama gerada no alto-for-

no e na aciaria, nos processos de redu-
ção e refino do aço, resultando em ga-
nhos econômicos e ambientais para a
empresa. Atualmente cerca de 80 mil to-
neladas de lama, das 120 mil toneladas
produzidas por ano na siderúrgica, são
recuperadas. Para que isso ocorra, o ma-
terial, que tem em sua composição 30%
de óxido de ferro e 70% de carbono e ar-
gila, passa por um processo para separa-
ção do conteúdo metálico. “Os resíduos
portadores de ferro são transformados
em pequenas pelotas, tratados termica-
mente e reintroduzidos no processo pro-
dutivo, transformando-se em gusa no-
vamente e depois em aço”, diz o profes-
sor Elson Longo, diretor do Centro Mul-
tidisciplinar para o Desenvolvimento de
Materiais Cerâmicos, um dos Centros de
Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da
FAPESP, que tem a participação da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp) de
Araraquara e da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), parceiro da CSN
na busca de inovações e melhorias nos
processos de produção desde 1989. A ar-

1. Recuperação de lama
2. Fibras cerâmicas a partir 
da escória

MODALIDADE

Centros de Pesquisa, Inovação 
e Difusão (Cepid)

COORDENADOR

ELSON LONGO – Centro
Multidisciplinar para 
o Desenvolvimento de Materiais
Cerâmicos (CMDMC)

INVESTIMENTO

R$ 1.200.000,00 anual (FAPESP)
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2008 e que as vendas das fibras cerâmi-
cas fiquem em torno de US$ 50 milhões
a US$ 70 milhões por ano. Os investi-
mentos para alcançar a capacidade pro-
dutiva estimada são da ordem de US$
15 milhões. Desde que as pesquisas para

obtenção da fibra tiveram início em
2003, a siderúrgica investiu US$ 4 mi-
lhões.“A escória tinha baixo valor agre-
gado, pois era destinada exclusivamen-
te às indústrias cimenteiras, que utili-
zam o material misturado ao cimento
na construção de rodovias”, diz Longo.
Com a transformação do material, seu
valor agregado alcança outro patamar.

Na forma de fibras cerâmicas, a escó-
ria apresenta as mesmas propriedades fí-
sicas do amianto, mas sem riscos para o
organismo humano, por isso está cotada
para substituí-lo em várias aplicações. Na
Europa e no Japão, o amianto não pode
mais ser utilizado por conta de doenças
causadas aos trabalhadores pela manipu-
lação do produto. No Brasil, a variedade
conhecida como crisotila ou amianto
branco tem o uso controlado permiti-
do pela legislação brasileira desde 1995.
A produção de telhas é o grande merca-
do do amianto, o mesmo que será dispu-
tado pelas fibras cerâmicas provenien-
tes da escória. Outro segmento que tam-
bém promete é o de fabricação de placas
para forros, atualmente importadas. ■

cos é o desenvolvimento de fibras cerâ-
micas a partir da escória resultante da
produção de aço, com grande potencial
para substituir o amianto na fabricação
de telhas. O novo produto poderá ser usa-
do também em forros, painéis, asfalto e
até na indústria de pneus e tintas.A gran-
de vantagem da fibra obtida da escória
é o seu baixo custo de produção. “Co-
mo essa matéria-prima sai do alto-forno
em estado líquido, não é necessário que
seja submetida à fusão para se transfor-
mar no novo produto, o que resulta em
economia de energia”, diz Longo.

A CSN fez uma parceria com a Uni-
frax, multinacional de origem norte-
americana especialista em fibras cerâ-
micas, para inicialmente produzir as fi-
bras na fábrica da empresa em Vinhedo,
interior de São Paulo, que tem capaci-
dade de produção anual de 3 mil tone-
ladas. Os planos são de constituir uma
nova empresa, com participação ma-
joritária da siderúrgica, para produção
de 40 mil a 50 mil toneladas anuais de
fibras. A previsão é que as novas fábri-
cas comecem a produzir no início de

Resíduos com conteúdo metálico
prontos para serem reaproveitados
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tônica, a Photonics Spectra, que publicou
um artigo sobre o assunto na sua edição
de fevereiro deste ano.

O laser de Cr:LiSAF,abreviação do
cristal de lítio-estrôncio-alumínio-flúor
6 dopado com cromo,permite,quando
utilizado como amplificador multipas-
so,a emissão da luz com enorme coe-
rência – isto é,uma onda eletromagné-
tica com freqüência e fase muito bem
definidas.Quando todo o sistema de 1
terawatt estiver operando,esse laser será
instalado dentro dele para amplificar a
energia dos pulsos por cem vezes.Co-
mo o laser tem pulsos muito curtos,me-
didos em femtossegundos – 1 femtosse-
gundo equivale a 1 segundo dividido por
1 quatrilhão de vezes –, a potência de 1
terawatt é gerada nesse tempo,e não du-
rante toda a operação.A expectativa é
que até o final deste mês o sistema es-
teja pronto.

Com altíssima potência e duração
temporal extremamente pequena, o la-
ser com potência de terawatt permitirá
uma enorme gama de aplicações,sob rí-
gidas normas de segurança.Como ele
age de maneira seletiva,sem produzir ca-
lor,poderá ser usado,por exemplo,no
tecido de um dente sem destruir o que
está em volta.O laser também poderá ser
utilizado para identificar quimicamente
poluentes atmosféricos a quilômetros de
altura.“O sistema terawatt poderá ter o
mesmo tipo de função que o Laborató-
rio Nacional de Luz Síncrotron (LNLS),
ou seja,pesquisadores de outras insti-
tuições do país e até do exterior poderão,
junto com os pesquisadores do Ipen,fa-
zer experimentos com o novo equipa-
mento”,diz Vieira Junior. ■

FÍSICA

>

F
iltros ópticos utilizados por pes-
quisadores do Centro de Lasers e
Aplicações do Instituto de Pes-
quisas Energéticas e Nucleares
(Ipen) resgataram a possibilida-
de de usar em aplicações comer-
ciais um tipo especial de laser de

estado sólido,conhecido como Cr:LiSAF.
Esse laser tem várias características pro-
missoras,como ampla emissão espectral
e longo tempo de vida,mas estava pra-
ticamente esquecido por conta de seu
cristal ter baixa condutividade térmica.
“Com a aplicação de filtros ópticos em
seu emissor de luz,minimizamos os pro-
blemas térmicos e abrimos a possibilida-
de de que ele possa ser utilizado”,diz Nil-
son Dias Vieira Junior,gerente do Cen-
tro de Lasers e Aplicações (CLA).

O laser é apenas um dos componen-
tes do sistema de 1 terawatt que está sen-
do desenvolvido dentro de um projeto
temático financiado pela FAPESP.Um
terawatt de potência equivale a 1012 watts
– o que corresponde à casa do trilhão de
watts.A pesquisa que resultou na inova-
ção óptica foi o tema da tese de douto-
rado de Ricardo Elgul Samad,orientada
por Vieira Junior.

O avanço obtido resultou de uma
solução relativamente simples,na ava-
liação do orientador.“Fizemos com o
Cr:LiSAF o que o filtro solar faz com as
pessoas na praia.Eliminamos as radia-
ções indesejadas e conseguimos que ele
pudesse ser usado como um laser de al-
ta potência”,diz Vieira Junior.A inova-
ção foi publicada nos periódicos Appli-
ed Optics e Optics Letters. Os resultados
do estudo chamaram a atenção da prin-
cipal  revista de divulgação da área de fo-

Implementação de um sistema
laser de terawatt e suas aplicações
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Nova técnica de produção 
de raios X pode ajudar 
a desvendar estrutura
tridimensional de proteínas

TRAMA DE LUZ
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A
fonte de laser do laboratório do
químico Jeremy Frey, na Uni-
versidade de Southampton, no
sul da Inglaterra, é como uma
outra qualquer encontrada em
centros de pesquisa mundo afo-
ra. Mas tem uma finalidade

pouco usual. Construída por uma equi-
pe de pesquisadores, da qual participou
a física mineira Ana Maria de Paula, a
aparelhagem de quase R$ 4 milhões é
uma das cinco desenvolvidas no mundo
nos últimos anos para gerar um tipo
muito especial de luz: raios X de pulsos
ultra-rápidos, uma poderosa ferramen-
ta para investigar a estrutura espacial de
moléculas como as proteínas, essenciais
à composição e ao funcionamento dos
organismos vivos.

O equipamento instalado sobre uma
mesa em forma de U emite um facho de
luz esverdeado que é filtrado e amplifi-
cado ao atravessar um pequeno cristal de
safira e titânio até se tornar 10 bilhões de
vezes mais energético que uma lâmpa-
da comum. Concentrada em um feixe
que pulsa por alguns quatrilionésimos de
segundo (femtossegundos), essa ener-
gia correspondente à produzida em um
segundo por cem hidrelétricas como Itai-
pu excita as moléculas de um gás apri-
sionado em um finíssimo tubo de vidro,
que passa a emitir raios X de pulsos ul-
tra-rápidos, de poucos femtossegundos
de duração. Assim como o laser que os
gerou, os raios X do laboratório de Frey
se propagam em um único sentido.

Só a montagem do equipamento, que
consumiu quase três anos, já foi motivo
de comemoração para a equipe. Mas fal-
tava conhecer em detalhe as característi-
cas da radiação eletromagnética por ele
gerada. No caso de Southampton, os
pesquisadores já imaginavam que o fei-
xe de raios X era formado por radiação
com comprimento de onda entre 15 e 50
nanômetros (milionésios do milímetro).
Essa variação, que no espectro visível da
luz representaria suaves gradações de
uma mesma cor, corresponde aos cha-
mados raios X moles. Essa forma de ra-
diação penetra menos de 1 milímetro na
matéria mais densa como o tampo de
uma mesa, mas consegue atravessar mo-
léculas diluídas em um líquido.

intensa de 28 a 34 nanômetros distribuí-
da ao redor, como descreveram os pes-
quisadores em artigo da edição de mar-
ço da Nature Physics.“Essa informação é
fundamental para se descobrir como a
luz se espalha ao atravessar uma proteí-
na e permitir reconstruir sua estrutura
tridimensional”, explica Ana Maria, pro-
fessora da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais e pesquisadora visitante da
Universidade de Southampton.

Três dimensões – Nessa faixa de com-
primento de onda, a radiação atravessa
os vãos entre os átomos que formam uma
proteína,originando uma imagem de cla-
ros e escuros. A partir dessa imagem, é
possível reconstituir a estrutura tridimen-
sional da molécula. Com o novo equipa-
mento já se reconstruiu a forma de mi-
croesferas de poliestirenos.“Acreditamos
que até o final do ano seja possível pro-
duzir as primeiras imagens de proteínas
diluídas em um aerossol”, diz Ana Maria.

Se realmente funcionar, esse será um
grande passo em relação à técnica tra-
dicionalmente usada para identificar a
estrutura espacial das proteínas, informa-
ção essencial para compreender o papel
dessas moléculas no organismo. Desde
que o bioquímico austríaco Max Perutz
se propôs a decifrar a primeira estrutura
de uma proteína há 70 anos usando a di-
fração de raios X, a técnica pouco mu-
dou. Em geral faz-se um feixe de raios
X muito potente, gerado em caríssimas
fontes de luz síncrotron, atravessar o cris-
tal de uma proteína, formado por molé-
culas agrupadas à mesma distância umas
das outras. E a maior dificuldade é justa-
mente criar esse cristal, produzido em um
processo que ainda se baseia em tenta-
tiva e erro (ver Pesquisa FAPESP nº 113).

Além de permitir identificar a estru-
tura de proteínas diluídas em água, si-
tuação próxima à observada nos seres vi-
vos, a nova técnica apresenta outra van-
tagem. Produzidos em pulsos ultra-rápi-
dos, esses raios X funcionariam como
uma espécie de luz intermitente que per-
mitiria filmar essas moléculas em mo-
vimento, contorcendo-se sobre si mes-
mas ou se combinando com outras. ■

Antes que se pudessem testar esses
raios X para desvendar a estrutura de
compostos químicos, porém, era neces-
sário descobrir como os diferentes com-
primentos de onda que os formam se dis-
tribuem no feixe de luz. Em um experi-
mento concluído no ano passado, a equi-
pe de Southampton apontou o feixe de
raios X contra uma folha de alumínio
sustentada por uma finíssima malha de
fios de níquel. Ao passar pelas aberturas
dessa trama, a luz se espalha de modo
bastante característico – fenômeno cha-
mado difração, descrito há quase dois sé-
culos pelo físico francês Augustin Fres-
nel.A partir de uma única imagem de di-
fração, capturada em milésimos de se-
gundo por uma câmera especial, a equi-
pe de Frey conseguiu identificar quais fra-
ções dos raios X são produzidas com
maior intensidade e como se distribuem
no feixe de luz. Foi um avanço e tanto,
uma vez que, em geral, só se consegue re-
construir o perfil de energia de um fei-
xe de luz a partir de centenas de imagens
feitas com um espectrômetro, um proce-
dimento que pode levar horas. “Desde
o século XVIII se sabe calcular como a luz
sofre difração”, comenta Ana Maria. “A
dificuldade era obter uma imagem com
o registro da intensidade dos diferentes
comprimentos de onda”, diz.

A região central do feixe concentra
raios X com comprimento de onda de 32
a 37 nanômetros, com radiação menos

RICARDO ZORZETTO
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Claros e escuros: imagem formada ao
passar malha metálica (ao lado) revela
perfil de energia de feixe de raios X
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cunha hidráulica na monta-
gem dos motores.

“O processo a laser se-
parou, num corpo-de-pro-
va, a capa de mancal do blo-
co do motor em uma única
operação, reduzindo o nú-
mero de operações de usina-
gem e os custos de fabrica-
ção”, afirma José Cláudio
Macedo, diretor de usina-
gem da Tupy.Com isso,a em-
presa provou a viabilidade
do contrato e passará a for-

necer, a partir de 2009, 60 mil blocos por
ano à montadora americana. O suces-
so da operação foi possível porque, além
do alto conhecimento dos pesquisado-
res do IEAv sobre lasers e suas aplica-
ções industriais, o instituto adquiriu em
2006 uma nova estação de processamen-
to de materiais com laser a fibra óptica
de alta potência. “Trata-se de um equi-
pamento com propriedades superiores
às dos lasers tradicionalmente emprega-
dos em processos industriais, como os
de dióxido de carbono (CO2) e o de neo-
dímio-YAG (Nd:YAG) (ver quadro na
página 77). Ele foi muito útil nesse pro-
jeto e tem ampla aplicação em opera-
ções de corte, soldagem e tratamentos
térmicos de materiais”, diz o físico Ru-
dimar Riva, chefe do Laboratório Mul-
tiusuário de Desenvolvimento de Apli-

cações de Lasers e Óptica (Dedalo) do
IEAv.“A instalação do equipamento,úni-
co na América do Sul,contribui para o de-
senvolvimento de novos processos de fa-
bricação, aumentando o valor agregado
de produtos nacionais e permitindo a
qualificação de recursos humanos na área
de processamento de lasers”, diz Riva.

Para a Tupy, o equipamento surgiu
no momento exato.“Se não tivéssemos
conseguido desenvolver esse processo,
teríamos que adquiri-lo de empresas ale-
mãs, as únicas que dominam essa tecno-
logia. Decidimos desenvolvê-lo no Bra-
sil, em parceria com o IEAv, e agora va-
mos fazer um estudo de viabilidade eco-
nômica para implantá-lo em nossa fá-
brica”, diz Macedo. Todo o equipamen-
to montado dos lasers produzidos e
guiados por fibra óptica custa cerca de
US$ 500 mil.

O primeiro diferencial do equipa-
mento é a qualidade do feixe emitido,
que possibilita um diâmetro focal (área
iluminada pelo feixe) menor, elevando
a intensidade da luz.“O aumento da in-
tensidade permite soldar ou cortar ma-
teriais mais espessos com mais rapidez
e qualidade. Como o diâmetro focal é
menor, há menos perda de material du-
rante o corte”, explica Riva. Outra carac-
terística importante desses lasers é a
maior conversão de energia elétrica em
energia luminosa. De cada quilowatt de

>

Em outubro do ano pas-
sado, a indústria catarinen-
se Tupy Fundições, uma das
maiores do segmento no
Brasil, enfrentava um gran-
de desafio.Para executar um
contrato milionário de for-
necimento de peças automo-
tivas para a montadora Ge-
neral Motors, nos Estados
Unidos, a empresa brasilei-
ra precisava provar que era
capaz de realizar fraturas in-
duzidas por laser em estru-
turas de motores automotivos como as
capas de mancais. No interior dessas es-
truturas são montados os virabrequins,
eixos que recebem a força térmica da ex-
plosão enviada pelos pistões e transmi-
te essa energia em forma de força mecâ-
nica para as demais peças do motor.

Como não dominava o processo a la-
ser, a empresa, sediada em Joinville, pro-
curou os engenheiros do Instituto de Es-
tudos Avançados (IEAv) do Comando-
Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA),
localizado na cidade de São José dos
Campos, no interior paulista. Pouco
mais de um mês depois, os especialis-
tas demonstraram a viabilidade de rea-
lizar microrranhuras a laser guiadas por
fibra óptica no bloco de ferro que pode
ser fraturado, com segurança e precisão,
por meio de uma forte pressão de uma
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bloco metálico 

provoca microrranhuras
para facilitar a
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potência elétrica consumida pela estação,
é possível extrair 250 watts de potência
luminosa, enquanto os lasers de Nd:YAG
convertem apenas 50 watts e os de CO2,
no máximo, 200 watts.A melhor eficiên-
cia energética tem reflexos positivos na
redução do custo operacional.

“Essas três características juntas –
qualidade superior do feixe, melhor efi-
ciência energética e redução de custos
de manutenção – tornam os lasers a fi-
bra de alta potência extremamente atra-
tivos para aplicações em fábricas”, diz
o físico Milton Sérgio Fernandes de Li-
ma, pesquisador do Dedalo, responsá-
vel por vários projetos envolvendo o
equipamento. “Os industriais têm per-
cebido essas vantagens e os lasers a fibra
estão substituindo os aparelhos tradi-
cionais, principalmente os de Nd:YAG.”

Soldagem  na Em braer – A instalação da
estação de tratamento no Dedalo custou
cerca de US$ 500 mil, sendo que a maior
parte desses recursos (US$ 400 mil) veio
da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), do Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT), e do Fundo Setorial Ae-
ronáutico. O restante saiu dos caixas do
IEAv e do Instituto Fábrica do Milênio
(IFM), rede virtual de pesquisa focada
na indústria de manufatura da qual o
instituto faz parte (leia sobre o IFM na
edição 133 de Pesquisa FAPESP). O finan-

ciamento foi utilizado para aquisição do
aparelho de laser a fibra óptica e demais
componentes do sistema, além da im-
plantação de uma cabine metálica à pro-
va de vazamentos com 4 metros de com-
primento por 4 de largura e 3 de altu-
ra, que permite a entrada de peças de até
2 metros de largura. A fabricante nacio-
nal de aviões Embraer também colabo-
ra com o projeto, no fornecimento de
material e recursos humanos, e está sen-
do uma das grandes beneficiadas com as
pesquisas feitas com o equipamento.

O interesse da Embraer no laborató-
rio é facilmente explicável. “Hoje a tec-
nologia de soldagem a laser é cada vez
mais empregada na construção de aero-
naves, principalmente na parte estru-
tural, em substituição ao processo de re-
bitagem”, diz Lima. Esse processo usa
os rebites, que são pequenas peças cilín-
dricas e metálicas semelhantes a parafu-
sos, para unir duas placas metálicas. Um
jato comercial de grande porte, como
um Boeing 777, com capacidade para
mais de 300 passageiros, possui por vol-
ta de 1,5 milhão de rebites que aumen-
tam em 15% o peso de sua estrutura,
além de o processo de rebitagem consu-
mir 15% do tempo de fabricação da ae-
ronave. Além disso, para fazer o rebite
é preciso furar a fuselagem, gerando uma
espécie de vulnerabilidade no jato.“Co-
mo o avião opera em temperaturas ex-

tremas, de -50°C a +50°C, a fuselagem
pode sofrer corrosão em função do acú-
mulo de gelo e água nessas cavidades”,
explica Lima.“Boeing,Airbus e Bombar-
dier possuem acordos de cooperação
com centros de pesquisa em lasers e as
duas primeiras já empregam essa tecno-
logia na fabricação de seus jatos.”

O IEAv possui dois projetos em de-
senvolvimento com a Embraer. O prin-
cipal deles é a soldagem de ligas de alu-
mínio de alta resistência, que são usadas
na estrutura das aeronaves. “Ensaiamos
uma centena de corpos-de-prova de alu-
mínio soldados com laser a fibra, que
agora estão sendo testados na Embraer.
Os resultados preliminares demonstra-
ram que o equipamento produz soldas
com excelente qualidade metalúrgica e
muito poucos defeitos”, afirma Riva. O
outro projeto utiliza o laser Nd:YAG e
tem como objetivo a soldagem sem uso
de chumbo de contatos elétricos da fia-
ção utilizada nos aviões. Esse projeto é
vital para a Embraer porque vários paí-
ses proibiram, em junho do ano passa-
do, a entrada de componentes elétricos
e eletrônicos que contenham chumbo
e outras substâncias tóxicas ou difíceis
de reciclar. “Para solucionar o impasse,
desenvolvemos uma tecnologia que usa
o laser de Nd:YAG como fonte de calor
para a soldagem sem chumbo”, explica o
pesquisador. “Os resultados até agora

76 ■ ABRIL DE 2007  ■ PESQUISA FAPESP 134

Soldagem a laser: luz passa por lente e atinge conector preso ao anteparo

74a77-134-pesquisa-laser  29/3/07  5:35 PM  Page 76



mostram que os contatos soldados em
apenas alguns segundos apresentam al-
tíssima resistência à fratura, sem compa-
ração com os contatos crimpados, aper-
tados por um alicate especial.”

Centro de ponta – Instalado às margens
da rodovia dos Tamoios, que liga o Vale
do Paraíba ao litoral norte paulista, o la-
boratório do IEAv, criado há apenas três
anos, também está aparelhado com ou-
tros dois tipos de lasers, ambos proje-
tados e construídos no instituto: um la-
ser de CO2 pulsado de alta potência e um
de vapor de cobre, além de mais cinco la-
sers de uso mais comum, três de Nd:YAG
e dois de CO2 contínuos. Os equipamen-
tos servem a vários projetos na área de
manufatura. É o caso de um novo trata-
mento a laser de ferramentas de usina-
gem, que nasceu como uma necessidade
industrial prospectada dentro da rede do
IFM e rendeu o depósito de uma paten-
te ao IEAv.“É um processo inovador de
texturização a laser que aumenta o tem-
po de vida de brocas, fresas e outras fer-
ramentas de usinagem”, destaca o enge-
nheiro João Fernando Gomes de Olivei-
ra, coordenador-geral do IFM.

No processo, um feixe de laser com
pulsos curtos e alta energia promove a
formação de nanocrateras na superfí-
cie da ferramenta. Como elas são nor-
malmente recobertas com revestimen-

tos à base de nitretos e carbonetos, o pro-
cesso permite maior aderência dos reves-
timentos que ficam ancorados nos sul-
cos. Uma camada mais aderente confe-
re maior tempo de vida às ferramentas –
em alguns casos, a longevidade foi au-
mentada em dez vezes. O projeto utili-
za o laser de vapor de cobre e foi desen-
volvido pelo Dedalo em parceria com a
Universidade Federal de Uberlândia e
com a Universidade Estadual de Campi-
nas. Envolve também um pool de empre-
sas interessadas na tecnologia, formado
pela Tupy Fundições, Sandvik (especia-
lizada na fabricação de ferramentas), Bra-
simet e Balzers (focadas em revestimen-
tos e tratamentos de superfícies).

Outro projeto relevante na área de
metalurgia envolve a companhia Thyssen
Krupp Metalúrgica Campo Limpo, bra-
ço paulistano de um grupo multinacio-
nal que detém a liderança mundial na fa-
bricação de virabrequins, eixos metáli-
cos dos motores automotivos. O obje-
tivo do projeto é realizar microtexturi-
zação a laser nesses componentes para
reduzir o atrito entre as peças e o conse-
qüente desgaste.“Diversos métodos po-
dem ser utilizados para realizar a micro-
texturização, como abrasão controlada,
canhão de elétrons ou ataque químico.
A texturização com laser é uma técnica
recente e que tem apresentado bons re-
sultados”, diz Lima. ■

Fibras e cristais 

Para entender como funciona um laser, 
e as diferenças entre eles, é preciso
saber que a geração de um feixe de luz
se dá, normalmente, pela excitação dos
átomos ou moléculas de um determinado
meio ativo, composto por uma ou várias
substâncias responsáveis pela emissão
de radiação laser, pela fonte luminosa 
ou descarga elétrica. Os lasers de
dióxido de carbono (CO2), por exemplo,
são excitados por descargas elétricas 
e têm como meio ativo uma 
mistura de gases: nitrogênio, hélio e o
CO2, responsável pela emissão do laser. 
Nos lasers de Nd:YAG o meio ativo 
é uma barra de cristal de YAG, um 
cristal sintético, constituído por óxido 
de ítrio e de alumínio, dopado (inserção
de pequenas quantidades de elementos
químicos em uma substância) com
neodímio e excitado por uma fonte
luminosa de uma lâmpada ou de diodos
emissores de laser, dispositivos
semelhantes e mais potentes que 
os usados em tocadores de CDs e DVDs. 
O laser a fibra óptica possui como meio
ativo uma fibra de sílica dopada com
itérbio, um elemento do grupo das 
terras-raras. Mais de uma centena de
diodos emissores de lasers é utilizada
como fonte de excitação da fibra.
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N
o início deste ano as gigantes
internacionais IBM e Intel anun-
ciaram,quase simultaneamen-
te, que já dominam a tecnolo-
gia para produção de chips fei-
tos com uma nova matéria-pri-
ma,o óxido de háfnio (HfO 2),

que poderá substituir o óxido de silício
(SiO2).Essas duas substâncias,uma ou
outra,são empregadas para criar uma
camada isolante em volta dos transis-
tores existentes dentro de um chip, com
o objetivo de evitar que ocorram vaza-
mentos de corrente elétrica e,assim,tor-
ná-los mais eficientes.O anúncio foi re-
cebido como um grande avanço,porque
os materiais básicos,usados nas últimas
quatro décadas no nível dos transistores,
não foram alterados.“Substituir o óxido
de silício por um material alternativo é
uma revolução na área de materiais à
qual a indústria resistiu muito,mas que
hoje parece inevitável”,afirma o físico Is-
rael Baumvol,professor do Instituto de
Física da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS),que,desde
1999,trabalha em parceria com a IBM.

Os anúncios das duas empresas são
importantes porque o óxido de háfnio
apresenta uma série de vantagens em re-
lação ao óxido de silício,como a redução
da perda de energia,o aumento da velo-
cidade de processamento dos chips e a re-
dução do tamanho físico dos transistores.
“Com o óxido de háfnio,é possível redu-
zir a corrente de fuga ou vazamento dos
transistores mais críticos em dezenas ou
centenas de milhares de vezes e,com isso,
reduzir a dissipação do calor do chip”, ex-
plica Baumvol,que já produziu e publi-
cou,junto com seu grupo,mais de 25 ar-
tigos em revistas científicas em parceria
com a IBM.Quanto ao tamanho dos

Novas memórias
computacionais 
da IBM produzidas
com óxido de háfnio
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Revolução à vista
MICROELETRÔNICA

transistores, eles poderiam ser reduzi-
dos em duas vezes em quatro anos e em
oito vezes em dez anos.“O resultado prá-
tico disso é um aumento da velocidade de
processamento de até 50% nos próximos
dois a quatro anos e de 100% em oito a
dez anos”, diz o pesquisador da UFRGS.

Embora os grandes fabricantes mun-
diais de chips e computadores já domi-
nem a tecnologia e fabriquem proces-
sadores com transistores à base de óxido
de háfnio, eles só deverão ser colocados
no mercado a partir do próximo ano.
“Para poder comercializá-los, é preciso
atingir o requisito de confiabilidade de
dez anos, exigido para microproces-
sadores comerciais”, diz Baumvol.
“É possível realizar testes acelera-
dos e verificar esta confiabilidade
de dez anos em tempos bem cur-
tos. É isso que as empresas estão
fazendo. Creio que os novos pro-
cessadores serão postos à venda
dentro de um a dois anos”, afirma
o pesquisador.A Intel já anunciou
que seus primeiros processadores
com a nova tecnologia chegarão ao
mercado em 2008.

Assim como o óxido de silício, o óxi-
do de háfnio é um material de elevado
dielétrico (ou high-k, em inglês).A prin-
cipal característica desses materiais é a al-
ta capacidade de armazenar cargas elétri-
cas. O problema com as tecnologias exis-
tentes atualmente é que a fina camada de
óxido de silício que reveste os transisto-
res não impede que ocorram grandes va-
zamentos de eletricidade nos circuitos in-
tegrados, provocando superaquecimen-
to e aumento do gasto de energia do
equipamento. Essa limitação também co-
loca em dúvida a Lei de Moore, a máxi-
ma da indústria da tecnologia da infor-

mação proferida por Gordon Moore, ex-
presidente da Intel, segundo a qual o nú-
mero de transistores de um chip dobra
a cada dois anos. Sem a descoberta de um
novo material, de forma técnica e econo-
micamente viável, a Lei de Moore está
sob sério risco de travar.

Com o háfnio, um elemento quími-
co prateado, tão raro e caro quanto o
ouro, os fabricantes esperam solucionar

esse problema e construir chips ainda
menores e mais rápidos. O efeito práti-
co disso é que as baterias dos celulares,
notebooks e demais dispositivos eletrôni-
cos poderão durar mais tempo, dispen-
sando a necessidade de recarregá-los com
tanta freqüência. Além disso, o uso de
óxido de háfnio na produção de tran-
sistores permitirá que a nova geração de

chips tenha apenas 45 nanômetros de
comprimento de canal, cerca de 2 mil ve-
zes mais finos do que um fio de cabelo.
“Não sabemos até onde poderemos di-
minuir o tamanho dos transistores usan-
do dielétricos alternativos, mas talvez se-
ja possível alcançar dimensões de até 16
nanômetros”, afirma Baumvol.“Com is-
so, os consumidores continuarão a ter
aparelhos eletrônicos cada vez menores,
mais baratos, gastando menos energia e,
tudo indica, com maior capacidade de
processamento.”

O uso do háfnio (elemento quími-
co de número 72 da tabela periódica)

na fabricação de semicondutores
para a indústria eletrônica obriga-
rá as mineradoras a aumentar a
produção do metal, que não se
encontra em profusão na natu-
reza. Apenas 50 toneladas são
produzidas por ano no mundo.
A maior parte é destinada para
a fabricação de componentes de

reatores nucleares e metais de al-
ta especificação para a indústria ae-

ronáutica. Como a quantidade de
háfnio utilizada na produção dos tran-

sistores é muito pequena – apenas 50
moléculas são suficientes para fazer uma
camada com 3 a 5 nanômetros de espes-
sura –, os especialistas descartam uma
escassez de oferta. De acordo com Ber-
nard Myerson, vice-presidente de tecno-
logia da IBM, num comunicado da em-
presa, 1 centímetro cúbico do metal, ta-
manho equivalente a um pequeno cubo
de açúcar, seria suficiente para cobrir dez
campos de futebol de placas de silício,
contendo transistores de háfnio, usadas
na fabricação de chips. ■ 

>

Surge um possível substituto para o silício em nova geração de chips

YURI VASCONCELOS

Chip da Intel com transistores
construídos com óxido de háfnio 
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Q
uantas divisões tem o papa?”, te-
ria dito Stalin quando alguém
lhe sugeriu que talvez valesse
a pena ser mais tolerante com
os católicos soviéticos, a fim de
ganhar a simpatia de Pio XI.
Efetivamente, além de um pu-

nhado de multicoloridos guardas suí-
ços, o poder papal não é palpável. Ain-
da assim, como bem observa Elias Ca-
netti, “perto da Igreja, todos os pode-
rosos do mundo parecem diletantes”.
Estatísticas não dão conta de sua impor-
tância: ao mesmo tempo que uma pes-
quisa da Fundação Getúlio Vargas indi-
ca que, a cada geração, cai o número
de católicos no Brasil (nos últimos 20
anos o Vaticano perdeu 14% de almas
brasileiras), outra, da mesma institui-
ção, sobre cidadania, revela que, para os
brasileiros, a única instituição democrá-
tica que funciona é a Igreja Católica,
com créditos em muito superiores aos
dados à classe política. Daí os sentimen-
tos mistos que acompanham a visita do
papa Bento XVI ao Brasil, no mês que
vem, quando fará a abertura da V Con-
ferência Geral do Episcopado Latino-
Americano e do Caribe (Celam), além
de canonizar o primeiro santo nacional,
Frei Galvão.

“O Brasil é estratégico para a Igreja
Católica, sobretudo na América do Sul.
Está sendo preparada uma Concordata

entre o Vaticano e o nosso país. Nela, to-
do o relacionamento entre as duas for-
mas de poder (religioso e civil) será re-
visado. Tudo o que depender da Igreja
será feito por ela no sentido de conseguir
concessões vantajosas para o seu pasto-
reio, inclusive com repercussões no di-
reito comum interno ao Brasil (pesqui-
sas com células-tronco, por exemplo,
aborto e outras questões árduas)”, avalia
o filósofo Roberto Romano.“Não são in-
comuns atos religiosos que são usados
para fins políticos ou diplomáticos da
Igreja. Quem olha o Cristo Redentor, no
Rio, dificilmente saberá que a estátua
significa a consagração do Brasil à sobe-
rania espiritual da Igreja, algo que cor-
responde à política eclesiástica de de-
núncia do laicismo, do modernismo e da
democracia liberal.” As repercussões da
visita são amplas.

A educadora da Universidade de São
Paulo, Roseli Fischman, no artigo “Amea-
ça ao Estado laico”, avisa que a Concor-
data poderia incluir ainda o retorno do
ensino religioso às escolas públicas,
tema aliás que fará parte do seminário
a ser promovido, em dezembro, pela Se-
cretaria de Educação Continuada, Alfa-
betização e Diversidade Social (Secad),
do Ministério da Educação. “O súbito
chamamento do MEC para tratar do
ensino religioso tem repercussão quan-
to à violação de direitos, em particular

de minorias religiosas e todos os que têm
praticado todas as formas de liberdade
de consciência e crença neste país des-
de a República”, acredita a pesquisadora.

A pergunta de Stalin bem como a
chegada de Bento XVI parecem pedir
outro questionamento, bem mais sutil:
qual é a relação entre o Vaticano e o Bra-
sil, seja o espiritual, seja o político? “Tu-
do o que se diz sobre a Igreja tem uma
alta dose de especulação: são 2 mil anos
de sabedoria além de nós. A Igreja no
plano institucional é uma ‘empresa’, ape-
sar de ser a única medieval, o que dá a ela
um grau de sabedoria acima do que co-
nhecemos na modernidade.A análise em
chave política é sempre insuficiente para
o papado atual. Mais: perdemos a noção
de que teologia já foi, um dia, espaço de
conhecimento. Esse é seguramente um
campo de conflitos entre o que signifi-
ca este papado (e o anterior) e o forma-
to moderno, estritamente secular de pen-
sar”, avalia o professor do Departamen-
to de Teologia da PUC-SP Luiz Felipe
Pondé. Quem precisa de divisões tendo
como exército a eternidade? “A Igreja,
lembra Canetti, aprecia o tempo lento.
Basta observarmos as procissões: nela
ninguém corre, todos andam com dig-
nidade e lentidão. Pressa é para seitas e
movimentos.A Igreja anda no ritmo dos
séculos e, daí, sua capacidade de ser mais
eficaz, em termos de dominação, do que

Entre a cruz 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

Com o se desenvolveu a relação entre o Vaticano e a Igreja brasileira

CAR LOS HA AG
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os muitos poderosos citados por Canet-
ti”, completa Romano. Mas esse poder
tem peculiaridades.

“A Igreja calcula seus interesses ter-
renos levando em consideração a inter-
venção divina e o impacto humano uni-
versal na persecução desses interesses.
Poucos, se é que algum, Estados podem
se gabar de usar esses critérios em suas
formulações políticas”, observa Lisa Fer-
rari, da Georgetown University, no re-
cém-lançado The catholic church and the
nation-state. A pretensa “não-política”
não deixava de ser política. Afinal, até o
Concílio Vaticano II (1962-1965), a Igre-
ja opôs-se às concepções modernas de
direitos humanos. Em 1791 o papa Pio
VI chegou a condenar a Declaração dos
Direitos do Homem da Assembléia Na-
cional Francesa, considerando-a como
um documento que ia de encontro aos
princípios do catolicismo. Em especial,
a liberdade de culto era algo demonía-
co, pois colocava a “verdadeira” fé em
pé de igualdade com as “outras”. Com
a Paz de Westfália, ao fim da Guerra dos
Trinta Anos, e a consolidação dos Esta-
dos nacionais, a Igreja perdeu seus terri-
tórios e acabou enclausurada dentro dos
limites romanos do Vaticano. O micro-
Estado, porém, elevara o papado em cen-
tro hegemônico de um regime religio-
so transnacional. Por meio do controle
da nomeação dos bispos, o papa pro-
gressivamente ganhou poder total sobre
as igrejas católicas nacionais. Era a glo-
balização da fé.

Um poder inaudito que permitiu à
Igreja só aceitar o mundo moderno,
lembra o brasilianista Scott Mainwaring,
durante o pontificado de Leão XIII, em
especial na encíclica Rerum novarum, de
1891, que tratava da condição de vida
dos operários no capitalismo industrial.
O passo seguinte foi o Vaticano II, no
papado de João XXIII, que tentou um
aggiornamento da instituição com a in-
corporação definitiva do discurso mo-
derno dos direitos humanos na encí-
clica Pacem in Terris (1963). O Concílio,
observa Mainwaring, enfatizou a mis-
são social da Igreja, desenvolveu a no-
ção da instituição como o povo de Deus,
modernizou a liturgia, entre outros pon-
tos. Embora um evento europeu, as re-

formas conduziram a mudanças que fo-
ram mais significativas na América La-
tina, em particular no Brasil, do que na
Europa.

Havia, porém, outras conseqüên-
cias. “A década que se seguiu ao Con-
cílio marcou o surgimento de duas fac-
ções em luta na Igreja: conservadores e
liberais. Esse desdobramento, mais do
que as direções salutares do Vaticano II,
infelizmente formularam a agenda do
Vaticano dos anos 1970 em diante. O
pontificado do papa hamletiano Paulo
VI (sucessor de João XXIII), por exem-
plo, foi marcado pelos mais graves de-
safios ao poder pontifício, com a fuga
dos fiéis e o abandono em massa do sa-
cerdócio”, lembra o brasilianista Ralph
della Cava, da Columbia University, em
seu artigo “Vatican policy”.Vale lembrar,
nota Della Cava, que em 1984, preocu-
pado com a “fragilização” eclesiástica, o
então cardeal Ratzinger, em uma entre-
vista, falou sobre a necessidade de “rein-
terpretar” o Vaticano II. Algo, no entan-
to, já havia mudado.

M ais do que nunca, a Igreja “entrava”
no mundo secular e global.“Criou-
se a condição para o desenvolvi-

mento de um novo tipo de catolicismo,
que não usava mais o Estado e seu poder
coercivo para assegurar a sua presença
pública. A partir de então repensou-se a
relação entre Igreja e sociedade, sem a
intermediação do Estado”, explica Ken-
neth Himes, da Georgetown University.
Segundo José Casanova, da New Scho-
ol of Social Research, a polítca externa
do Vaticano, expressa por meio de um
tipo moderno de religião católica públi-
ca, de agora em diante agiria no inte-
resse da paz e da justiça, de forma que
a participação na transformação do
mundo seria não um apêndice, mas a di-
mensão constitutiva da missão divina da
Igreja. Por uma ironia histórica, o pre-
miê soviético Kruschev viu-se obriga-
do a reconhecer a importância da me-
diação de João XXIII durante a crise dos
mísseis cubanos, de 1962. Agora se sabia
quantas divisões o papa tinha. A chama-
da Ostpolitik (política vaticana para os
países do Leste) eclesiástica ganhou pa-
ralelo com a política de détente america-

na. João Paulo II foi um de seus maiores
entusiastas.

Ele, aliás, nota Casanova, foi um dos
mais importantes porta-vozes da globa-
lização da Igreja Católica.“Ligado a Rat-
zinger, João Paulo II retomou a autori-
dade papal a fim de recuperar a força e
a unidade da Igreja. Suas visitas pasto-
rais foram um movimento nesse senti-
do, pois alteraram profundamente o
exercício do poder externo do Vaticano,
que ganhou importância notável. Suas
viagens investiram o pontificado de po-
der de encarnar a ‘fé in loco’. A partir de
então, a autoridade papal passou a ser
exercida mais diretamente por meio do
Santo Padre, em vez de por cardeais ou
prelados”, observa Della Cava. Com no-
mes de confiança na Congregação Sa-
grada pela Doutrina da Fé (Ratzinger) e
na Sagrada Congregação dos Bispos
(hoje ocupada por dom Cláudio Hu-
mes), João Paulo segurou a “revoada”
marxista advinda do Vaticano II e ex-
pressa na Teologia da Libertação. Tro-
cou os bispos por conservadores, con-
tinua Della Cava, e, propiciando maio-
res poderes à Cúria Romana, deu um no-
vo curso ao seu pontificado: uma nova
geopolítica para uma ordem mundial em
transformação. Como todo esse movi-
mento afetou o Brasil? “A Igreja Católi-
ca no Brasil era relativamente imperme-
ável a mudanças causadas por conflitos
de classe durante boa parte do século XX.
Porém, à medida que a Igreja se abria
para o social e a sociedade se tornava mais
polarizada, a instituição passa a ser afe-
tada pelas mudanças políticas”, avalia
Mainwaring. Já em 1916.

Então, o arcebispo de Recife e Olin-
da, dom Sebastião Leme, publicou uma
carta pastoral que, nota Mainwaring,
“marcou o início de um novo período
na história da Igreja brasileira”. Nela ar-
gumentava que o Brasil era uma nação
católica e que a Igreja deveria tirar pro-
veito desse fato e marcar uma presen-
ça mais forte na sociedade. “Durante a
maior parte de sua história, a Igreja bra-
sileira teve menos força no Brasil do que
na América espanhola e nunca dispôs
dos recursos financeiros de que usu-
fruíam suas equivalentes”, explica o bra-
silianista. Separada do Estado na Re-
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pública, diz Della Cava, o catolicismo
não soube aproveitar a liberdade reli-
giosa e institucional que lhe foi dada.
A carta de Leme mexeu com o Vaticano.
“Mas Roma preferia uma Igreja unida
oficialmente ao Estado, ou, ao menos,
uma Concordata entre a Santa Sé e o Es-
tado secular, não obstante a ideologia
deste.” A Revolução de 30 trouxe uma
chance de ouro, não desperdiçada por
Leme, que mandou um recado forte a
Vargas: primeiro, em maio de 1931, com
a invocação de Nossa Senhora Apareci-
da como Padroeira do Brasil e, em ou-
tubro, com a estátua do Cristo, no Rio.
Getúlio entendeu o recado do Vaticano
e reentronizou o catolicismo como a re-
ligião oficial do país. Mesmo a Rerum
novarum foi um ponto em comum en-
tre o corporativismo da CLT varguista
e a “nova” guinada eclesiástica em prol
dos operários.

A o fim do regime, porém,“o sacerdó-
cio em declínio”, nota Della Cava,
“a religiosidade leiga e o crescimen-

to de credos alternativos geraram uma
crise religiosa interna do catolicismo”. A
solução veio em 1947, por obra de dom
Hélder Câmara, e trouxe os holofotes va-
ticanos para o país com a criação, em
1952, pela Santa Sé, da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB). “A
simplicidade dos objetivos da Conferên-
cia não deve ocultar o significado sem
paralelos da decisão do Vaticano. Nun-
ca houve, no direito canônico e na prá-
tica romana, qualquer precedente para a
criação de uma estrutura permanente
como a CNBB.Além disso, até então, em
nenhum país da América Latina o Vati-
cano havia querido desempenhar um
papel direto nos assuntos internos da
Igreja nacional de uma nação indepen-
dente e autônoma”, analisa Della Cava.

Havia um porém: a direita católica se
viu, subitamente, alijada do poder. Isso
seria a centelha para “fogos”futuros. Na-
quele momento, porém, “a atividade
mais importante da CNBB não se cons-
tituiu num projeto. Era uma das preo-
cupações de Roma o estado da Igreja Ca-
tólica no Brasil, a maior do mundo. As
soluções adotadas foram, ao mesmo
tempo, tradicionais e inovadoras, mas
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falharam na produção de resultados: o
número de padres permanecia inade-
quado para a tarefa”. O substrato social
e político, no entanto, crescia a olhos vis-
tos do Vaticano.

“O apelo dramático de João XXIII
após a Revolução Cubana é documento
em que o Vaticano apóia a cooperação
entre a Igreja e o Estado. Os bispos deve-
riam mostrar aos governos a urgência de
reformas estruturais e melhoramentos
para as massas subdesenvolvidas. A hie-
rarquia e a Igreja deveriam cooperar nis-
so e participar ativamente”, lembra Del-
la Cava. Mas o modelo do papa era ne-
buloso e inédito, libertando forças des-
conhecidas do ponficado, por meio da
reunião dos ideais do Vaticano II e do en-
contro, em 1968, dos bispos latino-ame-
ricanos em Medellín, na Colômbia,
quando surgiu a “opção preferencial pe-
los pobres”.“Os líderes da Igreja brasilei-
ra foram a vanguarda para a Teologia da
Libertação, que tomou a América Latina
de assalto”, explica a brasilianista Chris-
tine Kearney. Mais do que “a maior Igre-
ja Católica do mundo”, o Brasil ganha im-
portância na política externa vaticana.
“Depois de Medellín, veio Puebla, em
1972, em que a Celam ganha grande im-
portância como parte de um processo
que pretendia aumentar o controle do
Vaticano já iniciado uma década antes.
Depois de uma era caracterizada por for-
tes tendências inovadoras e um envol-
vimento crescente de grupos progressis-
tas em ações políticas, as Igrejas da Amé-
rica Latina, em especial a do Brasil, sen-
tem a pressão dos grupos da Cúria Ro-
mana”, avalia José-Maria Ghio, da Uni-
versidade de La Plata, em seu artigo “The
latin american church in the Wojtyla era”.

Com a direção da Celam nas mãos
do conservador Alfonso Trujillo, “hou-
ve a elaboração de uma política para re-
verter a tendência criada em Medellín;
novamente, a Doutrina Social é mostra-
da como externa ao mudo. E, de acordo
com a Celam, a Igreja não deve tentar
ir ao encontro das demandas sociais co-
mo uma intermediadora, se isso impli-
car a participação dos membros da ins-
tituição no mundo secular”.

Numa entrevista que dá a jornalis-
tas brasileiros, após uma de suas visitas

ao Brasil, João Paulo II deixa clara a sua
total discordância da Teologia da Liber-
tação, que vê próxima demais do mar-
xismo, e declara sua disposição em aca-
bar com sua influência na América Lati-
na.“Uma grande mudança se deu quan-
do Roma escolheu um papa que tinha
uma experiência concreta de vida opos-
ta àquilo que se constituiu em grande es-
perança na América Latina: o marxismo
como hermenêutica da salvação”, diz
Pondé. “João Paulo II foi um eficaz Ri-
chelieu pós-moderno, que ajudou bas-
tante na mudança do mapa ideológico
mundial, mas seu pontificado significou
um retrocesso nos ideais do Vaticano II.
O catolicismo, no Brasil e no mundo,
perdeu autonomia diante da Santa Sé,
o que impede a iniciativa das igrejas lo-
cais, com a conseqüente fuga de fiéis etc.”,
avalia Romano. Ismar de Oliveira Soa-
res, professor da ECA e autor de Do San-
to Ofício à libertação, concorda:“Um pe-
sado mal-estar continua envolvendo a
relação do Vaticano com setores da Igre-
ja latino-americana simpáticos à reno-
vação teológica e seus desdobramentos
pastorais, lembrando que o tema não
se reduz ao silenciamento de algumas fi-
guras carismáticas”.

A ssim, qual o significado da visita de
Bento XVI? “A partir dos anos 1970,
mudou a política da Igreja em rela-

ção ao Brasil, que foi colocado de escan-
teio: saiu o apoio e veio a contenção. Ho-
je dois elementos mostram uma mudan-
ça de rumo: a Celam ser realizada no
Brasil, um gesto do próprio papa, pois o
Brasil não teria força para tanto, mos-
trando que quer o Brasil novamente co-
mo player da política vaticana; a nomea-
ção de dom Cláudio para a Santa Sé, que
reforça esse processo de reaproximação”,
disse, em entrevista recente, o padre José
Oscar Beozzo, coordenador do Cesep
(Centro Ecumênico de Serviços à Evan-
gelização e Educação Popular). Para ele,
o papa restabeleceu os laços institucio-
nais entre a Cúria Romana e o Brasil, e a
CNBB voltou a fazer parte das relações
do Vaticano.“Bento XVI é um papa eu-
ropeu que começa a descobrir a Ásia e
a América Latina, o que o levou a esco-
lher cardeais destas duas áreas para pos-

tos-chave no Vaticano. Aqui ele refor-
çará o princípio de que toda a autori-
dade está centrada no papa e nos bispos,
cabendo a eles, e não à comunidade ca-
tólica, estabelecer os rumos da institui-
ção no Brasil”, acredita Soares.

Por fim, o santo brasileiro.“O senti-
do político (e em termos de marketing
religioso) pode ser o de evitar mais san-
gramento de fiéis. Mas não vejo Bento
XVI como um papa marketing-oriented
e creio que sua escolha deve apontar pa-
ra causas prioritariamente teológicas”,
analisa Pondé. “O novo santo tem uma
biografia que o torna próximo ao ima-
ginário de boa parte da população. A
devoção a ele empresta forte emoção à
racionalidade doutrinária, nem sempre
acessível ao comum dos fiéis”, ponde-
ra Soares.

Para o historiador da PUC-SP, Fer-
nando Torres-Londoño, o pontifica-
do de João Paulo II deu muita impor-
tância às canonizações. “Se canoniza-
ram ou beatificaram homens e mulhe-
res do México, Guiné, Zaire etc., João
Paulo II acreditava que o exemplo des-
sas pessoas e o reconhecimento de sua
santidade estimulariam outros católi-
cos a viver intensamente a sua fé. A es-
colha do Brasil para a canonização do
primeiro santo nacional vai nessa mes-
ma trajetória.”

“Não vamos nos iludir. O papa per-
sonifica a multiplicidade de vontades
que na Igreja se inquietam com a com-
plicada relação entre o catolicismo e a
sociedade contemporânea. O convite à
volta ao sagrado é uma recusa da mes-
cla de religião e política e suas tensões.
Espaços do sagrado restritos ao acesso
dos celebrantes ordenados reafirmam al-
go muito difícil de entender no mun-
do contemporâneo que é o fato simples
de que no sagrado não há nem pode ha-
ver democracia”, escreveu José de Souza
Martins,professor titular de sociologia da
USP, em artigo recente no jornal O Esta-
do de S. Paulo.“A manifestação do papa,
longe de ser conservadora e de ser uma
condenação dos avanços de uma Igreja
atualizada, é na verdade uma espanto-
sa manifestação de pós-modernidade.”
Será que o papa, afinal das contas, pode
mesmo ser pop? ■
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N
a sua rústica sabedoria, o vaqueiro Riobaldo,
protagonista de Grande sertão: veredas, de Gui-
marães Rosa, deixou-nos um enigma que até
hoje nos devora:“O sertão está em toda parte”.
Para uns, ele é o Brasil sem fim, com uma pe-
quena parcela de civilização cercada pela bar-
bárie. Para outros, o sertão infindo é sinônimo

da grandeza potencial à espera de ser descoberta e con-
quistada. Se a descoberta do tema do sertão é mérito
de Euclides da Cunha, a visão da nação por ser cons-
truída nesse “Brasilzão” é de Cândido Mariano da Sil-
va Rondon (1865-1958).“Seu legado capta os temas pa-
trióticos e nacionalistas da incorporação e construção
do Estado. ‘Brasil, país do futuro’ foi o lema desenvol-
vimentista da nação no século XX. Essa imagem de um
Brasil imenso, rico em minérios à espera de serem ex-
plorados, nasceu em parte com a Comissão de Linhas
Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas
(CLTEMTA), a Comissão Rondon”, observa o brasilia-
nista Todd A. Diacon, autor de um perfil do marechal,
recém-lançado no Brasil pela Companhia das Letras.

Num paradoxo notável, é no centenário da célebre
expedição, iniciada em 1907, a mando do presidente
Afonso Pena, que o atual governo federal anuncia, em
seu Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a
intenção de pavimentar a BR-364, no Acre, estrada que
acompanha exatamente o trajeto da linha telegráfica
iniciada há cem anos por Rondon. Hoje, como no sé-
culo passado, o Estado brasileiro pretende aumentar sua
presença nos rincões distantes, com a crença de que, le-
vando a infra-estrutura ao sertão, o progresso chega-
rá. Rondon não pensava muito diferente. “Ele julgava
que desenvolver a estrutura era importante justamen-
te porque prometia facilitar os esforços para moldar os
habitantes do noroeste do Brasil em cidadãos do ‘seu
Brasil’”, observa Diacon. O dilema rosiano do sertão nos
persegue, mesmo retransformado? “No passado, a uto-
pia geográfica via o país como uma imensa frente pio-
neira. A estrada terminava na boca da mata. Aos olhos
de alguns, parecia suficiente levar a picada mais adian-

te; o progresso faria o resto. Hoje sabemos que não é as-
sim. É preciso vencer a grande fronteira da desigual-
dade, desbravar um futuro mais humano, abrir estra-
das de oportunidades. Recriar a idéia de nação com base
no interesse coletivo”, afirmou o presidente Lula em 2005
ao relançar o Projeto Rondon (criado em 1967).“A jus-
tiça social representa agora aquilo que o telégrafo sim-
bolizou no passado, quando o marechal Rondon per-
correu o país à frente da CLTEMTA.”E como caminhou.
De maio de 1907 até janeiro de 1915, Rondon e seus ho-
mens instalaram 1.500 quilômetros da linha telegráfi-
ca Cuiabá–Santo Antonio do Madeira, cumprindo a
missão presidencial que tinha o objetivo de ligar à ca-
pital federal, pelo fio telegráfico, os territórios do Ama-
zonas, Acre, Alto Purus e do Alto Juruá por intermé-
dio da capital de Mato Grosso, já em comunicação com
o Rio de Janeiro.

Mas o progresso nacional nunca esteve por um fio.
Durante todo o ano de 1924, por exemplo, as estações
mais importantes não enviaram mais do que algumas
dezenas de telegramas e receberam ainda menos. Qual,
então, a importância do trabalho de Rondon e a pe-
renidade de sua fama “heróica”? Riobaldo, esperto, é
quem está com a resposta.“Houve todo um movimen-
to de valorização do sertão que acompanhou proje-
tos de construção de ferrovias (vale lembrar que este
é também o ano do centenário do início da construção
da “ferrovia do diabo”, a Madeira–Mamoré), de deli-
mitação de fronteiras, de saneamento, de mapeamen-
to cartográfico. Fortemente associado à presença do Es-
tado, ele reuniu atores sociais informados pelo cien-
tificismo dominante entre a intelectualidade”, explica
Nísia Trindade Lima, pesquisadora da Casa de Os-
waldo Cruz e professora da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj), autora de Um sertão chamado
Brasil. O início do século XX é marcado pela discussão
da dualidade entre litoral e sertão, presente mesmo
na poética de Catulo da Paixão Cearense e seu lamen-
to romântico pelo ideal ameçado pelo progresso:“Não
há, ó gente, oh não/ luar como este do sertão”. Então,

>

No centenário da Comissão Rondon,o país 
ainda padece dos mesmos males

Um sertão chamado Brasil
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Rondon recebe presentes de 
índios do vale do rio Guaraporé; 
atrás dele, de chapéu, 
o cinegrafista da expedição
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so, vêem o sertão como a possibilidade do desenvol-
vimento de uma autêntica consciência nacional”, ava-
lia Nísia. O sertão vira tema-chave no pensamento so-
cial brasileiro e nos projetos de construção da nacio-
nalidade. “Pode-se mesmo afirmar que a idéia de ser-
tão se transforma numa metáfora para pensar o Bra-
sil”, escreve a pesquisadora.

Nação – Nesse contexto, em fins do século XIX, o Rio
de Janeiro estava tão distante do interior quanto de Pa-
ris ou Londres. A sensação era de que havia “um de-
feito” na nação brasileira que parecia não possuir pon-
tos em comum e, nota Diacon, “era preciso construir
uma nação, ou remodelá-la, de modo que pudesse se
tornar algo novo e moderno”. Tentou-se, de início, des-
cobrir a “raça brasileira”, mas os teóricos logo se defron-
taram com a “desagradável”descoberta de que ser mo-
derno era ser branco e europeu, mas a maioria dos bra-
sileiros não era nem uma coisa nem outra. Pensadores,
como Euclides, se afastaram do ideal da brancura e pas-
saram a prezar o “Brasil mameluco”, em que a união de
raças era o que fazia do brasileiro “antes de tudo, um
forte”. Em comum, Rondon e o autor de Os sertões ti-
nham a formação militar na Escola Militar da Praia Ver-
melha e o contato com um professor positivista, Ben-
jamim Constant. “O seu positivismo advogava a neu-
tralidade científica, valorizando o conhecimento po-
sitivo, universal, obtido pelos sentidos, sendo valori-
zadas a observação e a experimentação. O positivis-
mo desenvolveu toda uma cultura antimetafísica,
voltando seus interesses para o mundo real, objetivo,
palpável, movimentado pela idéia do progresso contí-
nuo, baseado na ordem e no progresso”, escreve o geó-
grafo José Carlos Camargo, da Unesp, em seu artigo “O
positivismo e a geografia em Rondon”.

“As oposições entre litoral e sertão não seriam, des-
sa forma, inconciliáveis, mas passíveis de solução por
meio de um projeto nacional que incorporasse efetiva-
mente o interior do país”, analisa Nísia. Como Rondon
era um positivista ortodoxo,“supôs”, nota Diacon,“que
seu trabalho poderia ser o propulsor da incorporação
de povos indígenas à nação brasileira e da migração
de brasileiros da costa para as terras férteis; em outras
palavras, poderia desencadear a unificação física, assim
como a emocional e afetiva, de seu país e de sua nação”.
A admiração de Euclides pelo marechal também in-
cluía a visão de que a matéria-prima étnica e social do
sertanejo, a sua mistura, seria um fator de revigoramen-
to da incipiente civilização brasileira, em especial pe-
las suas raízes indígenas (no caso de Rondon, familia-
res: sua mãe era descendente de índios terena e boro-
ro). Isso não se restringia ao anedótico, como as ceri-
mônias diárias de hasteamento da bandeira com o Hi-
no Nacional ao fundo, num gramofone (símbolo da
modernidade presente), ao “embrulhar” bebês índios
com o pavilhão nacional ou à exposição de slides com
fotografias de símbolos pátrios em noites de feriados cí-
vicos, práticas rondonistas de forte cunho positivista
(pátria, ordem, família). O marechal foi criticado seve-

Theodore Roosevelt e Rondon durante uma caçada

não prevalecia a polarização barbárie/civilização ao
se falar dos grotões nacionais. “O dito de Riobaldo
era correto, uma vez que o sertão pode dizer respeito a
uma região específica ou até mesmo à imagem usada
pelo movimento sanitarista de que o sertão começa
para além da avenida Central”, analisa Robert Wegner,
também pesquisador da Casa Oswaldo Cruz.“Esse ser-
tão que está em toda a parte é então tanto aquele pó-
lo associado à barbárie em contraposição à civilização
como aquele de outra dualidade, a da cultura autên-
tica em oposição à civilização de copistas do que se
fazia na Europa.”Esse embate reuniu figuras como Eu-
clides da Cunha, o marechal Rondon e Oswaldo Cruz.

São os intelectuais que fazem um giro sobre os pés,
para lembrar a expressão cunhada por Nicolau Sevcen-
ko, e passam a olhar para o interior do país. “Para ver
o sertão com seus próprios olhos, procurando resolver
com telégrafos, estradas de ferro e pesquisas aquela pro-
funda ambigüidade da dicotomia sertão versus lito-
ral, na qual ora um pólo aparece como negativo, ora
outro. Assim, esses três personagens procuravam aliar
o seu embrenhar-se no sertão como descoberta de au-
tenticidade à sua ânsia de incorporar estes sertões ao
processo civilizatório”, nota Wegner. Mas havia bem
mais em jogo.“As perspectivas que valorizam positiva-
mente, ou abordam de forma ambivalente aquele que
é visto como pólo de atraso e da resistência ao progres-
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ramente por seu “respeito”aos índios.“Rondon e os po-
sitivistas desenvolveram sua teoria de que os indíge-
nas não eram racialmente inferiores, mas viviam sim-
plesmente num estágio anterior da evolução social (mas
não racial)”, nota Diacon. Isso, numa época em que para
muitos brasileiros eminentes o racismo científico expli-
cava os “problemas” dos não-brancos do Brasil.

Inferior – “Enquanto Rondon estava no sertão im-
plementando políticas que não atribuíam importância
à raça, intelectuais urbanos como Sílvio Romero escre-
viam sobre a inferioridade racial dos indígenas”, lem-
bra o pesquisador americano. Há, é claro, pontos po-
lêmicos, como os levantados por Antonio Carlos de Sou-
za Lima em seu livro Um grande cerco de paz, que pro-
blematiza a política de Rondon para os índios e o res-
ponsabiliza pelo etnocídio a que foram submetidos.Afi-
nal, foram suas descobertas que levaram, em 1916, à
oficialização no Código Civil do paternalismo estatal
em relação aos índios.“Certamente, o objetivo de Ron-
don era a transformação dos indígenas em brasileiros,
a ‘nacionalização’, como ele dizia. E, decerto, é justo res-
saltar que o alvo final da assimilação era o desapareci-
mento dos índios. Mas também cabe reconhecer a na-
tureza ambígua das idéias de Rondon”, observa Diacon.
“Embora preconizasse a assimilação, ele também exi-
gia de seus comandados que respeitassem as práticas
sociais e religiosas dos índios até que estivessem ‘pron-
tos’ para o positivismo.” Em 1942, no artigo “Rumo
ao Oeste”, Rondon mostrou-se totalmente cooptado pe-

lo ideal estado-novista de Vargas de valorizar o índio
como símbolo da nacionalidade brasileira. “Curiosa-
mente, os índios, que representavam uma parcela mi-
núscula da população brasileira, foram de repente con-
vocados para o palco da política, onde estão até hoje”,
analisa o brasilianista Seth Garfield em As raízes de uma
planta que hoje é o Brasil. Rondon foi nomeado por Var-
gas para dirigir o Conselho Nacional de Proteção aos
Índios e é durante o governo de Getúlio que foi cria-
do o Dia do Índio. “Num futuro dourado”, nota Gar-
field,“Rondon antevia índios emancipados, dividindo
as terras de suas reservas ou residindo com não-índi-
os como parte da Marcha para o Oeste”.

E o sertão? Na mesma época em que Rondon insta-
lava seus fios, Oswaldo Cruz era chamado pela Mamo-
ré Railway Company para tentar realizar a profilaxia da
malária, que matava os trabalhadores da ferrovia aos
milhares.As expedições científicas feitas pelo cientista de
Manguinhos e por seus colegas trariam um novo retra-
to do Brasil: a doença, não o clima e a raça, seria o pro-
blema central que atrasava a nação. “O debate sobre a
identidade nacional no país agora se daria por meio
da metáfora da doença”, anota Nísia.“Promove-se a am-
pliação do sentido atribuído à palavra sertão, superpon-
do-se a critérios geográficos e demográficos as idéias de
abandono e exclusão. Um sertão caracterizado pelo
abandono e pela doença. Um sertão desconhecido, mas
que era, e é, quase do tamanho do Brasil”, pondera. ■

Rondon num de seus acampamentos, com foto da familia à mesa, e seus amados cães

CA R LO S HA AG
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Q
uatro décadas depois de ter si-
do preso como subversivo pela
polícia política de Getúlio Var-
gas (1882-1954), algo ainda pa-
recia atormentar o crítico e es-
critor paulista Paulo Emílio Sal-
les Gomes (1916-1977). No ano

de sua morte, mais que o trauma de ter
perdido a liberdade e de ter sido obriga-
do a buscar asilo na França, havia ain-
da seu inconformismo de militante so-
cialista diante do comportamento das
elites paulistas na vida política brasilei-
ra nos dois anos que antecederam a di-
tadura do Estado Novo (1937-1945) e, em
especial, a repressão comandada por Ar-
mando Salles de Oliveira.

Era o ano de 1937 e Paulo Emílio
conseguiu fugir graças a um túnel cava-
do com os companheiros de cela. Foi para
a França, onde teve seu interesse desper-
tado para o cinema e pelo socialismo de-
mocrático. Por toda a vida, não se afas-
tou um palmo desse ideal a que tanto se
apegou. Para ele, aquela era uma forma
natural de ver o mundo. Não teve tem-
po, porém, para expressar essa postura
da forma mais contundente contra a
mesma classe dirigente que tanto o inco-
modou porque morreu sem concluir seu
segundo romance, Cemitério.

O volume é definido pelo crítico,
professor e historiador de cinema Car-
los Augusto Calil como um acerto de
contas com sua primeira juventude. Exa-
tos 30 anos depois da morte de Paulo

rosiva se exprime numa prosa quase clás-
sica, translúcida e irônica, com certa li-
bertinagem de tom que faz pensar em
ficcionistas franceses do século XVIII”,
escreveu Antonio Candido.

Para coordenar a série, o diretor edi-
torial Augusto Massi convidou Calil, ex-
aluno e orientando do crítico na USP,
além de companheiro na luta para reer-
guer a Cinemateca Brasileira na década
de 1970.A maior expectativa, porém, es-
tá na recuperação da sua produção rela-
cionada ao cinema – que inclui dois ro-
teiros de filme, em parceria com sua mu-
lher, a escritora Lygia Fagundes Telles.
Mas há mais novidades.

Na mesma época em que o cineasta
baiano Glauber Rocha (1939-1981)
montava trincheira contra seus pares e
polemizava sobre política e cinema, e
vice-versa, o crítico e escritor paulistano
Paulo Emílio Salles Gomes comprava
também uma briga solitária para se fa-
zer compreendido em relação à supos-
ta condescendência que tinha com o ci-
nema nacional, em especial a porno-
chanchada. Nos dois casos, tentou-se de-
sacreditá-los, sem se aprofundar na dis-
cussão. Paulo morreu em 1977. Glauber
desapareceu em 1981.

Para muitos, Glauber é o maior ci-
neasta brasileiro de todos os tempos. E
Paulo Emílio, o maior crítico de cinema.
Algo mais os ligava também: a razoável
correspondência entre os dois, ainda iné-
dita, em que discutiam os rumos do ci-
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Emílio, a obra finalmente vai sair em li-
vro, numa edição caprichada, com no-
tas e posfácio de Calil. O texto original,
em manuscrito e de difícil leitura, foi re-
gistrado num caderno espiral. A previ-
são é de que o volume chegue às livra-
rias até o começo de junho.

A trama se passa entre 1935 e 1937,
nos momentos em que antecederam o
início da ditadura do Estado Novo. Mis-
tura ficção com biografia. Conta a histó-
ria do empregado de uma editora que
acaba responsabilizado pela publicação
do livro Cemitério, uma crítica corrosiva
ao papel político de importantes nomes
da burguesia paulistana. Em determina-
do momento, o próprio Paulo Emílio se
torna personagem e passa a relatar sua
vivência com a repressão política da épo-
ca.“Trata-se de um jogo de espelhos, de
reflexos, exercitado à exaustão pelo au-
tor”, antecipa Calil.

Cemitério será o segundo livro de um
ambicioso projeto da editora Cosac Naify
de reunir toda a obra de Paulo Emílio em
aproximadamente 12 livros. O primei-
ro saiu em março, o elogiado romance
Três mulheres de três pppês, com texto re-
visto a partir das três edições anteriores
e com os fragmentos cortados no origi-
nal do autor – agora reunidos em anexo.
A obra é composta de três novelas que ex-
ploram de forma ácida o mundo dos en-
dinheirados da cidade mais rica do país,
mostrados em situações de crise conju-
gal. “A sua modernidade serena e cor-

GONÇALO JÚNIOR

Autor de elogiado
romance e do
inédito Cemitério,
que sai até junho,
Paulo Emílio
Salles Gomes
terá sua obra 
completa lançada 
e é tema de
mestrado na USP 

O subversivo que inventou a crítica cinematográfica
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me do pai do cineasta. Também estão
previstos os roteiros não filmados.

No caso de Paulo Emílio, a primeira
tentativa de reunir em livro a produção
do crítico aconteceu na primeira meta-
de da década de 1980, quando a Paz &
Terra publicou cinco volumes, organiza-
dos pelo Departamento de Documenta-
ção e Divulgação da Embrafilme: o ro-
mance Três mulheres de três pppês; Ci-
nema: trajetória no subdesenvolvimento;
a biografia do diretor francês Jean Vi-
go; e os dois calhamaços Crítica de ci-
nema no Suplemento Literário, com os
textos que fez para O Estado de S. Paulo
entre 1954 e 1965. Em 1986 Calil organi-
zou Paulo Emílio: um intelectual na linha
de frente, para a Brasiliense, com o que fi-
cou de fora dos outros livros.A idéia ago-
ra é tornar sua produção mais inteligível
e acessível às novas gerações.

A s críticas,por exemplo, foram agrupa-
das pela Paz & Terra de forma crono-
lógica, o que dificultava a compreen-

são e a consulta.Além disso, dava disper-
são às suas idéias. Na nova edição serão
organizadas por temas – gêneros, discus-
sões, memórias etc. “Impressionam na
sua produção o estilo, o tipo de militân-
cia e engajamento e interessa à editora ter
em seu catálogo esse tipo de intelectual,
de caráter de intervenção”, observa Mas-
si. Para Calil, Paulo Emílio estabeleceu
o conceito de crítica elaborada, metodo-
lógica, na qual analisava a ficha técnica,
a construção do filme e sua inserção no
universo cinematográfico. Um estilo que
certamente aprimorou em sua passagem
pela França, onde se dedicou a resgatar a
vida e a enfatizar a importância do breve
diretor Jean Vigo (1905-1934).

Esses e outros aspectos levaram Adil-
son Mendes a desenvolver a dissertação
de mestrado “Escrever cinema – A críti-
ca de Paulo Emílio Salles Gomes (1935-
1952)”, com orientação de Ismail Xavier,
defendida na Escola de Comunicação e
Artes da Universidade de São Paulo
(ECA-USP). Com apoio da FAPESP, o
estudo buscou lançar novas luzes sobre a
escrita de Paulo Emílio, com ênfase no
período de gênese e de consolidação de
seu estilo, respectivamente a crítica que
fez na revista Clima e o livro Jean Vigo.
“Acredito que a incompreensão de sua
obra se dá hoje principalmente pela pou-
ca atenção à sua escrita, a maneira como
nela se fundem análise crítica, experiên-
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nema nacional dentro de uma concep-
ção ainda engajada de cultura. Não é por
acaso que, depois de iniciar a completa
organização da produção escrita do di-
retor, a Cosac Naify dá início à publica-
ção da produção intelectual de Paulo
Emílio, agrupada, revista, organizada em
sua integridade.

A previsão, segundo Massi, é de que
as duas coleções sejam finalizadas com
um volume que reúne as cartas que esses
dois apaixonados por cinema trocaram
ao longo de décadas. Glauber terá oito
volumes, concluídos até o final do próxi-
mo ano; Paulo Emílio, de dez a 12, com
edições entre 200 e 250 páginas – o úl-
timo deve sair em 2009. Do diretor, a Co-
sac Naify lançará até o final deste ano não
só seu diário inédito como o romance
nunca antes publicado Adamastor – no-
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cia e subjetividade, muito mais visíveis
em sua ficção”, afirma Mendes.

Ele conta que procurou compreen-
der as diversas posturas assumidas pelo
crítico e como se relacionaram com sua
escrita.“Com isso, fui levado a investigar
seu estilo e sua noção de ensaio.” O pes-
quisador estudou como essa prosa é in-
fluenciada pelo Modernismo politiza-
do dos anos de 1930 e se adensou com
o debate da crítica francesa do pós-guer-
ra, tendo no crítico André Bazin (1918-
1958) uma referência importante.“Pau-
lo Emílio iniciou um estilo de crítica de
cinema no Brasil, pois antes dele quem
se debruçava sobre cinema escrevia pe-
quenas crônicas com ênfase na trama
do enredo. Enquanto na revista Clima
(1941-1944) se acham longos ensaios,
com uma prosa escorreita, que muito se
inspira nos filmes que analisa.”

Mendes lembra, nesse contexto his-
tórico, a contribuição do Chaplin Club
que, nos anos 1920, foi responsável pe-
lo debate de idéias cinematográficas
mais avançado do país e, do ponto de
vista teórico, não deve nada aos debates
da avant-garde francesa. Os escritos de
Plínio Sussekind Rocha ou Octavio de
Faria, principais nomes do Chaplin
Club, no entanto, nunca tiveram uma
investigação auto-reflexiva sobre o ato
da escrita e muito menos atentaram para
o fato de escreverem teoria num país
subdesenvolvido. “Portanto podemos
afirmar que Paulo Emílio é fundador no
Brasil do ensaio cinematográfico.”

Essa disposição crítica, prossegue o
pesquisador, após o retorno da França
em 1954, foi decisiva para toda uma ge-
ração de críticos e cineastas, uma vez que
a ajudou a compreender as condições do
cinema num país periférico. Se os pro-
cedimentos de análise mudam confor-
me o objeto e a experiência do analis-
ta, qual seria o ponto de vista de um crí-
tico brasileiro ao comentar um filme es-
trangeiro? Essa questão, responde Men-
des, posta principalmente nos ensaios
publicados no Suplemento Literário de O
Estado de S. Paulo, fez a cabeça dos jo-
vens do Cinema Novo e de toda uma ge-
ração de críticos ao colocar em conjun-
to teses estéticas e políticas.

A principal forma de expressão de
Paulo Emílio, defende o estudioso, foi
o ensaio, com atenção ao pormenor, à
maneira como nos filmes o cineasta ma-
nipula seu material.“Entretanto, a aná-

ameaçado com o fim do Cinema Novo
e as fragilidades da Embrafilme. Daí,
prossegue o pesquisador, sua aposta no
mau filme, suas análises da comédia
erótica, dos filmes de Mazzaropi etc.
“Por mais limitados do ponto de vista es-
tético, possuíam um público e guarda-
vam significados históricos e sociológi-
cos que auxiliam o entendimento de
nossa mediocridade.”

Antonio Candido ressaltou na apre-
sentação da primeira edição de Cinema:
trajetória no subdesenvolvimento, que es-
crever custava esforço a seu amigo de to-
da a vida.“Não que não dominasse a pa-
lavra. Sua concatenação verbal era, ao
contrário, prodigiosa. Mas porque só es-
crevia o que pensava e sentia. E queria
apresentá-lo da maneira mais lucida-
mente autêntica.” Hoje, quando a críti-
ca de cinema se confunde com resenhas
superficiais, quando o “achismo” nem
sempre fundamentado e as impressões
dão o tom, quando camaradagens e pre-
conceitos bairristas predominam sobre
a lógica de uma suposta crítica, ler Pau-
lo Emílio se torna um dever de casa fun-
damental – principalmente no aspecto
educativo das novas gerações. É sentar e
esperar por seus livros. ■

O crítico: a
forma de

expressão de 
Paulo Emílio foi

a atenção ao
pormenor, à

maneira como 
o cineasta 

manipula 
seu material 

lise imanente dificilmente é solitária e
sempre se adensa com elementos exter-
nos oferecidos pela história, que a expe-
riência do crítico condensa.” No ensaio
de Paulo Emílio, explica ele, tem-se uma
crítica multifocal, que busca apreender
nos filmes a experiência individual e his-
tórica, mas que para isso recorre à prosa
do crítico.“Esta visa dar coerência a esse
movimento de vaivém entre o texto e o
contexto, mas se servindo de toda a li-
berdade criativa.”

P aulo Emílio era um crítico atento aos
mais diversos gêneros cinematográ-
ficos. Entretanto, no final de sua vi-

da, se dedicou arduamente ao estudo do
mau filme nacional. “Paulo Emílio tem
sido ultimamente alvo de críticos apres-
sados que tendem a taxá-lo de ‘naciona-
lista’, em razão de sua postura tática nos
anos 1970 em relação ao cinema brasilei-
ro.Mas o que esses críticos não compreen-
deram era que, para ele, estava em jogo a
falência de um sistema cinematográfico
– que compreendia o filme, sua realiza-
ção pelo cineasta, sua recepção pelo pú-
blico e a garantia da distribuição.”

Este sistema, que até então funcio-
nara razoavelmente bem, começou a ser
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Brasil, um país do futuro?
João Paulo dos Reis Velloso e Roberto
Cavalcanti de Albuquerque (Coords.)
José Olympio Editora
154 páginas, R$ 31,00 

O livro traz uma coletânea de textos
de estudiosos como Bolívar
Lamounier,Regis Bonelli,entre
outros,que se encontraram em 2006

no Fórum Especial,realizado no Rio de Janeiro,cujo
tema básico foi “Projeto de Brasil – opções de países 
e opções de desenvolvimento”.Um dos painéis do fórum
foi dedicado aos 125 anos do escritor austríaco 
Stefan Zweig (1881-1942) e 65 anos de seu livro Brasil,
um país do futuro (de 1941).

José Olympio (21) 2585-2060
www.record.com.br

Psicologia do medo: como
lidar com temores, fobias,
angústias e pânicos
Christophe André 
Editora Vozes
304 páginas, R$ 48,00  

Através de relatos e a partir 
da experiência de médico 

e psicoterapeuta,Christophe André,especialista em
medos e fobias,descreve e comenta casos reais de pessoas
que conseguiram curar-se de seus medos,possibilitando
ainda ao leitor conhecer também os métodos
terapêuticos eficazes na luta contra os medos em cada
uma de suas múltiplas formas.

Editora Vozes (24) 2233-9000 
www.editoravozes.com.br

O sagrado selvagem 
e outros ensaios 
Roger Bastide
Companhia das Letras
278 páginas, R$ 42,00 

Roger Bastide reúne conferências,
ensaios e artigos de diferentes momentos
de sua trajetória  como sociólogo 
e antropólogo,traçando a idéia 

de um “sagrado selvagem”,aquele que escapa ao controle 
das instituições religiosas e que se encontra nas artes,nos
sonhos,nos movimentos revolucionários e nas mitologias
modernas.Sua aposta no poder transformador dessa 
idéia permite entrever os contornos de seu humanismo.

Companhia das Letras (11) 3707-3500
www.companhiadasletras.com.br

Navegar no ciberespaço: 
o perfil cognitivo 
do leitor imersivo
Lucia Santaella
Paulus
192 páginas, R$ 30,50 

Lucia Santaella aborda questões
referentes aos cibernautas,que em
comparação aos outros leitores

desenvolvem habilidades de leitura muito distintas daquelas
empregadas por um leitor de texto impresso.Segundo 
a autora,“o leitor conectado é livre para estabelecer sozinho
a ordem textual ou para se perder na desordem dos
fragmentos da hipermídia”.

Paulus (11) 5084-3066
www.paulus.com.br

A paciência do conceito: ensaio
sobre o discurso hegeliano
Gérard Lebrun
Editora Unesp
416 páginas, R$ 70,00 

Lebrun procura discutir e entender 
o discurso hegeliano,mas não
reconstituindo as teses de Hegel,
conferindo-lhe “um lugar na

constelação de sistemas”.Em vez de um “inventário das
estruturas de uma filosofia”ou um retrato da evolução 
de um pensamento,o autor discute os parâmetros 
para entender as teses hegelianas a partir do novo modo
de pensamento inaugurado por Hegel.

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

História da leitura
Steven Roger Fischer
Editora Unesp
340 páginas, R$ 49,00 

As diversas transformações da leitura,
desde quando o símbolo se tornou signo
até os textos eletrônicos dos dias atuais,
são relatadas detalhadamente por Fischer
neste apanhado geral da história da

leitura.Segundo o autor,“a leitura desenvolveu-se com a
compreensão mais profunda pela humanidade dos recursos
latentes da palavra escrita e a história da leitura envolveu
estágios sucessivos de amadurecimento social”.

Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br
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Sistema de currículos Lattes

VANESSA BARBARA

quina de lavar e arrastou-a por três metros,até que
ela caísse da escada e quebrasse o chão do quintal. No
mesmo ano,construiu  um pára-raios e assassinou a
tartaruga,após quebrar um termômetro e misturar
mercúrio à comida do animal.Seus métodos eram ca-
da vez mais discutíveis.A classe se dividia entre apoiá-
lo e dedurá-lo ao bedel,que continuava surdo,a des-
peito de todas as tentativas de Bruno.(É verdade que
certa vez ele fez nascer um pêlo branco na orelha do
bedel,mas infelizmente o pêlo não restaurou sua audi-
ção e foi arrancado para biópsia.)

Finalmente,Bruno se formou com média seis pon-
to dois e entrou para a faculdade de biociências.Logo
no primeiro ano,seu trabalho de iniciação científica
destacou-se por um inédito achado estatístico:o en-
contro de freqüentes casamentos entre mulheres com
artrite reumatóide e homens com úlcera péptica,o que
caracterizaria uma ligação neurótica entre mulheres
agressivas e controladoras e homens passivos e depen-
dentes.(Embora o tema original do trabalho fossem as
abelhas.) Foi nesse ano que Bruno explodiu a porta do
Instituto de Física e matou mais uma tartaruga,du-
rante umapesquisa com amianto.Graças à alta rota-
tividade de seus animais de estimação,ganhou uma
pedra para cuidar quando completou 21 anos.

A trajetória acadêmica do garoto passou de boa pa-
ra questionável;professores se recusavam a orientá-
lo em projetos francamente anormais e rejeitavam sua
inscrição nas disciplinas.Ao ser destacado como mo-
nitor das aulas de genética,convenceu um de seus pu-
pilos a implantar duas orelhas em um besouro (ou
dois besouros em uma orelha) e obteve sucesso em
ambas as experiências,ao que telefonou imediata-
mente para o bedel surdo.Como o sujeito estava ca-

A os oito anos,Bruno inventou um protótipo de tor-
radeira movida a cuspe que não funcionava.Sua ir-
mã,Teresa,passou a usar o objeto para alisar o ca-

belo,mas sem a anuência do inventor.Bruno também
é conhecido como o detentor das patentes do forno de
madeira e do dedal de pão. Na feira de ciências da es-
cola,testemunhas alegam que ele incendiou um ba-
talhão de 58 soldadinhos de plástico — que derreteram
lentamente enquanto as meninas da classe gritavam —
e,ao ser escoltado à diretoria,garantiu que a ciência
ainda descobriria a utilidade prática daquele experi-
mento.Bruno era o campeão em combustões espon-
tâneas e possuía uma coleção de quinze tipos de co-
leópteros,que ele vinha treinando para estrelar um mu-
sical de horror em stop-motion chamado “Besouros!”.

Daí se pode concluir,portanto,que Bruno nasceu
para a ciência.No dia em que concluiu seu minucio-
so trabalho de coleta da gripe (espirrou durante me-
ses nos potes de maionese e rotulou-os de um a vin-
te) e deu início à fase empírica do trabalho,Teresa foi
a primeira voluntária a ser levada ao laboratório.Al-
gum tempo se passou sem que a diretora soubesse
exatamente o que tinha acontecido com a menina.
Quando,na sexta-feira,a mãe de Bruno ligou para
a escola justificando a ausência da filha,contamina-
da por um rotavírus,Bruno anotou “pneumococo!”
no caderno e foi escoltado para a diretoria,provavel-
mente dedurado pelo bedel surdo do corredor.Além
disso,a melhor amiga de Teresa apareceu na escola
com piolho,mas não há indícios de envolvimento do
garoto na epidemia.

Bruno gostava de fazer incursões por todos os ra-
mos conhecidos da ciência.Aos doze anos,criouco-
gumelos no tapete da sala.Aos quinze,imantou a má-

FICÇÃO
…
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da vez mais surdo, foi difícil transmitir a emoção que
lhe traria uma nova orelha na nuca. Da longa respos-
ta, Bruno só conseguiu entender que o pêlo branco
nascera de novo e crescia todos os dias, à razão de dez
centímetros por semana. E o pior: estava captando as
ondas de uma rádio comunitária. Bruno desistiu da
implantação auricular e prometeu passar na casa do
bedel com um contador Geiger.

No último ano da faculdade, Bruno decidiu que
começaria a usar um chapéu, informação que pode
ou não adquirir importância no decorrer da histó-
ria. Afora isso, a vida se arrastava numa mesmice: Te-
resa resistindo para não virar cobaia, e o bedel surdo
se alarmando com as emissões de ondas infra-sôni-
cas que escutava todas as manhãs. Um dia, porém, na
aula de Zoologia de Vertebrados ii, aconteceu o im-
provável: ele se apaixonou pela garota da primeira fi-
la. Bruno percebeu que a moça não dava bola para
ninguém, mas que prestaria atenção (ah, se presta-
ria) caso ele ejetasse a si próprio da carteira e fosse
audaciosamente rumo aonde nenhum acadêmico ja-
mais esteve. Primeiro, esboçou o protótipo da almo-
fada ejetora, que grudaria ventosas na superfície e
impulsionaria o cientista para o alto, a uma distân-
cia de muitos metros em direção às nuvens. Isso tu-
do teoricamente, porque na prática a almofada su-
gou Bruno para baixo com toda força e quebrou o
chão do quintal, mais uma vez. Como ele usava ape-
nas um capacete, acabou fraturando a bacia.

Bruno se formou na universidade com média seis
ponto dois, ficou três meses em repouso e acabou de-
sistindo de cortejar a garota, que no entanto conti-
nuou sendo a musa de suas criações posteriores. Em
seu período mais produtivo, aos trinta, ele confeccio-
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nou um despertador não intrusivo (que apenas ace-
nava para o dorminhoco, sem disparar alarmes), uma
maçã com gosto de mandioca e uma nova linha de
post-its sabor morango, que vendeu para a Pfizer.

Aos quarenta anos, veio uma fase mais abstrata,
voltada a descobrir coisas já descobertas: primeiro a
Birmânia — antiga Mianmar —, depois o fogo e, em
seguida, o ovo frito. Bruno já não sentia todo o po-
tencial criativo da juventude e pensou em se apo-
sentar. Foi um período de muitas dúvidas, em que ele
chegou ao cúmulo de subestimar a real utilidade de
sua pesquisa sobre pneumococos. Mesmo assim, a co-
leção de coleópteros do cientista alcançou a marca do
milhar, com a ajuda de alguns sapos.

Mas Bruno não havia esquecido seu grande pro-
jeto de vida, a portentosa obra-prima da engenharia
que agora tomaria forma: na noite em que completou
cinqüenta anos, afinal, aposentou-se e retirou-se para
o campo, a fim de testar a almofada ejetora, o sonho
de toda uma vida. Meses se passaram.Nunca mais se
ouviu qualquer notícia do rapaz, e nem sua irmã sabe
o que aconteceu durante a comprovação empírica.
Anos depois, um cientista acabou lendo a obra com-
pleta de Bruno (em volumes de pano) e anunciou a
cura do diabetes após estudar o episódio dos soldadi-
nhos incinerados.

Mais tarde, um astrônomo amador descobriu que
o pêlo branco conseguia captar rádios comunitárias
de outros planetas.

VANESSA BARBARA tem 24 anos, é jornalista e escritora,
repórter da revista piauí. Desde 2002, edita o sítio A Hor-
taliça (www.hortifruti.org).
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Anuncie nos Classificados

Ligue 3838-4008ouacesse
www.revistapesquisa.fapesp.br

Produção de 
Camundongos 
Transgênicos

O Laboratório de Animais Transgênicos do
CEDEME–UNIFESPoferece o serviço de produção de
camundongos geneticamente modificados. O serviço inclui:

• microinjeção pronuclear de DNAem zigotos
• injeção de células-tronco modificadas em blastocistos 

Informações:
allegro@biofis.epm.br
www.cedeme.epm.br/cedeme
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