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Resumo
O perfil epidemiológico baseado nos casos suspeitos de dengue, nos quais se
embasam o sistema de informação da vigilância epidemiológica, e no monitoramento
do mosquito são importantes indicadores de saúde pública, e subsidiam, desta forma,
as ações intervencionistas por parte do poder público, ações essas de prevenção, por
meio do controle do vetor, mobilização social e informe epidemiológico, assim como
contribuem para o entendimento dos ciclos epidêmicos de dengue em âmbito local.
Este trabalho teve por objetivo realizar estudo epidemiológico da dengue no município
de Boa vista, bem como identificar a distribuição de Ae. aegypti e Ae. albopictus
através de coletas, utilizando armadilhas de oviposição em 02 bairros de Boa Vista.
Buscamos também detectar a presença do mosquito Aedes albopictus em Boa Vista.
O Aedes aegypti mantém o ciclo de vida no período seco, através de criadouros
artificiais permanentes, como caixas d’água e sobrevive com baixa pluviosidade, o
que mantém a transmissão contínua, embora menor. A presença do Ae. Albopictus não
foi detectada. Sugerimos novos estudos de monitoramento através de coleta em locais
de mata próximos a cidade de Boa Vista, Roraima.
Palavras-chave: Dengue; Roraima; Aedes Aegypti; Aedes Albopictus.
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Abstract
The profile based on suspected dengue cases in which underpin the system of
surveillance information, and monitoring of the mosquito are important indicators of
public health, and subsidize thus interventionist actions by the government, actions
these prevention by means of vector control, social mobilization and epidemiological
report, as well as contribute to the understanding of dengue epidemic cycles locally.
This study aimed to conduct epidemiological studies of dengue in the city of Boa
Vista, as well as identify the distribution of Ae. aegypti and Ae. albopictus through
samples using oviposition traps in 02 districts of Boa Vista. We also seek to detect the
presence of Aedesalbopictus in Boa Vista. The Aedesaegypti keeps the cycle of life
in the dry season by permanent artificial habitats, such as water tanks and survives
with low rainfall, which maintains a continuous transmission, although smaller. The
presence of Ae. Albopictus was not detected. We suggest further studies monitoring by
collecting in local forest near the city of Boa Vista, Roraima.
Key-words: Dengue; Roraima; Brazil; Aedes Aegypti; Aedes Albopictus.

1. Introdução
A dengue é um dos principais problemas de
saúde pública no mundo. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões
de pessoas se infectem anualmente, em mais de
100 países, de todos os continentes, exceto a
Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de
hospitalização e 20 mil morrem em consequência
da dengue. É uma doença febril aguda, causada por
um vírus de evolução benigna, não é transmitida
de pessoa para pessoa, seu principal vetor é o mosquito Aedes aegypti [5]. O dengue é uma das mais
importantes arboviroses que atinge o homem e
constitui um sério problema de saúde nas áreas tropicais, cujas condições climáticas são favoráveis à
ocorrência de focos de Ae. aegypti [11].
Boa Vista possui localização geográfica de
02° 49’ 11’’ Latitude Sul e -60° 40’ 24’’ Logitude
Oeste, altitude 85 metros, clima quente e úmido,
um regime de chuvas representado por dois períodos bem distintos. Uma estação chuvosa, que
compreende os meses de abril a agosto. O período
de maior precipitação pluviométrica concentra-se
nos meses de junho e julho, estes com chuvas de

grande intensidade, que diminuem gradativamente
até meados dos meses de agosto e setembro. O
outro período, marcadamente mais seco, compreende os meses de outubro a março, caracterizado
por um significativo decréscimo pluviométrico [4].
As elevadas temperaturas e precipitação têm proporcionado à introdução e dispersão dos vetores da
dengue [9].
Sendo, pois, o município de Boa Vista área
endêmica da dengue, esse estudo fornece dados
atuais de incidência da doença e monitoramento
do mosquito, a relação do quantitativo deste com
número de casos de doença, em determinado
bairro, e com variáveis metereológicas, bem como
a participação do Aedes albopictus como co-vetor
potencial da dengue e sua interação com a espécie
Ae. aegypti.
O perfil epidemiológico baseado nos casos
suspeitos de dengue, nos quais se embasam o sistema de informação da vigilância epidemiológica,
e no monitoramento do mosquito são importantes
indicadores de saúde pública, e subsidiam, desta
forma, as ações intervencionistas por parte do
poder público, ações essas de prevenção, por meio
do controle do vetor, mobilização social e informe

Estudo Epidemiológico da Dengue por meio do Monitoramento do Mosquito Aedes Aegypti...

epidemiológico, assim como contribuem para o
entendimento dos ciclos epidêmicos de dengue em
âmbito local.
Este trabalho teve por objetivo realizar estudo
epidemiológico da dengue no município de Boa
vista, bem como identificar a distribuição de Ae.
aegypti e Ae. albopictus através de coletas, utilizando armadilhas de oviposição em 02 bairros de
Boa Vista. Buscamos também detectar a presença
do mosquito Aedes albopictus em Boa Vista.

2. Metodologia
2.1. Armadilha
Ovitrampa, composta por um recipiente de plástico preto, uma palheta de Eucatex. Para a coleta
colocou-se a parte lisa da palheta voltada para o
recipiente, presa por um clipe, com 30ml de água
de feno e 270ml de água mineral. Cada palheta foi
identificada por um código que foi registrado junto
ao endereço da casa, na qual foi instalada, bem
como sua localização na mesma.
2.2. Área
A coleta ocorreu nos meses de dezembro/2012
e maio/2013, no bairro Buritis, e em janeiro e
junho/2103 no Cinturão Verde, nas proximidades do
igarapé Pricumã, dezembro e janeiro, estão compreendidos no período seco e maio e junho, chuvoso.
Foram instaladas 28 armadilhas por bairro em cada
coleta, duas por ponto, com uma distância de aproximadamente 15 metros entre um ponto e outro,
cada ponto corresponde a uma residência para a
qual foram instaladas armadilhas, no intradomiciliar e peridomiciliar. Decorridos cinco dias, depois
da instalação das armadilhas, recolheu-se o material, levou-se para o laboratório para devido manejamento, as palhetas foram colocadas em câmara
úmida por 48 horas para propiciar o embrionamento
dos ovos, posteriormente foi realizada a contagem
dos ovos. Para certificar a presença de Aedes aegypti

e, possivelmente Aedes Albopictus, as palhetas
foram imersas em recipientes plásticos contendo
300ml de água, cobertos por um filó. Após a eclosão
dos ovos, as larvas foram alimentadas com a ração
flutuante (0,01g por dia), até a emergência dos adultos. Larvas e mosquitos presentes nas águas do recipiente e eclodidos de palhetas foram identificados
através da chave dicotômica de Consoli e Oliveira
[2]. Todas as palhetas foram guardadas em ambiente
seco para serem descartadas após um ano e meio.
2.3. Índices
a) Índice de positividade de ovitrampa (IPO):
nº armadilhas positivas/total de armadilhas × 100 – Indica distribuição espacial da
infestação em uma localidade
b) Índice de densidade de ovos (IDO): nº ovos/
nº armadilhas positivas – Indica os períodos
de maior ou menor reprodução de fêmeas
de mosquitos.
2.4. Dados
a) Metereológicos: fornecidos pelo Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET).
b) Incidência de dengue (número de casos
por 100.000 habitantes): fornecidos pela
Secretaria de Vigilância Epidemiológica do
Estado de Roraima.
A associação entre essas variáveis e número
de ovos coletados foi analisada pelo coeficiente
de Pearson (ρ), utilizando esta função em planilha
eletrônica.

3. Resultados e discussão
Primeira coleta: 14 pontos no bairro Buritis em
dezembro de 2012, com um total de 643 ovos, a
média de ovos por local de coleta foi de 45,93, e
a média por ovitrampa 22,96, variando de 0 a 320
por ovitrampa.
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Ponto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Ponto
01 - Peri
01 - Intra
02 - Intra
03 - Peri
04 - Peri
08 - Peri
10 - Peri
11 - Peri
13 - Peri
13 - Intra

Coleta 01: palhetas positivas, bairro Buritis (Dezembro-2012)
Intradomiciliar
13 ovos
28 ovos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 ovos
0

Peridomiciliar
29 ovos
0
26 ovos
27 ovos
0
320 ovos
0
26 ovos
0
08 ovos
11 ovos
0
81ovos
14 ovos

Coleta 01: Larvas e mosquitos de palhetas positivas, Buritis (Dezembro-2012)
Quantidade
Quantidade de
Espécie
Espécie
de larvas
mosquitos
06
Aedes aegypti
17
Aedes aegypti
01
Aedes aegypti
04
Aedes aegypti
13
Aedes aegypti
18
Aedes aegypti
04
Aedes aegypti
37
Aedes aegypti
01
Aedes aegypti
10
Aedes aegypti
08
Aedes aegypti
19
Aedes aegypti
08
Aedes aegypti
12
Aedes aegypti
01
Aedes aegypti
13
09 Aedes aegypti e 04 Aedes fulvithorax
25
Aedes aegypti
43
Aedes aegypti
22
Aedes aegypti
25
Aedes aegypti

Segunda coleta: 14 pontos no bairro Cinturão Verdes, em janeiro de 2013, com um total de 794 ovos,
a média de ovos por local de coleta foi de 56,71, e a média por ovitrampa 28,36, variando de 0 a 329 por
ovitrampa.

Coleta 02: palhetas positivas, bairro Cinturão Verde (Janeiro-2013)
Ponto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Intradomiciliar
0
28 ovos
0
08 ovos
79 ovos
240 ovos
0
0
0
0
0
0
0
0

Peridomiciliar
05 ovos
0
60 ovos
0
329 ovos
0
0
0
12 ovos
0
0
02 ovos
0
31 ovos
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Coleta 02: Larvas e mosquitos de palhetas positivas, Cinturão Verde (Janeiro-2013)
Ponto

Quantidade de larvas

Espécie

Quantidade de
mosquitos

Espécie

01 - Peri

03

Aedes aegypti

01

Aedes aegypti

03 - Peri

29

Aedes aegypti

02

Aedes aegypti

04 - Intra

06

Aedes aegypti

31

Aedes aegypti

05 - Intra

37

Aedes aegypti

07

Aedes aegypti

05 - Peri

223

Aedes aegypti

36

Aedes aegypti

06 - Intra

105

Aedes aegypti

02

Aedes aegypti

09 - Peri

13

Aedes aegypti

01

Aedes aegypti

14 - Peri

23

Aedes aegypti

02

Aedes aegypti

Terceira coleta: 14 pontos no bairro Buritis em maio de 2013, com um total de 646 ovos, a média de
ovos por local de coleta foi de 46,14, e a média por ovitrampa 23,07, variando de 0 a 139 por ovitrampa.

Coleta 03: palhetas positivas, bairro Buritis (Maio-2013)
Ponto

Intradomiciliar

Peridomiciliar

01

08 ovos

05 ovos

02

0

155 ovos

03

0

09 ovos

04

0

0

05

03 ovos

0

06

0

47 ovos

07

139 ovos

03 ovos

08

0

0

09

0

0

10

12 ovos

0

11

19 ovos

64 ovos

12

99 ovos

83 ovos

13

0

0

14

0

0

Coleta 03: Larvas e mosquitos de palhetas positivas, Buritis (Maio-2013)
Ponto

Quantidade de larvas

Espécie

Quantidade de
mosquitos

Espécie

01 - Peri

03

Aedes aegypti

03

Aedes aegypti

01 - Intra

08

Aedes aegypti

08

Aedes aegypti

02 - Peri

136

Aedes aegypti

65

Aedes aegypti

03 - Peri

09

Aedes aegypti

09

Aedes aegypti

05 - Intra

03

Aedes aegypti

02

Aedes aegypti

06 - Peri

38

Aedes aegypti

33

Aedes aegypti

07 - Peri

03

Aedes aegypti

03

Aedes aegypti

07 - Intra

129

Aedes aegypti

83

Aedes aegypti

10 - Intra

12

Aedes aegypti

12

Aedes aegypti

11 - Peri

03

Aedes aegypti

01

Aedes aegypti

11 - Intra

19

Aedes aegypti

14

Aedes aegypti

12 - Peri

80

Aedes aegypti

60

Aedes aegypti

12 - Intra

101

Aedes aegypti

79

Aedes aegypti

13

14
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Quarta coleta: 14 pontos no bairro Cinturão Verdes, em junho de 2013, com um total de 1 222
ovos, a média de ovos por local de coleta foi de 87, 29, e a média por ovitrampa 43,64, variando
de 0 a 299 por ovitrampa.

Coleta 04: palhetas positivas, bairro Cinturão Verde (Junho – 2013)
Ponto

Intradomiciliar

Peridomiciliar

01

02 ovos

46 ovos
231 ovos

02

21 ovos

03

48 ovos

34 ovos

04

124 ovos

32 ovos

05

0

141 ovos

06

0

0

07

0

85 ovos

08

0

299 ovos

09

0

02 ovos

10

34 ovos

13 ovos

11

0

0

12

46 ovos

64 ovos

13

0

0

14

0

0

Coleta 04: Larvas e mosquitos de palhetas positivas, Cinturão Verde (Junho-2013)
Ponto

Quantidade de larvas

Espécie

Quantidade de
mosquitos

Espécie

01 - Peri

46

Aedes aegypti

41

Aedes aegypti

02 - Peri

231

Aedes aegypti

139

Aedes aegypti

02 - Intra

21

Aedes aegypti

21

Aedes aegypti

03 - Peri

18

Aedes aegypti

16

Aedes aegypti

03 - Intra

44

Aedes aegypti

44

Aedes aegypti

04 - Peri

27

Aedes aegypti

24

Aedes aegypti

04 - Intra

105

Aedes aegypti

87

Aedes aegypti

05 - Peri

135

Aedes aegypti

118

Aedes aegypti

07 - Peri

79

Aedes aegypti

44

Aedes aegypti

08 - Peri

226

Aedes aegypti

71

Aedes aegypti

09 - Peri

02

Aedes aegypti

02

Aedes aegypti

10 - Intra

32

Aedes aegypti

31

Aedes aegypti

12 - Peri

62

Aedes aegypti

54

Aedes aegypti

12 - Intra

01

Aedes aegypti

01

Aedes aegypti

15
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Tabela 1. Incidência da dengue, Buritis.
Meses/casos
de dengue

Notificados/2012

Confirmados/2012

Notificados/2013

Confirmados/2013

Janeiro

05

04

00

00

Fevereiro

08

00

03

00

Março

05

01

03

00

Abril

06

00

02

01

Maio

08

00

02

00

Junho

13

01

-

-

Julho

08

00

-

-

Agosto

04

01

-

-

Setembro

03

00

-

-

Outubro

05

00

-

-

Novembro

02

00

-

-

Dezembro

04

00

-

-

Total

71

07

10

01

Fonte: Dados da Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Roraima.

Tabela 2. Incidência da dengue, Cinturão Verde.
Meses/casos de
dengue

Notificados/2012

Confirmados/2012

Notificados/2013

Confirmados/2013

Janeiro

02

01

01

01

Fevereiro

05

01

02

00

Março

07

01

01

01

Abril

04

01

02

00

Maio

06

01

02

00

Junho

05

01

-

-

Julho

07

02

-

-

Agosto

05

04

-

-

Setembro

03

01

-

-

Outubro

02

02

-

-

Novembro

02

00

-

-

Dezembro

02

00

-

-

Total

52

15

08

02

Fonte: Dados da Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Roraima.

Correlação entre casos notificados e casos confirmados de dengue
Bairro/ Ano

2012

2013

Buritis

0,015

0

Cinturão Verde

0,314

-1

Correlação: Casos Notificados x Quantidade de ovos
Buritis

-1

Correlação Perfeita Negativa

Cinturão Verde

-1

Correlação Perfeita Negativa
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Dados - Bairro Buritis
Mês (Ano)

Insolação

Dias
Precipitação

Precipitação
Total

Temperatura
Média

Umidade Relativa

Dezembro (2012)

198,9

7

46,2

29,44

70,94

Maio (2013)

133,3

24

316,2

28,46

83,43

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (http://www.inmet.gov.br/portal/).

Dados - Bairro Cinturão Verde
Insolação

Dias
Precipitação

Precipitação
Total

Temperatura
Média

Umidade Relativa

Janeiro (2013)

215,6

11

58,01

29,99

62,00

Junho (2013)

182,4

14

213,8

28,94

79,87

Mês (Ano)

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (http://www.inmet.gov.br/portal/).

Variáveis

Valor

Correlação com o quantitativo de ovos

Insolação

-0,255

Fraca Negativa

Dias de Precipitação

0,252

Fraca Positiva

Precipitação Total

0,521

Moderada Positiva

Temperatura Média

-0,49

Fraca Negativa

Umidade Relativa

0,602

Moderada Positiva

O Índice de Positividade das Ovitrampas (IPO)
revelou 42,86%, 35,71%, 46,43% e 57,14% e o
Índice de Densidade de Ovos (IDO) 53,58; 79,4;
49,69 e 76,38, respectivamente, indicando maior
distribuição espacial do aedes na segunda coleta,
em janeiro de 2013, e maior reprodução, na quarta
coleta, no período de junho de 2013.
Esses resultados permitem afirmar que há uma
baixa correlação entre o número de casos notificados e confirmados, casos notificados e quantidade
de ovos apresentam correlação perfeita negativa,
ou seja, se um aumenta o outro diminui, existe uma
maior atividade de oviposição no período chuvoso
e no peridomicílio e a quantidade de ovos se relaciona positivamente com a umidade relativa do ar
e precipitação total.
De um total de 3.305 ovos, 2.101 foram confirmados em estágio larval e 1.341 na forma adulta
como sendo Aedes aegypti, 04 AedesFulvithorax e
nenhum Aedes albopictus. O bairro Buritis apresenta maior incidência da doença e menor quantidade de ovos nas ovitrampas, um dos fatores que
pode justificar é o traçado geométrico das vias do

bairro. Como elas sofrem abaulamento, as águas
pluviais se depositam entre esse abaulamento e as
calçadas, somadas as águas vindas das casas e não
existe sistema de drenagem urbana, o que propicia
a maior quantidade de criadouros naturais competindo com os artificias, implantados nessa pesquisa. O Cinturão Verde, por sua vez, é um bairro
planejado, na sua maioria plano, por isso a diferença entre os índices.
No estudo de Miyazaki [7] a associação entre
o número de ovos e os valores dos fatores abióticos foi positiva com a temperatura máxima, com a
temperatura mínima, com a temperatura média e
com a precipitação, concordando, este último, com
os dados desse trabalho. Em contrapartida, não foi
detectada associação entre número de ovos e umidade relativa do ar.
Para Zeidler [11], a maior correlação obtida foi
entre índice de incidência de casos notificados e
confirmados, o que era esperado, uma vez que eles
devem se comportar da mesma forma por se tratar
de um mesmo tipo de dado, o que não foi confirmado nessa pesquisa. O número de ovos apresen-
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tou correlação positiva de +0,91 com o índice pluviométrico e correlação negativa com os índices de
incidência de dengue, o que está em concordância
com o presente estudo.
Souza [8] encontrou associação positiva entre
o índice de infestação predial (nº de imóveis com
Aedes aegypti pelo nº de imóveis inspecionados x
100), a pluviosidade média e a incidência de casos
de dengue, confirmando a hipótese de que a transmissão ocorre quando a densidade do vetor está
elevada, o que não corresponde com os achados
de correlação perfeita negativa dessa pesquisa.Em
conclusão, a população de Ae. aegypti aumentou
no período de chuvas, bem como a incidência da
dengue, provavelmente por causa do acúmulo de
água em reservatórios naturais e/ou artificiais, proporcionando aumento de criadouros. Não se observou relação entre aumento na população do vetor
e índice de incidência da doença, fato que pode ter
sido gerado pela redução na notificação de casos
de dengue.
A umidade relativa do ar e precipitação total
são os fatores abióticos que apresentam influência
no nível de infestação dos vetores da dengue.

monitoramento contínuo ao longo do ano, porque
variáveis meteorológicas analisadas no presente
trabalho não se revelaram bons indicadores da presença do vetor. Sugerimos novos estudos de monitoramento através de coleta em locais de mata próximos a cidade de Boa Vista, Roraima, utilizando
reservatórios naturais.
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Abstract
The use and abuse of drugs, legal or illegal, such as marijuana, alcohol and Crack
constitute nowadays a serious individual scale, community and public health problem.
With a significant increasing in public schools, especially in high school and Youth
and Adult Education, has been a worrying aggravating consumption and trafficking.
Chemical dependence is a syndrome characterized by loss of control of the use of
certain psychoactive substance. Psychoactive agents acting on the central nervous
system, causing psychiatric symptoms and stimulating the repeated consumption of
that substance. Human feelings are related to the functioning of the human brain, but
it should be emphasized that the world is a construct of our sensations, perceptions
and recollections. And the addictive chemicals can alter mental states, and can act as
a stimulant, depressant or disruptive. Therefore, it is necessary to mobilize various
social and educational vectors that are able to stimulate young people’s search for
alternatives that enable seeking in knowledge. Aiming to help identify the source of
the problem, drug users and the level of student drug dependence were observed. In
this article we describe the educational and awareness practice for students so there
is a socialization and interaction between teachers / students and students / students,
so proportionally better interaction in the classroom and good performance in the
teaching- learning process.
Key-words: Illicit Drugs; Addiction Violence; Sensations.
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1. Introduction
This study presents an approach about drugs,
licit or illicit considering a very important factor
to addiction caused by it. But, whether light or
heavy drugs, which are at present a serious problem in public school because the advance and the
proportion that these drugs are evolving within
the school environment. However, if we refer to
the subject chemical dependency should highlight
some aspects that are directly or indirectly linked
to human life that is, in the social sense, cultural,
educational and emotional.
But the addiction caused by misuse of drugs is
considered a disease should be seen and viewed
from the perspective; that it is a disorder in which
the bearer of this disorder loses control of substance use and its mental, emotional, spiritual,
physical life will deteriorate severely. In this situation, most people need treatment and competent
and appropriate help. However, we emphasize that
the sensations and perceptions with us in every
moment of our lives. Feel heat, cold, pleasure and
pain, we see and hear, but do not always understand how we have this capacity [1]. And make use
of chemical substances (analgesics, anesthetics,
cannabis, cocaine, antidepressants, etc.). Eat sugars and sweeteners and usually do not understand
how these substances act nor the chemical reactions that occur in our body.
Drugs that affect the central nervous system,
CNS, sometimes called central drugs, psychotropic or psychoactive action are broadly classified as
either stimulants or depressants also disturbing. In
step age of youth or in the prime of adolescence that
many young people awaken to experience different sensations that can be considered good or bad,
this is very personal point of view and also from

the collective, social, emotional and environmental
vision that this be human acquired and conceived,
is these emotional and psychological conflicts that
many young people try drugs, and seeks refuge
in momentary sensations, mischievously behind
himself a great addiction [2]. As many studies and
scholars on the subject say the cause of the physical
/ chemical dependency, is not always accompanied
by psychological dependence. In the case of drugs
that cause physical / chemical dependence, the body
adapts to the drug when it is used continuously,
leading to tolerance and withdrawal symptoms
when use is stopped. But these chemical / physical
effects occur in the use of drugs such as nicotine,
alcohol, heroin, ecstasy, cocaine, as well as some
medications such as anxiolytics, antidepressants,
can only reach the brain and act because they have
a fat-soluble part, so cross the blood-brain barrier.
Therefore, the ability of a molecule to pass the
blood to the nervous system depends on its concentration gradient, its size, its charge distribution
and its lipid solubility, as this barrier is mainly
composed of lipids [3]. Educating Youth and
Adults nowadays is a viable alternative for people
to resume their studies and secure a professional
and intellectual formation, representing a new
beginning, which is a right of all those who do not
have access to school or even those who failed to
complete their studies [4]. But very young people
aged 15 years to 45 years old, attends this type of
education. In Consequence meet the public and
social policy deficit in regular schools, it is natural to find very young people in Youth and Adult
Education. But in Youth and Adult Education-EJA,
some young people find themselves motivated to
use / abuse of illegal / legal drugs, this is possibly
due to each person’s individual factors of external
and internal order and.
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2. theory
2.1. Chemical dependency
Science has researched extensively on the
causes that lead people to become addicted to
drugs (alcohol, cigarettes, cocaine, marijuana,
etc.). In the context of medicine chemical dependency, says: toxicófilas are people with personalities, there are other cases in which the immaturity of personality, anxiety or idleness. When we
emphasize the problem of addiction is essential to
know some chemical effects caused by it. General
m, in several drugs of abuse, such as marijuana,
cocaine, heroin, ecstasy and other, have a common
feature the fact being addictive, although not act
the same neurotransmitter systems. Cocaine acts
primarily in neurons that release dopamine and
noradrenaline, nicotine acts us that release acetylcholine, whereas LSD acts on neurons that release
serotonin, and so on [5]. Therefore, each of these
drugs produce different emotional feelings, motivation and behavior, which in this case is drug
-seeking behavior, which leads to the addiction.
Therefore, in the brain, was identified an area of
the hypothalamus, whose neurons connect with
other parts of and celebrate that release dopamine,
which is associated with the pursuit of pleasure,
and is the cause of addiction and dependency. The
drugs usually prolonging the action of dopamine at

Figure 1. User of marijuana on the desired stimulation of
dopamine release effect.

its receptor or stimulate its release. As can be seen
in Figures 1 and 2 below effect on the consumption
of dopamine in drug users.
Noting that in this way the body acquires certain tolerance to drugs, which can occur in several
ways. For example, the brain can learn to compensate for the effects, using neurons that were
not affected, and secondly, the drug also end up
modifying the chemical communication between
neurons and, moreover, can happen to a person
become less sensitive to the drug, but as it destroys
certain tissues and / or aging, there is a sudden
reversal of the trend and therefore, the person is
more sensitive drugs [6]. The chemical reactions
that drugs can do to the body are producing excess
enzymes that metabolize, or may fail to produce
certain neurotransmitters. Why, that, when the drug
is suddenly withdrawn, the body tries to restore
equilibrium, but are now changed, so the withdrawal seizures are so strong [7].
2.2. Dependence of marijuana
and mental disorders
Marijuana, like any other psychoactive drug,
alters the functioning of the central nervous system
and can modify the behavior of individuals who
use it. It is a substance that acts in the brain and
can generate some mental disorders like depression, schizophrenia and anxiety. But these psycho-

Figure 2. Brain being affected by drugs, getting information
and sending sensations.
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pathological outbreaks also occur with the use of
other drugs and even the presence of common and
everyday factors.
But it is common knowledge advancement users
increase marijuana in college and school environment. Research scholars on the subject show that in
middle school social representations of marijuana,
in respect of family, friends and future profession
make students they view their use of this drug in
different ways. Research conducted concluded that
education and information are the best way to ward
off drug users.
Therefore, the advertisements broadcast by the
media end up being important to educate people
about the risks they take when consuming drugs
like marijuana that apparently causes no harm.
The marijuana and hashish contain large amounts
of THC (Δ9 - tetrahydrocannabinol), a compound
containing three rings with a phenolic another with
a function and an alkene with ether function, as
illustrated in Figure 3, below [8].

Figure 4. Structure of THC, the active component of
Cannabis Sativa.

2.3. Emotional Sensations with drug
use in young

CH3
OH

H3C
H3C

the effects of well-being and relaxation observed.
THC is probably capable of stimulating opioid system, which in turn stimulates the reward system.
According to the representation in Figure 4 [9].

O

C4H9

Figure 3. Structure of THC, the active component of
Cannabis Sativa.

The active ingredient in marijuana, THC (Δ9 tetrahydrocannabinol), has specific receptors in the
reward system. There is a large concentration of
these around the ventral tegmental area, the nucleus
accumbens and hippocampus. It is not known yet,
however, as the THC stimulates the reward system. According to prevailing theories postulated
that THC by binding to its specific receptor in the
reward system, makes this link to send a signal
that stimulates the release of dopamine causes and

The emotional sensations trigger various
behaviors, such as, a smile, a cry an escape, a
fight, an attack, an easy expression. Of course, you
and stimulates receptors in the sense organs. We
emphasize that inherent in the type of emotional
feelings, they bring us physiological and psychological changes.
The use of legal or illicit drugs among youth
in contemporary society has still been one of the
problems worth mentioning : first, concerning the
variables that explain the origin and second, in
relation to the maintenance of such use. It takes
little effort to accompany the perceptual as the
young has been able to approach and reveal the
drug, therefore the use of them, a fancy everyday
conduct, usually converging to the risk, compared
to human [10] relations.
In search of thrills many people and especially
young people, want the chemicals to succeed in
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emotional desires. It is in this way, as there are
stocks of many emotions stimulated by the use of
drugs is understandable emotions and divide drugs
into classes according to studies. However, anxiety
relate to the action of the anxiolytic, as well as sadness and depression with antidepressants or even
pleased with drugs that stimulate and / or disrupts
the nervous system .

3. Materials and methods
3.1. Procedures for contextualization
The procedures were adopted to contextualize the subject on The Chemical Dependence in
Teaching Young and Adult Education-EJA, are
described in the flowchart and also through seminars and workshops in the classroom as pictured
below.

This work was conducted in public school
located in João Pessoa-PB, in the State School of
Primary and Secondary Francisco Campos. We
have many methods we applied to address the
issue of chemical dependency, as well as being
a difficult issue because users and also students
have dependents who would be working on these
aspects and the dangers and consequences of psychotropic or psychoactive substances. In this study,
the Chemical Dependency in Teaching Youth and
Adults Education-EJA conducted lessons with
discussions, seminars and groups in a workshop
aimed at promoting greater awareness on the subject. In order to investigate the conceptions of the
students, this study was conducted in two groups of
High School Equivalency-EJA, namely, the Class
A-1º EJA, composed of 25 students and the Class
B-2º EJA composed of 30 students according to
Figures 5,6,7 and 8.

Drugs

Education-School Youth and Adults

Students

Class contextualization of THC (marijuana)
and their effects and sensations

Seminars and crack cocaine use
by students in class

Talks with Psychologists
and Drugs

Debates and discussions about
drugs during class

The workshop on Drugs

Questionnaire and Discussion

Evaluation of the results
obtained on the educational work
of the educational work of Drugs
Figure 5. Flowchart of procedures on the lectures and activities on the subject of drugs and addiction.

23

24

Drug Addiction in Youth and Adults Education Program (EJA)

4. Results and discussion

Figure 6. Presentation of a talk with a policeman on Drugs in
the two classes of 1° and 2° The B-EJA.

Figure 7. Presentation of a seminar of five students 2nd B and
explanation of amphetamines and the effects on the human body.

Assuming that the Youth and Adults – EJA
must provide a relevant learning experience for the
student, a dynamic learning [11] is necessary. The
research results of this research which was held
in the State School Francisco Campos, showed
a good awareness and educational interaction
between students and teachers make that change in
emotional behavior is modified from a social integration. The interest of the approach the subject of
drugs in school Francisco Campos came out of the
need of the students themselves and their addiction
to toxic. It should be stressed that education should
be like an intentional process that aims to develop
the cognitive, affective, psychomotor and sensory
abilities and social skills of individuals so that they
can relate positively with the environment, modifying it where necessary and health as “the ability that every man, woman or child has to fight for
their own personal and original design life toward
wellness” [12].
4.1. Perceptions of School Teachers
Francisco Campos about addiction

Figure 8. Talk with the teacher of the discipline of Sociology
own school psychologist and on the dependence of Marijuana
and Crack for all students in the classes of 1st and 2nd year.

Figure 9. Presentation of a seminar students 1a explaining the
various common drugs and used by drug users.

Well aware of the destructive potential of drugs
and taking into account the relationship actually
and theoretically “drugs” are formed as a public
concern that encompasses different dimensions
( health, social, economic, personal ) constructed
both in the profile of the company of this evolutionary moment we are living, and community
that can be set in order to collective problems.
According to Augustine et al. [13] refers to the
problem of drug addiction is seen as a result of a
lack of adaptation to reality and a lack of ability
of the individual to deal with the social environment, or an inability to solve the problems that life
presents you. The vision of the teachers who are
interacting with students of Marijuana and Crack
users, which is part of their daily classroom; going
to have a pretty significant angle, it begins to be a
behavioral and emotional differentiation between
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students are noticeably disturbed by effect of the
drug and those who do not. And analyzes that are
made on the own activities of school teaching, it is
a time for fear, panic and failure to control situations that determinations per hour will occur. This
problem of social context that affects both the emotional, mental health and school student activity of
the Youth and Adult Education – EJA, triggers a
break in personal and economic life of that student.
4.2. Students of the School EJA Francisco
Campos involved in consumption of
Marijuana and Crack
The mobility of the activities of teachers in
school leads to knowledge / contact various contexts and environments and that the culture of the
teacher and the universe are part of the world the
student is first necessary that the world and the
problems of the students are an integral part of conscientious teachers.
In view of the daily life of the classroom teachers was found that marijuana is a substance with
a higher prevalence of consumption in the two
groups analyzed the 1st A and 2nd B of all the students who make up the school. This analysis with
students in these classrooms, previously considered a statistical sample chosen will learn:
• (42%) of the students in the class 1ª are
users of cannabis;
• (17%) of the students in the class 1ª are
users of crack;
• (31%) of the students in the class 1ª are consumers of alcohol;
• (19%) of the students in the class 1ª are
users of amphetamines;
• (48%) of the students in the class 1º B are
users of cannabis;
• (12%) of the students in the class 1º B are
users of crack;
• (25%) of the students in the class 1º B are
consumers of alcohol;
• (15%) of the students in the class 1º B are
users of amphetamines.

4.3. Results on awareness of addiction and
drug education in school Francisco Campos
The efforts all the people and public agencies
who are interested in reducing drug, i.e. in schools
or other environments, it is always something very
rewarding in all sectors of society. And aware that
there is a broad form of disclosure, i.e. via the
public health policies and education for the rehabilitation of people in the additive field on the risks
inherent to the consumption of “alcohol, marijuana,
crack and other drugs “based on various measured
in “advertising campaigns” [14] .
Their toxicity, i.e. psychoactive effects of each
drug in each organism produces. And in view, side
effects and relative tolerance and adaptability of
the organism to the drug, and the relation to the use
of each substance; lessons contextualized organic
chemistry, the workshop and seminars to educational
and awareness campaigns, were very well accepted
by teachers, students and also for all those who are
part of the group Francisco State school fields. The
result of this work in the public school showed positive effects in general, both changes in behavior of
students using drugs, more peaceful and aware; well
with all teachers to modify their teaching positions
regarding this issue and more complex realistic for
everyone who experiences the practice of teaching.

5. Conclusions
Changing the mental state by the use / abuse of
marijuana, alcohol, crack and other drugs translate,
because for negative effects that include attentional
and concentracionais deficit, adverse to the level
of motor functions ( reflexes, coordination) effects,
problems memory of short and long-term anxiety,
panic attacks and depression, states of euphoria,
relaxation and greater sociability.
The acute effects of the drug that most concern
are those which cause psychosis in the short term,
induced by the consumption of that drug, or severe
panic attacks, as well as an increased risk of accidents, especially when driving or in the workplace
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risk, and among young people, a negative impact
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em dependência química de álcool e outras drogas na
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2, 30-33,2001.
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EDUCS, 1984.
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[9]

PERTWEE, R.G. The evidence for the existence of
cannabinoid receptors. General Pharmacology, 24: 811824, 1993.

on school performance .
Drug dependence is a progressive disease without appropriate treatment; chemical dependencies
tend to worsen increasingly in the course of time.
And drugs are important parameters of scientific
studies to understand the exact mechanism of how
the human body in all its aspects, physiological and
behavioral mainly neurological.
This work done with students of Education Youth
and Adults – EJA, was because some parts needs by
teachers who felt afraid and insecure to some students with aggressive behavior in the classroom. But
as teachers aware of the reality that some students
of marijuana users, are the psychological problems
generated from a particular form of the subject’s
reaction to a situation almost always generates pain
or discomfort built in the past or present depending
on the situations and realities experienced. With a
very humanistic view of a real and existing problem
in public schools, which is the toxic dependency of
students, and also a situation of a frightening reality
of everyday life of teachers who engage in teaching learning process, there is a need for educational
activities and contextualized texts on drugs. Then,
aware of the great potential instrumentation teaching material that the teacher has in the classroom,
with remains operational efficiency and interaction
between teachers and students.
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Resumo
A Cosmologia moderna, que tem como base a teoria da relatividade de Einstein, teve
neste “ambito dois modelos considerados como padrão. Nesta primeira parte vamos
nos deter em um breve estudo do modelo usualmente denominado por modelo de
Friedmann.
Palavras-chave: Cosmologia; Modelo padrão.

Abstract
Modern Cosmology is based, mainly, on the theory of relativity of Einstein, and in
this framework we have two models considered as standard. In this rst part of the this
work, we address a brief study of the model usually called by the Friedmann model.
Key-words: Cosmology; Standard model.
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1. Introdução
Antes de começarmos a tratar propriamente
do assunto o qual pertence o título, gostaríamos
de colocar meia dúzia de palavras sobre a intenção do presente texto. Pensamos sem sombra
de qualquer dúvida que a principal aplicação da
teoria geral da relatividade de autoria de Albert
Einstein é na modelagem do Universo. Assim considerando, podemos pensar no desenvolvimento
da Cosmologia, digamos moderna, separada por
dois movimentos principais, desde o advento da
teoria de Einstein. O primeiro movimento, deste
uso da teoria de Einstein em Cosmologia, se apresenta com uma forte componente matemática
como ingrediente de um desenvolvimento composto também de ﬁlosoﬁa, um pouco de religião, e
naturalmente a componente física. Neste primeiro
movimento, porém, a componente matemática tem
profunda inﬂuência na descrição e no desenvolvimento de modelos diversos para o Universo, possivelmente à espera do desenvolvimento tecnológico
que possibilitaria a obtenção de dados observacionais que corroborassem, ou por outra via, eliminassem os modelos cosmológicos que habitam as prateleiras da controvérsia. Já o segundo movimento,
mas estabelecido nas evidências observacionais
de diversos experimentos cosmológicos, teve seu
desenvolvimento acelerado nas últimas décadas
do século passado. Presentemente o lançamento
de qualquer modelo cosmológico que mereça a
atenção da comunidade científica tem que necessariamente vir alicerçado de ampla consistência

com os dados observacionais, de tal modo que
na formação de muitos cosmólogos, atualmente,
a formalização matemática das bases da relatividade geral e colocada em um segundo plano. Nada
de incomum hoje em dia o estudante de modelos
para o Universo já apresentar-se ao trabalho com
as ferramentas ofertadas pelas equações de campo
do modelo considerado.
Pois então, baseando-se no que acima foi descrito vamos considerar dois os modelos que são
considerados como padrão na cosmologia: o primeiro mais ligado a primeira fase que descrevemos
acima, e que teve seu reinado consolidado por muitas décadas, conhecido genericamente por modelo
de Friedmann; e o segundo modelo, pertencente a
segunda fase do desenvolvimento da cosmologia,
o modelo Λ-CDM (constante cosmológica mais
matéria escura fria). Neste primeiro trabalho vamos
tratar do modelo de Friedmann (também chamado
de modelo de Friedamnn Robertson-Walker, que
pensamos ser um nome mais harmônico com o
desenvolvimento do modelo) ao qual daremos um
tratamento sob um ponto de vista particular, ou
seja nosso, embora no conjunto, suas partes podem
ser encontradas na ampla literatura especializada.
Nosso segundo objetivo já possui motivação
diversa e se configura na discussão do modelo de
Friedmann usando a língua portuguesa, podendo
modestamente servir como uma breve introdução.
Presentemente, podemos considerar o modelo
padrão em Cosmologia como o modelo Λ-CDM,
devido a sua performace diante dos dados observacionais de diversos experimentos cosmológicos.
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Porém, se já não é comum e nem mesmo fácil para
a comunidade científica se descartar de um modelo,
muito menos isso acontece com um modelo que
apesar de problemas, apresenta pontos positivos.
Dizendo de outro modo, o modelo de Friedmann,
que foi considerado como paradigma durante muitos anos apresenta problemas em alguns pontos,
como: na formação de estruturas a grande escala, a
estimativa para a idade do universo, o processo de
expansão acelerada do Universo. Por outro lado,
em relação a nucleosíntese primordial, o modelo de
Friedmann possui boa concordância.
Não podíamos finalizar esta introdução sem
mencionar a contribuição do ponto de vista newtoniano a Cosmologia, que embora não esteja contemplada neste estudo podemos citar para quem
desejar ler sobre o assunto os trabalhos de McCrea
e Milne [10, 11]. Finalmente, em [12] há uma
excelente discussão dos trabalhos de Friedmann,
Lemaitre e Robertson do ponto de vista do desenvolvimento histórico.
Longe esta este texto de ser auto-suficiente, o
que para isso ter o triplo de páginas talvez fosse
necessário. Entretanto, pensamos que como um
guia, e complementado pela bibliografia, o texto
deve ser útil aos ingressantes neste ramo de estudo.

2. A geometria de
Friedmann-Robertson-Walker
Como já foi dito anteriormente pelo Professor
Jeans Peebles, uma das características comuns aos
cosmólogos de todos os tempos é a crença particular de que tenha desvendado completamente o
mecanismo cósmico, se bem que nada nos impede
de nos iludir que isso seja verdade. Neste primeiro
contacto com as características físicas principais do
modelo de Friedmann, vamos nos concentrar nas
características geométricas, que por sua vez possuem profunda conexão com a física do modelo.
Assim sendo, até por um certo vício na aplicação
de uma determinada prática pedagógica, podem

aparecer repetições nos conceitos tratados, as quais
desde já solicitamos ao leitor uma certa paciência.
Examinando o nosso terreno no universo vemos
que as estrelas que estão mais perto de nosso planeta são agrupadas na galáxia denominada Via
Láctea, e que esta pertence a um grupo de galáxias
conhecido por Grupo Local, cuja massa à constituída principalmente por nossa galáxia e pela de
Andrômeda.
Em uma escala um pouco maior, vemos um
centro super gigante de galáxias na Constelação de
Virgo onde está localizado o nosso Grupo Local, e
percebemos que embora a distribuição de matéria
a pequena escala seja irregular, tudo nos leva a crer
que em escalas maiores a um domínio da uniformidade em relação à distribuição da matéria.
Os dados observacionais que são levantados da
temperatura da radiação cósmica de fundo em diferentes direções do céu indicam que o universo é
isotrópico em escalas cada vez maiores. Então, se o
universo não tem preferência de um centro privilegiado, a isotropia implicará também a homogeneidade. Embora, o contrário pode não ser verdadeiro.
O princípio de isotropia e homogeneidade é por
vezes conhecido como princípio de Copérnico. A
validade deste princípio é verificada em diferentes tipos de observações, como por exemplo, a
contagem do número de galáxias, observação da
radiação difusa de raios-X, e radiação de fundo de
raios gama. Entretanto é nas mediações da radiação
de micro-ondas cósmica de fundo que o princípio
de Copérnico ganha mais força, embora saibamos
que a observação desta radiação não é completamente uniforme, e oscilações da ordem de 10−5
são detectadas. Naturalmente estes desvios, de um
ponto de vista dialético, só ajudam a comprovar
o princípio da homogeneidade e isotropia. Caso
o leitor prefira se deter em uma abordagem mais
técnica a respeito do assunto, sugerimos o livro do
Professor S. Weinberg [16] que inicia a discussão
por meio de formas invariantes por transformações
de coordenadas.
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O conceito de isotropia aplica-se a um ponto
pertencente a uma variedade, e estabelece que o
espaço ao redor deste ponto pareça o mesmo independentemente da direção que se leve em conta.
Por outro lado, a homogeneidade requer que a
métrica do espaço-tempo seja a mesma em toda a
variedade. A princípio, não existe uma relação entre
homogeneidade e isotropia. Todavia, se um espaço
é isotrópico em todos os pontos, consequentemente
será homogêneo. Do mesmo modo, se o espaço for
isotrópico ao redor de um ponto e ao mesmo tempo
homogêneo, será isotrópico em qualquer ponto
da variedade. Resumindo, deixando de lado um
certo egocentrismo humano que por muitas vezes
se materializa no pensamento de ocuparmos um
ponto privilegiado, do ponto de vista do modelo de
Friedmann, nós e o nosso planeta não ocupamos o
centro do universo.
Um espaço que seja homogêneo e isotrópico
é consequentemente maximamente simétrico.
Podemos pensar a isotropia como um invariante
por rotações; e a homogeneidade como um invariante por translações. Assim, considerando conjuntamente a homogeneidade e a isotropia teremos
o maior conjunto possível de vetores de Killing,
que é reflexo da máxima simetria alcançada.
As observações indicam a validade do princípio de Copérnico, porém temos que ressaltar
que assumir este princípio para o espaço-tempo a
pequena escala não é, digamos, apropriado. Temos
sim, a homogeneidade e isotropia para espaço em
grande escala.
Em nosso estudo vamos admitir que em um
determinado momento o universo parece o mesmo
em todas as posições do espaço, e em todas as direções do espaço. Este princípio é conhecido por princípio cosmológico, e estabelece a igualdade entre
pontos distintos no universo. Resumindo, as duas
consequências estruturais testáveis do princípio cosmológico são a homogeneidade e a isotropia.
O princípio cosmológico é consistente com a
isotropia observada: (i) da distribuição celeste de

rádio galáxias, que estão distribuídas aleatoriamente
por todo o céu; (ii) da estrutura espacial em grande
escala da distribuição de galáxias, que formam uma
teia aleatória de clusters e vazios com cerca de
400 Mps de largura; (iii) da distribuição isotrópica
do desvio para o vermelho observado no espectro
de galáxias distantes, o que implica uma expansão
uniforme do espaço; (iv) e a radiação cósmica de
fundo que foi liberada pela expansão e resfriamento
do Universo primordial, e que é constante em todas
as direções até uma parte em 100.000.

3. Coordenadas síncronas
Vamos agora dar início ao tratamento técnico
do nosso objeto de estudo, começando pela caracterização do espaço-tempo e do observador. As trajetórias de qualquer observador fundamental vão
ser parametrizadas pela variável t, que por sua vez
pode ser considerada como o tempo próprio. Para
cada observador fundamental podemos associar um
conjunto de coordenadas espaciais (x1, x2, x3) que
são constantes para cada trajetória, as quais denominaremos de coordenadas comóveis. Em outras
palavras, para cada hipersuperfície t = constante a
trajetória do observador será ortogonal à hipersuperfície considerada [5]. Consequentemente podemos escrever o elemento de linha como:
ds 2 = c 2 dt 2 − g ij dx i dx j

(1)

onde as componentes gij são funções das coordenadas (t, x1, x2, x3).
Vamos considerar a trajetória xμ(τ) de um
observador fundamental, onde τ é o tempo próprio.
Assim:
x 0 = τ, x1 = x 2 = x 3 = constante

(2)

Como dxi = 0 (onde i =1, 2, 3) temos que ds
= cdτ, além do que, naturalmente a quadri-velocidade do observador fundamental será dada por:
υµ /

dxµ
= ^1, 0, 0, 0h
dT

(3)
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Qualquer vetor que esteja na superfície τ =
constante e tenha a forma aµ = (0, a1, a2, a3) pode
ser escrito como:
gµν uµ a ν = 0

(4)

Consequentemente a quadri-velocidade em
coordenadas comóveis é ortogonal à hipersuperfície definida por t = constante.
Por fim, a trajetória definida por (2) satisfaz a
equação da geodésica:
d 2 xµ
dx ν dx σ
+ Γµνσ
=0
2
dT dT
dT

(5)

Para o leitor que deseje ler um pouco mais a
respeito da equação da geodésica, sugerimos o
livro Introduction to General Relativity escrito por
Ronald Adler e demais autores [2].

4. A métrica de
Friedmann-Robertson-Walker
Vamos discutir a forma intuitiva do princípio
cosmológico mais precisamente, em particular,
como se define um determinado tempo na relatividade geral, que seja válido a nível universal.
Na relatividade geral, o conceito de um intervalo
de tempo é ambíguo e é, digamos assim, explorado
usando a noção de uma hipersuperfície tridimensional do tipo espaço. Para definir um parâmetro de
tempo que seja válido a nível universal, folheamos
o espaço-tempo introduzindo uma serie de hipersuperfícies tipo espaço que não se interceptam, e que
são rotuladas por algum parâmetro t.
E útil, neste ponto, introduzirmos o conceito
idealizado de observadores fundamentais, os
quais não se movimentam com relação ao fluído
cosmológico. Um observador fundamental seria,
por exemplo, incapaz de medir um momento de
dipolo da radiação cósmica de micro-ondas; já
um observador com uma velocidade peculiar diferente de zero iria observar o momento de dipolo,
como resultado do efeito Doppler decorrentes do
seu movimento em relação ao fluído cosmoló-

gico. Adotando o postulado de Weyl, as linhas de
mundo tipo tempo desses observadores formam
um feixe que diverge de um ponto no (finito ou
infinitamente distante) passado ou converge para
esse ponto no futuro. Estas linhas de mundo que
não se cruzam, exceto possivelmente em um ponto
singular no passado ou futuro, ou ambos. Assim,
existe uma única linha de mundo passando por
cada ponto (não singular) do espaço tempo. Em
outras palavras e usando um termo técnico que é
amplamente usado na literatura, não estamos considerando “shell crossing”.
As hipersuperfícies, t = constante, podem agora
ser naturalmente construídas de tal forma que a
quadri-velocidade de qualquer observador fundamental seja ortogonal à superfície. Assim, a superfície que detém a propriedade da simultaneidade do
referencial local de Lorentz, coincide localmente
com a hipersuperfície. Portanto, cada hipersuperfície pode ser considerada como um elemento de
uma rede formada de todos os referenciais locais
de Lorentz de observadores fundamentais.
Vamos agora introduzir os conceitos de homogeneidade e isotropia no espaço-tempo governado
pela métrica dada pela Eq. (1). A homogeneidade
indica que todos os pontos de uma hipersuperfície espacial são equivalentes, enquanto a isotropia
indica que todas as direções na hipersuperfície são
equivalentes para todos os observadores fundamentais.
Considerando uma hipersuperfície em particular, a distância entre duas galáxias situadas em (x1;
x2; x3) e (x1 + ∆x1; x2 + ∆x2; x3 + ∆x3) é dada por:
dσ2 = g ij Tx i Tx j

(6)

Se considerarmos o triângulo formado por três
galáxias próximas, em algum tempo t particular,
então a isotropia exige que o triângulo formado por
essas galáxias, mesmo em algum momento posterior, deve ser similar ao triângulo original. Além
disso, a homogeneidade exige que o fator de ampliação deve ser independente da posição do triângulo
no espaço tridimensional. Consequentemente, a
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função temporal que for inserida na métrica deve
ser um fator comum, ou seja:
ds 2 = c 2 dt 2 − S 2 ^ t h h ij dx i dx j

(7)

onde S(t) é o fator de escala, e hij são funções que
dependem apenas das coordenadas (x1, x2, x3).
Notamos que é prática comum para identificar os observadores fundamentais associados a
galáxias individuais (que estão a ser assumidas
pontuais). No entanto, uma vez que o fator de
ampliação é independente da posição, devemos
negligenciar as pequenas velocidades peculiares
das galáxias, o que de um ponto de vista mais próximo a realidade ocorre.
Caso consideremos o espaço 3D com coordenadas (x1, x2, x3) homogêneo e isotrópico, o tensor
de Riemann terá seis componentes independentes;
em que cada uma das componentes será função das
cooordenadas (x1, x2, x3). Quanto mais simétrico
for o espaço que trabalhamos menor será o número
de funções necessárias. Consequentemente, em
espaço que tenha simetria máxima deve ser caracterizado unicamente por uma constante (K).
Um espaço que possui simetria máxima pode
ser definido como possuindo um tensor de curvatura na forma [6, 16]:
R ijkl = K ^g ik g jl − g il g jkh

(8)

Neste caso, o tensor de Ricci é dado por:
R ijkl = K ^g ik g jl − g il g jkh

(9)

e o escalar de curvatura por:
R = − 6k

(10)

Podemos verificar diretamente que a métrica
dada por:
dr 2
+ r 2 dθ2 + r 2 + sen 2 θdφ2
dσ2 =
1 − kr 2

(11)

possui as componentes do tensor de Riemann conforme a Eq. (8).
Observe que essa é a métrica (dada pela
Eq. (11)) de uma esfera tridimensional embutida

em um espaço euclidiano de quatro dimensões, a
qual incorpora o princípio cosmológico e o postulado de Weyl, explicitamente:
ds 2 = c 2 dt 2 − S 2 ^ t h;

dr 2
+ r 2 ^dθ2 + sen 2 θdφ2hE
1 − Kr 2
(12)

É usual escrever este elemento de linha de uma
forma alternativa, em que a arbitrariedade na magnitude K é absorvida pela coordenada radial e pelo
fator de escala.
Assumindo K ≠ 0 vamos definir a variável k =
K / |K|, de tal forma que k = ±1 dependendo se K
e positivo ou negativo. Se introduzirmos a coordenada radial:
1

r =; K ; 2 r

(13)

então a métrica dada pela Eq. (1) torna-se:
ds 2 = c 2 dt 2 −

S2 ^ t h

dr −2
+ r −2 ^dθ2 + sen 2 θdφ2hE
; K ; 1 − kr −2
(14)
;

Finalmente, definimos uma função escalar R(t)
por:
R^ t h = *

S ^ t h se K ! 0
K
S ^ t h se K = 0

Então, tirando o módulo da coordenada radial,
obtemos a forma padrão para o elemento de linha
Friedmann-Robertson-Walker (FRW),
ds 2 = c 2 dt 2 − R 2 ^ t h;

dr 2
+ r 2 ^dθ2 + sen 2 θdφ2hE
1 − kr 2
(15)

onde k assume os valores −1, 0 ou 1, dependendo
se a seção espacial tem curvatura negativa, zero ou
positiva, respectivamente.

5. As equações de
campo cosmológicas
Para determinarmos explicitamente o fator
de escala R(t), devemos integrar as equações de
campo de Einstein, que são dadas por:
Gµν + Λgµν = kTµν

(16)
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onde:
Gµν = Rµν −

1
gµν R
2

onde os símbolos de Christoffel de segunda espécie
são dados por:
(17)

são as componentes do tensor de Einstein. A cons8πG
tante de gravitação é dada por: k = 4 , e Λ é o
c
termo cosmológico.
Podemos expressar as equações de campo em
uma forma equivalente [6, 8, 15]
Rµν = − k c Tµν −

1
Tgµν m
2

(18)

do tensor momento-energia dado por: T = Tµν gµν.
Para integrar estas equações, claramente precisamos de um modelo para o tensor momento-energia da matéria que preenche o universo. Podemos
idealizar o universo e o modelo de matéria como
um fluído macroscópico simples, desprovido de
viscosidade, volume-viscoso e propriedades de
condutividade de calor. Assim, assumimos um
fluído perfeito, que é caracterizado em cada ponto
com sua densidade própria ρ e a pressão p. Neste
caso, o tensor momento energia é dado por [8]:
Tµν = c ρ +

c2

m uµ u ν − pgµν

(19)

onde uµ é a quadri-velocidade do fluído. Desde que
estejamos procurando soluções para um universo
homogêneo e isotrópico, a densidade ρ e a pressão
p devem ser função somente do tempo.
Para determinarmos a equação de campo cosmológico devemos usar o tensor métrico dado pela
Eq. (15), cujas componentes são dadas por:
g 00 = c

2

R2 ^ t h
1 − kr 2
g 22 = − R 2 ^ t h r 2
g33 = − R 2 ^ t h r 2 sen 2 θ.

q11 = −

(20)

As componentes do tensor de Ricci podem ser
calculadas usando a expressão:
Rµν = 2 ν Γσµσ − 2 σ Γσµν + Γρµσ Γσρν − Γρµν Γσρσ

1 σρ
g ^2 ν gρµ + 2µ gρν − 2ρ gµνh
2

(21)

(22)

Explicitamente para as componentes da métrica
(que aparecem nas Eqs. (20)), temos para as componentes do tensor de Ricci:
2
+ R3030 =
R 00 = R 0000 + R1010 + R 020

0
2
3
+ R1111 + R121
+ R131
=
R11 = R101

onde Tµν é o tensor momento-energia e T é o traço

p

Γσµν =

3Rp
R
− ^PRp + 2R 2 + 2c 2 k h c −2

^1 − kr 2h
0
1
2
3
p
^
=
+
+
+
=
+
−
R 22 R 202 R 212 R 222 R 232
PR 2Ro 2 + 2c 2 kh c −2 r 2
0
2
+ R1313 + R323
+ R3333 = − ^RRp + 2Ro 2 + 2c 2 k h c −2 r 2 sen 2 θ
R33 = R303

(23)

Em um sistema de coordenadas comóveis a
quadri-velocidade do fluído é dada por:
6uµ@ = ^1, 0, 0, 0h

(24)

que podemos escrever como:
uµ = δ0υ

(25)

Assim, o tensor momento-energia assume a
forma:
Tµν = ^ρc 2 + ph c 2 δ0u δ0ν − pgµν

(26)

e consequentemente o traço do tensor momento-energia pode ser escrito como:
T = ρc 2 − 3p

(27)

Considerando na Eq. (18) as componentes
de Ricci (Eqs. (23)) e o tensor momento energia
(Eq. 26), podemos escrever as equações de campo
cosmológicas para o modelo de Friedmann [4]:
3p
4π G
eρ + 2 oR
Rp = −
3
c

(28)

8π G
Ro 2 =
ρR 2 − c 2 k
3

(29)

onde Ro = dR/dt . Estas duas equações diferenciais
determinam a evolução temporal do fator de escala
R(t), e são conhecidas como as equações de campo
de Friedmann-Lemaître. No caso Λ = 0, elas são
frequentemente denominadas por equações de
Friedmann.
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Além das equações de campo cosmológicas
(equações diferenciais Eq. (28) e Eq. (29)), vamos
considerar, ainda nesta seção, as equações de conservação do tensor momento-energia:
dµ Tµν = 0

(30)

onde o ∇µ denota a derivada covariante.
Para um sistema de referência comóvel a equação de conservação, dada pelas Eqs. (30), assume
a forma:
p 3Ro
m
=0
c2 R

ρo + c ρ +

(31)

Esta equação pode de fato ser derivada diretamente das equações de campo, através da eliminação de Rp . Assim, somente duas das três equações
(Eqs. (28), (29) e (31)) são independentes.
A equação (31) pode ser rearranjada na forma:
d ^ρR 3h
dt

=

o 2
− 3pRR
c2

dR

=

− 3pR 2
c2

(33)

De um modo geral o fluído cosmológico é
caracterizado por uma equação de estado:
p = wρc

2

(34)

onde o parâmetro ω da equação de estado é uma
constante. Portanto, a equação de conservação da
energia (Eq. 31) pode então ser escrita como:
d ^ρR 3h
dR

= − 3ωρR 2

(35)

cuja integração resulta:
R −3^1 + ωh
m
ρ = ρ0 c
R0

Vamos levar em conta a possibilidade do fluído
cosmológico ser constituído por vários componentes distintos (por exemplo, matéria, radiação
e o vácuo) que não interajam entre si, e admitir a
interação gravitacional como sendo a vários constituintes do fluído. Suponhamos ainda, que cada
componente pode ser modelado como um fluído
perfeito.
Com as considerações acima, o tensor
momento-energia de um fluído com múltiplos
componentes é dado pelo somatório:

/ ^T

Tµν =

µν

i

hi

(37)

onde i são os diferentes componentes do fluído.
Uma vez que cada componente é modelado como
um fluído perfeito, temos:

(32)

Podemos ainda trocar a variável t para R, de tal
modo que a Eq. (31) assume a forma:
d ^ρR 3h

6. Os componentes do
fluído cosmológico

/ c ρi +

Tµν =

i

pi µ ν
mu u − c
c

/ p mg
i

i

µν.

(38)

Assim, os vários componentes que formam o
fluıdo cósmico podem ser modelados como um
único fluído perfeito, desde que:
ρ=

/ ρi
i

e p=

/ pi
i

(39)

Além disso, uma vez que estamos supondo que
os componentes do fluído não interagem (a menos
da interação gravitacional), a conservação do tensor momento-energia exige a conservação separadamente, para cada componente, ou seja:
dµ ^Tµνhi = 0

(40)

Então, cada um dos fluídos obedecem a uma
equação de conservação de energia:
(36)

que representa a evolução da densidade de matéria-energia ρ como uma função do fator de escala
1
R(t). Em particular ω = 0, ω =
e ω = -1 repre3
sentam respectivamente: poeira, radiação e vácuo.

ρo = c ρ +

p 3Ro
m
=0
c2 R

(41)

cuja integração resulta:
ρi \ R −3^1 + ωih

(42)
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Para ω = 0 estamos lidando com poeira, onde
a pressão termodinâmica é nula. Teremos radiação
para ω = 1/3, e matéria densa (stiff matter) para
ω = 1. Gostaríamos de lembrar que no começo
deste trabalho já nos desculpamos ao leitor pelo
emprego da repetição em alguns momentos, se
bem que, embora prejudicando o estilo, a repetição
possa ser útil na retenção, como diriam os pedagogos.
A introdução da constante cosmológica nas
equações de campo de Einstein, pode ser considerada no lado geométrico das equações, porém,
atualmente Λ é interpretada como a energia de densidade do vácuo e pode ser modelada como uma
componente adicional ao fluído perfeito, onde a
equação de estado para este componente é dada
por P = −ρ.
Explicitamente, podemos escrever a densidade
de energia em termos dos seus componentes por:
ρ ^ t h = ρm ^ t h + ρr ^ t h + ρΛ ^ t h

(43)

onde os subescritos m, r, e Λ se referem a matéria, radiação e vácuo, respectivamente. Claro está
que é uma distribuição de constituintes idealizada,
onde para se aproximar da realidade a complexidade aumenta. De um modo geral considera-se que
não há interação entre os componentes cósmicos, o
que pode ser considerado verdadeiro para a maior
parte da história do universo.
A matéria bariônica é a usualmente conhecida
do nosso dia-a-dia e sua estrutura é entendida como
tendo prótons, elétrons e nêutrons. Por outro lado,
há já algum tempo temos conhecimento de uma
componente material com estrutura não-bariônica,
denominada de matéria escura. Pelos dados observacionais recentes a matéria bariônica constitui
cerca de 3% à 5% do conteúdo universal, e a matéria escura contribui com 25% à 27%. Em nossas
equações consideramos que tanto a matéria bariônica, bem como a matéria escura, estão inclusas na
componente material.
A necessidade da inclusão de uma matéria
não-bariônica vêm da observação de estruturas à

grande escala, especificamente das curvas de rotação de galáxias. O termo escuro dado a este tipo
de matéria vem de sua fraca interação com campos eletromagnéticos. Além disso, temos a matéria
escura fria (CDM) ou quente (HDM), cuja diferença esta ligada ao fato das partículas constituintes serem relativísticas ou não.
No caso de matéria relativística temos uma
característica diferente do caso material usual, ou
seja, a massa de repouso deste constituinte é desprezível frente a sua energia cinética. A densidade
total de matéria relativística (radiação) é basicamente constituída por fótons e neutrinos:
ρr ^ t h = ργ ^ t h + ρν ^ t h

(44)

onde o subescrito γ para fóton e ν indica neutrinos.
Deste modo, podemos dizer que os fótons são os
principais constituintes da energia relativista no
cosmos, de tal modo que a radiação cósmica de
fundo pode ser considerada como constituída predominantemente por fótons.
A radiação cósmica de fundo é distribuída uniformemente por todo o universo e possui espectro de corpo negro, que como nos é ensinado nos
livros de graduação, cuja densidade do número de
fótons é dado por:
n ^ ν , T h dν =

8πν2
dν
^e
− 1h
hν/kT

(45)

onde T é a temperatura da radiação e os fótons
populam a banda de frequência entre ν e ν + dν.
A energia escrita como função da frequência
pode ser escrita como:
E ^v, Th = n ^v, Th hv

(46)

Consequentemente, podemos escrever a densidade de energia de radiação como:
ρr ^ t h =

3

# Edν = aT
o

4

(47)

onde a constante
a=

4π2 k 2
60' 3

(48)
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é conhecida por constante de Stefan-Boltzmann
reduzida.
Do ponto de vista observacional a presente temperatura da radiação cósmica de fundo é da ordem
de: T0 = 2.726K, que corresponde à densidade do
número de fótons: n r0 . 4 # 108 m -3 .
Para um tempo arbitrário, a temperatura da
radiação cósmica de fundo relaciona-se com o
fator de escala por [7]:
T ^ t h = To

R0

R^ t h

(49)

ou
T ^ t h = T0 ^1 + zh

(50)

Com o auxílio de qualquer uma das últimas
equações para a evolução da temperatura, podemos
chegar à conclusão de que no passado o universo
era mais denso e quente do que atualmente.

0

0

0

0

(52)

Constantemente estes valores são atualizados
na literatura, como por exemplo os valores medidos pelo Planck (observatório espacial gerenciado
H 0 = ^67, 4 ! 1, 4h kms −1 Mpc −1
ΩΛ = 0, 686 ! 0, 020
Ωm h 2 = 0, 1423 ! 0, 0029
Usando a definição do parâmetro de densidade
podemos reescrever as equações de campo Eq. (28)
e Eq. (29) como:
K

H R2
2

=1

Uma análise breve do que foi feito até o
momento aponta para a importância das densidades de energia, e da função de Hubble na evolução
do universo. Porém é comum em cosmologia fazer
uso de quantidades adimensionais. Neste sentido é
que definimos o parâmetro de densidade para um
determinado componente i:
(51)

Presentemente, a cosmologia observacional
tem como um dos principais objetivos determinar
os valores atuais para a função de Hubble e para os

(53)

Definindo o parâmetro de densidade de curvatura como:
-K

H2 R2

(54)

temos, então:
Ωm + Ωr + ΩΛ + ΩK = 1

7. Os parâmetros cosmológicos

8πG
ρi ^ t h
3H 2 ^ t h

0

Ωm + Ωr + ΩΛ −

R0

R^ t h

Ωi ^ t h =

H 0 = 73, 8 ! 2, 4kms −1 Μpc −1
Ωm = 0, 289 ! 0, 019
Ωr = 2, 47 # 10 −5
ΩΛ = 0, 73 ! 0, 03
Ωb = 0, 0225 ! 0, 0006
Ων = 0, 05 ! 0, 0009

pela agência espacial europeia) [1]:

onde z é o desvio para o vermelho. Gostaríamos
de chamar a atenção do leitor que aproveitamos o
momento para escrever a equação para a evolução
em termos do desvio para o vermelho, e ao mesmo
tempo introduzir a própria definição do desvio para
o vermelho, ou seja
1+z =

parâmetros de densidade. Vamos então, para exemplificar, considerar os seguintes valores [9]:

(55)

ou simplesmente,

/Ω = 1
i

(56)

Deste modo, podemos escrever a dependência
da curvatura espacial do universo em termos dos
constituintes materiais como:
Ωm + Ωr + ΩΛ < 1 ⇔ curvatura espacial negativa (k = -1) ⇔ universo aberto
Ωm + Ωr + ΩΛ = 1 ⇔ curvatura espacial zero
(k = 0) ⇔ universo plano
Ωm + Ωr + ΩΛ > 1 ⇔ curvatura espacial positiva
(k = 1) ⇔ universo fechado
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Os dados observacionais indicam presentemente que o universo é plano, ou ainda, levemente
fechado. Esta expressão levemente fechado não
deixa de ser curiosa, no mesmo sentido que aparece na música cantada pelo conjunto Blitz a frase,
“Ligeiramente grávida”. Do mesmo modo que não
se pode ficar ligeiramente grávida, o Universo
levemente fechado é fechado, e pronto.
Podemos neste ponto dar uma interpretação
física para a quantidade 3H2/8πG, usada para definir o parâmetro de densidade, e que é chamada de
densidade crítica, ou seja, a densidade crítica estabelece o valor necessário de densidade de energia
total para que o universo seja plano. Basta o leitor
lembrar que no caso plano o somatório dos parâmetros de densidade é nulo, e raciocinar um pouco
a respeito, para ver com clareza esta interpretação.
Os valor atual para a densidade crítica é dada
por:
3H
. 9.2 # 10 −27 kg/m 3
8π G
2
0

ρcrit =

(57)

p crit = 5.5 protons/m 3

(58)

Com a introdução das quantidades adimensionais (Eqs. (51)), vamos reescrever as equações de
campo, Eq. (28) e Eq. (29), em termos destes parâmetros:
R −3
R −4
R −2
H 2 = H 02 ;Ωm c m + Ωr c m + ΩΛ + ΩK c m E
R0
R0
R0
(59)
0

q=

0

1
^Ωm + 2Ωr − 2ΩΛh
2

0

0

(60)

onde q é o parâmetro de desaceleração, e é definido
por:
p
RR
q =− 2
Ro
Podemos ainda, reescrever a Eq. (59) como:
Ωi = Ωio c

H 0 2 R −3^1 + ωh
mc m
H
R0

(61)

onde lembramos que o sub-escrito i refere-se a
cada uma das componentes do fluído cósmico em

particular, e o sub-escrito 0 refere-se ao valor presente.

8. Modelo de
Friedmann-Robertson-Walker
Vamos começar o processo de integração analítica das equações de campo, considerando um
universo preenchido somente com poeira, e onde a
curvatura pode assumir os valores −1, 0, +1. Neste
caso temos que ΩΛ0 = 0, e Ωr0 = 0.
Partindo da Eq. (59) e levando em conta que
Ro
H = , podemos reescrevê-la como:
R
R
V
R −1
R −2
SΩm 0 c m + Ωr c m +
W
R0
R0
W
Ro = H 02 S
S
W
R 2
S+ ΩΛ0 c m + 1 − Ωm − Ωr − ΩΛ W
R0
T
X (62)
0

0

0

0

que pode ainda ser reescrita em termos do tempo
adimensional τ = H0(t − t0), resultando:
dR 2
R −1
R −2
m = Ωm c m + Ωr c m +
R0
R0
dT
R 2
+ ΩΛ c m + 1 − Ωm − Ωr − ΩΛ .
R0

c

0

0

0

0

0

0

(63)

Voltando ao caso de interesse nesta seção, a
equação acima assume a forma:
R −1
Ro 2 = H 02 ;Ωm c m + 1 − Ωm E
R0
0

0

(64)

que pode ser escrita na forma integral:
t=

1
H0

#
0

R
R0

1/2

x
;
E dx
Ωm + ^1 − Ωm h x
0

0

(65)

Primeiramente vamos cuidar do caso Ωm0 = 1,
em particular. A condição Ωm0 = 1 é equivalente a
uma constante de curvatura nula, κ = 0. Neste caso
a integração é relativamente simples e resulta:

e

2/3
R^ t h
3
o = c H0 t m
R0
2

(66)

Esta solução é conhecida como modelo de
Einstein-deSitter.
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Considerando agora a constante de curvatura
positiva (κ = 1), ou seja, Ωm0 > 1, a integral que
aparece na Eq. (65) pode ser calculada fazendo a
transformação:
x =c

ψ
Ωm
m sen 2 c m
2
Ωm − 1
0

(67)

0

onde o domínio do ângulo ψ é [0,π]. A integração é
pode ser efetivada na forma paramétrica, e é dada
por:
0

(68)

0

t=

0

2H 0 ^Ωm − 1h

3/2

0

^ψ − senψh

(69)

0

(70)

0

0

2H 0 ^1 − Ωm h

3/2

0

^senhψ − ψh

(71)

Por outro lado, se considerarmos nosso universo preenchido apenas com radiação, ou seja,
ΩΛ0 = 0 e Ωm0 = 0, neste caso a Eq. (59) assume
a forma:
c

2
Ro
R −2
m = H 02 ;Ωr c m + 1 − Ωr E
R0
R0
0

(75)

0

Para finalizar esta seção vamos considerar que
nosso universo possua tanto matéria bariônica bem
como radiação. Neste caso a Eq. (59) assume a forma:
c

2
Ro
R −1
R −2
m = H 02 ;Ωm c m + Ωr c m E
R
R0
R0
0

0

(76)

processo de integração resulta:
1/2
2
R
R
+ Ωr m c Ωm
− 2Ωr m + 2Ω3r /2E
;c Ωm
2
(77)
R0
R0
3Ωm
0

0

0

0

0

0

Ωm
R
=
^cosh ψ − 1h
R 0 2 ^Ωm − 1h
Ωm

0

0

H0 t =

Finalmente, considerando a constante de curvatura negativa (κ = -1), ou seja, Ωm0 < 1, voltando a Eq. (65), e realizando a transformação
Ωm0
^cosh ψ − 1h , o resultado do prox=
2 ^Ωm0 − 1h
cesso de integração é dado por:

t=

1/2
1 − Ωr
R
= 62H 0 Ω1r /2 t@1/2 e1 +
o
H
t
0
R0
2Ω1r/2

Fazendo a troca de variável: y = Ωm0 x + Ωr0, o

Ωm
R
=
^1 − cos ψh
R 0 2 ^Ωm − 1h
Ωm

Para as constantes de curvatura positiva (κ = 1)
e negativa (κ = -1), a integração da Eq. (65) resulta:

0

Note que somente em alguns casos é que podemos obter uma expressão explícita para o fator de
escala.
Para finalizar esta seção vamos mostrar na Fig.(1)
o perfil para a evolução do fator de escala de EinsteindeSitter, considerando os três valores possíveis para a
curvatura. Note que tanto o fator de escala bem como
o tempo que são colocados no gráfico são adimensionais, e o subescrito * refere-se a um tempo específico.
Em termos de comportamento podemos ver que o
Universo com curvatura positiva possui história com
começo, meio e fim, enquanto os demais evoluem
infinitamente. Não há mal algum em lembrarmos que
o caso fechado, como já foi dito, ainda que seja apenas ligeiramente fechado, possui evolução bastante
diferenciada dos demais casos.

(72)

Representando a expressão acima na forma
integral temos:
1
t=
H0

#
0

R
R0

x

Ωr + ^1 − Ωr h x 2
0

0

dx

(73)

Para o caso plano (κ = 0), ou seja, Ωr0 = 1 a
integração é imediata e resulta:
R
= ^2H 0 th
R0

(74)

Figura 1. Evolução do fator de escala normalizado em
modelos de Friedmann espacialmente aberto, fechado e plano.
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9. O modelo de Sitter
O modelo de de Sitter é um caso especial, onde
os parâmetros de densidade assumem os valores
Ωm0 = 0, Ωr0 = 0 e ΩΛ0 = 1. Este modelo é portanto,
espacialmente plano (κ = 0), e a densidade da matéria e radiação são zero. Assim, para o modelo de de
Sitter, a equação de campo (Eq. (59)) é dada por:
c

2
Ro
m = H 02
R

(78)

A integração desta equação diferencial é relativamente simples e pode ser realizada analiticamente, resultando:
R ^ t h = e6H ^t − t h@ = e6
0

0

Λ/3c ^t − t0h@

(79)

Pois bem, como temos a expressão analítica
para o fator de escala, determinar a função de
Hubble é simples e resulta constante. O modelo de
deSitter possui métrica similar a um modelo que
foi bastante popular no passado, que é conhecido
por “steady state model”. Entretanto, no modelo
“steady state” o número de partículas no Universo
não é conservado, enquanto no modelo de deSitter
não tem matéria de espécie alguma.
Uma outra característica deste modelo, que
de certo merece comentário, reside na ausência
de uma singularidade na origem do Universo,
enquanto que os modelos com evolução potencial
(uma potência do tempo) produzem uma singularidade na origem temporal. Dizendo o mesmo,
usando outras palavras, o modelo de deSitter não
tem singularidade no big-bang.

10. Evolucão dos
parâmetros de densidade
A maior parte da nossa discussão até agora têm
se concentrado em explorar modelos cosmológicos
com determinadas propriedades, fixando os valores das atuais densidades Ωm0, Ωr0 e ΩΛ0. A partir
da definição dada pela Eq. (51), no entanto, é claro
que cada uma das densidades é, em geral, uma
função do tempo cósmico t. Portanto, é de relativo

interesse investigar a evolução dessas densidades a
medida que o universo se expande.
A partir da Eq. (51), podemos escrever:
Ωi ^ t h =

8π G
8πG
2H
c ρo i −
ρi ^ t h & Ωo i =
ρi m
H
3H 2
3H 2 ^ t h
(80)

onde o índice i denota m, r ou Λ, e os pontos denotam diferenciação com respeito ao tempo cósmico
t. A partir da equação de movimento dada pela
Eq. (31) para um fluído cosmológico, temos:
ρo i = − 3 ^1 + ωih Hρi
onde escrevemos H = Ro /R , e ωi = pi/ρi é o parâmetro da equação de estado para um determinado
componente. Assim, a Eq. (80) assume a forma:
2Ho
Ωo i = Ωi H =3 ^1 + ωih + 2 G
H

(81)

Precisamos agora de uma expressão para Ho ,
que é dada por:
2
d Ro
Rp
Ro
Rp
Ho = c m = − c m = − H 2
R
R
R
dt R

(82)

e assim podemos escrever,
Ho
RRp
= 2 − 1 = − ^q + 1h
2
H
Ro

(83)

onde q é o parâmetro de desaceleração. Substituindo
este resultado na Eq. (81), e usando a Eq. (60) para
o parâmetro de desaceleração, obtemos finalmente:
Ωo i = Ωi H ^Ωm + 2Ωr − 2ΩΛ − 1 − 3ωih
Definindo ωi = 0, 1/3, -1 respectivamente para a
matéria (sem pressão e geralmente denominada de
poeira), radiação e vácuo, obtemos:
Ωo m = Ωm H 6^Ωm − 1h + 2Ωr − 2ΩΛ@
Ωo r = Ωr H 6Ωm + 2 ^Ωr − 1h − 2Ω @
Λ

Ωo Λ = ΩΛ Η 6Ωm + 2Ωr − 2 ^ΩΛ − 1h@

(84)
(85)
(86)

Ao dividir estas equações por uma das outras,
pode-se remover a dependência entre o parâmetro de Hubble H e o tempo cósmico t, e obter
um conjunto acoplado de equações diferenciais
de primeira ordem, somente nas variáveis Ωm,
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Ωr e ΩΛ. Portanto, dado algum ponto geral neste
espaço de parâmetros, estas equações definem uma
única trajetória que passa por esse ponto. Como
exemplo, vamos considerar o caso em que Ωr = 0.
Dividindo-se as duas equações restantes, temos:

ΩΛ )
0

ΩΛ =

dΩΛ ΩΛ 6Ωm − 2 ^ΩΛ − 1h@
=
dΩm Ωm 6^Ωm − 1h − 2ΩΛ@

Ωm ^1 − Ωm h
0

Ωm ^Ωm − 1h
0

1 − ΩΛ + ΩΛ =
0

que define um conjunto de trajetórias no plano (Ωm,
ΩΛ). Esta equação também realça a importância
dos pontos (1, 0) e (0, 1) neste plano, que atuam
como atratores para as trajetórias (statefinder
parameters).
Vejamos um modo mais simples de construirmos as trajetórias no plano (Ωm, ΩΛ).
E muito comum nos referirmos aos parâmetros de densidade atuais, mas não podemos esquecer que estas são funções do tempo, ou ainda, do
desvio para o vermelho. Caso desejamos obter a
expressão para o parâmetro de densidade em função do desvio para o vermelho (z) podemos partir
da própria definição, ou seja:
Ωi ^ z h =

Podemos usar as expressões dadas pela Eqs.
(90) para escrever uma relação direta entre ΩΛ e
Ωm, explicitamente:

8πGρi ^ z h
3Η2^z h

(87)

onde ρi(z) = ρ0i(1 + z3(1 + ω)), e a função de Hubble
é dada por [4]:
^1 + 3ωh
2
+ ^1 − Ω0ih,
Η(2z) = Η02 ^1 + zh "Ω0i ^1 + zh

Ωm =
1−

0

^1 − Ωm h
0

Ωm

0

−2

3

Ωm ^1 − Ωm h
0

Ωm ^Ωm − 1h
0

1

−2

G

(91)

ΩΛ ^1 − ΩΛ h
0

Ω ^1 − ΩΛh
Λ0

(92)

Com esta expressão podemos construir a série
de trajetórias no plano (Ωm − ΩΛ), e que aparecem nas Figuras 2 e 3. Fica relativamente simples
e explicito o efeito de inserção de uma constante
cosmológica diferente de zero na evolução dos
parâmetros de densidade.

11. Evolucão da curvatura espacial
No que concerne a curvatura espacial, podemos
analisar sua evolução à medida que o Universo se
expande usando a expressão:
Ωk = 1 − Ωm − Ωr − ΩΛ = −

c2 k
H2 R2

(93)

(88)

Substituindo a expressão da função de Hubble
na Eq. (87) obtemos então;
Ωi ^ z h =

Ω0i ^1 + zh

^1 + 3ωh

^1 − Ω0ih + Ω0i ^1 + zh^1 + 3ωh

(89)

Para exemplificar, vamos escrever como seriam
as expressões para poeira (ω = 0) e para vácuo
(ω = −1), respectivamente dadas por:
Ωm ^ z h =
ΩΛ ^ z h =

Ωm ^1 + zh
0

^1 − Ωm h + Ωm ^1 + zh
−2
ΩΛ ^1 + zh
0

0

0

^1 − ΩΛ h + ΩΛ ^1 + zh

−2

0

0

(90)

Figura 2. Evolução dos parâmetros de densidade Ωm e ΩΛ para
vários modelos cosmológicos que passam pelos pontos Ωm0 =
0.3 e ΩΛ0 = 0.2 até 1.
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Figura 3. Evolução dos parâmetros de densidade Ωm e ΩΛ para
vários modelos cosmológicos que passam pelos pontos ΩΛ0 =
0.7 e Ωm0 = 0.1 até 1.1.

Diferenciando a expressão acima em relação ao
tempo e fazendo uso das expressões dadas pelas
Eq. (84), Eq. (85) e Eq. (86), encontramos:
Ωo k = 2Ωk Ηq = Ωk Η ^Ωm + 2Ωr − 2ΩΛh

(94)

Note que, quando ΩΛ = 0, temos:
Ωm + 2Ωr 2 0

(95)

Consequentemente, se em alguma época em
particular da existência do universo a curvatura for
não-nula, rapidamente se distanciará do caso plano.
Podemos salientar também que a presença da
constante cosmológica produz alterações perceptíveis. Na presença da constante cosmológica, em
algum tempo específico haverá o domínio sobre
a matéria e radiação, de tal modo que haverá um
redirecionamento para o caso plano.
A expressão para o parâmetro de densidade de
curvatura em termos do desvio para o vermelho
pode ser escrita como:
Ωk ^ z h = =

Η0 ^1 + zh
Η ^Zh

2

G Ωk

0

(96)

que auxiliada pela expressão
3
4
2
H2 ^ z h = H 02 6Ωm0 ^1 + zh + Ωr0 ^1 + zh + ΩΛ0 + Ωk0 ^1 + zh @

fornece:
Ωk ^ z h =

Ωk

0

−2
2
Ωm ^1 + zh + Ωr ^1 + zh + ΩΛ ^1 + zh + Ωk
0

0

0

0

(97)

Podemos notar que, caso presentemente tenhamos um universo que esteja distante da curvatura
nula, para grandes desvios para o vermelho a curvatura irá estar bem próxima do valor nulo.
Em outras palavras, digamos que presentemente o parâmetro de densidade de curvatura seja
não nulo. Consequentemente, teremos como condição inicial para Ωκ um valor bem próximo de
zero. Esta especificidade do valor inicial para o Ωκ
é conhecido como “flatness problem”. Permitindonos uma tradução ficaria algo como: o problema da
planura do Universo.

12. A relação distância-desvio
para o vermelho
Há um certo tempo atrás fazer um estudo de um
modelo cosmológico específico, praticamente significava fazer uma aplicação da teoria de Einstein,
ou da teoria newtoniana, ou ainda de uma teoria
alternativa dentre várias que povoam a literatura especializada. Porém, presentemente, frente
a enxurrada de dados observacionais de diversos
experimentos cosmológicos, fica um pouco árido
defender qualquer modelo que seja sem que se
estude a intimidade do ponto de vista teórico com
o que é observado. Portanto, vamos finalizar este
breve estudo do modelo padrão de Friedamnn,
como uma discussão da denominada distância
luminosa. Para adiantar podemos, de modo resumido, adiantar a essência do que é feito: consideramos a emissão de um fóton que emerge do interior
de uma galáxia em um tempo t, e observar este
mesmo fóton em t0.
Vamos reescrever a equação de campo Eq. (59)
em termos de uma nova variável que é comumente
conhecida como desvio para o vermelho. Também
é muito comum denotá-la pela letra z, e é definida
por ((1 + z)−1 = R/R0). Esta é uma variável muito
importante em Astronomia, e deixando de lado
detalhes que o leitor poderá buscar na literatura
especializada, podemos dizer que quanto mais no
passado maior será o desvio para o vermelho, e
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presentemente z = 0. Deste modo, teremos a equação de campo escrita em termos do desvio para o
vermelho:
3
4
Η2 ^ z h = Η02 =Ωm ^1 + zh + Ωr ^1 + zh +G
+ ΩΛ + Ωr ^1 + zh2
0

0

0

0

(98)

Substituindo a relação acima na equação
=
x

cdt
#=
^rh
r

t0

R t

t

c
R0

#

z

0

dzr

H ^ zr h

(99)

onde definimos a coordenada comóvel χ, resulta
x^ z h =

c
R0 H0

#

dzr

z

3
4
2
Ωm ^1 + zr h + Ωr ^1 + zr h + ΩΛ + Ωk ^1 + zr h

0

0

0

0

0

(100)

Fazendo a troca de variável y = (1+ z)−1, obtemos:
x^ z h =

c
R 0 Η0

#

dy

1

^1 + Z h

−1

Ωm y + Ωr + Ωr y 4 + Ωk y 2
0

0

0

0

(101)

As definições para a distância luminosa e distância angular são dadas respectivamente por [3]:
d L ^ z h = R 0 S ^x ^ z hh^1 + zh

(102)

e
dA ^zh =

R0
S ^x ^ z hh
1+z

(103)

briram que o Universo além de expandir, o fazia
de forma acelerada [13, 14]. Usando Supernovas
do tipo IA como vela-padrão, mediram a distância
luminosa destes objetos, e o modelo de Friedmann
não se coadunava com os dados observacionais.
Assim, apareceram na literatura diversos trabalhos
que comparavam os dados obtidos da observação
de Supernovas distantes (geralmente os dados obtidos vinham de algumas centenas de Supernovas)
com o que se obtinha pela via teórica. Enfim, até o
presente momento o modelo que apresenta ampla
concordância em diversos e diferentes experimentos cosmológicos é o modelo Λ-CDM, e é este
modelo que discutiremos na segunda parte deste
trabalho, e que ainda esta em preparação.
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Resumo
Neste artigo, analisaremos o choque emocional que uma pessoa, em estado de
ansiedade depressiva, sofre ao realizar um salto de paraquedas, choque esse que
decorre da racemização da molécula de adrenalina (C9H13NO3) e seus enantiômeros
[L(-) e D(+)]. Depois de apresentar um rápido resumo histórico-conceitual-teórico
desse processo físico-químico, bem como o registro de depoimentos de paraquedistaspacientes que sofreram esse verdadeiro “rito de passagem shamânico”, sugerimos
alguns exames clínicos, que devem ser realizados antes e depois do salto e, por ﬁm,
conjecturamos uma possível produção ou manipulação da D(+)- adrenalina.
Palavras-chave: Ansiedade depressiva; Paraquedismo; Enantiômeros adrenalínicos.
Abstract
In this article, we will analyze the emotional shock that a person in a state of depressive
anxiety, suffers when performing a parachute jump, a shock that arises from the
racemization of the adrenaline molecule (C9 H13 NO3 ) and its enantiomers [L (-) and
D (+)]. After presenting a brief historical-conceptual-theoretical summary of this
physico-chemical process, as well as the testimonials collected from the skydiverspatients that have suffered this real “shamanic rite of passage”, we suggest some
clinical tests that must be performed before and after the parachute jump and ﬁnally,
we conjecture a possible production or manipulation of the D (+)- epinephrine.
Key-words: Depressive Anxiety; parachuting; Adrenaline Enantiomers.

46

A D(+)-Adrenalina terá Efeito Terapêutico em um Quadro de Depressão

1. Introdução
Conforme está amplamente documentado na
literatura científica, emoções podem tanto curar
como causar ou prevenir surtos de ansiedadedepressivas [1-3]. Contudo, esta relação de causa
e efeito permanece ainda por ser explicada. Em
artigo que escrevemos, em 2012 [4], perguntávamos qual o “mecanismo” que possibilita que uma
emoção, previna ou produza uma depressão?
Em recente artigo [5] propusemos para aquele
“mecanismo”, a seguinte conjectura:
Quando uma pessoa recebe um choque
emocional, há uma descarga de L(-) – adrenalina na corrente sanguínea. E, em seu
fluxo, as moléculas começam a colidir, com
algumas delas transformando-se em D(+) –
adrenalina. Dependendo de suas condições
emocionais, esta adrenalina poderá rapidamente dissipar-se por ser, provavelmente,
menos potente como acontece quando
obtida em laboratório. No entanto, dependendo do controle emocional dessa pessoa,
poderá haver um aumento de sua potência
e, com isso, ocorrer a tão almejada racemização e, desse modo, a prevenção de uma
doença psicossomática.
Assim, analisamos um aspecto dessa conjectura relacionada com o choque emocional que uma
pessoa, em estado de ansiedade depressiva, sofre
ao realizar um salto de paraquedas. Segundo um
dos autores (JPOF) (que vivenciou uma experiên-

cia de saúde em decorrência do paraquedismo1),
quando uma pessoa salta de um avião a uma
velocidade de 220 km/h e a uma altura de 4.000
m, durante os 55 segundos em que está em queda
livre (antes de abrir o paraquedas), ela experimenta
um rito de passagem budista de “morte e renascimento do Ego”, pois seu inconsciente não tem
conhecimento das condições de segurança do voo.
Assim, naquele instante de tempo, a pessoa realiza,
inconscientemente, o mito de Ícaro [7], que traduz
o desejo ancestral de o ser humano voar, assim
como o de experimentar a sensação de finalmente
renascer das cinzas, como o mito da Fênix [7]. No
decorrer do salto, conjecturamos neste artigo que a
descarga inicial de L(-)-adrenalina sofre um processo de racemização2 transformando-se em D(+)1. JOPF sofria de uma hiperacidez gástrica que o atormentava
bastante. Certo dia, depois de alguns saltos de paraquedas,
percebeu que ficara curado da hiperacidez. Como médico
terapeuta, com mais de vinte anos de prática, fez a pergunta
óbvia: o que teria acontecido? Ele então começou a refletir
sobre o acontecido e, intuitivamente, percebeu que tal resultado havia sido consequência dessa sua experiência com o
paraquedismo, segundo ele registrou no artigo de Bruno
Carachesti [6].
2. Vejamos um pequeno resumo histórico dos enantiômeros e da racemização. O ácido tartárico (AT) [H2C4H4O6
(CHOH.COOH)2], ácido obtido dos tártaros, que são depósitos que se formam na fermentação da uva, já era conhecido
pelos antigos gregos e romanos na sua forma de sal de ácido
de potássio – o tártaro: KHC4H4O6. Contudo, somente no
Século 18, o AT foi isolado como ácido livre pelo químico
e farmacêutico sueco Carl Wilhelm Scheele (1742-1786).
Uma segunda forma desse ácido, o paratartárico (APT),
foi equivocadamente tomado como o ácido oxálico [H2C2O4
(HOOC.COOH)], em torno de 1819, pelo manufatureiro de
vinho, o francês Paul Kestner. Mais tarde, em 1828, o químico francês Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) mostrou que o APT apresentava a mesma composição química
do AT, e deu-lhe então o nome de ácido racêmico (AR),
que deriva da palavra latina racemus, que significa uva.
Em 1831, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-
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adrenalina e, por isso, no final do salto, devido a
essa racemização, o paraquedista sente que ocorreu um “renascimento em sua vida”, o que lhe
permite posteriormente refletir sobre os problemas
que o estavam afligindo. Ainda nesse nosso artigo,
publicamos dez (10) depoimentos de pessoas que
vivenciaram aquele “renascimento” e, no final do
mesmo, apresentamos uma conjectura de como
poderia ser obtida em laboratório esse enantiômero da D(+)-adrenalina.

1848) mostrou que os ácidos de uva (AT e AR), como ele
os havia denominado, em 1830, apresentavam a mesma
composição química, porém com propriedades diferentes,
fenômeno esse denominado por ele de isomerismo (que
deriva da palavra grega isomeri, que significa duas partes).
Em 1835, o físico francês Jean Baptiste Biot (1774-1862)
observou que o APT (AR), em solução, apresentava atividade óptica, já que girava o plano de polarização da luz
para a direita. Em 1838, Biot percebeu que o AT e o AR
livres eram opticamente inativos. O estudo detalhado desses ácidos e de seus sais foram realizados pelos químicos, o
francês Frédéric Ferdinand Hervé de la Provostaye (18121863), em 1841, e pelos alemães Carl Remigius Fresenius
(1818-1897) e Eilhardt Mitscherlich (1794-1863), em
1842. Registre que, em 1844, depois de enviar uma carta
a Biot, Mitscherlich apresentou na Academia Francesa de
Ciências o resultado de suas experiências nas quais havia
observado que, enquanto os cristais de sal de AT comercial
apresentavam atividade óptica, isto é, giravam o plano de
polarização da luz que os atravessava, o mesmo não acontecia com os cristais de AR. Tais resultados se constituíam
num enigma, uma vez que esses ácidos além de apresentarem composições químicas idênticas tinham a mesma estrutura, isto é, eram estereoisômeros O enigma acima referido
foi resolvido pelo químico francês Louis Pasteur (18221895), em 1848 e 1850, ao estudar cristais desses ácidos,
principalmente o AR (paratartárico, como o denominou),
com auxílio de um microscópio. Com efeito, ao observar
os cristais de AR, Pasteur verificou haver dois tipos deles,
sendo um deles a imagem em espelho (especular) do outro.
Ele obtinha esses cristais a partir de uma solução que não
girava o plano de polarização da luz que incidia sobre os
mesmos e, imediatamente, imaginou ser a mistura 50% x
50% (racemização) de dois tipos de cristais a explicação
da inatividade óptica observada. Desse modo, com a ajuda
de pinças, separou, cuidadosamente, os cristais em dois
montículos e, ao passar novamente a luz polarizada através dos mesmos, percebeu que um deles girava o plano de
polarização da luz em sentido horário e o outro em sentido
anti-horário. Pasteur observou ainda ser uma das duas formas do AR idêntica ao AT. Em vista disso, ele classificou
os cristais estudados em dois tipos: levógira [L(-)] (mão-esquerda) e dextrógira [D(+)] (mão-direita). Hoje, essas
moléculas conhecidas como quirais (da palavra grega keir,
que significa mão) são denominadas de enantiômeros e são
de dois tipos: L(–) - enantiômero e D(+) – enantiômero.
Tais moléculas possuem a propriedade de que não pode
haver superposição entre sua representação estrutural e a
respectiva imagem especular [8].

2. A D(+)-Adrenalina terá ação
terapêutica na depressão?
Antes de responder a essa pergunta, façamos
um breve resumo histórico de como se chegou aos
Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina
(ISRS) [9], comumente usados na depressão. A
depressão (ou estados reconhecidos como tal e
sutilmente diferentes) e seus transtornos foram descritos por pessoas comuns, filósofos e médicos ao
longo de milhares de anos. Por exemplo, no Século
2 a.C., o médico grego Hipócrates (460-370) tratou
de pacientes que sofriam de insônia, falta de apetite, medo excessivo e desânimo, sintomas esses que
ele considerou como decorrentes de uma doença:
melancolia. Na Idade Média, a influência forte da
Religião Católica caracterizou esses sintomas como
decorrência de certos pecados das pessoas portadoras. O próprio neurologista-psicanalista austro-húngaro Sigmund (Schlomo) Freud (1856-1939) [10],
usou o termo melancolia para descrever doenças
psicológicas que parecia luto e que as pessoas adquiriam depois de perder importante relação ou posse.
Contudo, como ela parecia surgir do “nada”, tais
perdas deveriam ser inconscientes.
O tratamento moderno para tal “doença” começou com a descoberta dos neurotransmissores
(também conhecidos como neurormônios, pois sua
produção e atuação estão interligadas com o sistema
endócrino), que são moléculas de diferentes origens
químicas. Sua classificação e denominação dependem de sua origem química, tipo de ação e área de
atuação, já que um mesmo neurotransmissor pode
atuar diferentemente em diferentes células e tecidos. Hoje, são conhecidos mais de noventa (90) de
neurotransmissores naturais (endógenos) capazes
de exercer alguma ação nas sinapses (espaços entre
os neurônios), que funcionam como uma espécie de
chave interruptora e que vive constantemente “desligada”. Quando ela recebe um impulso nervoso, ela
se “liga” e permite a comunicação entre as células.
Para o objetivo deste trabalho, vamos tratar de apenas quatro deles: acetilcolina, noradrenalina (nore-
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pinefrina), adrenalina (epinefrina) e serotonina
(enteramina) [11].
Inicialmente, mostraremos como as quatro moléculas escolhidas foram descobertas e, depois, sua função neurotransmissora. Em nosso artigo [5], vimos
que a adrenalina (C9H13NO3) foi descoberta, inde-

pendentemente, por quatro pesquisadores: o médico
norte-americano William Horatio Bates (1860-1931),
em 1886; o fisiologista polonês Napoleon Cybulski
(1854-1919), em 1895; o bioquímico e farmacólogo norte-americano John Jacob Abel (1857-1938),
em 1897; e o bioquímico japonês Jokichi Takamine
(1854-1922), em 1901, quem, aliás, cunhou seu
nome: ad (prefixo latino que significa proximidade),
renal (relativo aos rins, renalis em latim) e ina
(sufixo aplicado a algumas substâncias químicas). Ela
foi artificialmente sintetizada, em 1904, pelo químico
alemão Friedrich Stolz (1860-1936).
A acetilcolina (ACh) [CH3COO(CH2)2 N+(CH3)3]
foi primeiramente identificada, em 1915, pelo farmacologista e fisiologista inglês Sir Henry Hallett
Dale (1875-1968; PNM/F, 1936) [12] por sua ação
no tecido do coração. Mais tarde, em 1921, o farmacologista alemão Otto Loewi (1873-1961; PNM/F,
1936) [13] confirmou a existência dessa molécula,
denominada por ele de vagusstoff, por ela ter sido
liberada do nervo vago. Como a ACh funciona como
um agente da transmissão de impulsos nervosos, ela
foi considerada o primeiro neurotransmissor.
A
serotonina
[C10H12N2
ou
5-HT
(5-Hidroxitriptamina)] foi inicialmente descoberta
pelo farmacologista e químico italiano Vittorio
Erspamer (1909-1999), em 1935, em um extrato
preparado de células enterocromafinas retiradas
de tecidos de anfíbios. Como alguns químicos
achavam que se tratava da adrenalina, em 1937,
Erspamer mostrou que se tratava de uma amina,
ainda desconhecida, e a denominou de enteramina
[14]. Em 1948 [15], os bioquímicos norte-americanos Maurice R. Rapport (1919-2011), Arda Alden
Green (1899-1958) e Irvine Heinly Page (19011991) encontraram uma substância vasoconstritora
no soro sanguíneo, e como ela afetava a tonicidade

vascular, eles a denominaram de serotonina. Em
1949 [16-17], Rapport identificou a serotonina
como sendo a 5-HT. Mais tarde, em 1953 [18], o
fisiologista e biólogo alemão Wilhelm Siegmund
Feldberg (1900-1993) e C. C. Toh, ao examinarem
a parede do aparelho intestinal de ratos, mostraram
que a serotonina era a mesma enteramina.
Por fim, a noradrenalina (NAd) (C8H11NO3)
foi descoberta pelo biólogo sueco Ulf Svante
von Euler (1905-1983; PNM/F, 1970), em 1946.
Depois dessa descoberta, von Euler e seu grupo de
pesquisa estudaram a distribuição da NAd em tecidos biológicos e no sistema nervoso em condições
fisiológicas e patológicas e observaram que ela era
produzida e armazenada nos terminais sinápticos
nervosos em vesículas intracelulares [19].
Vejamos, agora, o uso de antidepressivos e o
papel dos enantiômeros de certas moléculas na
Medicina. O uso dos hoje chamados antidepressivos foi descoberto acidentalmente. Segundo
Katherine Sharpe [9], em 05 de julho de 1952, o
New York Times chamava a atenção para um mistério que estava acontecendo com o uso da molécula
de iproniazida (C9H13N30), com o nome comercial
de Marsilid, usada no tratamento de tuberculosos,
em dois hospitais de Nova York e que, apesar de
não ajudar na cura desses pacientes, no entanto,
produzia um “estado de euforia” nos mesmos. Em
vista disso, a pesquisa em busca de antidepressivos foi continuada e, em 1954, o psiquiatra suíço
Roland Kuhn (1912-2005) descobriu a molécula
de imipramina (C19H24N2), comercializada como
Trofanil [20], iniciando a era dos antidepressivos.
Por sua vez, na Inglaterra e na Alemanha, entre
1956 e 1963, foi descoberto o papel dos enantiômeros na Medicina, começando com o famoso caso da
talidomida (C13H10N2O4), em que foi observado que
as gestantes que usavam certo xarope (que continha
a talidomida), indicado para tosses e que, também,
era prescrito para reduzir a náusea, seu uso estava
provocando o nascimento de milhares de crianças
deformadas. Retirado do mercado, o xarope passou
a ser estudado. Descobriram então que era o D(+)-
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enantiômero da talidomida que curava a náusea,
enquanto o L(-)- enantiômero provocava os defeitos
no feto [4-5]. É oportuno destacar que, desde a década
de 1950, começaram a ser estudados, em ratos, os
efeitos dos dois enantiômeros da adrenalina: L(-)adrenalina e D(+)-adrenalina, sendo o primeiro dez
vezes mais potente do que o segundo [21]. Contudo,
o avanço da pesquisa médica tem revelado novos
usos para a L(-)-adrenalina como, por exemplo,
como anestesia local em emergências médicas [22],
e em pacientes com artrite reumática [23]. Note-se
que os enantiômeros (+) são também denominados
de S(+) (de slow: lento em inglês) e os enantiômeros
(-) de R (-) (de rapid: rápido em inglês).
Em 1989, a Companhia Farmacêutica
Lundbeck, em Copenhague, na Dinamarca, criou
a molécula quiral citalopram (C20H21N2FO) e que

apresenta dois enantiômeros: 1) S(+)-citalopram;
2) R(-)-citalopram. Inicialmente, foi apresentada
com o nome comercial de Citalopram e formada
pela mistura racêmica (50% x 50%) desses dois
enantiômeros [24]. Contudo, em 2004 [25], U.
Lepola, A. Wade e H. F. Andersen mostraram que
o S(+)-citalopram apresentava um melhor efeito
antidepressivo do que o R(-), e ele então passou a
ser fabricado pela Lundbeck e comercializado com
o nome de Escitalopram. Ele foi obtido em decorrência da purificação racêmica dos dois enantiômeros do Citalopram, e trata-se de uma molécula
extremamente seletiva, pois só age na recaptação
de serotonia sem afetar outros receptores [26].
Em vista do exposto até aqui e considerando
os resultados e conjecturas apresentados em nossos dois outros artigos [4-5], cremos que a resposta à pergunta título deste artigo é traduzida pela
seguinte conjectura: – Será possível encontrar a
“Ed(s)adrenalina”, usando a purificação racêmica dos dois enantiômeros da adrenalina e usá-la como um antidepressivo?3
3. Cremos ser oportuno dizer que estamos continuando nossa
pesquisa no sentido de entender a ação bio-fisico-química
entre antidepressivos e neurotransmissores, sob o ponto de
vista da Neurociência Quântica. E, para isso, temos trocado
e-mails com alguns pesquisadores estrangeiros (cujas ideias
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Resumo
Neste artigo, apresentaremos os Modelos Padrões que explicam o micro-mundo:
Modelo Padrão das Partículas Elementares (MPPE) e o macro-mundo: Modelo
Padrão do Big Bang (MPBB), iniciando por sua constituição, seguido de suas
diﬁculdades e ﬁnalizando com as tentativas de contorná-las. Nessas tentativas, há
indicações da necessidade de uma Nova Física.
Palavras-chave: Modelo Padrão das Partículas Elementares; Modelo Padrão do Big
Bang; Suas Diﬁculdades; Nova Física

Abstract
ARE WE IN THE THRESHOLD OF A NEW PHYSICS? In this article, we present
the Standard Models that explain the micro-world: Standard Model of Elementary
Particles (SMEP) and the macro-world: Standard Model of the Big Bang (SMBB),
starting with its constitution, followed by its difﬁculties and ending with attempts
to circumvent them. In these attempts, there are indications of the need for a New
Physics.
Key-words: Standard Model of Elementary Particles; Standard Model of the Big
Bang; Its Difﬁculties; New Physics.
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Os dois Modelos Padrão (Standard Model)
que explicam o micro (partículas elementares) e
o macro (cosmologia) mundos apresentam algumas dificuldades, sendo o objetivo deste artigo de
discuti-las e, para isso, usaremos as referências:
Steven Weinberg, Os Três Primeiros Minutos
(Guanabara Dois, 1980); Michael Boris Green, John
Henry Schwarz and Edward Witten, Superstrings
Theory: Volumes 1 and 2 (Cambridge University
Press, 1987); Paul Charles William Davies and
Julien Russel Brown (Editors), Superstrings: A
Theory of Everything? (Cambridge University
Press, 1989); John D. Barrow, Teorias de Tudo:
A Busca da Explicação Final (Jorge Zahar,
1994); George Smott III e Keay Davidson, Dobras
no Tempo (Rocco, 1995); Steven Weinberg,
Sonhos de uma Teoria Final: A Busca das Leis
Fundamentais da Natureza (Rocco, 1996);
Alan Harvey Guth, O Universo Inflacionário
(Campus, 1997); Michio Kaku, Introduction to
Superstrings and M-Theory (Springer-Verlag,
1999); Michio Kaku, Hiperespaço: Uma Odisséia
Científica Através de Universos Paralelos,
Empenamentos do Tempo e a Décima Dimensão
(Rocco, 2000); Brian Greene, O Universo
Elegante: Supercordas, Dimensões Ocultas e
a Busca da Teoria Definitiva (Companhia das
Letras, 2001); Stephen William Hawking, O
Universo numa Casca de Noz (Mandarim, 2001);
Lee Smolin, Três Caminhos para a Gravidade
Quântica (Rocco, 2002); Augusto Damineli,
Hubble: A Expansão do Universo (Odysseus,
2003); Martinus Veltman, Facts and Mysteries

in Elementary Particles (World Scientific,
2003); Brian Greene, O Tecido do Cosmo: O
Espaço, o Tempo e a Textura da Realidade
(Companhia das Letras, 2005); Stephen Hawking
e Leonard Mlodinow, Uma Nova História do
Tempo (Ediouro, 2005); Mario Novello, O
que é Cosmologia? (Jorge Zahar, 2006); Maria
Cristina Batoni Abdalla, O Discreto Charme das
Partículas Elementares (Editora UNESP, 2006);
Simon Singh, Big Bang (Record, 2006); Stephen
Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand
Design (Bantam Books, 2010); Frank Close, The
Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the
Hunt for an Orderly Universe (Basic Books,
2011); Mauro Anselmino, Francisco Caruso, José
Roberto Mahon e Vitor Oguri, Introdução à QCD
Perturbativa (Livros Técnicos e Científicos,
2013); Rogério Rosenfeld, O Cerne da Matéria
(Companhia das Letras, 2013); Bassalo & Caruso,
Fermi (Livraria da Física, 2013; ______, Dirac
(Livraria da Física, 2013); ______, Einstein
(Livraria da Física, 2013); ______, Feynman
(Livraria da Física, 2013); ______, Heisenberg
(Livraria da Física, 2014); e Ben Best, The
Standard Model of Particle Physics (www.
benbest.com) (acesso em 14/01/2014).
O Modelo Padrão das Partículas Elementares
(MPPE) é, basicamente, constituído pela
Teoria de Salam-Weinberg (TSW) [fundamentada na Eletrodinâmica Quântica (Quantum
Electrodynamics – QED)] e pela Cromodinâmica
Quântica (Quantum Cromodynamics – QCD), com
complementos posteriores. A TSW, que unificou as
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forças: eletromagnética (de intensidade relativa:
7 × 10-3) e fraca (de intensidade relativa: 10-5), foi
desenvolvida nos artigos dos físicos, o norte-americano Steven Weinberg (n. 1933; PNF, 1979),
em 1967 (Physical Review Letters 19, p. 1264) e
o paquistanês Abdus de Salam (1926-1996; PNF,
1979), em 1968 (Proceedings of the Eighth Nobel
Symposium, p. 367), a conhecida Teoria Eletrofraca.
Segundo essa teoria, a força eletrofraca é mediada
por quatro quanta: o fóton (γ), partícula não-massiva e mediadora da interação eletromagnética e
os bósons vetoriais (W±, Z0) massivos, mediadores
da interação fraca. Contudo, a TSW apresentava
dois problemas: 1º) – Relacionado com a massa
das partículas W± e Z0, problema esse resolvido por
intermédio do mecanismo de Higgs [cujo bóson
de spin nulo correspondente de tal mecanismo é
o hoje famoso bóson de Higgs (H), detectado em
julho de 2012], mecanismo esse que foi desenvolvido nos trabalhos independentes realizados,
em 1964, pelos físicos, o inglês Peter Ware Higgs
(n. 1929; PNF, 2013) (Physics Letters 12, p. 132;
Physical Review Letters 13, p. 508), os belgas
François Englert (n. 1932; PNF, 2013) e Robert
Brout (1928-2011) (Physical Review Letters 13,
p. 321), e os norte-americanos Gerald Stanford
Guralnik (n. 1936) e Carl Richard Hagen (n. 1937),
e o indiano-inglês Thomas Walter Bannerman
Kibble (n. 1932) (Physical Review Letters 13, p.
585); 2º) – A TSW não era renormalizável, ou seja,
apareciam divergências (infinitos) nos cálculos
realizados com os diagramas de Feynman, envolvendo os quatros quanta, característicos dessa teoria. Esse problema foi contornado usando a técnica
matemática conhecida como regularização dimensional contínua, desenvolvida em trabalhos independentes, publicados, em 1972, pelos físicos, os
holandeses Gerardus ´t Hooft (n. 1946; PNF, 1999)
e Martinus Justinus Godefridus Veltman (n. 1931;
PNF, 1999) (Nuclear Physics B44; p. 189, B50,
p. 318), os argentinos Juan José Giambiagi (19241996) e Carlos Guido Bollini (1926-2009) (Nuovo
Cimento B12, p. 20; Physics Letters B40, p. 566)

e o koreano-norte-americano Benjamin W. Lee
(1935-1977) (Physical Review D5, p. 823).
Por sua vez, a QCD foi desenvolvida, em 1973,
em artigos independentes dos físicos norte-americanos David Jonathan Gross (n. 1941; PNF, 2004)
e Frank Anthony Wilczek (n. 1951; PNF, 2004)
(Physical Review Letters 30, p. 1343), e Hugh
David Politzer (n. 1949; PNF, 2004) (Physical
Review Letters 30, p. 1346), segundo a qual a interação forte (de intensidade relativa: 1) entre os
quarks (q) seria consequência da troca entre si das
partículas glúons (g) que são bosônicas (spin 1),
não-massivas [0.14 GeV (?)], alcance de 10-15 m, e
em número de oito (8). Tais partículas seriam responsáveis pela cor (vermelho, verde e azul) [novo
número quântico proposto pelo físico norte-americano Oscar Wallace Greenberg (n.1932), em 1964
(Physical Review Letters 13, p. 598)] do quark e,
este novo número quântico, representaria na QCD
o mesmo papel que a carga elétrica representa na
QED.
Em resumo, MPPE é constituído de dois tipos
de partículas: as que compõem a matéria [são férmions (com spin 1/2) e que obedecem à Estatística
de Fermi-Dirac, de 1926] e as responsáveis pela
força de interação entre elas [são bósons (com
spin inteiro: 0, 1 e 2) e que obedecem à Estatística
de Bose-Einstein, de 1924]. Ao todo, são 17 partículas: 12 compõem a matéria: 6 (seis) quarks {up
[u: massa (em unidades de energia por intermédio
da expressão E = mc2, sendo considerado c = 1] de
0,003 GeV e carga elétrica de + (2/3) │e│), down
(d: 0,006 GeV; - (1/3) │e│), strange (s: 0,1 GeV;
-(1/3)│e│), charme (c: 1,3 GeV; +(2/3)│e│),
bottom (b: 4,3 GeV; -(1/3) │e│) e top (t: 175 GeV;
+(2/3) │e│)} e 6 (seis) léptons [elétron (e-: 5,11 ×
10-4 GeV; -1│e│), muon (µ: 0,106 GeV; -1│e│),
tau (τ: 1,78 GeV; -1│e│) e seus respectivos neutrinos : νe: < 10-8 GeV; 0│e│, νµ: < 3 × 10-4 GeV;
0│e│, ντ: < 3,3 × 10-2 GeV; 0 │e│]. É oportuno
destacar que o MPPE prevê a existência de antimatéria idêntica à matéria, apenas com carga elétrica de sinal contrário e que, de todas elas, apenas
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os 3 neutrinos/antineutrinos não têm carga e nem
massa (?), só têm spin 1/2. As 5 partículas restantes, são assim distribuídas: 4 são mediadoras das
três interações fundamentais da Natureza: fóton
(γ) (sem massa, spin 1 e alcance infinito) (eletromagnética); W± e Z0 (fraca) [com massa (80-10

1959) (de origem italiana), Owen Chamberlain
(1920-2006; PNF, 1959), Clyde E. Wiegand
(1915-1996) e Thomas John Ypsilantis (19282000) observou-se que o mesmo aniquilamento
acontecia quando ocorria a colisão de prótons (p)
com antiprótons (p). Hoje, o MPPE considera que

GeV), spin 1 e com alcance de 10-17 m] e glúon (g)
(forte) (ver suas características acima). É interessante destacar que, teoricamente, a quarta interação fundamental da Natureza, a gravitacional (de
intensidade relativa: 6 × 10-39), deverá ser mediada
pela partícula gráviton, que não tem massa, seu
spin vale 2 e tem alcance infinito, mas ele não é
descrito pelo MPPE e ainda não foi detectado. Por
fim, a décima sétima partícula, é o bóson de Higgs
(H), massiva, de spin 0, e responsável pela massa
das partículas do MPPE. Concluindo este resumo,
é oportuno salientar que a matéria formada de
quarks/antiquarks é denominada de hádrons e
se divide em dois tipos: bárions, partículas estáveis (mediadas por interação forte) formadas de
três quarks [p.e.: próton (p = uud), nêutron (n =
udd), xi-menos (Ξ- = dss) e ômega-menos (Ω- =sss)
etc.]; e mésons, partículas instáveis (decaindo, por
interação fraca, em léptons, daí serem bosônicas)
e formadas de combinações de pares de quark-antiquark [p.e.: píons - π+(ud), π0(uu + dd) / 2 , π–
(ud); psi/jota (ψ/J = cc); úpsilon-zero (Ү0 = bb);
mésonB-zero (B0 = bd) etc.].
Destaque-se, também, que a antimatéria estável não existe na Natureza, devido a um fenômeno
físico conhecido como aniquilamento (annihilation), descoberto em 1933 (Proceedings of the
Royal Society of London 139A, p. 699) pelos
físicos, o inglês Patrick Maynard Stuart Blackett
(1897-1974; PNF, 1948) e o italiano Guiseppe
Paolo Stanislao Occhialini (1907-1993) ao observarem que o elétron (e–) e sua antipartícula (pósitron: e+) eram produzidos por fótons (γ) e, portanto,
a operação inversa aconteceria: e– + e+ → 2γ. Mais
tarde, em 1955 (Physical Review 100, p. 947), com
a descoberta do antipróton (p) pelos físicos norte-americanos Emílio Gino Segré (1905-1989; PNF,

a matéria e a antimatéria se aniquilam quando se
encontram.
É interessante lembrar que: e = 1,602 × 10-19
C (coulombs); 1 GeV = 109 eV e 1 TeV = 1012 eV;
sendo 1 eV = 1,602176462 × 10-19 J (joules).
Trataremos, agora, das dificuldades do MPPE
e as tentativas de contorná-las.
1) Partícula Elementar como um ponto. A
principal dificuldade do MPPE é a de que ela trata
as PE como entidades do tipo-ponto, sem dimensão
e, por isso, há necessidade da renormalização, ou
seja, de “jogar para debaixo do tapete” os infinitos
que aparecem naquele modelo. Para contornar essa
dificuldade foi apresentada a ideia de corda, que
é uma tentativa de generalizar o conceito de partícula puntiforme (tipo-ponto). Ora, em qualquer
instante, a configuração de uma corda é uma curva
que pode ser aberta ou fechada e, quando a mesma
se move através do espaço-tempo, ela varre uma
superfície conhecida como folha-mundo (world-sheet). No entanto, como classicamente a ação
relativista para uma partícula livre é proporcional ao comprimento invariante lorentziano de sua
linha-mundo (world-line), em 1970, em trabalhos
independentes, o físico japonês Yoichiro Nambu
(n.1921; PNF, 2008) (Lectures at Copenhagen
Summer Symposium), Holger B. Nielsen (15th
International Conference Physics, Kiev) e Leonard
Susskind (n.1940) (Nuovo Cimento A69, p. 457) e,
em 1971 (Progress in Theoretical Physics 46, p.
1560), o físico japonês T. Goto propuseram que a
ação relativista para uma corda deveria ser proporcional à área da folha-mundo. Assim, com a obtenção dessa ação, conhecida desde então como ação
Nambu-Goto, iniciou-se o estudo da Teoria da
Corda de Nambu-Goto (TCN-G). Ainda em 1971
(Physical Review Letters B34, p. 500), Claude
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Lovelace demonstrou que a Teoria de Cordas (TC)
é descrita em um espaço de 26 dimensões (sendo
uma temporal), que decorre da famosa equação: [1(D – 2)/24] = 0.
Uma Segunda TC, desta vez com 10 dimensões
espaciais, foi formulada também em 1971, em trabalhos distintos do físico francês Pierre Ramond
(n.1943) (Physical Review D3, p. 2415), e dos físicos, o francês André Neveu (n.1946) e o norte-americano John Henry Schwarz (n.1941) (Nuclear
Physics B31, p. 86). No trabalho de Ramond há
a construção de uma TC análoga à Equação de
Dirac, de 1928 e, portanto, poderia explicar os
férmions. Ainda nesse trabalho, Ramond generalizou a Álgebra de Virasoro [formulada pelo físico
argentino Miguel Angel Virasoro (n.1940), em
1970 (Physical Review D1, p. 2933)], álgebra essa
que se tornou uma das mais potentes ferramentas
na construção da TC. É oportuno notar que, em
1976, em trabalhos independentes dos físicos, o
norte-americano Stanley Deser (n. 1931) e o italiano Bruno Zumino (n. 1923) (Physics Letters
B65, p. 369) e L. Brink, P. Di Vecchia e Paul
Howe (Physics Letters B65, p. 471) apresentaram
a seguinte ação S para uma corda:
S = -1/2 T

# dσ dτ

g gab ∂a χA ∂b χA

D

onde (σ, τ) ε D, gab (σ, τ) é o tensor métrico da
folha-mundo e seu respectivo módulo g = |det (gab)|,
∂a = ∂/∂σa (a = 1, 2, σ1 = σ e σ2 = τ) e T é a tensão
na corda caracterizada pelo campo χA. Ainda em
1976 (Nuclear Physics B108, p. 409), os físicos,
o francês Eugène Cremmer (n. 1942) e o norte-americano Joël Scherk (1946-1980), estudaram a
questão da compactificação das seis coordenadas
espaciais extras da Segunda TC.
Na década de 1980, novos trabalhos sobre
a TC foram realizados. Logo em 1981 (Physics
Letters B103, p. 207; 211), o físico russo Aleksandr
Morkowitsch Polyakov (n. 1945) apresentou a
forma funcional da ação da TC. Em 1982 (Nuclear
Physics B195, p. 481), o físico e matemático norte-americano Edward Witten (n. 1951) também tratou

da questão da compactificação das seis (6) coordenadas espaciais extras da Segunda TC usando a
Teoria de Kaluza-Klein [proposta pelo matemático
e linguista alemão Theodor Kaluza (1885-1954),
em 1921 (Sitzungsberichte Preussische Akademie
der Wissenschaften, Part 1, p. 966) e pelo físico
sueco Oskar Benjamin Klein (1894-1977), em 1926
(Zeitschrift für Physik 37, p. 895; Nature 118, p.
516), sobre a existência de uma quinta dimensão].
Por sua vez, o físico inglês Michael Boris Green (n.
1946) e Schwarz, em 1982 (Nuclear Physics B198,
p. 252; 441) e em 1984 (Physics Letters B136,
p. 367), encontraram uma ação para a TC onde a
supersimetria (supersymmetry – SUSY) é manifestada. Note-se que a SUSY foi descoberta, em
1971 (Nuclear Physics B34, p. 632), pelos físicos,
o francês Jean Loup Gervais (n. 1936) e o japonês Bunji Sakita (n. 1930), envolvendo energias
da ordem de 1020 GeV (ou dimensões da ordem
de 10-34 cm), que converte bósons em férmions, e
sua correspondente Teoria da Supersimetria (TS),
desenvolvida, em 1973, em trabalhos independentes dos físicos russos D. V. Volkov e V. P. Akulov
(Physics Letters B46, p. 109) e de Gervais e Sakita
(Physical Review Letters 30, p. 716), segundo a
qual cada partícula deverá possuir uma supercompanheira (partículas SUSY ou ino) com propriedades idênticas, exceto no valor de seu spin, que
vale o spin da partícula correspondente, subtraído
de ½. Com isso, estava formalizada a Teoria de
Supercordas (TSC). É importante destacar que,
com essa teoria, a interação entre as supercordas
decorre da troca de seus pedaços, e requer a existência de 496 partículas mediadoras, contra as 12
conhecidas (γ, W+, W–, Z0, 8g) características do
MPPE. Ainda em 1984 (Physics Letters B149,
p. 117), Green e Schwarz descobriram que modelos de supercordas baseados em grupos de ‘gauge’
do tipo Heterótica-O [SO (32)], livres de anomalias (infinitos) e que, portanto, a gravitação poderia
ser quantizada. Logo depois, em 1985, em trabalhos independentes realizados por Gross, Jeffrey A.
Harvey, E. Martinec e R. Rohm (Physical Review
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Letters 54, p. 502) e por Philip Candelas, Gary
Horowitz, Andrew Strominger e Witten (Nuclear
Physics B258, p. 46), nos quais foram encontrados resultados análogos aos de Green e Schwarz
usando, no entanto, o grupo Heterótico de simetria, o H8 = E8 ⊗ E8. Registre-se que a metade dos

componentes dessa simetria descreve cada coisa
em nosso Universo, a outra metade é uma duplicata, o que conduz a ideia da existência de dois
Universos com atuações mútuas por intermédio da
gravidade. Note-se que, em seu trabalho, Candelas,
Horowitz, Strominger e Witten mostraram que as
dimensões espaciais extras não podem ser recurvadas de qualquer maneira, e sim, em uma classe
específica de formas geométricas, a variedade
Calabi-Yan. Esse nome foi dado para homenagear
os matemáticos, o norte-americano Eugênio Calabi
(n. 1923) e o chinês Shing-Tung Yau (n. 1949) que,
respectivamente, em 1957 (Algebraic Geometry
and Topology: A Symposium in Honor of S.
Lefschetz, Princeton) e 1977 (Proceedings of the
National Academy of Sciences U.S.A. 74, p. 1798)
trabalharam com esse tipo de “espaço” geométrico.
Registre-se que Calabi conjecturou a sua existência
e Yau a demonstrou.
Uma grande dificuldade da TC desenvolvida
nas décadas de 1970 e 1980, analisadas acima,
era a de que não existia uma única versão dela
e sim, cinco versões: Tipo I, Tipo IIA, Tipo IIB,
Heterótica-O e Heterótica E8. Embora cada uma
dessas cinco (5) versões requeira seis (6) dimensões espaciais adicionais, existiam diferenças
significativas entre elas. Por exemplo, a do Tipo
I envolve cordas abertas e cordas fechadas, com
a mesma quiralidade (simetria de paridade); a do
Tipo IIA, envolve cordas fechadas com quiralidades opostas, e as do Tipo IIB, envolve cordas
fechadas com a mesma quiralidade. A dificuldade
apontada acima começou a ser superada, na primavera de 1995, por ocasião da Strings´95 Conference
(“Conferência de Cordas de 1995”), na University
of South California, Los Angeles, quando Witten
apresentou uma Segunda TSC, logo desenvol-

vida por ele próprio [Nuclear Physics B433, p. 85
(1995)] e com outros físicos [Petr Horava e Witten,
Nuclear Physics B460, p. 506; B465, p.94 (1996);
Joseph Polchinski (n. 1954) e Witten, Nuclear
Physics B460, p. 525 (1996)], além de outros físicos
[Paul K. Townsend, Physics Letters B350, p. 184
(1995); C. M. Hull e Townsend, Nuclear Physics
B438, p. 109 (1995)], conhecida como a Teoria M,
e que procura unificar as cinco (5) versões referidas, em um espaço de onze (11) dimensões (sendo
uma temporal). As sete (7) dimensões espaciais
são recurvadas no “espaço” de Calabi-Yau e a elas
são atribuídas outras propriedades, como massa e
carga elétrica. Além disso, não existem apenas cordas, mas também p-branas, que surgem quando há
variação da constante de acoplamento da corda, e
que são consideradas superfícies no espaço-tempo
plano. Dessa forma a corda é 1-brana, uma membrana (a superfície geométrica conhecida) é uma
2-brana, o espaço é uma 3-brana e assim sucessivamente até p dimensões. Note-se que na TSC as
PE são consequência de sua vibração.
Por fim, ainda sobre a TSC é interessante notar
que, com a conjectura da existência de cordas cósmicas (objetos muito finos, extremamente bem
esticados e muitíssimo rico em massa, infinitamente longas ou formando laços fechados) apresentada por Kibble, em 1976 (Journal of Physics
A9, p. 1387) e reiterada pelo astrofísico russo
Alexander Vilenkin, em 1985 (Physics Reports
121, p. 263), foi considerada a hipótese de que tais
cordas serviriam de sementes de cristalização para
as Galáxias. Por outro lado, em 1992 (Astroparticle
Physics 1, p. 129), X. Chi, C. Dahanayake, J.
Wdowczyk e A. W. Wolfendale aventaram a hipótese de que os raios cósmicos altamente energéticos poderiam ser prótons resultantes do colapso
das cordas cósmicas.
2) Auto-Consistência do MPPE. O MPPE
formulado como uma Teoria de Yang-Mills quantizada (TQY-M) por intermédio de integrais de
Feynman, ainda não foi matematicamente provada,
isto é, ela não é auto-consistente. Note-se que a
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TQY-M com um grupo de ‘gauge’ (“calibre”) não-abeliano (Grupo de Lie) em um espaço de quatro
dimensões foi proposta, em 1954 (Physical Review
96, p. 191), pelos físicos, o sino-norte-americano
Chen Ning Yang (n. 1925; PNF, 1957) e o norte-americano Robert Laurence Mills (n. 1927),
apresenta uma propriedade física conhecida como
confinamento. Contudo, na ausência dessa propriedade, espera-se identificar glúons sem massa,
mas como eles estão confinados, tudo que se identifica são glúons de cor neutra, os glueballs, os
quais, se existirem devem possuir massa e, deste
modo, deve haver um intervalo de massa. (wikipedia/Yang-Mills_intervalo de massa; Standard
Model_Self-consistency).
3) Massa dos neutrinos. Segundo vimos acima,
na MPPE os neutrinos e seus respectivos antineutrinos não possuem massa. Contudo, vários experimentos realizados para detectar essas partículas
oriundas do Sol e de outras estrelas [por dois grupos de pesquisas independentes: o sob a liderança
respectiva dos físicos, o norte-americano Raymond
Davis Junior (1914-2006; PNF, 2002) e o japonês
Masatoshi Koshiba (n. 1926; PNF, 2002)], mostraram que há uma oscilação de neutrinos (νe → νµ →

ντ), conhecida como hierarquia de neutrinos, o que
indica que os mesmos possuem massa (conforme
registramos antes). Desse modo, o MPPE deve ser
alterado para incluir a massa dos neutrinos como,
por exemplo, o seesaw mechanism (“mecanismo
de gangorra”), que se trata de um modelo genérico para entender os tamanhos relativos das massas observadas dos neutrinos (≈ eV), comparadas
com às dos quarks e leptons carregados, que são
milhões de vezes mais pesados. Para mais detalhes,
ver os seguintes sites: Robert D. Klauber (www.
quantumfieldtheory.info); (www.searadaciencia.
ufc.br/donafifi/neutrino).
4) Massa das partículas elementares supersimétricas. Segundo vimos acima, o MPPE, por
intermédio do mecanismo de Higgs, gera a massa
de todas as partículas elementares envolvidas nesse
modelo, embora a massa do próprio H (mH) apre-

sente uma dificuldade com relação às correções
radiativas (loops) que contribuem para a massa
bare (“nua”) do H; essa dificuldade é a de evitar que essas correções cresçam indefinidamente
fazendo com que mH > 1 TeV [físico brasileiro
Gilvan Augusto Alves (n. 1960), por e-mail, em
30/11/2013]. Além dessa dificuldade intrínseca
do MPPE, outras aparecem quando esta leva em
consideração a SUSY, segundo a qual cada partícula deverá possuir uma supercompanheira (partículas SUSY ou ino: gluino, de spin½; wino±, de
spin½; zino0, de spin½; fotino, de spin½; e gravitino, de spin3/2) com propriedades idênticas, exceto
no valor de seu spin, que vale o spin da partícula
correspondente, subtraído de ½, segundo vimos
anteriormente. A incorporação da SUSY ao MPPE
foi apresentada, em 1981 (Nuclear Physics B193,
p. 150), pelos físicos norte-americanos Savas
Dimoupolos (n. 1952) (de origem grega) e Howard
Mason Georgi (n. 1947), hoje conhecido como o
Modelo Padrão Supersimétrico Mínimo (MPSM)
(Minimal Supersimetric Standard Model), no qual
se considera uma transformação com simetria
global, isto é, que é aplicada uniformemente em
todos os pontos do espaço, permitindo transformar
bósons em férmions e vice-versa. Além do mais,
ela prediz as partículas ino com massas entre 100
GeV e 1 TeV. Contudo as experiências realizadas
pelo Tevatron e pelo LEP (Large Electron-Positron
Collider: anel de colisão entre elétrons e pósitrons)
e LHC (Large Hadron Collider: anel de colisão
entre prótons e antiprótons) do Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire (hoje: European
Organization for Nuclear Research) (CERN), até
2013, envolvendo energias até a ordem de TeV
e que indicaram a existência de H neutros, não
encontraram nenhuma evidência das partículas
SYSY/ino até setembro de 2013 [Jonathan L. Feng,
Philipp Kant, Stefano Profume e David Sanford.
(Physical Review Letters 111, a.n. 131802);
Rosenfeld, op. cit.].
É oportuno esclarecer que o astrofísico brasileiro Mario Novello (n. 1942) em artigos publica-
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dos em 2010 (arXiv:1003.5126v2 [physics.gen-ph], 10 março de 2010), em 2011 (Classical and
Quantum Gravity 28, a.n. 035003; International
Journal of Modern Physics A26, p. 3781) e, em
2012 (Physical Review D86, a.n. 063510) [este, em
parceria com o físico brasileiro Eduardo Henrique
Silva Bittencourt (n.1985)], propõe o mecanismo
gravitacional (a ação gravitacional do Universo
sobre suas partes) como gerador da massa de todas
as partículas elementares, inclusive à do bóson de
Englert-Higgs (EH), como Novello o denomina.
5) Tamanho (raio) do próton. Segundo o
MPPE, o raio (rp) do próton deveria ser sempre

o mesmo, independentemente da maneira de como
ele é calculado como, por exemplo, medindo os
níveis de energia do hidrogênio (H) em experimentos de espectroscopia ou por experimentos envolvendo o espalhamento de elétrons (e–) em um gás
de H ionizado, ou seja, formado só de prótons (p).
Esse tipo de espalhamento, segundo a QED, é descrito pela troca de fótons (γ) “virtuais” entre e- e p,
e o comprimento de onda (λ) desses γ depende da
distância entre essas PE durante a interação eletromagnética que ocorre entre elas, comprimento esse
que altera drasticamente a trajetória eletrônica.
Assim, elétrons que passam mais longe dos prótons produzem λ cada vez maiores, e o rp é codificado pelo comprimento de onda mais longo. Uma
série de experiências realizadas (do tipo: espalhamento e– – H ionizado) até 2010 indicava, em
média, que tínhamos: rp ≈ 0,877 f [1 fentômetro (f)
= 10-15 m]. Contudo, em 2010, duas experiências
realizadas, independentemente, nas quais um feixe
de múons (μ–, de massa em torno de 200 vezes a
massa do e–) disparado pelo acelerador do Instituto
Paul Scherrer, na Suíça, foi espalhado por um gás
de hidrogênio ionizado, experimentos esses conduzidos por Randolf Pohl, Aldo Antognini, François
Nez, Fernando D. Amaro, François Biraben, João
M. R. Cardoso, Daniel S. Covita, Andreas Dax,
Satish Dhawan, Luis M. P. Fernandes, Adolf Giesen,
Thomas Graf, Theodor Wolfgang Hänsch (n. 1941;
PNF, 2005), Paul Indelicato, Lucile Julien, Cheng-

Yang Kao, Paul Knowles, Eric-Olivier Le Bigot,
Yi-Wei Liu, José A. M. Lopes, Lívia Ludhova,
Cristina M. B. Monteiro, Françoise Mulhauser,
Tobias Nebel, Paul Rabinowitz, Joaquim M. F. dos
Santos, Lukas A. Schaller, Karsten Schuhmann,
Catherine Schwob, David Taqqu, João F. C. A.
Veloso e Franz Kottmann (Nature 466, p. 213, 8
de julho) e por Jan C. Bernauer, P. Achenbach, C.
Ayerbe Gayoso, R. Böhm, D. Bosnar, L. Debenjak,
M. O. Distler, L. Doria, A. Esser, H. Fonvieille, J.
M. Friedrich, J. Friedrich, M. Gómez Rodriguez de
la Paz, M. Makek, H. Merkel, D. G. Middleton, U.
Müller, L. Nungesser, J. Pochodzalla, M. Potokar,
S. Sánchez Majos, B. S. Schlimme, S. Sirca, Th.
Walcher e M. Weinriefer (Physical Review Letters
105, a.n. 242001, 10 de dezembro). Tais experiências encontraram que: rp ≈ 0,842 f. Recentemente,

em outubro de 2013 (Annual Review of Nuclear
and Particle Science 63, p. 175), Pohl, Ronald
Gilman, Gerald A. Miller e Krzysztof Pachucki
repetiram a experiência com hidrogênio muônico
e, praticamente, confirmaram que o próton tem
tamanho menor (rp ≈ 0,841 f) do que o calculado
pelo MPPE (rp ≈ 0,877 f). Em vista dessa discrepância, várias tentativas por intermédio do MPPE
foram apresentadas para explicá-la, sem obterem
êxito conforme se pode ler em: Jan C. Bernauer
e Randolf Pohl, Problema do Raio do Próton
(Scientific American Brasil 142, p. 32, março de
2014).
6) Em abril de 2014 a LHCb Collabotarion
(formada de 700 cientistas) anunciou a descoberta
(arXiv.org/abs/1404.1903v1 [hep-ex]) de uma
nova partícula botônica exótica – Z(4430)– – composta de quatro quarks (tetraquark, constituído
de pares de quarks e antiquarks), com nível de
precisão de 5,2 σ, ou seja, menos do que um em
um milhão de chances de erro, e que, no entanto,
não se encaixa no MPPE. Essa nova ressonância (B0 → ψ’ π– K+) decai pelo menos dez (10)
mais rápido do esperado. Note-se que essa nova
partícula já havia sido anunciada, no começo de
agosto de 2008, pela KEK Belle Collaboration do
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High Energy Accelerator Research Organisation
(KEK) localizado em Tsukuba, Japão. (Inovação
Tecnológica, 14 de abril de 2014). Registre-se,
também, que o Beijing Spectometer (BESCollaboration, constituído de cerca de 200 cientistas) já havia confirmado a existência de tetraquarks exóticos em 2013 {arXiv:1308.2760v1
[hep-ex]; arXiv:1309.1896 v1 [hep-ex]; (agosto/
setembro, 2013); arXiv:1310.1163 v1 [hep-ex];
arXiv:1310.4101 v1 [hep-ex]) (outubro,2013)}.
7) O MPPE e a Gravitação Quântica. Até o
presente momento (abril de 2014) ainda não se
conseguiu usar a MPPE para obter a Gravitação
Quântica. Esta quantização da gravidade tem sido
tentada por três caminhos, segundo nos conta o
físico norte-americano Lee Smolin (n. 1955) em
seu livro citado no início deste artigo. O primeiro
caminho é o da Teoria Quântica e o segundo, o da
Teoria da Relatividade Geral. O primeiro gerou a
Teoria das Supercordas (TSC), tratada acima; o
segundo produziu a chamada Teoria da Gravidade
Quântica com Laços, cujos primeiros trabalhos
foram realizados pelo próprio Smolin. Por fim,
a terceira via, considera que aquelas duas teorias
são incompletas e defeituosas, e busca princípios
fundamentais completos e sem anomalias. Aliás,
é oportuno notar que foi Witten quem afirmou o
seguinte: – A Teoria das Cordas é uma parte da
Física do Século 21 que caiu por acaso no Século
20, segundo nos fala o físico norte-americano
Brian Greene (n. 1963), em seu citado livro de
2001, também registrado no início deste artigo.
Tratadas as dificuldades do Modelo Padrão
das Partículas Elementares (MPPE), passemos
às do Modelo Padrão do Big Bang (MPBB). Em
1915 (Sitzungsberichte Preussische Akademie
der Wissenchaften 2, p. 844), Einstein formulou
a Teoria da Relatividade Geral (TRG) traduzida
pela Equação de Einstein (EE): Rµν - 1/2 gµν R
≡ Gµν = K Tµν, onde gµν (gµν) é o tensor métrico
riemanniano, Rµν é o tensor geométrico de Ricci,
Gµν é o tensor de Einstein, Tµν é o tensor energia-matéria, R = gµν, Rµν, K = 8 π G/c4 é a constante

de gravitação de Einstein, G é a constante de gravitação de Newton-Cavendish, c é a velocidade
da luz no vácuo, e µ, ν = 0, 1, 2, 3. Mais tarde,
em 1917 (Sitzungsberichte Preussische Akademie
der Wissenchaften 1, p. 142), Einstein encontrou
uma solução para a sua equação que, no entanto,
diferentemente da solução encontrada pelo astrônomo alemão Karl Schwarszchild (1873-1916),
em 1916 (Sitzungsberichte Preussische Akademie
der Wissenchaften 2, p. 189; 424), sua solução
era dinâmica. Contudo, por essa época, não havia
nenhuma evidência experimental sobre a dinâmica
do Universo, isto é, se o seu raio dependia do tempo.
Então, para contornar essa dificuldade, ele formulou a hipótese de que as forças entre as galáxias
eram independentes de suas massas e que variavam
na razão direta da distância entre elas, isto é, havia
uma “repulsão cósmica”, além, é claro, da “atração gravitacional Newtoniana”. Matematicamente,
essa hipótese significava acrescentar um termo ao
primeiro membro de sua equação – o famoso termo
cosmológico ou termo de repulsão cósmica (Λ gµν).
Desse modo, Einstein postulou que o Universo era
estático e, usando sua equação, demonstrou ser
o mesmo finito e de curvatura riemanniana positiva ou esférica. Em virtude disso, o seu modelo
cosmológico ficou conhecido como o Universo
Cilíndrico de Einstein, em que o espaço é curvo,
porém o tempo é retilíneo. Note-se que, em 1922
(Zeitschrift für Physik 10, p. 377), o matemático
russo Aleksandr Friedmann (1888-1925) resolveu a EE sem o termo cosmológico (Λ = 0) e, ao
assumir a hipótese de que a matéria homogênea do
Universo se distribuía isotropicamente no espaço,
encontrou duas soluções não-estáticas: em uma
delas o Universo se expandia com o tempo e, na
outra, se contraía.
A possibilidade teórica de um Universo em
expansão prevista por Friedmann começou a se
tornar realidade devido aos trabalhos realizados
pelo astrônomo norte-americano Edwin Powell
Hubble (1889-1953). Com efeito, em dezembro de
1924, trabalhando com o novo telescópio Hooker
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do Observatório de Monte Wilson, Hubble estava
examinando uma fotografia da nebulosa (galáxia)
de Andrômeda (M31) [M, do catálogo preparado
pelo astrônomo francês Charles Messier (17301817), em 1771]. Nesse exame, encontrou uma
estrela do mesmo tipo existente em nossa nebulosa
(galáxia), a Via Láctea. Continuando a estudar as
nebulosas fora de nossa Galáxia, chegou à seguinte
conclusão: – As galáxias são distribuídas no
espaço de modo homogêneo e isotrópico. Assim,
pela primeira vez, a uniformidade do Universo não
era colocada a priori, ela provinha de uma observação. Essas observações de Hubble foram publicadas em 1925 (Astrophysical Journal 62, p. 409)
e em 1926 (Astrophysical Journal 63, p. 236; 64, p.
321). Logo depois, em 1927 (Annales de la Societé
Scientifique de Bruxelles 47A, p. 49), o astrônomo
belga, o Abade Georges-Henri Edouard Lemaître
(1894-1966) confirmou teoricamente o modelo
dinâmico do Universo e, nessa ocasião, afirmou
que o Universo teria começado a partir da explosão
de um átomo primordial ou ovo cósmico. É oportuno registrar que, em 1929 (Proceedings of the
National Academy of Caienses 15, p. 169), Hubble
fez outra grande descoberta ao observar cerca de
18 galáxias próximas de nossa Galáxia e perceber que havia no espectro das mesmas um deslocamento para o vermelho (red shift). Interpretado
esse deslocamento como devido ao Efeito Doppler
(1846)-Fizeau (1848), o mesmo significava uma
fuga das galáxias, em relação ao observador. Ao
calcular a distância entre as várias galáxias, concluiu que (logo conhecida como Lei de Hubble):
- As galáxias se afastam uma das outras com uma
velocidade (V) proporcional à distância (D) que
as separam. A proporcionalidade (H0) entre V e H,

traduzida pela expressão V = H0 D, foi estimada
por Hubble, ainda nessa ocasião, no valor de: H0 ≅
500 km.s-1 (Mpc)-1 ≅ 0.5 × 10-9 anos-1, significando
dizer que a explosão do “ovo cósmico lemaîtriano”
acontecera há cerca de 109 anos. Como, em 1934
(Astrophysical Journal 74, p. 43), Hubble e o astrônomo norte-americano Milton La Salle Humason

(1891-1972) fizeram um novo cálculo para H0,

aquela lei passou então a ser conhecida como Lei
de Humason-Hubble, usada até hoje para calcular
a idade do Universo.
O Modelo Cosmológico de FriedmannLemaître foi, em 1948 (Physical Review 73,
p. 803) estudado pelos físicos norte-americanos
Ralph Asher Alpher (n. 1921), Hans Albrecht
Bethe (1906-2005; PNF, 1967) (de origem alemã)
e George Antonovich Gamow (1904-1968) (de origem russa), ocasião em que formularam o famoso
modelo cosmológico αβγ (Alpher, Bethe, Gamow),
no qual o “ovo cósmico lemaîtriano” formado de
nêutrons, no instante do Big Bang (BB) [nome
cunhado, pejorativamente, pelo astrofísico inglês
Sir Fred Hoyle (1915-2001), no último programa
de rádio de uma série intitulada The Nature of
Things que apresentou na British Broadcasting
Corporation (BBC), em 1950, uma vez que, também em 1948, e em trabalhos independentes,
Hoyle (Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society 108, p. 372) e os astrofísicos, o austro-inglês Sir Hermann Bondi (1919-2005) e o austro-norte-americano Thomas Gold (1920-2004)
(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
108, p. 252), haviam proposto o então conhecido
modelo cosmológico estacionário de Bondi-GoldHoyle (BGH)], se desintegrou em prótons e elétrons. Ao serem formados esses prótons, alguns
colidiram com nêutrons que ainda persistiam e,
gradualmente, iam formando núcleos mais pesados da Tabela Periódica, num processo que ficou
conhecido como nucleossíntese e, a temperatura
correspondente a essa explosão, conhecida como
radiação cósmica de fundo de microonda – RCFM
(“Cosmic Microwave Background” – CMB), foi
determinada, também em 1948 (Physical Review
74, p. 1198), por Alpher e o físico norte-americano
Robert C. Herman (1922-1997), também colaborador de Gamow, que encontraram para a RCFM
um valor de aproximadamente 5 K. É interessante
destacar que a RCFM foi detectada com o valor de
(3.5 ± 1) K, em 1965, em trabalhos independentes
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dos norte-americanos, os astrofísicos Robert Henry
Dicke (1916-1997), Phillip James Edwin Peebles
(n. 1935), Peter Guy Roll e David Todd Wilkinson
(1935-2002) (Astrophysical Jornal 142, p. 414) e
os radio-astrônomos Arno Allan Penzias (n. 1933;
PNF, 1978) (de origem alemã) e Woodrow Wilson
(n. 1936; PNF, 1978).
Muito embora a detecção da RCFM, em 1965,
tenha dado bastante crédito ao (MPBB), este
começou a ser contestado nas décadas de 1960 e
1970, em virtude de sua dificuldade em explicar
quatro grandes problemas (puzzles). O primeiro
deles, conhecido como problema do horizonte
(horizon puzzle), refere-se à homogeneidade e isotropia do Universo; o segundo, conhecido como
problema da planura (flatness puzzle), diz respeito à densidade Ω de massa do Universo, cujo
valor, de acordo com o MPBB, é dado por: Ω –
1 proporcional a t2(1-n), com n < 1. Assim, se Ω <
1, a densidade de massa é insuficiente para deter
a expansão, e o Universo continuará a expandirse para sempre; se Ω > 1, a expansão acabará, e
o Universo presumivelmente colapsará em outra
“bola de fogo” (big crunch), significando que ele
é fechado; por fim, se Ω = 1, então a expansão
seguirá para sempre, e sempre diminuindo, mas
sem chegar nunca a parar totalmente, indicando
que o Universo é plano. O terceiro dos problemas enfrentados pelo MPBB relaciona-se com
as inhomogeneidades (inhomogeneity puzzle) do
Universo observável, composto de galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias, uma vez que, por aquela teoria, esse espectro de não-uniformidade deve ser considerado ad
hoc no MPBB, como parte de suas condições iniciais. Por fim, o quarto problema tem haver com
a produção de monopolos magnéticos (MM) na
ocasião do início do Universo, daí esse problema
ser conhecido como o problema dos monopolos
(monopole puzzle). Registre que tais partículas,
previstas pelo físico inglês Paul Adrien Maurice
Dirac (1902-1984; PNF, 1933), em 1931, ainda
não foram observadas.

É oportuno destacar que esses puzzles
foram resolvidos por Modelos Cosmológicos
Inflacionários (MCI), desenvolvidos no final da
década de 1970 e no começo da década de 1980.
Com efeito, em 1979 (Zhurnal Eksperimental´noi
i Teoretiskoi Fiziki Pis´ma 30, p. 719), o físico
russo Aleksandr A. Starobinsky (n. 1950) apresentou a ideia de ter havido um período inflacionário na criação do Universo; em 1981 (Physical
Review D23, p. 347), o físico norte-americano Alan
Harvey Guth (n. 1947) apresentou seu Modelo
Inflacionário (MI), segundo o qual o Universo
teria também começado com um BB, ocorrido
entre 15 e 20 bilhões de anos atrás, porém, logo
em seu começo sofreu um período de expansão
muito acelerada, isto é, uma inflação, durante o
qual o Universo passou do tamanho de um próton
para o tamanho de uma uva (aumentou cerca de
1050 vezes), durante o período de 10-35 segundos
contado a partir do BB. No entanto, esse Modelo
Cosmológico Inflacionário de Starobinsky-Guth
(MCIS-G) apresentava um problema: se a fase
de transição entre o Universo “super-resfriado” e
o estado de expansão linear atual ocorresse subitamente, haveria a formação de “bolhas” (como
ocorre no surgimento de cristais de gelo em qualquer água superfria) que se expandiriam gradualmente e se juntariam umas às outras, até a situação
de expansão linear do Universo que perdura até
hoje. Porém, mesmo que as “bolhas” crescessem à
velocidade da luz, estariam se afastando umas das
outras e, portanto, nunca se juntariam. Essa dificuldade foi resolvida, em 1982, em trabalhos independentes realizados pelos físicos, o russo Andrei
Dimitrievich Linde (n. 1948), e os norte-americanos
Andréas Albrecht (Physics Letters B129, p. 177)
e Paul Joseph Steinhardt (n. 1952), ao formularem o Novo Modelo Cosmológico Inflacionário
(NMCI), segundo o qual o fato de as “bolhas”
não se juntarem poderia ser evitado se fossem tão
grandes que nossa região do Universo estivesse
toda contida numa única bolha que, no entanto,
deveria ser maior do que o Universo à época, con-
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forme foi mostrado pelo astrofísico inglês Stephen
William Hawking (n. 1942) e seus colaboradores
Ian G. Moss e John M. Stewart, em 1983 (Physical
Review D26, 2681), e que as flutuações quânticas iniciais deveriam crescer mais do que o esperado. O próprio Linde, em 1983 (Physics Letters
B129, p. 177), apresentou o Modelo Cosmológico
Inflacionário Caótico (MCIC), no qual não há
transição de fase ou super-resfriamento.
Ainda como tema importante para a análise
do MPBB, é interessante tratar, rapidamente, do
buraco negro (BN). Em 27 de novembro de 1783,
o filósofo natural e geólogo inglês John Michell
(1724-1793) discutiu na Royal Society of London
a possibilidade de estrelas suficientemente compactas parecerem totalmente escuras. Em 1795,
o matemático e astrônomo francês Pierre Simon,
Marquês de Laplace (1749-1827), em seu célebre trabalho intitulado Exposition du Système
du Monde (“Exposição do Sistema do Mundo”),
voltou a mencionar essa mesma possibilidade
usando a Mecânica Celeste Newtoniana Com o
desenvolvimento da TGR, a observação de Hubble
sobre a expansão do Universo, e o estudo sobre
a evolução estelar [a partir do famoso diagrama
de Hertzsprung-Russel (1911/1914)], entre 1938
e 1939, o físico norte-americano Julius Robert
Oppenheimer (1904-1964), com a colaboração
dos também físicos norte-americanos Robert
Serber (1909-1997) [Physical Review 54, p. 540
(1938)], George Michael Volkoff (1914-2000) (de
origem russa) [Physical Review 55, p. 374 (1939)]
e Hartland Snyder (1913-1962) [Physical Review
56, p. 455 (1939)], mostraram que quando todas
as fontes termonucleares de energia são exauridas de uma estrela suficientemente pesada, então
a contração gravitacional continuará indefinidamente até seu colapso total, colapso esse denominado pelo físico norte-americano John Archibald
Wheeler (1911-2008), em 1968 (American Scholar
37, p. 248; American Scientist 56, p. 1), de black
hole (“buraco negro”). Em 1969 [Nuovo Cimento
(Numero Speciale) 1, p. 252), o físico inglês Roger

Penrose (n. 1931) mostrou que existe uma superfície no espaço-tempo em torno de um BN, conhecida como ergosfera ou horizonte de eventos (HE),
na qual qualquer objeto que nela adentre poderá
sofrer dois efeitos: ou desaparecerá em seu interior, ou será devolvido para fora dele com energia
maior que tinha antes. Essa superfície apresenta a
propriedade de não deixar escapar nada de seu interior. Mais tarde, em 1974 (Nature 248, p. 30) e em
1975 (Communications in Mathematical Physics
43, p. 199), Hawking conjecturou a hoje famosa
Radiação de Hawking (RH). Vejamos como.
Segundo a Mecânica Quântica (Teoria Quântica
de Campos), pares de partículas-antipartículas virtuais são constantemente criados e imediatamente
aniquilados no vácuo quântico. Contudo, perto
do HE de um BN, devido à atração gravitacional,
uma das partículas do par pode ser capturada pelo
BN enquanto a outra escapa constituindo a RH.
Ainda para Hawking, essa radiação ocorria aleatoriamente [devido ao Princípio da Incerteza de
Heisenberg (1927)], ou seja, ela seria incapaz de
carregar informação.
Em resumo, o MPBB nos diz que o Universo
começou com uma grande explosão no vácuo
quântico e que aconteceu há 13,7 × 109 anos. Até
10-43 s (tempo de Planck) as quatro forças (interações) da Natureza (gravitacional, eletromagnética, fraca e forte) eram unificadas. A era da inflação começa em 10-38s, ocasião em que o Universo
cresce 1030 vezes em 10-36s. Então, a gravitacional
e logo depois a forte, se separaram das outras duas
forças. Em 10-10 s, a eletromagnética se separou
da fraca, ficando o Universo cheio de um plasma
quente de quark-glúon, além de léptons e antipartículas. Por sua vez, os hádrons/antihádrons
[p.e.: próton (p) e antipróton (p)] só começaram a
se formar em 10-7s. Estes, então, começaram a se
aniquilarem (eles desaparecem e aparecem apenas
fótons) deixando apenas um pequeno resíduo de
hádrons (prótons), como veremos mais adiante.
Quando o Universo tinha 10-1s de vida, formaramse os léptons/antiléptons [p.e.: elétron (e–) e pósi-
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tron (e+)] até que a aniquilação entre eles deixou
apenas um pequeno punhado de léptons (elétrons).
Entre 3 e 20 minutos depois do BB, começou a
formação dos elementos químicos, a chamada
nucleossíntese (prótons e nêutrons começam a formar o núcleo atômico), cuja teoria foi formulada
em 1948, segundo analisamos antes. O plasma
de elétrons e núcleos existiu por cerca de 300.000
anos até que a temperatura do Universo atingisse
5.000ºC quando então átomos de hidrogênio (1H2)
e hélio (2He4) foram formados.
Ainda com relação ao MPBB, é interessante destacar que, em 1967 [Pis´ma Zhurnal
Eksperimental´noi I Theoreticheskoi Fiziki 5, p. 32
(JEPT Letters 5, p. 24)], o físico russo Andrey
Dmitriyevich Sakharov (1921-1989; PNPaz, 1975)
propôs que foi a violação da simetria carga-paridade (SCP) logo após o BB, a responsável pela
RCFM. Com efeito, segundo o MPBB, se a SCP
fosse preservada, essa explosão deveria produzir
quantidades iguais de matéria e antimatéria [p.e.:
próton (p) e antipróton (p); elétron (e–) e pósitron
(e+)] e que se cancelariam, segundo o mecanismo
do aniquilamento, produzindo um mar de fótons.
A quebra da SCP, segundo Sakharov, foi a responsável da existência hoje de apenas matéria hadrônica (bárions e mésons) no Universo. Hoje se sabe
que, por ocasião do BB, para cada bilhão (109) de
aniquilamento (p - p) sobrou um p e que 99% dos
fótons do Universo (RCFM) resultaram desse aniquilamento. O restante (1%) decorre da luz vinda
das estrelas.
Trataremos, agora, das dificuldades do MPBB
e as tentativas de contorná-las.
1. Anisotropia da RCFM. Depois da descoberta “acidental” da RCFM, em 1965, como
destacamos acima, vários astrofísicos e radioastrônomos começaram a desenvolver novos equipamentos para medir a RCFM. O Prêmio Nobel de
Física de 2006 (PNF/2006) (Bassalo, www.searadaciencia.ufc.br) foi atribuído aos astrofísicos norte-americanos John Cromwell Mather (n. 1946) e
George Fitzgerald Smoot III (n. 1945) por haverem

desenvolvido tais equipamentos. Vejamos como
isso aconteceu e quais as consequências. No final
de janeiro de 1974, Mather aceitou o convite do
físico norte-americano Patrick Thaddeus (n. 1932)
para realizar um pós-doutoramento no Goddard
Institute for Space Studies (GISS), situado em
New York, com seu Goddard Space Flight Center
(GSFC), em Greenbelt, Maryland. No verão de
1974, a NASA anunciou o envio de novas missões
(estas iniciadas em 1959) dos foguetes espaciais,
Solid Controlled Orbital Utility (Scout) e Delta
e estava recebendo propostas para novas pesquisas espaciais. Thaddeus [que já havia, em 1972
(Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics
10, p. 305), medido a temperatura da RCFM
usando a espectroscopia de moléculas interestelares de cianogênio (C2N2)], perguntou aos seus colaboradores se tinham alguma ideia para apresentar à
NASA. Mather disse-lhe que seu projeto de Tese
poderia ser aproveitado, uma vez que a principal
dificuldade com o dispositivo que trabalhou na
Tese, qual seja, a influência da atmosfera na propagação da radiação cósmica, poderia ser contornada,
pois o equipamento atingiria alturas bem maiores
do que às dos balões atmosféricos. Em vista disso,
Thaddeus pediu que Mather formasse uma equipe
para trabalhar nesse projeto e sugeriu os nomes dos
físicos norte-americanos Rainer Weiss (n. 1932)
(de origem alemã), do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) e Wilkinson (um dos teóricos
da explicação da RCFM, como vimos acima). Aos
físicos Thaddeus, Mather, Weiss e Wilkinson, juntou-se o norte-americano Michael Hauser, que acabara de chegar ao GISS/GSFC, com seus colegas
também norte-americanos Dirk Muehlner e Robert
F. Silverberg e, então, começaram a desenvolver
um equipamento composto de quatro instrumentos: um interferômetro de radiação infravermelha
(RIV) longínqua para medir o espectro da RCFM;
dois instrumentos para medir a anisotropia (variação do brilho em diferentes direções) dessa radiação de fundo; e um instrumento para procurar a
RIV de fundo das primeiras galáxias.
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No começo de 1976, Hauser convidou Mather
e sua equipe para trabalhar no projeto que estes
haviam concebido e que tinha como base um criostato de hélio líquido, que seria construído pela
Ball Aerospace Division, em Boulder, Colorado.
Por fim, de posse de cerca de 150 propostas, no
outono de 1976, a NASA escolheu uma equipe
de físicos que pertenciam aos principais projetos daquelas propostas: Samuel Gulkis, Hauser,
Mather, Smoot III, Weiss e Wilkinson. Assim, essa
equipe, juntamente com a física norte-americana
Nancy W. Boggess [responsável pela astronomia
de RIV do projeto Infrared Astronomical Satellite
(IRAS) (“Satélite Astronômico Infravermelho”)
da NASA] e uma equipe de engenheiros do GSFC
começaram a desenvolver o Cosmic Background
Explorer (COBE) (“Explorador de Radiação
Cósmica de Fundo”). Para cada físico dessa equipe
foi dado uma tarefa diferente. Com efeito, Smoot
III seria responsável pelo Differential Microwave
Radiometer (DMR) (“Radiômetro Diferencial
de Microondas”); Hauser, pelo Diffuse Infrared
Background Experiment (DIRBE) (“Experimento
de Fundo Infravermelho Difuso”); e Mather, pelo
Far Infrared Absolute Spectrophotometer (FIRAS)
(“Espectrofotômetro Absoluto de Infravermelho
Distante”). Além disso, Weiss foi designado chefe
(chairman) do Science Working Group (SWG), da
NASA, e Mather escolhido para coordenar o trabalho entre físicos e engenheiros.
Agora, tratemos das observações e análises
dos resultados obtidos pelo COBE/DMR/DIRBE/
FIRAS sobre a anisotropia da RCFM. Em 1992
(Astrophysical Journal Letters 396, p. L1; L7;
L13), essa equipe anunciou que a RCFM apresentava pequenas oscilações (≈ 30 μK) e variação
em sua temperatura (ΔT/T ≈ 10-5). Observe-se
que, usando um bolômetro levado por um balão
para detectar pequenos comprimentos de onda da
RCFM, Ken Ganga, Edward S. Cheng, Stephen
S. Meyer e Lyman Page, em 1993 (Astrophysical
Journal Letters 410, p. L57), confirmaram aquela
anisotropia da RCFM. Registre-se que o COBE foi

lançado em 18 de novembro de 1989 pela NASA e
encerrou sua missão científica no dia 23 de dezembro de 1993. É interessante destacar que a anisotropia da RCFM referida acima indicava que a
Via Láctea estava sendo atraída por um objeto de
enorme tamanho e durante bilhões de anos. Note-se
que, em 1988 (Astrophysical Journal 327, p. 19),
os astrofísicos Donald Lynden-Bell (n. 1935)
(inglês), Sandra M. Faber, David Bernstein, Roger
L. Davies, Alan Dressler, R. J. Terlevich e Gary
Werner – conhecidos como os Sete Samurais – postularam a existência de um Grande Atrator, representado por uma enorme região difusa do espaço,
em torno de 250 milhões de anos-luz distante da
Via Láctea e na direção das constelações de Hydra
e de Centaurus, e que é a responsável pelo movimento de nossa galáxia.
Depois de encerrada a missão do COBE seus
dados passaram a ser examinados. Enquanto isso,
a NASA começou a desenvolver um novo projeto
para realizar medidas mais apuradas da RCFM
numa resolução 35 vezes melhor do que a do
COBE. Assim, em 30 de junho de 2001, a NASA
lançou o satélite Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe (WMAP) (sem a participação de Mather),
cuja missão foi encerrada em setembro de 2003, e
seus dados foram examinados por um período de
três anos, e apresentados, em 2007 (Astrophysical
Journal Supplement 170, p. 288), por G. Hinshaw,
M. R. Nolta, Charles L. Bennett (n.1956), R.
Bean, O. Doré, M. R. Greason, J. Halpern, R. S.
Hill, N. Jarosik, A. Kogut, E. Komatsu, P. Limon,
N. P. Odegard, Meyer, Page, H. V. Peiris, David
N. Spergel (n. 1961), G. S. Tucker, L. Verde, J. L.
Weiland, E. Wollack e Edward L. Wright. Neste
trabalho, foi anunciado que o nosso Universo tem
a idade de (13,73 ± 0,15) bilhões (109) de anos, que
é composto de 23% de matéria escura, 73% de
energia escura e 4% de matéria comum (hadrônica). Além do mais, sua velocidade de expansão
é de 21,8 km/s/milhão de anos-luz e sua densidade
de massa crítica apresentando o seguinte valor:
Ω = 1,024 ± 0,015, o que significa dizer que o

Estamos no Limiar de Uma Nova Física?

nosso Universo possui uma geometria praticamente euclidiana e que se expandirá para sempre.
Observe-se que a geometria do espaço-tempo é
determinada pela observação das ondas sonoras do
plasma (fótons + bárions) primordial [Smoot III,
Nobel Lecture (08 de Dezembro de 2006; Nobel
e‑Museum)].
2. Expansão do Universo. O Prêmio
Nobel de Física de 2011 (PNF/2011) (Bassalo,
www.searadaciencia.ufc.br) foi atribuído aos
astrofísicos norte-americanos Saul Perlmutter
(n. 1959), Brian P. Schmidt (n. 1970) e Adam Guy
Riess (n. 1967) pertencentes aos projetos High-Z
Supernova Search Team (H-ZSST) e Supernova
Cosmology Project (SCPj), cujos trabalhos resultaram na descoberta da expansão do Universo em
1998 (Astronomical Journal 116, p. 1009). Note-se
que o H-ZSST foi criado, em 1994, por Schmidt e
o astrofísico norte-americano Nicholas B. Suntzeff
(n. 1952) para detectar uma possível desaceleração do Universo observando Supernovas do Tipo
Ia (SN Ia). Em 1995, Schmidt levou o H-ZSST
para o Mount Stromlo Observatory da Australian
National University. Observe-se que, em 1995
(Astrophysical Journal Letters 438, p. L17),
Riess, W. H. Press e o astrofísico norte-americano Robert P. Kirshner (n. 1949) estudaram o
movimento de um grupo de estrelas, o chamado
grupo local, usando as formas das curvas de luz
das SN Ia. Observe-se que essas curvas de luz
foram medidas usando câmaras criogênicas com
sensor CCD (o sensor “Charge-Coupled Device”,
foi inventado em 1970) [ver PNF/2009 (Bassalo,
www.searadaciencia.ufc.br)] que foram construídas para observar as SN 1986G e SN 1987A, e
cujos resultados foram publicados, respectivamente, em 1987 (Publications of the Astronomical
Society of Pacifc 99, p. 592), por um grupo de
astrônomos liderados pelo astrônomo norte-americano Mark M. Phillips (n.1951) e por Suntzeff, e
em 1988 (Astronomical Journal 95, p. 1087), por
M. M. Phillips, S. R. Heathcote, Mario Hamuy e
M. Navarrete.

A descoberta da expansão do Universo, em
1998 (registrada acima), foi confirmada, em
1999, em trabalhos independentes, realizados pelo
H-ZSST (Astronomical Journal 117, p. 707) e pelo
Supernova Cosmology Project (SCPj), liderado por
Perlmutter (Astrophysical Journal 517, p. 565).
Hoje, sabe-se que a velocidade de expansão é de
21,8 km/s/milhão de anos-luz, segundo registramos antes.
Em conclusão, vejamos como os astrofísicos
estão contornando essas dificuldades.
1) Em 1979, apareceram as primeiras propostas
de Universos Sacolejantes (Bouncing Universes)
que não consideram o Universo como tendo um
começo (caso do BB), e sim, propõem um Universo
sacolejante (bouncing) que passou por um ponto
de volume mínimo. Os dois primeiros desses
modelos foram apresentados pelos cosmólogos, os
russos Vitaly N. Melnikov e S. V. Orlov (Physics
Letters A70, p. 263), tendo campos escalares, com
quebra espontânea de simetria, como fontes, e os
brasileiros Mário Novello (n. 1942) e José Martins
Salim (n. 1951) (Physical Review D20, p. 377),
tendo fótons não lineares como fontes. Esse tipo
de Universo Eterno se caracteriza por apresentar
um volume mínimo, mas não nulo e, portanto, uma
energia (E) máxima, mas não infinita (E = ∞) como
prevê o MPBB, pois, segundo este modelo, no
começo do Universo, o volume era nulo e o tempo
também nulo (Δt = 0), acarretando, pelo Princípio
da Incerteza de Heisenberg (postulado em 1927) –
Δ E Δt ≈ h – que ΔE = ∞.
2) Em 1983 (Astrophysical Journal 270, p. 365),
o físico israelense Mordehai Milgrom (n. 1946)
propôs a MOND (Modified Newtonian Dynamics),
uma modificação da gravitação newtoniana, ou
seja, esta só vale até um determinado limite da
aceleração: a0 ~ 10-8 cm/s2. Assim, quando g <<

a0, a força de Newton passa a ser proporcional ao
quadrado da aceleração (F ∝ a2). Observe-se que,
em 2004 (arXiv:astro-ph/0403694v1, 30 March), o
físico israelense Jacob David Bekenstein (n. 1947)
(de origem mexicana) desenvolveu a versão rela-
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tivística da MOND, introduzindo três diferentes
campos no espaço-tempo para substituir o campo
gravitacional.
3) Em 1984 (General Relativity and
Gravitation 16, p. 535), Novello e Hans Heitzmann
(n. 1940) propuseram um novo modelo para explicar o Universo – o Dynamical Eternal Universe
Scenario (DEUS) – que descreve um Universo
aberto, tipo-Friedmann, eterno e sem singularidade, criado espontaneamente a partir da instabilidade de um estado de vácuo, instabilidade essa
induzida pela interação deste vácuo com estruturas
geométricas especiais, como o wist {estrutura da
geometria de Weyl [Hermann Weyl, Space-TimeMatter (Dover, 1952)] na qual as variações de
comprimento são integráveis ao longo dos caminhos fechados}, no começo da fase expansiva do
Universo. Ainda segundo esse modelo, cujas primeiras ideias foram apresentadas por Novello, em
1982 (CBPF-CS-001/82), a matéria continua sendo
criada no Universo, por intermédio da flutuação de
imensos vazios no espaço-tempo, os chamados
núcleos atrasados de matéria ou buracos brancos
[conceito introduzido por Penrose, que apresenta
uma estrutura semelhante ao buraco negro, e possui um horizonte de eventos que permite a passagem no sentido oposto, isto é, de dentro para fora]
e que, em vista disso, o Universo pode expandir-se
e contrair-se entre o infinito passado e o infinito
futuro sem, contudo, passar pela singularidade
do início da criação. Nesse Universo Viscoso de
Novello-Heintzmann, os problemas (puzzles) do
MPBB não existem e, portanto, o raio do Universo
evolui estritamente de acordo com as leis da Física,
e sua equação é dada por. Ro (t) /R (t) = H0 → R(t)

= exp (H0 t).
4) Em 1993 (Astrophysical Journal 410, p. 437)
e em 1994 (Astronomy and Astrophysics 289,
p. 729; Monthly Noticies of the Royal Astronomical
Society 267, p. 1007), os astrofísicos, os ingleses
Hoyle, Geoffrey Roland Burbidge (1925-2010)
e o indiano Jayant Vishu Narlikar (1938-2010)
desenvolveram o Universo Cosmológico Quase

Estacionário partindo de um Princípio de Mínima
Ação, explicando então como a matéria e a radiação apareceram no Universo. Esse princípio inclui
a possibilidade de uma linha-mundo (equivalente
quadridimensional da trajetória tridimensional)
típica de uma partícula ter um começo. Por intermédio de um campo escalar de criação, que atua
negativamente no processo de mini-criação da
matéria, ele contrabalança a energia positiva de
criação. A mini-criação causa uma expansão no
Universo, que reduz o valor médio daquele campo,
tornando difícil uma nova mini-criação. A gravidade então atua superando a expansão e o Universo
se contrai, aumentando aquele campo até que nova
mini-criação ocorra. Segundo esse modelo, o
Universo é eterno e infinito, alternando expansões
que duram cerca de 40 bilhões de anos, com contrações. A massa é eternamente criada em buracos
brancos e com o valor da massa de Planck, dada
por: MP = 10-5 g.
5) Em 1995 (Physical Review D52, p. 1837),
Bharat Ratra e Peebles formularam o Universo
Cosmológico Inflacionário Aberto para explicar
a origem do Universo. Nesse modelo, ao contrário de outras teorias de inflação que pressupõem
uma quantidade grande de inflação, o novo tipo de
inflação proposto – a inflação aberta – pode produzir um Universo em que a relação entre a densidade real e a densidade crítica do Universo (Ω0) é
menor do que um (Ω0 < 1). É interessante registrar
que Peebles é autor da seguinte frase: – Se a inflação está errada, então DEUS desperdiçou um bom
truque! A inflação é uma linda teoria. Contudo,
existem muitas ideias lindas que a Natureza decidiu não usar, assim como não devemos nos queixar
muito se estiver errada.
6) Em 1996 (Physical Review Letters 76,
p. 2617), o astrofísico português João Carlos Rosa
Magueijo (n. 1967), Albrecht, David Coulson
e Pedro Ferreira apresentaram um modelo para
explicar, sem usar modelos inflacionários, a anisotropia da RCFM registrada pelo COBE. Note-se
que, em 1999 (Physical Review D59, p. 043516),
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Albrecht e Magueijo apresentaram o Universo
VSL (Varying Speed of Light) para explicar os
problemas (puzzles) cosmológicos referidos neste
artigo. [João Magueijo, Faster Than the Speed
of Light: The Story of a Scientific Speculation
(Perseus Publishers, 2003)].
7) Em 1998 (Physical Review D58, a.n. 023501),
os físicos, o norte-americano John Richard Gott III
(n.1947) e o chinês Li-Xin Li investigaram a possibilidade de o Universo se autocriar. Registre-se
que, antes, em 1994 (Physical Review D50, a.n.
R6037), Li havia mostrado que a explosão do vácuo
quântico poderia ser impedida colocando uma
esfera reflexiva entre as “bocas” de um buraco de
minhoca (worm hole). Em 1999 (Physical Review
D59, a.n. 123513), P. F. González-Díaz investigou
a estabilidade do Universo Autocriador de Gott
III-Li.
8) Em 1999 (Physical Review D60, p. 081301),
Dragan Huterer e Michael S. Turner (n. 1949) usaram, pela primeira vez, o termo energia escura
(EnE ou DE: dark energy) para explicar a expansão inesperada do Universo, observada em 1998 e
confirmada em 1999, segundo vimos antes.
9) Em 1999 (The Astrophysical Journal 523,
p. L99), o astrônomo norte-americano Stacy Sutton
McGaugh (n. 1964) usou a MOND para explicar a
RCFM.
10) Em 2001 (arXiv:astro-ph/0108103v1,
August), Turner propôs um novo Modelo
Cosmológico (MC) tendo a Equação de Einstein
(EE) como base, porém com Λ com outro significado físico, qual seja: ρvac gµν, sendo ρvac a densidade de energia do vácuo quântico, acrescentouse ao segundo membro da EE e esta ficou com o
seguinte aspecto: Gµν = (8 π G/c4) (Tµν + ρvac gµν).
Para Turner, seu MC tem as seguintes características: 1) O Universo está acelerando e sua geometria é plana; 2) Houve uma inflação no início da
formação do Universo; 3) As inhomogeneidades
da densidade do Universo decorrem das flutuações
quânticas durante a inflação; 4) A composição do
Universo é de ≈ 2/3 de EnE, ≈ 1/3 de matéria escura

[esta foi pela primeira vez observada pelo astrônomo búlgaro-suíço-norte-americano Fritz Zwicky
(1898-1974), em 1937 (Astrophysical Journal 86,
p. 217)] e 1/200 de estrelas brilhantes; 5) O conteúdo de matéria do Universo é de: (29 ± 4)% de
matéria escura fria; (4 ± 1)% de matéria hadrônica conhecida (elétrons, prótons, nêutrons etc.);
~ 0,3% de neutrinos. Ainda nesse artigo, Turner
afirma que a EnE, por ser de natureza difusa e se
tratar de um fenômeno de baixa energia, não pode
ser produzida em aceleradores de partículas e, portanto, o laboratório natural – e talvez único – para
observá-la é o próprio Universo.
11) Em 30 de junho de 2001, a NASA lançou
o WMAP, cujos resultados analisados foram apresentados acima e assim resumidos: o Universo tem
a idade de (13,73 ± 0,15) bilhões (109) de anos; ele
é composto de 23% de matéria escura, 73% de
energia escura e 4% de matéria comum (hadrônica); e apresenta uma geometria praticamente
euclidiana (observada desde 2000) e que se expandirá para sempre, sem a possibilidade de haver um
big crunch.
12) Em 2004 (The Astrophysical Journal 611,
p. 26), McGaugh apresentou uma comparação
entre os resultados experimentais do WMAP e as
previsões do MOND.
13) Em 2006 (The Astrophysical Journal
648, p. L109), os astrônomos Douglas Clowe,
Marusa Bradac, Anthony H. Gonzalez, Maxim
Markevitch, Scott W. Randall, Christine Jones e
Dennis Zaritsky estudaram o resultado da colisão
entre dois aglomerados de galáxias, ocorrida há
cerca de 100 milhões de anos. O resultado final
dessa colisão deu origem ao aglomerado conhecido
como Projétil (bullet) – 1E0657-556, considerado
como uma prova empírica direta da existência da
matéria escura. Para maiores detalhes dessa descoberta, ver: SPACE.com (23 de agosto de 2006) e
Ciência Hoje 39 (231) (outubro de 2006).
14) Em abril de 2009, foi lançado o satélite
Planck Surveyor pela European Spacial Agence
(ESA) (“Agência Espacial Européia”) cujas novas
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observações espaciais mostrarão se há ou não
necessidade de modificar a cosmologia newtoniana/einsteiniana.
15) Em 10 de julho de 2010 (arXiv: 1007.1750v1
[physics.gen-ph]), o físico chinês Wun-Yi Shu propôs Universos Cosmológicos Sem Big Bang, que
são caracterizados por quatro aspectos: I) a velocidade da luz (c) e a constante gravitacional (G)
não são constantes e variam com a evolução do
Universo; II) o tempo não tem começo e nem fim;
III) a secção espacial do Universo é uma 3-esfera;
IV) o Universo experimenta fases de aceleração e
de desaceleração.
16) Em 2011 (Journal of High Energy Physics
4, p.29), o físico alemão Erik Peter Verlinde
(n. 1962) propôs uma origem entrópica para a cosmologia newtoniana/einsteiniana.
17) Em 2011 (Physical Review Letters 106, a.n.
121303), McGaugh apresentou um novo teste do
MOND com galáxias ricas em gases.
18) Em julho de 2012 (arXiv.org.
abs/1207.3123), os físicos norte-americanos Ahmed Almheiri, Donald Marolf, Joseph
Polchinski (n.1954) e James Sully propuseram o
Paradoxo Parede de Fogo (PPF) (firewall paradox) sobre a possibilidade de uma informação sair
ou não de um buraco negro (BN). Assim, segundo
esses físicos, se a informação pode sair de um
BN, segundo a Radiação de Hawking (ver acima),
então isso pode produzir grandes quantidades de
energia criando uma “parede de fogo” no horizonte

de eventos (ver acima) do BN e, portanto, irá consumir imediatamente qualquer objeto que cruze
a PPF e se dirija para o interior do BN. Contudo,
segundo a TGR, a passagem de um corpo por
aquele horizonte é quase imperceptível. Daí o PPF.
(Inovação Tecnológica, 01/02/2014; New Scientist
e Nature, 29/01/2014).
19) Em 2013 (The Astrophysical Journal 766,
p. 22; 775, p. 139), McGaugh e Milgrom usaram o
MOND para explicar as estrelas anãs da Galáxia
de Andrômeda.
20) Em janeiro de 2014 (arXiv.org/
abs/1401.5313), o físico alemão Christof Wetterich
(n. 1952) propôs um modelo de Universo sem
expansão [iniciado por ele em 1988 (Nuclear
Physics B302, p. 645; 668)], um universo de
gravidade variável cuja característica principal é
uma forte variação temporal da massa de Planck
(MP = 10-5 g), com a massa das partículas propor-

cionais a MP e crescendo exponencialmente. Esse
modelo pode substituir a expansão do Universo e
criar um modelo cosmológico no qual há inflação,
há também domínio da RCFM, e da existência da
matéria e energia escuras, sem a necessidade da
singularidade do BB.
21) Em janeiro de 2014 (arXiv.org.abs/
1401.5761), Hawking propôs a não existência do
buraco negro para resolver o PPF.
22) Em fevereiro de 2014 (arXiv.org/abs/
1402.5031), Wetterich voltou a tratar de seu universo de gravidade variável.
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Abstract
It is presented a short analysis of the movie Clockwork Orange, (1972, EUA, by
Stanley Kubrick).
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1. O filme o behaviorismo
A presente atividade constitui-se numa análise crítico-interpretativa do filme [1] “Laranja
Mecânica” (1971) de Stanley Kubrick (o qual, por
sua vez, é uma adaptação de um romance de 1962,
escrito por Anthony Burgess [2]), numa tentativa
de estabelecer-se correlações entre o filme e a psicologia behaviorista.
O filme, ou antes, a história por ele retratada,
passa-se em um cenário futurista, no qual a personagem principal do filme (visivelmente um sociopata) pratica toda uma série de atos de delinquência (tortura, estupro, etc.) de caráter efetivamente
patológico.
Uma vez preso o delinquente (Alex DeLarge),
promove-se uma tentativa de “recuperá-lo” para
a vida em sociedade, por meio da (tentativa de)
modificação de seu comportamento, por meio de
condicionamento psicológico (daí a relação do
filme com o behaviorismo), expondo-o a um “tratamento de choque” o qual inclui, dentro outros
procedimentos, expô-lo a cenas de violência, a fim
de que o mesmo associe tais cenas a desprazer.
A metodologia empregada é visivelmente de
fundo/essência behaviorista, tentando gerar em
Alex uma associação entre violência e desprazer
que o leve a sentir-se “desmotivado” a praticar atos
violentos.
Após ser libertado após submeter-se a dois anos
de tratamento, Alex parece estar “curado”, isto é,
sem os instintos violentos que o caracterizavam
antes. Porém já não exibe traços mínimos de reação

à atos violentos, tornando-o, em verdade, indefeso
diante da agressividade das pessoas em situações
comuns do dia a dia.
Muito embora a “cura” de Alex seja uma espécie de ponto positivo em favor do behaviorismo,
há, implicitamente, a crítica de que o uso de metodologias que tem por base o condicionamento, terminam por descaracterizar o ser humano, aparentemente privando-lhe do livre arbítrio e tornando-o
uma espécie de “autômato”.
Muito embora em nosso dia a dia exibamos,
em muitos momentos, comportamentos fruto do
condicionamento (tal como associar o “sinal” que
marca o fim da aula à “ir embora”), fato é que,
como metodologia de formação ou modificação do
caráter (entenda-se, no presente contexto, personalidade) do ser humano, o behaviorismo mostra-se
inadequado, ou insuficiente, para fins de educar ou
reeducar o ser humano.
Nesse sentido, poderíamos dizer que o behaviorismo, embora possa parcialmente explicar a complexidade da psique humana, está longe de constituir-se em uma abordagem universal, e que possa
ser indiscriminadamente aplicada.
Curioso notar que a “aprendizagem” da não
violência por parte de Alex assemelha-se, sob muitos aspectos, a abordagens empregadas nas escolas
nos processos de ensino-aprendizagem, nos quais
comportamentos “bons” são reforçados, recompensados, enquanto comportamentos “ruins” são
desestimulados, punidos.
Contudo, numa tentativa de situarmos o filme
(e as interpretações/abordagens psicológicas que
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[...] uma introdução ao estudo de
Psicologias, após o capítulo referente ao
Behaviorismo, os autores recomendam que
os alunos vejam o filme “Laranja Mecânica”
de Stanley Kubrick porque “permite uma
discussão dos limites do Estado no controle
da conduta dos cidadãos”. Como já disse o
próprio SKINNER, “Não tenho nada a ver
com a terapia aversiva, mas quando estive
na Inglaterra [...] vi que estavam me responsabilizando pelo filme Laranja Mecânica”.

ele traz), devemos compreender o tempo sociológico em que ele foi produzido. Nos dizeres de
Flávia Fleury [3]:
São notórias as semelhanças da representação do inadaptado como louco no manicômio, retratadas em filmes, como por exemplo, O Estranho no Ninho (One Flew Over
the Cucko´s Nest, 1975, EUA) de Milos
Forman e Laranja Mecânica (Clockwork
Orange, 1972, EUA) de Stanley Kubrick,
filmes produzidos no final da guerra do
Vietnã, em uma época em que a violência
estava sendo questionada em vários setores.
Nesta época, a psiquiatria e seus métodos
estavam sendo contestados pela antipsiquiatria, movimento que denunciava o tratamento perverso e punitivo fornecido ao
louco pela medicina da época.
Ainda como um referência sobre as interpretações do filme à luz da psicologia, em seu artigo
“Conceitos e pré-conceitos sobre o behaviorismo” [4] Lídia Weber nos traz essa passagem
fundamental:

Ou seja, nas palavras do próprio Skinnner, a
associação que costumam fazer entre o filme e suas
propostas psicológicas, é um equívoco.
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Resumo
Atualmente se houve falar com mais frequência em desastres em massa do que a 10
(DEZ) anos atrás. Sejam eles causados de forma natural como é o caso dos tsunamis,
terremotos e enchentes, ou de causas não naturais como nos casos dos acidentes
aéreos, incêndios e ataques terroristas. A grande problemática quando se trata desse
assunto é a identificação desses corpos que normalmente foram submetidos a uma
grande deterioração em decorrência do evento casuístico. Em virtude disso os avanços
da Medicina Legal juntamente com a Biologia Forense e outros ramos das Ciências
Forenses e Criminais, vêm buscado métodos que possibilitem uma precisa e rápida
identificação dessas vitimas, afinal os familiares que estão passando por esse momento
delicado desejam que esse reconhecimento seja feito da melhor maneira possível.
Com isso a análise por meio do DNA tem se mostrado como a melhor solução desse
conflito. O escopo deste trabalho busca apresentar como funciona a identificação
desses cadáveres, a coleta e análise do material genético dessas pessoas e por fim
elencar alguns casos verídicos nos quais o DNA foi imprescindível para que fosse
feita a identificação das vitimas em um desastre em massa, mostrando assim a real
importância desse tipo de processo que vem evoluindo no decorrer dos tempos.
Palavras-chave: Ciências Forenses; Genética Forense; DNA; Identificação
Cadáveres.

Abstract
IDENTIFICATION BY DNA IN GREAT DISASTER IN MASS. Currently there is talk
more often in mass disasters than TEN (10) years ago. Whether caused naturally
such as tsunamis, earthquakes and floods, or unnatural causes as in the case of air
1. Artigo apresentado a Universidade Potiguar – UNP, como parte de requisito para obtenção de título em especialista em Ciências
Forenses e Perícia Criminal.
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accidents and fires. The big problem when it comes to this issue is the identification
of those bodies that were typically undergoing major deterioration suffered as a result
of the event. As a result the progress of Forensic Sciences along with forensic biology
methods have been sought to enable an accurate and rapid identification of these
victims, after all the families who are going through this difficult time wishing that
this recognition is done in the best possible way. With this analysis through DNA has
proven to be the best solution of this conflict. The scope of this paper is to discuss how
the identification of these bodies, the collection and analysis of genetic material of
these people work and finally list a few true stories in which the DNA was essential for
the identification of victims in mass disaster was made, showing so the real importance
of this type of process that has evolved throughout the ages.
Key-words: Forensic Sciences; Forensic Genetics; DNA; Identification Corpses.

1. Introdução
O presente artigo almeja tratar sobre a identificação pelo DNA nos desastres em massa, compreendendo como funciona esse método de identificação, quais são as suas principais características,
riscos, dificuldades e vantagens.
Em um cenário no qual houve um desastre em
massa a principal preocupação dos peritos enviados ao local difere do cenário de um crime, neste
caso a maior preocupação é a identificação da
causa morte, enquanto que em um desastre é preciso primeiramente realizar a identificação das pessoas envolvidas neste determinado evento.
A partir do século XX o mundo tem presenciado e escutado com mais frequência sobre os
desastres em grandes proporções. Tsunamis, acidentes aéreos, naufrágios, terremotos, inundações,
atentados terroristas, incêndios com grandes vitimas e etc. são noticias cada vez mais citadas em
nossos jornais, revistas e tele jornais.
Com isso a Medicina legal e as Ciências
Forenses acabam por desempenhar um grande
papel na busca da identificação das vitimas de um
desastre. Contudo vários critérios são levados em
consideração entre eles à jurisdição dos pais no
qual o desastre ocorreu, a legislação, condições
sociais, recursos disponíveis entre outros.

Essa identificação permite aos familiares dos
sobreviventes resolverem questões legais como
a emissão do atestado de óbito da vítima, afinal
todos os parentes já estão sensibilizados e passando por um momento bastante delicado em suas
vidas, por isso quanto mais cedo se identifica uma
vitima em um grande desastre, mais rápidos esses
parentes poderão organizar os tramites legais que a
morte envolve.
Vale salientar que mesmo com a morte da pessoa o direito da personalidade, este que é cessado
com a morte, passa a ser reservado para os familiares da vitima diretamente atingida, podendo estes
reclamar em juízo esses direitos “post mortem”
resguardados e preservados pela dignidade do ser
humano como também dos seus restos mortais.
Entre as técnicas utilizadas para a identificação
de cadáveres temos o DNA, a identificação odontológica, tatuagens, cicatrizes, impressões digitais
ou identificação de pegada, identificação visual,
entre outros.
Entretanto o DNA forense é apontado como a
maior revolução científica na esfera forense, desde
o reconhecimento das impressões digitais, como
uma característica pessoal, as técnicas de identificação fundamentada na análise do DNA, ostentam
duas vantagens sobre os métodos convencionais
de identificação, a estabilidade química do DNA
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mesmo após longo período de tempo e sua ocorrência em todas as células nucleadas do organismo
humano, o que permite condenar ou absolver um
suspeito com uma única gota de sangue, ou através
de um único fio de cabelo encontrado no local do
desastre. O DNA forense é aplicado na identificação de cadáveres carbonizados, em decomposição,
mutilados, abandonados entre outros.
As amostras mais frequentes nos laboratórios
para a realização de pericias são, o sangue (líquido
ou sob forma de mancha seca), o sêmen (colido no
exsudado vaginal, peças íntimas ou manchas), os
pelos (no qual o DNA está concentrado na raiz) e
os objetos com saliva (as salivas não contêm células, mas nela podem ser encontradas células epiteliais da cavidade bucal, os quais possuem DNA),
restos cadavéricos, amostras de músculos, ossos e
polpa dentaria.
Qualquer tipo de tecido ou fluido biológico
pode ser utilizado como fonte de DNA, uma vez
que são formados por células. Nas células, o DNA
de interesse forense encontra-se tanto no núcleo
como nas mitocôndrias. Os tipos de amostras mais
comuns são: sangue, sêmen, cabelo, saliva, urina,
pele, unha, ossos, líquidos amnióticos, vilosidade
coriônica, fígado, músculo, suor e fezes.
Nos casos de desastres em massa, a utilização
de exames de DNA tem se mostrado imprescindível
no processo de identificação das vítimas. Podemos
citar como exemplo um caso que ocorrera no dia
1º de agosto de 2004, em Assunção-Paraguai, um
incêndio no Supermercado Ycuá Bolaños, resultou
em centenas de mortes. Através de um consórcio
internacional formado por quatro Laboratórios
brasileiros e um espanhol, foram enviadas ao
Laboratório de Genética Forense do Laboratório
de Perícias do Rio Grande do Sul, amostras coletadas de parentes biológicos de 45 vítimas, para
confirmação das identificações previamente realizadas por peritos médicos e odonto-legistas. Foram
genotipados 95 parentes, utilizando-se os métodos
de extração de swabs orais com NaOH e de sangue
em FTA cards. A técnica de PCR foi realizada com

auxílio do Kit AmpFlSTR Identifiler e a obtenção
dos perfis genéticos dos familiares foi feita no
seqüenciador ABI310. Foi feita a comparação entre
as quinze regiões de STR dos perfis dos familiares
e dos doze cadáveres não identificados, com as oito
regiões de STR obtidas de fragmentos anatômicos.
A análise demonstrou que: nenhum dos cadáveres não identificados apresentou compatibilidade
de vínculo genético com as famílias testadas; e
que alguns dos fragmentos analisados podem apresentar grau de parentesco com estas famílias, mas
necessitam a amplificação de um número maior de
regiões para confirmar esta hipótese [1].
Tomando como referencia esse exemplo acima
percebe-se a importância de uma banco de dados onde
deveria conter informações biológicas e pessoais de
cada individuo facilitando assim o trabalho pericial
nos casos em que envolvem um número elevados de
mortos como é o caso dos desastres em massa.

2. A identificação nos
desastres em massa
Os desastres em massa podem ser advindos
da natureza (naturais) ou de interferência humana
(não naturais) como no caso de uma grande contaminação com produtos radioativos, ataques terroristas, calamidades, entre outros, podendo ser
também aberto quando não se tem o número ou
identificação das vitimas como fechado quando se
sabe o possível numero e identificação das vitimas.
Considera-se desastre em massa aquele que de
algum modo provocou danos significativos, repentinos violentos, com grande numero de vitimas e
comoção de inúmeras pessoas.
Contudo diante de uma situação como esta
ainda é necessário observar algumas questões
como a equipe que será levada para trabalhar no
local, a junção dos órgãos que funcionaram integralizados nesse processo, as prioridades para o
socorro das vitimas (se existirem vitimas com
vida), a conservação das provas e dos indícios que
serão coletados, etc.
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As situações que podem apresentar em um
desastre de grandes proporções podem ser
muito diferentes, com, como por exemplo:
1) Estruturas intactas: Prédios, navios, aeronaves etc.; vítimas intactas (e.g., naufrágio
do “Bateu Mouche”, no Rio de Janeiro)
2) Estruturas intactas: Prédio, navios, aeronaves etc.; vítimas intensamente queimadas, fragmentação e dispersão dos corpos
(e.g, incêndio do Edifício “Andraus” ou do
Edifício “Joelma”, em São Paulo/SP).
3) Corpos boiando em águas abertas
(e.g., desastres com embarcações no Rio
Amazonas, o mais recente em Setembro de
2011).
4) Corpos em espaços abertos intactos (e.g.,
depois de uma enchente ou de um deslizamento, como em Petrópolis/RJ na passagem
2001/2002)
5) Corpos em espaços abertos, disperso em
uma grande áreas.
6) Destruição parcial das estruturas, com
alguns corpos destruídos (e.g., acidente
aéreo do “Mamonas Assassinas”).
7) Destruição total das estruturas, com destruição completa dos corpos (e.g., atentado
terrorista ao World Trade Center, em Nova
Iorque, em 2011) [2].
Como citado acima são possíveis inúmeras
circunstâncias envolvendo um desastre em massa,
sendo assim quando o mesmo ocorre a maior preocupação deve ser com a identificação dos cadáveres envolvidos. A Medicina Legal, juntamente com
a biologia, genética, odontologia legal e outros
ramos das Ciências Forenses tem um papel catalizador nesse processo de identificação dos corpos,
tentando assim amenizar os transtornos para as
famílias dos envolvidos.
É possível perceber que o número desses desastres em massa tem crescido ao longo dos anos, com
isso os métodos de identificação dos cadáveres tem
obtido um avanço cientifico, pois é necessários

identifica-los não somente para fins civis ou criminais, mas também por questões humanitárias,
pois, a lei exige o atestado de óbito para comprovar
civilmente a morte de uma pessoa e sem esse documento futuramente os familiares da vítima poderão ter complicações ao resolverem questões civis
como, por exemplo, ações civis, herança, seguros
de vida, etc.
Logo a seguir segue um quadro com o evento
(desastre), local, tipo, data e número de vítimas, dos
maiores desastres em massa em escala mundial.
Durante algum tempo o único meio de identificação nesses casos era a comparação das impressões digitais através de um cadastro de digitais em
um banco de dados ou por meio dos registros dentários do individuo.
Quando o corpo estava intacto essa identificação por esse meio era possível, assim como por
cicatrizes, sinais ou tatuagens, contudo quando não
existia mais corpo intacto e sim restos mortais parciais ou em decomposição severa, a identificação
ficava limitada. Nesses casos o DNA veio promover a identificação dessas pessoas, pois é possível
colher uma amostra de DNA em uma pequena
quantidade de tecido, cabelo, dentes, corpos mumificados e até mesmo fósseis.
O grande desafio nesses casos por normalmente se tratarem de vias catastróficas é a conservação dos materiais necessários para a possível
identificação dos corpos, pois dependo do meio no
qual esses cadáveres foram ou estão expostos esse
material genético pode ser contaminado ou prejudicado dificultando assim o processo de identificação.
Em razão disso para um fidedigno processo de
identificação é necessário que sejam preenchidos
alguns requisitos citados de forma esclarecedora
por Amaury Junior.
a) Unicidade, individualidade ou variabilidade: um único indivíduo pode ter um conjunto de caracteres pessoais. Por exemplo:
não existem duas impressões digitais iguais.
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Quadro 1. Lista dos maiores desastres naturais 2014.
Evento

Peste negra
Sismo de Shaanxi de 1556
Terramoto de 1755

Gripe Espanhola

Inundação do Rio Amarelo

Ciclone de Bhola em 1970

Sismo de Tangshan de 1976

Data

Tipo

Local

Mortes
Número

1138

Sismo

Alepo, Síria

230.000

1330-1351

Epidemia

Ásia Central e Europa

>175.000.000

1556

Sismo

Shaanxi, China

830.000

1737

Sismo

Calcutá, Índia

300.000

1755

Sismo/Incêndio/Tsunami

Lisboa, Portugal

100.000

1815

Erupção

Vulcão Tambora, Indonésia

92.000

1883

Erupção/Tsunami

Krakatoa, Indonésia

36.000

1887

Inundação

China

1.000.000

1902

Erupção

Monte Pelée, Martinica

35.000 a 40.000

1908

Sismo/Enchentes

Messina, Itália

70.000 a 100.000

1915-1919

Epidemia

Ásia Central, Europa, Américas e Norte da África

>40.000.000

1920

Sismo

Gansu, China

200.000

1923

Sismo/Incêndio

Kanto, Japão

143.000

China

1.000.000 a
2.000.000
110.000

1931

Inundação

1948

Sismo

Turcomenistão

1962

Erupção vulcânica

Huascarán, Peru

3.000

1970

Ciclone

Índia/Bangladesh

300.000 a 500.000

1970

Sismo

Peru

66.000

1975

Sismo

Haicheng, China

10.000

1976

Terremoto

Tangshan, China

255.000

1985

Sismo

Cidade do México, México

9.500

1985

Erupção vulcânica

Nevado del Ruiz, Colômbia

23.000

1988

Sismo

Armênia

55.000

1991

Ciclone

Bangladesh

138.000

1995

Sismo

Kobe, Japão

4.571

1999

Enchentes

Venezuela

20.000
20.000

2001

Sismo

Gujarat, Índia

2001

Sismo

Afeganistão

2.500

2003

Sismo

Bam, Irã

31.000

Onda de calor de 2003 na Europa

2003

Onda de calor

Europa (sobretudo França, Espanha e Itália)

37.451

Terramoto do Índico de 2004

2004

Sismo/Tsunami

Sueste Asiático/África Oriental

295.000

Furacão Katrina

2005

Furacão

Alabama, Luisiana, Flórida e Mississipi, EUA

1.833

Sismo do Paquistão de 2005

2005

Sismo

Paquistão

86.000

2006

Sismo

Índia

6.000

2006

Tufão/inundações

China

2.000

Ciclone Nargis

2008

Ciclone

Mianmar

78.000 a 124.000

Sismo do Haiti

2010

Sismo

Porto Príncipe, Haiti

> 200.000

Chuvas intensas na Madeira

2010

Aluvião

Madeira,Portugal

> 48

Sismo do Chile de 2010

2010

Sismo de 8.8

Chile,Chile

> 795

Chuvas na região serrana do Rio de Janeiro

2011

Chuvas Intensas

Rio de Janeiro,Brasil

> 902

Sismo e tsunami de Sendai de 2011

2011

Sismo de 9.0

Japão,Japão

> 27 856

Supertufão Haiyan nas Filipinas

2013

Supertufão

Várias Cidades, Filipinas

> 4 011

Fonte: Dados obtidos em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/>. Lista dos maiores desastres naturais. Acesso em: 15 set. 2014.
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b) Imutabilidade: os caracteres de uma pessoa não mudam com o passar do tempo, ou
seja, os caracteres permanecem inalterados
por toda a existência. O que pode ocorrer
são alterações não naturais. Por exemplo:
uma cicatriz.
c) Perenidade (Persistência): certos elementos resistem à ação do tempo. Algumas,
inclusive, aparecem antes do indivíduo nascer. Por exemplo: as cristas papilares, que
permanecem inalteradas do 6º mês de vidra
intra-uterina e só desaparece com a decomposição cadavérica.
d) Praticabilidade: trata-se de um processo
aplicável na rotina pericial, com custo compatível, facilidade de obtenção, facilidade
de registro, etc. Por exemplo: obtenção de
impressão digital ou material de DNA.
e) Classificabilidade: é possível classificar
e arquivar um conjunto de caracteres que
são próprios e identificadores de uma pessoa. Por exemplo: informações de DNA [3].
Vale salientar que para existir esse processo de
identificação pelo DNA seria necessário um banco
de dados com o perfil dos indivíduos cadastrados e
as suas informações pessoais e individuais, sendo
assim quando uma amostra de DNA fosse coletada
em determinado local seria possível compara-la
com um banco de dados facilitando assim a identificação do cadáver.
Existem alguns países como, por exemplo, os
Estados Unidos que possuem um banco de dados
com o cadastro de DNA de criminosos, nesses
casos quando esses agentes são reincidente é possível por meio desse banco de dados identificar se
aquele individuo cometeu tal crime ou não. Nos
casos da identificação nos grandes desastres em
massa seria possível assim identificar se aquela
determinada pessoa estava naquele local e foi uma
das vitimas do desastre.
De acordo com James Watson o Sistema de
Índice de DNA Combinado (CODIS – Combined

DNA Index System), do FBI tem aproximadamente mais de 3.275.000 perfis, e o National
DNA Darabase (NDNAD) do Serviço de Ciências
Forenses (FSS – Dorensis Science Service) do
Reino Unido têm mais de 3.500.000 perfis. Isso
representa até 2009 aproximadamente 1% a 5,2%
da população dos Estados Unidos e do Reino Unido
e esses bancos de dados continuam crescendo rapidamente a cada ano [4].
Vale salientar que quando se trata de exame
de DNA para fins de identificação criminal a Lei
12.037/2009, com alterações introduzidas pela Lei
12.654/20012: dispõe:
Art. 5º-A. Os dados relacionados à coleta do
perfil genético deverão ser armazenados em
banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal.
§ 1º As informações genéticas contidas nos
bancos de dados de perfis genéticos não
poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre
direitos humanos, genoma humano e dados
genéticos.
§ 2º Os dados constantes dos bancos de
dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover
sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial.
§ 3º As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser
consignadas em laudo pericial firmado por
perito oficial devidamente habilitado.
Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos
dos bancos de dados ocorrerá no término do
prazo estabelecido em lei para a prescrição
do delito.
Art. 7º-B. A identificação do perfil genético
será armazenada em banco de dados sigi-
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loso, conforme regulamento a ser expedido
pelo Poder Executivo [5].
O CODIS tem em seu banco de dados cinco
perfis que fragmentam o perfil das amostras de
DNA. Trata-se de pessoas desaparecidas e de
sobreviventes, infratores condenados, amostras de
DNA de cenas de crime parentes de pessoas desaparecidas e dados da população para uma possível
avaliação de um perfil de DNA.
É necessário ainda enfatizar que o exame de
DNA é um exame comparativo, sendo necessária a
realização de outros exames que contestem ou reafirmem os resultados inicialmente obtidos.

3. Coleta e análise das
amostras para realização
do exame de DNA
O processo de identificação dos cadáveres em
um desastre em massa é de fundamental importância para os familiares dessas vitimas, pois a nossa
lei só permite que haja um atestado de óbito se
realmente for comprovada a morte civil do individuo, fora as questões humanitárias a identificação é
importante em caráter civil, criminal e processual.
Para obter a identificação são usados métodos da papiloscopia, antropologia, medicina legal,
odontologia forense e o DNA. Contudo por tratar-se de um método mais caro e em alguns casos
demorado esse é utilizado em ultimo caso, primeiro tenta-se identificar visualmente, depois as
impressões digitais e identificações odontológicas
e por fim o perfil do DNA da vitima.
Como já mencionado anteriormente uma das
grandes dificuldades na identificação pelo DNA é
o estado em que o material necessário para fazer a
análise encontra-se, em muitos casos esse material
encontra-se degradado e isto impossibilita a amplificação do DNA para que seja realizado o exame.
Para uma correta identificação são necessárias
amostras naturais de pessoas que estão envolvidas
no desastre, essas amostras podem ser de cabelo,

sangue, roupas ou até mesmo a pele. Sendo assim
por meio da exclusão é possível comparar esses
materiais com o perfil dos parentes das possíveis
vitimas, nas quais deveram ter o seu material biológico também colhido e analisado. É necessário
atentar que essa coleta dos materiais precisa da aprovação dos familiares, pois esse tipo de análise pode
descobrir relações de parentesco inesperadas, como
por exemplo, casos de paternidade ou adoção.
No processo da identificação os dados antemortem (antes da morte) são confrontado com os
dados posmortem (depois da morte), somente após
a comparação desses dados e dos outros processos
de identificação é possível afirmar o êxito na identificação da vitima.
Sobre essa análise antemortem e posmortem
Amaury Junior discrimina que:
As informações antemortem são constituídas por dados pessoais da vítima, como
impressões digitais, que são obtidas dos
arquivos dos Instituitos de Identificação,
responsáveis pela confecção de carteiras
de identidade, radiografia, odontológicas,
que podem ser obtidas junto ao profissional de odontologia de quem a vítima e ou
foi paciente, informações sobre cirurgias,
cicatrizes e tatuagens, obtidas de fotografias ou fornecidas diretamente por familiares das vítimas, material para coleta indireta
de DNA, por exemplo, escova de dente,
escova de cabelo, dentaduras, e material de
DNA de parentes próximos, por exemplo,
pai, mãe, irmãos e tios, para fins de comparação. Como as informações estão dispersas, os familiares das vítimas são as pessoas
mais recomendadas para coletar e juntar
todos esses dados e entregá-los a equipe de
identificadores.
As informações postmortem são aquelas
obtidas diretamente do corpo, por ocasião dos exames periciais (necrópsias).
Dependendo do grau de degradação dos
corpos, pode-se coletar as impressões digi-
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tais, identificar características médicas e
odontológicas, e ainda, se nenhuma das
informações estiverem disponíveis, coletar
material para a realização de DNA [3].
Antes da análise de DNA ser realizada é necessário que se procure identificar as vitimas com
outros métodos mais rápidos e menos custosos
que a análise e coleta de material biológico. Diante
dessa situação o Centro de Conhecimento de Saúde
Pública e Desastres especifica algumas providencias a serem tomadas nos casos de uma desastre em
massa. Entre as tarefas básicas temos as seguintes:
• Agrupar a informação sobre a pessoa
falecida (características físicas, vesti-

•

•

•

•

menta etc.) com a informação disponível
das pessoas desaparecidas ou supostamente mortas;
Tirar fotografias dos cadáveres, incluindo
rosto, corpo inteiro, sinais particulares,
vestimenta, características pessoais e
qualquer outra característica distintiva do
cadáver.
Coletar de imediato toda a informacão
básica possível para apoiar os processos
posteriores de identificação forense;
Os passos fundamentais para a identificação de cadáveres são a alocação de
um número único de referência, etiqueta
adjunta, fotografia e registro e a conservação do cadáver em local apropriado;
Qualquer segmento corporal que se tenha
encontrado separado e que comprove a
morte de uma pessoa pode ajudar em sua
identificação e, portanto, deve-se usar um
único número de referência [6].

Quando todas as tentativas para uma possível
identificação por outros métodos são impossíveis ou difíceis de serem realizadas, a análise do
material biológico (DNA) é solicitada e realizada.
Contudo são necessários alguns passos para se
obter sucesso nessa operação. Pois um material

contaminado ou degradado impossibilitaria o êxito
nesse tipo de técnica de identificação molecular.
Diante disto Dr. Morris Tidball-Binz relata que:
• A utilização da análise de DNA para identificar restos mortais é um processo de
cinco passos que envolve;
• Reter (coleta, armazenagem e extração)
do DNA de restos mortais;
• Reter o DNA, para análise comparativa,
dos parentes da pessoa desaparecida ou
de outras fontes como cabelo, manchas de
saliva ou outro material biológico sabido
pertencer à pessoa desaparecida e anterior
a seu desaparecimento;
• Gerar um perfil de DNA dos restos mortais e das amostras de referência;
• Comparar os perfis de DNA;
• Decidir o grau de vinculação que é compatível com a suposta relação entre a pessoa falecida e o parente (ou outro material
de referência), levando em conta outras
provas [7].
A cadeia de custódia é outro processo de grande
importância paras e obter êxito na identificação
em um cenário que houve um desastre em massa..
Para Jorge Paulete Vanrell a cadeia de custodia é
o “conjunto de procedimentos que visa garantir a
autenticidade dos materiais que serão submetidos
a exames, desde a coleta até o final da perícia” [2].
Sobre a cadeia de custódia ainda é possível afirmar que:
Um princípio fundamental de todo trabalho
forense é que deve haver procedimentos
para garantir uma cadeia de custódia segura
e robusta para qualquer prova coletada. O
mesmo princípio se aplica aos programas
nos quais a identificação dos restos mortais
é para o benefício das famílias e não para
apresentação nos tribunais. Deixar de manter uma cadeia de custódia pode fazer com
que os restos mortais equivocados sejam
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entregues aos familiares em luto. A cadeia
de custódia deve incluir a etiquetagem sistemática de todas as provas e a documentação
adequada para demonstrar “a sequência dos
locais desde onde as provas físicas foram
localizadas até sua apresentação nos tribunais, além das pessoas que a manusearam”.
Na identificação humana, a prova pode ser
apresentada em um processo legal que não
seja um julgamento, contudo, em ambos os
casos, a admissibilidade das provas pode
ser afetada da mesma forma se a cadeia de
custódia não for segura e robusta [7].
O bom funcionamento dessa cadeia permite a
certificação da qualidade e origem das amostras,
além de se obter assim uma maior credibilidade e
convencimento nos resultados obtidos por meio
da coleta do material do DNA na cena do desastre
em massa ocorrido e da sua posterior análise em
laboratório.
Karina Silva Funabashim enumera que:
Porém, nos desastres de massa muitas amostras de DNA são degradadas e apresentam
apenas moléculas muito pequenas, com
menos de 150 pares de bases, o que torna a
técnica de STR, utilizada na rotina (sensível
de 150 a 400 pares de bases), ineficiente.
Este foi um dos desafios encontrados no
desastre do World Trade Center (WTC), o
que resultou no desenvolvimento de novas
técnicas de perfil por PCR pela amplificação de seqüências de DNA muito curtas. Um
exemplo é o desenvolvimento de diferentes
Mini-STR, baseado em sequências (primers) redesenhados para obter sequências de
SNPs para identificação humana. Porém essa
ténica também possui desvantagens, pois
como a maioria dos SNPs são bi-alélicos
eles são menos informativos para testes de
identidade quando comparados com loci de
STR. Além disso, um grande número de loci
de SNPs são necessários para fornecer poder

discriminatório estatístico suficiente para
uma identificação positiva de vitima [8].
A alta sensibilidade da técnica de PCR permite o aumento das possibilidades de analise de
DNS por este método, pois por meio dele é possível determinar o perfil molecular de um determinado individuo a parte de uma gota de sangue
ou até mesmo um fio de cabelo. E ainda mesmo
que o material genético esteja degradado, fragmentos podem ser utilizados como fita molde para a
amplificação dessa molécula de DNA. Além disso,
alguns resultados podem ser obtidos mais rapidamente, enquanto em outros métodos a analise é
bem mais demorada.
Contudo, a sensibilidade do método PCR tem
a desvantagem da contaminação dessa amostra
com algum DNA estranho, sendo necessária para
uma maior precisão desse resultado uma reação de
controle com outro tipo de matéria que não seja o
DNA.
Ela ainda menciona que quando a quantidade de
DNA extraída é muito baixa o outro tipo de técnica
pode ser utilizada que é a técnica do DNA mitocondrial. Sobre esse assunto a mesma trata que:
O número de cópias de moléculas de
mtDNA em uma célula é muito grande,
cerca de 1000 cópias, enquanto existem
apenas duas cópias de cada cromossomo
no núcleo, o que torna o uso dessa técnica
possível. Além disso, a forma circular do
mtDNA o protege da degradação. De fato,
em mais de 95% das amostras ósseas em
casos de pessoas desaparecidas, o sucesso
na obtenção do perfil por mtDNA é alcançado. No entanto, muitas vezes o mtDNA
sozinho não alcança a magnitude de certeza
necessária para uma identificação positiva de um indivíduo, uma vez que apenas
parentes da linhagem materna podem servir
como referência de mtDNA. Outra desvantagem é que haplótipos comuns de mtDNA
são encontrados em várias populações,
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associações casuais baseadas em mtDNA
podem ocorrer, e esse evento aumenta conforme o número de vítimas aumenta. Assim,
não existem técnicas sem desvantagens. O
interessante é usar uma combinação dessas
tecnologias, analisando em cada situação
quais são as mais adequadas.
Mesmo com o desenvolvimento de todas
essas técnicas, em desastres de massa a
identificação de vítimas pode ser um processo complexo. (A importância da identificação humana nos desastres de massa
naturais, acidentais ou provocados: uma
abordagem multidisciplinar) [8].
A técnica de utilização do DNA mitocondrial
traz ao seu favor o fato de que as nossas células
apresentam múltiplas copias de DNA mitocondrial, ainda que estas apresentem nesse material em
mínimas quantidades ou até mesmo material bem
degradado.
O CODIS já mencionado anteriormente é formado por sequências mitocondriais de laboratórios
que passaram por um rigoroso teste de credibilidade, e por meios desses cadastros foi possível
a criação de um importante banco de dados com
informações imprescindíveis para uma aperfeiçoada identificação por meio da análise de DNA.
A resolução SSP – 194 de 02 de Junho de 1999
impõe quais são as condições e normas para a
coleta de material genético para fins forenses. Essa
resolução ainda trata do envio e conservação desse
material para que seja realizado o exame de DNA,
considerando:
a) a necessidade de normatizar os serviços periciais relativos à coleta de materiais
biológicos para exames de identificação
humana, tanto nos locais de crime quanto
na pessoa humana, viva ou morta;
b) que os procedimentos a serem seguidos
pelos órgãos policiais e periciais oficiais

devem estar em consonância com os ditames da legislação em vigor, e
c) que é imprescindível a correta preservação das amostras para não haver contaminações ou outros prejuízos [9].
O texto legal nos diz em seu art 1º que se
entende por identificação humana todo e qualquer
procedimento biológico ou bioquímico tendente a
estabelecer a identidade de uma pessoa humana.
Devendo ser feito também a inclusão ou exclusão
por meio da análise dos materiais coletados e dos
fornecidos pelos parentes.
A lei ainda afirma em seu art. 3° in verbis que:
Art. 3º – As coletas em locais de crimes,
mediatos ou imediatos, ou ainda, idôneos
ou inidôneos, para os exames definidos no
artigo 1º serão procedidas, exclusivamente,
por Peritos Criminais, ressalvado o disposto
no artigo 5º.
Par. 1º: Ficam impedidos de proceder às
análises de laboratório os Peritos que efetuaram a coleta de material em local.
Par. 2º: Os Peritos Criminais que coletaram
as amostras elaborarão o respectivo laudo
pericial, do qual fará parte o relatório do
exame de identificação requisitado [9].
Em seu art. 4º parágrafo 1º a Resolução ainda
esclarece que no caso de não existir condições
imediatas de confronto entre a análise realizada
por falta de material apara comparação e sendo
este caso de interesse judiciário, as amostras que
forem adequadas serão selecionadas, etiquetadas e
preservadas pelo prazo de 90 (noventa) dias para
um futuro exame.
Ainda é necessário ressaltar que com esta
exposto no art. 5° da resolução citada acima a coleta
do material biológico é de competência exclusiva
do Médico Legista, não importando assim se tratase da identificação de pessoas vivas ou cadáveres.
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4. Casos concretos de identificação
de cadáveres pelo método
do DNA
Após a tragédia em Waco no Texas, na qual 82
membros de um grupo religioso de Ramificação
Davidiana, incluindo 25 crianças morreram no ano
de 1993 o método de identificação por DNA começou a ser utilizado. Nessa tragédia os corpos ficaram muito destruídos por causa do incêndio que
atingiu o local que eles estavam.
Diante das dificuldades de identificação das
vitimas cientistas forenses usaram a sequencia do
DNA mitocondrial e compraram com outros marcadores de DNA recuperados, com isso conseguiram identificar os mortos na tragédia.
Sem esse tipo de análise genética seria impossível conseguir identificar as pessoas que estavam
envolvidas nesse episodio trágico.
Outro caso em que o perfil de DNA foi utilizado para identificação das pessoas que morreram foi o caso do acidente com o voo 111 da
Swissair, que partiu de Nova Iorque em direção
a Genebra.
Nesse caso a tripulação sentiu um cheiro muito
forte e observaram que tinha uma fumaça sendo
assim forçado um pouso em Halifas, contudo o
avião chocou-se contra o mar na Enseada de Peggy
em Nova Iorque. Os corpos foram resgatados a 190
pés de profundidade, a questão da identificação foi
muito complicada de ser realizada e todos os 229
tripulantes precisaram ser identificados.
Apesar de terem sido obtidas 1,020 impressões
digitais somente 43 indivíduos foram identificados
por esse processo.
Sobre esse caso James d. Watson relata que
“mais de 1.200 restos mortais foram submetidos
à análise do perfil de DNA, nesse caso, 500.000
comparações foram realizadas entre os restos mortais e amostras de referencia” [4].
Quando se trata de desastres aéreos a companhia área responsável tem uma lista dos tripulantes
do voo e fica em tese mais fácil entrar em contato

os familiares e obter amostras de DNA para referências e comparações.
No caso do atentado terrorista de 11 de
Setembro de 2001 as Ciências Forenses tiveram
um grande desafio pela frente, pois as consequências dos ataques ao Pentágono, as duas torres do
World Trade Center e a queda do voo 93 da United
ocorreram em uma escala não esperada pelas equipes responsáveis por estes tipos de casos.
James D. Watson trata que “foram 189 assassinatos no Pentágono e 45 no Conrado de Somerset,
todos eles identificados (com exceção de cinco
indivíduos do Pentágono cujos corpos nunca foram
encontrados) [4].
É conhecido hoje que em volta e 3.000 corpos
foram soterrados nessa tragédia em massa e esses
corpos foram submetidos a um imenso calor provocado pelo incêndio a um grande soterramento
de concreto, fazendo assim que os meios de identificação fossem restritos na maioria dos casos a
análise do DNA.
Karina Silva Funabashi nos informa que:
A identificação de cerca de 2700 vítimas,
representadas por aproximadamente 15000
peças, teve que se basear quase que exclusivamente no DNA, para não se sujeitar a
identificações errôneas, como aconteceu
no início da investigação. Devido às circunstâncias do desastre, as peças corporais
estavam muito fragmentadas (chegando a
serem encontrados 200 fragmentos ósseos
de um mesmo indivíduo), expostas a altíssimas temperaturas dentro da estrutura das
torres, e também à umidade.
As análises de DNA iniciais foram feitas a
partir de amostras de tecido mole encontradas. Contudo, percebeu-se que estas amostras eram mistas, apresentando diferentes
perfis genéticos, o que mostrava que aquele
tecido aparentemente único seria a junção
de fragmentos corporais de diferentes indivíduos. A extração de DNA a partir de ossos
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mostrou melhores resultados. Esses resultados foram obtidos devido a melhorias
metodológicas na técnica de extração, na
forma de limpeza, a preparação e separação
do material, visando uma maior eficiência e
rapidez na identificação [8].
No caso citado acima até Setembro de 2005,
21.120 fragmentos de tecido haviam sido recuperados do local e de prédios da vizinhança. Dos 1.594
indivíduos identificados 850 deles tiveram a sua
identificação baseada somente na analise de DNA.
Outro caso de repercussão internacional foi o
Tsunami no sul da Ásia em 26 de Dezembro de
2004. A situação na qual se encontrava o cenário
devastador impôs um grau de dificuldade maior
ainda para que se pudesse realizar a identificação
dos corpos de forma eficiente.
Por ter se tratado de um acontecimento onde existiam vários turistas e nacionais no local os processos
de reconhecimento foi demorado e complexo. Além
disso, havia grandes chances dos materiais biológicos necessários para a análise molecular estarem
contaminados. Fora isso os corpos por terem sido
submetidos a uma grande degradação estavam se
decompondo rapidamente e por serem em grande
quantidade as equipes responsáveis pela identificação deste tinham que trabalhar contra o tempo.
Outra ocorrência que dificultou o reconhecimento das vitimas foi o fato de que em alguns
casos famílias inteiras morreram no Tsunami e com
isso ficou impossível obter amostras de materiais
biológicos ou até mesmo informações que ajudassem no processo de reconhecimento.
A folha on-line exibiu uma matéria sobre o
assunto e nela afirma-se que:
Até agora o centro já identificou cerca de
3 mil corpos, usando técnicas que vão de
Raio-X da arcada dentária a amostras de
DNA e impressões digitais tiradas de artigos
encontrados na vítima ou próximos a ela.
“Muitos ocidentais foram identificados
através da arcada dentária e de DNA. Todos

os suecos, por exemplo, têm seu DNA
registrado ao nascer”, disse o coordenador
do centro de identificação, Howard Way.
“Mas muitos dos tailandeses foram identificados por suas impressões digitais, porque
todos os tailandeses têm que tirar uma carteira de identidade aos 15 anos.”
Outros corpos tinham características identificáveis, tais como marcas de fraturas antigas em braços e pernas, implantes no seio e
marcapassos.
Há, no entanto, muitos corpos que estão em
avançado estado de decomposição e não
possuem características especiais. Nestes
casos, o DNA é praticamente a única forma
de identificá-los, e os peritos estão empregando informações adicionais para ajudar
na confirmação da identidade.
Até a análise de DNA pode, às vezes, apresentar problemas. “Uma dificuldade em
relação a algumas famílias, especialmente
de tailandeses, é que todos os seus membros
morreram, então não há ninguém próximo
para confirmação”, disse Way.
“Às vezes suas casas e escolas também se
foram, então não há muito por onde seguir”,
afirmou o perito.
A equipe também enfrenta problemas
quando recebe informações incorretas sobre
as 2,8 mil pessoas que, estima-se, ainda
estão registradas como desaparecidas [10].
Diante disto vemos a importância da cadeia de
custódia já citada anteriormente e do cadastro em
um banco de dados de amostrar de DNA da população. Hoje em dia na maioria dos países esse cadastro só é realizado no caso de crimes transitados
em julgado, não sendo assim tão completo como
deveria ser se fossem registrados cada individuo
em um determinado País. Esses registros pessoais
e individuais facilitariam até como meio de prova
nos crimes cometidos e que necessitariam de uma
analise de DNA para comprovar a sua autoria,
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contudo no Brasil é proibido produzir prova contra sim mesmo, ficando assim limitada apenas para
identificação, no caso de morte, essas amostras de
DNA armazenadas em um banco de dados.
No caso acidente com o voo Airbus 330-203,
que fazia o voo 447 da Air France, entre a noite do
dia 31 de maio e a madrugada do dia 1 de junho de
2009, foram 288 vitimas de 33 nacionalidades diferentes. Foram realizados para a completa identificação das vitimas exames papiloscópicos, exames
de DNA, exames tanatoscópicos, exames odontológicos e exames de vestes.
Inicialmente foram coletadas amostras dos restos mortais de duas vitimas do voo 447, o resultado
positivo dessas análises seria crucial para o desenvolvimento da coleta e analise dos materiais genéticos dos outros corpos, pois se não fosse possível
conseguir extrair o DNA e consequentemente a
identificação dessas duas vitimas a justiça francesa
não farai a as buscas dos novos corpos.
Fora isso por se tratar de um voo internacional no qual havia pessoas de várias nacionalidades,
os especialistas forenses franceses não possuíam
amostras de todos os parentes correlacionados á
tragédia, e em virtude disso a análise das amostras
de DNA seria ainda maia retardada. Os materiais
analisados para a retirada das amostras de DNA
foram os ossos longos como fêmur e tíbia, pois
nesses ossos a concentração do material genético
é maior.
Após alguns estudos no caso foi possível identificar que as 288 vítimas morreram praticamente da
mesma forma, ou seja, por meio do grande impacto
causado entre a aeronave e oceano. Isso só foi possível devido à posição, que localizaram a maioria
dos corpos e ao estado em que eles se encontravam.
Contudo não foram descartadas as possibilidades
de morte por afogamento de algumas vítimas.
O grande problema nesse caso acima é a questão dos cadáveres não terem sidos regatados do
local do desastre. Com o tempo esses ficaram mais
deteriorados ainda e ficará difícil uma possível
identificação dos mesmos.

Muitas famílias ainda brigam para que os seus
parentes sejam identificados e no momento a única
solução possível para que isto aconteça e por meio
da análise do DNA.
Um dos casos mais recentes de acidente aéreo
que a identificação foi feita por meio do DNA das
vítimas coletado foi o do jato executivo no qual
estavam entre uma das vitima o presidenciável
Eduardo Campos. Devido ao estado de deterioração dos cadáveres foi necessária a coleta de material genético dos parentes da vitimas para assim
uma comparação com os envolvidos no acidente e
somente após esse processo ser liberado o atestado
de óbito com a real confirmação das vitimas.
Outro caso não tão recente mais de grandes
proporções foi o do incendi no supermercado Ycuá
Bolanos ocorrido em 1 (um) de Agosto de 2004 na
cidade de Assunção no Paraguai. Estima-se que
nesse desastre houve 448 mortos.
Sobre esse caso Luciana Farias Pereira, et al
enumera que:
Foram genotipados 95 parentes, utilizandose os métodos de extração de swabs orais
com NaOH e de sangue em FTA cards. A
técnica de PCR foi realizada com auxílio do
Kit AmpFlSTR Identifiler e a obtenção dos
perfis genéticos dos familiares foi feita no
seqüenciador ABI310. Foi feita a comparação entre as quinze regiões de STR dos perfis dos familiares e dos doze cadáveres não
identificados, com as oito regiões de STR
obtidas de fragmentos anatômicos. A análise demonstrou que: nenhum dos cadáveres não identificados apresentou compatibilidade de vínculo genético com as famílias
testadas; e que alguns dos fragmentos analisados podem apresentar grau de parentesco
com estas famílias, mas necessitam a amplificação de um número maior de regiões para
confirmar esta hipótese. Esta experiência
servirá como modelo de atuação para o caso
de tragédias de grandes proporções [1].
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O fato do país não ter recurso suficientes para
que fossem realizadas todas as coletas e analises
das amostras de DNA necessária fez com que muitas das vítimas ficassem sem identificação por bastante tempo.
Isso nos faz refletir da importância de uma
mobilização social e humanitária de diversos
Países, pois em casos de grande midiatismo as
ajudas federais cooperam para o êxito dos processos não só de identificação das vítimas envolvidas
como também para o socorro daquelas que tem
chances de sobrevivência e do apoio aos familiares
envolvidos na tragédia.
A identificação nos desastres em massa, a coleta
e analise do matérial genético das vitimas e os
casos concretos no qual esse DNA foi fundamental
para a identificação dos corpos nos fazem refletir
de como esse método de identificação é importante
e essencial para resolver esse tipo de conflito. Com
os avanços da biologia e da medicina legal chegaremos a cada dia muito mais longes e o DNA será
um meio Vital para uma identificação de cadáveres
com êxito.

5. Conclusão
Por meio deste artigo é possível concluir que
os avanços tecnológicos têm contribuído cada vez
mais com os ramos das Ciências Forenses. Há
alguns anos a identificação por meio do DNA tem
sido utilizada nos casos de grandes desastres em
massa, sendo ate em alguns casos a única solução
para que os familiares dessas vítimas possam identificar os seus entes queridos.
A análise por meio do DNA tem sido cada vez
mais utilizada e recorrida pelo ramo da Medicina
Legal e das Ciências Forenses e Criminais, pois
esta tem obtido um grande êxito em relação a
cadáveres que se encontram em grande estado de
decomposição ou degradação, pois o DNA mostrase resistente a esses tipos de deterioração que esses
corpos venham a sofrer, como ocorre nos casos de
grandes desastres.

É importante lembrar que para se obter êxito em
uma coleta e analise do matéria genético é necessário alguns procedimento padrões, como o DNA
comparativo dos familiares e a cadeia de Custódia,
pressuposto fundamental para que se venha coletar
informações imprescindíveis ao processo de identificação.
A alta sensibilidade da técnica de PCR para
análise do DNA e a alta resistência da técnica que
envolve o DNA mitocondrial tronam esse método
genético bastante utilizado para se identificar cadáveres que se submeteram a grandes desastres, contudo normalmente a técnica do DNA somente é
utilizada quando por meios dos outros métodos de
identificação sejam eles visuais, dentais, ou antropológicos não se obtém êxito na identificação dos
corpos.
Nesses casos que os outros meios de identificação são insuficientes o DNA é colhido e comprado
com as outras técnicas empregadas ou funcionará
como forma de prova cabal para o processo de
identificação e possível liberação do atestado de
óbito.
A formação de um banco de dados com informações genéticas da população também demostra
ser um grande pressuposto para a facilitação da
identificação pelo método do DNA. Pois os poucos
países que possuem esse Banco de Dados, obtiveram sucesso quando necessitaram analisar e comparar perfis de DNA com os existentes do Banco
de Dados.
Por fim é possível perceber que com os exemplos citados ao logo deste trabalho é totalmente
admissível encarar a análise por meio do DNA
para a identificação de cadáveres em desastres em
massa, um método totalmente revolucionário que
apesar de suas dificuldades e impedimentos tem
se tornado um meio de fundamental importância
para que os familiares venham a identificar os seus
entes queridos que foram vitimas de desastres em
grandes proporções.
Afinal esse momento de tanta sensibilidade
por parte dos familiares das vítimas afetadas pelo
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desastre precisa da colaboração dos meio científi-
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cos para que os parentes possam enterrar os seus
familiares de forma legal, honrada e digna.
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Não procures tornar-te juiz se não tens força para extirpar
a injustiça, caso contrário irás intimidar-te diante de um
poderoso e mancharás a tua integridade (Eclesiástico 7,6).
Se a população soubesse como são feitas as leis e as salsichas, ninguém mais dormiria sossegado (Bismarck).
Para fazer do magistrado uma impotência equivalente,
criaram a novidade da doutrina, que inventou para o juiz
os crimes de hermenêutica, responsabilizando-o penalmente pelas rebeldias da sua consciência ao padrão oficial no entendimento dos textos (Rui Barbosa)

1. Introdução1
O dicionário Michaelis [1], define hermenêutica como: “1 Arte de interpretar o sentido das palavras, das leis, dos textos etc. 2 Interpretação dos
textos sagrados e dos que têm valor histórico”.
Veja-se que a definição da hermenêutica como
uma “arte” e não como uma “técnica”, já nos faz
antever a possibilidade de eventual uso não sistemático da hermenêutica, deixando, nesse caso,
1. Rui Barbosa refere-se a um caso ocorrido em 1896, no Rio
Grande do Sul, em que um magistrado foi condenado por
“exceder os limites das funções próprias do emprego” nos
termos do Art. 226 do Código Penal então vigente, por ter
recusado-se a aplicar lei que o magistrado entendeu como
sendo inconstitucional.

ao sabor das tendências do intérprete a interpretação específica dada ao sentido “das palavras”, em
determinado caso concreto.
Na muito boa definição de Carlos Maximiliano
[2] “a hermenêutica jurídica tem por objeto o
estudo e a sistematização dos processos aplicáveis
para determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito”. Da própria definição depreendese, portanto, a importância passada e presente da
hermenêutica para o mundo jurídico, visto que é
justamente com o sentido e alcance da legislação
que estamos a lidar no dia a dia processual.
A hermenêutica jurídica tem, talvez mais do que
em qualquer outra fase da história do pensamento
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jurídico brasileiro, assumido, nos últimos quinze ou
vinte anos, um papel preponderante, bastando utilizar como ilustração da veracidade dessa assertiva,
a muito recente possibilidade, para casais homossexuais, de verem uma união estável convertida em
casamento, numa interpretação extensiva do texto
legal (Art. 226, § 3º da Constituição Federal; Arts.
1.723 e 1.726 do Código Civil), que fala, explicitamente, em homem e mulher. Interpretação extensiva essa – só possível com base nos princípios
e métodos da hermenêutica – impensável há uns
poucos anos atrás.
A antiga lei de introdução ao código civil
brasileiro, a qual teve sua aplicação expandida a
todos os diplomas legais nacionais, recebendo atualmente a denominação de Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (com redação dada
pela lei 12.376/2010), estabelece: “Art. 4º Quando
a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo
com a analogia, os costumes e os princípios gerais
de direito”. De sorte que, no ordenamento jurídico
nacional, encontra-se claro dispositivo que amplamente “autoriza” a “aplicação” da hermenêutica
jurídica. Isso sem falar, é claro, dos casos (muitos),
em que a lei não chega a ser omissa, mas nos quais
nem por isso dispensa-se o labor hermenêutico
daquele que se utiliza das leis para ver respeitado
um direito seu ou de outrem.
No presente artigo busca-se, justamente, analisar os limites e tendências da hermenêutica jurídica
no Brasil atual, argumentando-se que, ao lado de
uma tendência “progressista” como ilustrado anteriormente, há uma tendência “paralisadora”, ilustrada, por exemplo, com a crescente influência das
súmulas e súmulas vinculantes nos mais variados
julgados.
Nesse contexto, surge um outro tema também
aqui discutido: o dilema enfrentado do julgador ao
deparar-se com uma questão de “fácil” solução,
visto já devidamente “sumulada”: aderir prontamente à interpretação dos Tribunais superiores,
ou julgar de acordo com seu livre convencimento,

afrontando, assim, entendimento jurisprudencial já
consolidado ?

2. Hermenêutica: limites e
tendências no Brasil atual
2.1. A hermenêutica à serviço
do correto e do politicamente correto
Em artigo que tinha como ponto de partida o
então recente julgamento pelo STF da ADI 4277 e
da ADPF2 apresentou-se argumentos no tocante à
influência da mídia nas decisões judiciais, e da não
rara preocupação do magistrado em adotar posicionamento “politicamente correto”, em ressonância
com as modernas tendências da sociedade – mas
não necessariamente com a opinião da maioria dos
membros dessa mesma sociedade [3].
Nesse ponto, tocamos em aspecto frágil da hermenêutica jurídica: se, para fins didáticos, entendermos a hermenêutica jurídica como um conjunto
de técnicas e ferramentas para a interpretação das
normas jurídicas, chegaremos à inevitável conclusão de que ela, assim como toda e qualquer “ferramenta” pode ser usada para o bem ou para o mal
– nesse caso, para fazer justiça ou consolidar injustiças. Inevitável, portanto, a conclusão de que a
hermenêutica, como de resto toda e qualquer manifestação intelectual humana, presta-se a fim políticos. Um muito bom exemplo histórico foi a adesão dos judiciários italiano e alemão aos regimes
totalitários que dominaram aqueles países durante
a segunda guerra mundial, com toda uma série de
julgados que deram lastro legal à atos muitas vezes
imorais.
Impositiva, assim, a percepção dos aspectos políticos e sociológicos se não da hermenêutica propriamente falando, mas do seu emprego,
certamente.

2. ADI = Ação Direta de Inconstitucionalidade; ADPF =
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Hermenêutica, Súmulas, Súmulas Vinculantes e o Dilema do Julgador

2.2. Súmulas e súmulas vinculantes:
a negação da hermenêutica e do
livre convencimento do julgador?
No prefácio da primeira edição de seu livro [2],
datado de 1924, Carlos Maximiliano, referindo-se
à então relativamente recente entrada em vigor do
Código Civil (o de 1916, bem entendido), dizia:
“ainda não houve tempo de se fazer, para os aplicadores dele, o travesseiro ilusório e cômodo da
jurisprudência”.
No Brasil atual, Esse ilusório e cômodo travesseiro tem se tornado maior e mais confortável, por
meio das súmulas e súmulas vinculantes, tornando
o juiz de primeira instância, muitas vezes, não um
julgador, mas um mero homologador de decisões.
No Brasil atual, tornou-se prática comum
empregar-se, sempre que possível, como elemento
embasador – ou ao menos como reforço argumentativo – em um pedido ou decisão judicial, súmulas
ou súmulas vinculantes3, estas últimas do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Sem adentrarmos na discussão sobre o quanto
o uso crescente das súmulas (e da jurisprudência
dos Tribunais) nos aproximam cada vez mais da
chamada comom law, afastando-nos da chamada
civil law, parte intrínseca de nossa herança jurídica
romano-germânica, fato é que o mencionado uso
termina por limitar, em boa medida, o salutar labor
hermeneuta, necessário em cada caso concreto.
Muito embora seja forçoso reconhecer o
aspecto benéfico e racionalizador dessas súmulas,
as quais visam, em essência, evitar que os tribunais
se debrucem, seguidas vezes, sobre causas muito
semelhantes, com idêntico ou muito similares
direitos e pedidos – o que confere, portanto, celeridade às decisões judiciais – e mesmo levando-se
em conta que as ditas súmulas podem ser canceladas, e que novas podem ser editadas, inevitável
concluir-se que as ditas súmulas terminam por forçar um “engessamento” hermenêutico, visto que, a
3. A súmula vinculante – criada em 2004 com a Emenda
Constitucional 45 – obriga juízes de todos os tribunais a
seguirem o entendimento adotado pelo STF, em se tratando
de jurisprudência consolidada.

despeito de possíveis (quiçá, essenciais) peculiaridades de um determinado caso concreto, as súmulas tendem a uniformizar as decisões, deixando-se
de fora, portanto – ou ao menos dificultando - qualquer possibilidade de emprego da hermenêutica.
Tomando de empréstimo dizeres de Duarte [4]
para a presente argumentação, devemos considerar que é “indispensável, então, a consideração e a
valoração do condicionamento exercido pelo contexto situacional para que seja realizada uma interpretação autêntica, não apenas conceitual, pois a
atividade hermenêutica não deve ceder ao automatismo, em que se acomodam a deficiência de formação e a docilidade acrítica, na aplicação das normas jurídicas, a função do juiz importa sempre em
uma atividade estimativa e, portanto, na realização
implícita ou explícita de uma série de valorações”.
Poderiam alguns entender que as súmulas (vinculantes ou não) nada mais são do que a “cristalização”
de uma interpretação hermenêutica reiterada, existindo, portanto, atividade hermeneuta nelas implícita.
Contudo, uma tal “cristalização” termina por constituir-se, em verdade, em espécie de negação da própria hermenêutica, por natureza também ela mutável,
assim como as interpretações jurídicas que produz.
Não obstante suas virtudes, as súmulas terminam por tornar algo cômodo e preguiçoso o
trabalho do intérprete/julgador, o qual, confortavelmente respaldado pelo posicionamento de um
tribunal superior, vê-se livre do dilema normacaso, nos dizeres de Pedroso [5].
Curioso notar que tal tendência (progressivo
uso das súmulas e jurisprudências dos Tribunais
superiores), mostra-se em franca oposição às –
podemos assim dizer – modernas tendências do
Direito, como o chamado Direito alternativo e o
uso alternativo do Direito [6].
Numa referência às escolas hermenêuticas,
vivíamos uma realidade jurídica mais próxima da
escola da evolução histórica (ou escola históricoevolutiva) enquanto o progressivo uso das súmulas
nos tem aproximado, comparativamente, da chamada escola da exegese.
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3. Súmulas, súmulas vinculantes
e o dilema do julgador
Diante do até aqui exposto, inevitável o enfrentamento da questão relativa ao dilema enfrentado
do julgador ao deparar-se com uma questão de
“fácil” solução, visto já devidamente “sumulada”:
aderir prontamente à interpretação dos Tribunais
superiores, ou julgar de acordo com seu livre
convencimento, afrontando, assim, entendimento
jurisprudencial já consolidado?
Lembremos que a existência e validade das
súmulas vinculantes encontram-se estabelecidos
no próprio texto constitucional (emenda constitucional 45/2004):
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal
poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como
proceder à sua revisão ou cancelamento, na
forma estabelecida em lei.
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade,
a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia
atual entre órgãos judiciários ou entre esses
e a administração pública que acarrete grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada
por aqueles que podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade.
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação

ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo
ou cassará a decisão judicial reclamada, e
determinará que outra seja proferida com ou
sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
Parece que a célebre frase “Ser ou não ser, eis
a questão”, do Hamlet, de Shakespeare, aplicase ao julgador no momento de confrontar-se com
uma sumula, se vinculante, sobretudo: aplicá-la, ou
desobedecê-la?
Lembremos que as Súmulas Vinculantes são
enunciados ou sínteses extraídas de reiteradas decisões em comum, editadas pelo STF e sua aplicação é obrigatória para os juízes de primeiro grau,
que devem decidir de acordo com seus enunciados
ao julgarem ações similares. Assim, em verdade
nenhuma liberdade restou ao juiz de primeiro grau,
com relação às ações cujo teor enquadrem-se no
enunciado das súmulas vinculantes. Vejamos o Art.
7º da Lei 11.417/2006:
Da decisão judicial ou do ato administrativo
que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo
Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos
ou outros meios admissíveis de impugnação. [...] 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará
o ato administrativo ou cassará a decisão
judicial impugnada, determinando que
outra seja proferida com ou sem aplicação
da súmula, conforme o caso.
Ou seja, inda que eventualmente não concordando com a aplicação de determinada súmula
ao caso concreto, deverá o juiz de primeiro grau
segui-la, sob pena de ver cassada sua decisão.
Em artigo sobre o tema, Moura e Ferreira [7]
chegam a considerar inconstitucional o emprego
das súmulas vinculantes, visto que as mesmas terminariam por afrontar o princípio do livre convencimento do magistrado:
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[...] Dessa forma, as Súmulas Vinculantes
mudaram todo o sistema já existente, restando com inflexíveis mandamentos que
deverão obrigatoriamente ser aplicados
pelo, em especial, magistrado de primeiro
grau, não lhe cabendo mais qualquer valoração, interpretação ou emissão de juízo
quanto as suas decisões, fato que afronta
veemente e impiedosamente do Princípio
do Livre Convencimento do Juiz [...]
[...] Deste modo, com o advento da súmula
vinculante e o engessamento do juiz de primeira instância, além de ter sido afrontado
todo o sistema jurídico pátrio, principalmente
o constitucional e o processual, na medida
que afasta o cidadão do Poder Judiciário,
numa clara inaplicabilidade da tutela jurisdicional, foi suprimido do juiz a sua própria
força de trabalho, através da retirada de sua
jurisdição, isto refletindo todo o ordenamento
jurídico, restando como maiores prejudicados
os próprios jurisdicionados [...].
Destaque-se, como acrescimento à presente
discussão, o Art. 518 do CPC:
Art. 518. Interposta a apelação, o juiz,
declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vistas ao apelado para responder.
§1º O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, o “poder” das súmulas estende-se também ao recurso de apelação, o qual não será sequer

conhecido, caso afronte decisão em acordo com
texto de súmula (mesmo que não seja ela vinculante)
Sem adentramos na questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das súmulas (das
vinculantes, sobretudo), inegável que, ao lado dos
seus possíveis efeitos benéficos (celeridade nas
decisões, minimização de recursos, etc.), inegável
que as mesmas terminam por tornar algo cômodo
e mesmo enfadonho, em alguns momentos, o labor
do magistrado, cujas eventuais “audácia” e “rebeldia” no enfrentamento das súmulas podem, se reiteradas, torná-lo alvo de denúncias junto ao CNJ, por
exemplo, o que tende a tornar dócil e cordato o julgador, sendo, esse último fenômeno sim, um risco
ao bom funcionamento e evolução da arte-ciência
de julgar: To be or not to be, that’s the question.
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1. Introdução
Essencialmente a partir dos anos 1960, muito
tem-se falado sobre “o adolescente”, existindo
mesmo toda uma série de publicações voltadas para
o tema, bem como seus inevitáveis especialistas.
Toda a literatura da área estabeleceu, no imaginário popular, uma fase do desenvolvimento do
ser humano chamada “adolescência”, a qual seria
caracterizada pela rebeldia, pela incerteza sobre
a própria identidade (o adolescente já não é mais
uma criança, mas também ainda não é uma adulto,
etc.), dúvidas sobre os rumos a tomar na vida pessoal, qual profissão seguir, etc. etc.
Contudo, a fim de sermos algo mais profundos
e conscienciosos, devemos nos lembrar que a adolescência constitui-se, em verdade, em uma criação
da modernidade urbana.

com a lei” é, em grande parte, reflexo da “imagem”
do adolescente que foi construída pelos intelectuais, notadamente antropólogos, sociólogos e psicólogos.

2. Adolescente em conflito com a lei
Primeiramente, destaque-se que a expressão
“menor em conflito com a lei”, é um eufemismo
(mais um, na era do “politicamente correto”, que
vivenciamos), que, via um artifício de linguagem,
parece tentar encobrir o inegável fato de que pessoas menores de 18 anos (com frequência, adolescentes, muito embora crianças também estejam
inclusas na denominação) praticam crimes, não
raros violentos e mesmo cruéis.
Enquanto alguém maior de 18 anos pode ser
preso, um “menor” pode apenas ser “apreendido”,

Na idade média, por exemplo, ou mesmo em

sendo submetido, se considerado culpado, não

outros períodos históricos, em que a expectativa

à prisão, mas à medidas “socioeducativas”, não

de vida das pessoas não superava os 35-40 anos

sendo, portanto, preso, mas sim internado, ou algo

(sem falarmos na existência de formas de organiza-

similar.

ção social diversas das ora vivenciadas no mundo

Cientes das facilidades legais oferecidas aos

ocidental), não havia tempo (fisicamente falando)

que, tendo menos de 18 anos, venham a delinquir,

nem espaço (sociológica e antropologicamente

os que se utilizam desses menores, e, com grande

falando) para “gastar-se” cerca de cinco a seis anos

frequência, os próprios menores, aproveitam-se

da existência num período de dúvidas e rebeldia.

dessas facilidades para praticar crimes ou para

As observações postas no parágrafo anterior

assumir a autoria de crimes praticados por outrem.

mostram-se necessárias, visto que o tratamento

Tal problemática tem gerado toda uma série de

dado na legislação, bem como pelos operadores do

pesquisas e estudos, incluindo-se o documentário

direito aos assim chamados “menores em conflito

que deu origem à presente atividade [1].
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Assim, enquanto a sociedade em geral tende a

tro nacional de criminosos, fato que atesta a pre-

ser complacente com as “loucuras” da adolescên-

ocupação e mesmo previsão do poder público no

cia, encarando o que muitas vezes é simples falta

tocante à reincidência dos adolescentes infratores,

de educação como “rebeldia”, e o que é gratuita

bem como seu possível futuro ingresso no mundo

agressividade como “coisas da idade”, transfere

adulto, do crime.

‑se essa imagem (socialmente construída) para o

Em sua dissertação de Mestrado, Sartório [3]

adolescente que pratica crimes, encarando-o como

constatou, em linhas gerais, que na fase de instau-

alguém que merece apenas ser “reeducado” em vez

ração dos processos judiciais as questões sociais,

de punido.

propriamente ditas, são relegadas a segundo plano,

Ademais, perceba-se que ambos os aspectos
(para simplificar, o psicológico e o jurídico) encontram-se intimamente relacionados, visto que, uma
vez que o adolescente é encarado como alguém
naturalmente contestador e agressivo, abre-se a
porta para o entendimento de que ele não é responsável pelo que faz, devendo alguma conduta criminosa eventualmente por ele praticada ser encarada de maneira diferenciada. Tal postura por certa
ganhou força, após a entrada em vigor do Estatuto
da Criança e do Adolescente, ECA (Lei 8.069, de
13 de julho de 1990).
O Conselho nacional de Justiça (CNJ) mantém
um cadastro nacional de adolescentes em conflito
com a lei [2]:
Instituído pela Resolução nº 77 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 26 de maio de
2009, o Cadastro Nacional de Adolescentes
em Conflito com a Lei (CNACL) reúne
dados fornecidos pelas Varas de Infância e
Juventude de todo o país sobre os adolescentes em conflito com a lei. Informações
sobre o histórico das infrações cometidas
e as medidas socioeducativas que já foram
aplicadas aos jovens integram o sistema.

ou mesmo não são consideradas, prevalecendo as
questões de ordem jurídica. Citando a autora:
[...]. Os dados comprovaram a ausência de
mediação do direito com as políticas públicas demonstrando que o adolescente em
conflito com a lei é tratado de forma a se
acentuar a figura do infrator, ficando obscurecida a figura do adolescente cidadão em
condição peculiar de desenvolvimento [...].
Focando nos efeitos e alcance das chamadas
medidas socioeducativas, Azambuja [4], conclui
ser multifatorial o elenco de causa que levam os
adolescentes a delinquir.
Também focando sua investigação sobre as
medidas socioeducativas, Francischini e Campos
[5] terminam por concluir que as atividades e metodologias que visam a reinserção social, sua readaptação, seu ajustamento social, e sua consequente
integração à família e à sociedade até então desenvolvidas, mostraram-se ineficazes, contribuindo,
não raro, e contrariamente aos seus propósitos,
para reafirmar a marginalidade dos adolescentes.
Logo, dos trabalhos analisados, os quais foram
aqui tomados como exemplos de pesquisas similares presentes na literatura, depreende-se que

Logo, pode-se inferir que a problemática rela-

o aparato estatal, por meio de suas instituições e

tiva à atuação de adolescentes em práticas crimino-

programas, não tem conseguido ressocializar o

sas já adquiriu volume e relevância que justificam

adolescente infrator, assim como não ressocializa

a implementação de um tal cadastro.

o adulto infrator.

Percebe-se ainda que o dito cadastro tem por

Aliás, nesse ponto de nossa discussão, vale a

finalidade atuar, em se tratando de adolescentes em

pena destacar que as instituições nas quais adoles-

conflito com a lei, de forma análoga a um cadas-

centes infratores cumprem as medidas socioeduca-
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tivas, em muito assemelham-se, estruturalmente,
aos presídios, e vivem, essas instituições, situações
idênticas às vivenciadas pelos presídios, como
rebeliõe (com destruição do patrimônio público,
“acertos de contas” entre internos rivais, tomada de
servidores como reféns, etc.). Em verdade, o que
se tem é uma espécie de sistema prisional juvenil,
com a reprodução de mazelas já conhecidas no sistema prisional destinado aos maiores de 18 anos.

3. Conclusão
À guisa de conclusão, pode-se destacar que,
após vinte a quatro anos do ECA, o diploma legal
que mormente estabeleceu todo um tratamento
diferenciado para o adolescente em conflito com
a lei, pouco ou nada mudou em relação à realidade
até então vivenciada.
Talvez, por que não se trata meramente de dar
ao adolescente em conflito com a lei um tratamento
diferenciado (em relação ao que se verificava no
Código de Menores de 1927, por exemplo), mas
em atacar-se os problemas de base que implicam
no aumento da marginalidade (incluindo a adolescente), problemática essa ainda distante de ser equacionada, também no que toca aos adultos infratores.
Tentando o mais honestamente responder á
pergunta que intitula a presente atividade, pode-

mos afirmar que, em verdade, não sabemos lidar
com o adolescente infrator, assim como não sabemos lidar como adulto infrator. Diante do impasse
gerado pela nossa incapacidade, reproduzimos,
para o adolescente, essencialmente o mesmo
modelo empregado para o adulto infrator, tendo, ao
que todos os estudos indicam, o mesmo baixo grau
de sucesso, bem entendido, tendo-se como propósito a “recuperação” do indivíduo para a sociedade.
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Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis
(Provérbios 8:33)

1. Introdução
Desconsiderando-se a chamada auto-tutela,
que, não raro, fazia uso da violência física ou psíquica, isto é, considerando-se apenas os métodos
pacíficos de resolução de conflitos, está a arbitragem, sem dúvida, entre os mais antigos, visto preceder a existência de sociedades com códigos de
conduta escritos, sendo comuns, em diversas culturas e épocas, a atuação de pessoas mais velhas
e sábias, e que gozavam da confiança das partes,
na resolução de conflitos, com conseqüente pacificação do grupo social. Assim, longe de ser um
“modernismo” está, ao contrário, entre os mais

da arbitragem adquiriram relevância e sofisticação,
com muitas de suas características podendo der
encontradas na lei de arbitragem ora em vigor no
Brasil (Lei 9.307/1996).
No direito romano, e com relação à arbitragem,
fazia-se distinção entre a arbitragem processual,
praticada pelo iudex no ordo iudiciorum privatorum e a extra-processual, pelo arbiter escolhido
livremente pelos contendores [1].
A chamada Lei das XII tábuas [2] já impunha
a necessidade das partes comparecerem diante do
pretor, assumindo o litiscontestatio, isto é, o compromisso de submeter seu litígio a um árbitro de sua
confiança, e de aceitar o que por ele fosse decidido.

antigos institutos do Direito. Não obstante, tendo-

No Brasil colônia, o instituto da arbitragem está

se em vista o relativo “esgotamento” do modelo

presente desde as ordenações filipinas, mantendo-

da prática do direito focada no conflito, e também

se, já durante o Brasil império, na Constituição de

por razões de ordem econômico-financeiras, o ins-

1824 e no Código Comercial de 1850.

tituto da arbitragem vem sofrendo, ao longo das

No Brasil república, a Constituição de 1934

últimas décadas, um acentuado “revival” com pre-

incluía o instituto da arbitragem, o qual foi igno-

sença marcante em países europeus e nos Estados

rado pelas Cartas de 1937, 1946 e 1967 e “revi-

Unidos.

vido” pela Lex Magna de 1988.

De um ponto de vista das sociedades antigas,

Como recurso facultado às partes, a arbitra-

e tendo-se em vista sua marcante influência sobre

gem também apareceria nos Códigos de Processos

o direito pátrio, destaque-se o papel da arbitragem

Civis de 1939, 1973 e 2003, sendo atualmente

no direito romano [1], no qual o papel do árbitro e

regulamentada em lei própria (Lei 9.307/1996).
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Na Argentina e no Paraguai, por exemplo, a arbitragem encontra-se detalhada no Código Procesal
Civil y Comercial de La Nación (Libro VI, Proceso
Arbitral) e no Código de Procedimiento Civil
(Libro V, Del Proceso Arbitral), respectivamente.
Atualmente, tramita no Senado o Projeto de lei
nº 460/2013, que altera a Lei 9.307/1996, o qual,
dentre outras, recebe críticas por impor restrições
ao emprego da arbitragem no setor público [3].

2. Arbitragem e pacificação social
Muito embora não possa-se estabelecer uma
relação exatamente linear entre arbitragem, ou
antes, entre o número de causas levadas a um conselho arbitral e a pacificação social, entendida aqui
como a diminuição do número de litígios que chegam ao poder judiciário (visto que a procedimento
arbitral pode, antes, durante ou depois de sua efetivação, requerer o concurso do poder judiciário)
fato é que, toda causa que é resolvida via arbitragem, ajuda não apenas a descongestionar os tribunais, mas também contribuem para a pacificação
social, no sentido de que poupam, às partes, o não
raro significativo desgaste emocional trazido pela
litigância jurídica.
Ademais, destaque-se que, no Brasil, como
de resto em outras partes do mundo, a arbitragem
ainda restringe-se a questões de caráter comercial, empresarial (não por acaso, grande parte das
Câmaras arbitrais estão instaladas em federações
da indústria – como a Fiesp, bolsas de valores –
como a Bovespa, etc.), estando as “causas comuns”
do cidadão, normalmente fora do elenco das que
são objeto da atuação das Câmaras arbitrais
(Câmaras de conciliação, mediação e arbitragem)
espalhadas pelo país. Concorre também para isso
o fato de que, enquanto para as demandas conduzidas pelo poder judiciário, a gratuidade, quer das
custas judiciais (prevista em lei), quer do advogado
(via defensoria pública) estejam, potencialmente
falando, disponíveis, a atuação das Câmaras arbitrais são, via de regra, remuneradas, e em valores

que, embora não necessariamente elevados, encontram-se, por certo, fora do alcance da maior parte
da população. Assim, o fator econômico tem sido,
sem dúvida, um dos responsáveis (ao lado da nossa
pouca “cultura” na área, incluindo-se aí a natureza
da formação de nossos advogados, normalmente
volta para a litigância) pela apenas moderada difusão do instituto da arbitragem em nosso país.
Contudo, vem crescendo a aceitação da arbitragem em nosso país [4], muito embora, como
comentado anteriormente, quase que exclusivamente no meio empresarial. Não por acaso, é no
Estado de São Paulo, o mais industrializado do
país e “locomotiva” da economia nacional, que
se encontra o maior número de Câmaras de conciliação e arbitragem. Não por acaso também, a
Câmara Internacional do Comércio (CCI), possui
uma Câmara internacional de arbitragem, a teve
seu mais recente regulamento publicado em 2012.
Em pesquisa referente ao período 20002005, o Conselho das Instituições de Mediação e
Arbitragem (Conima, http://www.conima.org.br),
concluiu que em 2005, houve um aumento (em
relação aos anos anteriores) de 62,07% nos procedimentos arbitrais, enquanto os procedimentos de
mediação aumentaram 60% [5].
Em 2010, e no tocante à arbitragem, a Câmara
de Comércio Brasil-Canadá assinalava 83 casos em
andamento (contra 49 em 2009), com prazo médio
de duração de 14 meses, entre a assinatura do termo
da arbitragem e a prolação da sentença [6].
Logo, o pretendido papel da arbitragem como
fator de pacificação social, ainda requer que um
longo caminho seja percorrido, o qual inicia-se por
sua popularização (no duplo sentido: torná-lo mais
conhecido e mais acessível, financeiramente) e
conseqüente emprego pelo “grosso” da população,
o que por certo requer uma mudança cultural [7].
Não por acaso, a arbitragem é mais empregada e
bem sucedida nos chamados países desenvolvidos), passando-se da postura do confronto, para a
do entendimento. Nos Estados Unidos, em 2011
foram distribuídos 159.000 procedimentos arbi-
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trais, contra menos de 10.000, no Brasil, muito
embora, proporcionalmente ao valor da causa,
o procedimento arbitral seja mais caro naquele
país [8]. Ressalve-se, é claro, que a renda média
do cidadão americano também é maior, tornando,
assim, o procedimento arbitral, embora proporcionalmente (ao valor da causa) mais caro, mas acessível naquele país.
Verifica-se que, enquanto, de um ponto de vista
histórico (remontando às tribos e pequenos grupos sociais) a arbitragem dedicava-se (ou poderia dedicar-se) à resolução de conflitos de toda
monta e natureza, modernamente ela encontra seu
“nicho” nas causas de vulto, nas quais interesses
econômico-financeiros (muitas vezes da ordem de
milhões ou bilhões de dólares) estão em pauta e
para as quais a pacificação trazida pela arbitragem
traduz-se em economia de dinheiro [9].
Assim, enquanto primitivamente a arbitragem
tinha por fim a resolução de conflitos entre indivíduos, com a pacificação do grupo, modernamente sua “driving force” é o interesse econômico,
focando-se, por óbvio, nas questões macro-empresariais, em nível internacional, sobretudo, no qual a
própria internacionalidade das partes poderia constituir-se em elemento complicador para a resolução
do conflito (qual direito material aplicar, qual a
Corte competente para julgar a lide, etc.).
Logo, a pretensão de que a arbitragem poderia contribuir para “desafogar” o poder judiciário,
mostra-se um mito, restando, é claro, as contribuições a serem dadas pela conciliação e pela mediação, as “primas pobres” da arbitragem.
Assim, o instituto da arbitragem, em nosso país,
tem-se mostrado eficaz na diminuição do número
de litígios no meio empresarial, faltando-lhe ainda,
contudo, chegar ao nível das pessoas e questões
comuns, a fim de que possa, efetivamente, contribuir para a pacificação social.
Contudo, como nada é desprovido de defeitos,
vem sendo destacado que, não obstante aspectos positivos que possam ser apontados [10], em

se tratando de causas trabalhistas, a atuação das
Câmaras de arbitragem têm tido, com frequência,
efeito deletério sobre os interesses do trabalhador
(em face, notadamente, da indisponibilidade dos
direitos trabalhistas), de forma que tem-se firmado
entendimento de que homologações de acordos e
rescisões trabalhistas sejam feitas apenas nas sedes
dos sindicatos ou nas representações do Ministério
do Trabalho e Emprego, devendo eventuais questões trabalhistas ser resolvidas via arbitragem, apenas após o término do contrato de trabalho [11].
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