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Resumo

Este trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade espacial da compactação do solo às profun-

didades de 10 cm e 20 cm, através de técnicas geoestatísticas. Verificou-se, para cada um dos três

tipos de plantio nas duas profundidades, a dependência espacial da compactação do solo, através de

semivariogramas, permitindo ajuste de modelos matemáticos, objetivando a construção de mapas de

isolinhas e superfícies utilizando-se da interpolação por krigagem.

Palavras-chave

semivariogramas – krigagem – isolinhas

Abstract

This work had as objective to study the spatial variability of the soil compactation to 10 and 20 cm

Artigo

Isolines of the Soil´s compactation
Isolinhas de Compactação do Solo
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deep through geostatistics techniques. The spatial dependency of the soil compactation for each one of

the three types of plantation was varified through semivariograms, allowing adjustment of mathematical

models, aiming the construction of isoline maps and surfaces by using the krigage interpolation.

Key words

semivariograms – krigage – isoline

Introdução

O estudo da compactação do solo, a várias profundidades, é de fundamental importância para a

tomada de decisões na realização de práticas agrícolas, bem como para elaboração de estratégias de

conservação do solo. A produtividade de uma área agrícola esta diretamente relacionada com a

compactação do solo, sendo que o conhecimento dos níveis de compactação, a várias profundidades,

garantem melhores resultados no processo de descompactação deste solo. Os fenômenos naturais

evolvendo profundidades físicas e químicas do solo apresentam dependência espacial de uma forma

natural. Vários trabalhos enfocando o estudo de propriedades de interesse agrícola tem sido estuda-

das, tais como os de Souza et al (1997), Cardim et al (1999), Camargo (1983), Davidoff e Selim

(1988). A geoestatística leva em consideração a distribuição espacial entre amostras Salviano et al

(1998), permitindo definir o raio de correlação espacial entre elas.

A variabilidade espacial pode ser representada por mapas de isolinhas Braga (1984) e mapas de

superfícies Burgess e Webster (1980) e as estimativas da variável para locais não medidos, pode ser

obtida por Krigagem Vieira et al (1983) o qual permite tomadas de decisões e tratamentos diferenci-

ados para as regiões mapeadas, determinando-se amplitude a de dependência espacial entre as amos-

tras de solo.

A confecção de mapas permite dividir classes de compactação a várias profundidades, auxiliando no

entendimento e representação dos modelos de distribuição espacial Burrough et al (1997).

Neste trabalho foi verificada a amplitude de dependência espacial da compactação em dois níveis com os
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respectivos mapas de isolinhas e de superfícies, expressando a variabilidade do fenômeno em estudo.

 

Material e Métodos

No Núcleo de Agronomia da Alta Paulista do Instituto Agronômico, em Adamantina, SP, foram coletadas

amostras de compactação do solo em três diferentes sistemas de preparo: Convencional pós pousio,

Convencional pós-plantio de milho e Plantio direto pós-milho.

As áreas receberam culturas de feijão (Phaseolus vulgaris L.) cv Carioca 80 foi semeado em 17-6-

1999 no sistema de plantio direto pós-milho e em 18-6-1999 no sistema plantio convencional após

milho e pós pousio.

Utilizou-se o espaçamento de 0,5m entre as linhas da cultura e 150 kg/há do adubo 4-20-20. Aplicou-

se em 16-7-1999 180 kg/há de sulfato de amônio em cobertura. Efetuaram-se 10 irrigações em

intervalos semanais.

Estabeleceu-se uma malha de 60 pontos, 4 pontos de largura e 15 de comprimento, espaçados entre si por

5,0m no sentido do comprimento e por 5 linhas de feijão no sentido da largura, locados sobre as linhas de

feijão e formando ângulos retos com dois eixos cartesianos imaginários. Cada um dos pontos serviu de

centro para a locação de um retângulo de 1,0m de largura e 0,5m de comprimento onde se avaliou a

resistência à penetração do solo à profundidade 0-10cm e a 10-20cm.

A avaliação da resistência à penetração foi efetuada em 4/9/99. Sendo essa resistência medida, utili-

zando-se o penetrômetro de impacto e o método descrito por Stolfi (1991).

A variabilidade espacial dos dados foi verificada através dos semivariogramas experimentais, onde a

dependência espacial é definida pelo alcance a e o erro cometido devido a distância de amostragens, é

definido pelo efeito pepita c0. As semivariâncias são calculadas por:
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Onde, h: é a distância entre pares de observações; 

: é o número de pares possíveis na distância ; 

: representa a variabilidade espacial da propriedade . 

As estimativas dos pontos não amostrados são dadas por: 

 

Onde, : é o valor estimado; 

: é o ponto a ser estimado; 

: é o número de vizinhos utilizados na estimativa ; 

i : são os pesos associados a cada valor medido . 

Os semivariogramas foram confeccionados pelo software Geoeas Englund e Sparks (1991), enquanto

que os mapas de isolinhas e superfícies foram elaborados pelo software Surfer 6.01.

Com os valores das semivariâncias r(h)  foram elaborados os semivariogramas experimentais a 10

cm e a 20 cm de profundidade para cada uma das três áreas e seus respectivos ajustes através dos

modelos matemáticos:

Exponencial:

Esférico:

Gaussiano:

Linear:

Com a finalidade de mapear a compactação do solo a 10 cm e 20 cm de profundidade, nos 

três diferentes preparos apresentados, para a visualização dos mapas de isolinhas e 

superfície, foram utilizados 60 pontos (em cada preparo) estimados pelo método 

geoestatístico de "krigagem". O sistema de equações de "krigagem" é dado por: 
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A figura 1, mostra o semivariograma ajustado através do modelo Gaussiano para a área com plantio

convencional pós-milho a 10 cm de profundidade, observa-se dependência espacial para a compactação

nesta profundidade, com efeito pepita de 500, alcance de 40m e patamar de 3400 .

A figura 2 mostra o semivariograma ajustado através do modelo esférico para a área com plantio

convencional pós-milho a 20 cm com efeito pepita de 700, alcance de 20 m, patamar de 2100.

Figura 1: convenci-
onal pós-milho (10
cm)

Figura 2:
convencional pós-
milho (20 cm)
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A figura 4 mostra o semivariograma ajustado através do modelo Esférico para a área com plantio

convencional pós pousio a 20 cm de profundidade, com efeito pepita de 600, alcance de 17 m e

patamar de 1700.

Figura 4:
Convencional pós
pousio (20 cm)

A figura 3, mostra o semivariograma ajustado através do modelo Exponencial para a área com plantio

convencional pós pousio a 10 cm de profundidade, observa-se dependência espacial para a compactação

nesta profundidade, com efeito pepita de 40, alcance de 27 m e patamar de 4200.

Figura 3:
Convencional pós
pousio (10 cm)
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A figura 5, mostra o semivariograma ajustado através do modelo linear, para a área com plantio direto

a 10 cm de profundidade, observa-se dependência espacial para a compactação nesta profundidade,

com efeito pepita de 9,5, alcance de 26 m e patamar de 26,5.

A figura 6 mostra o semivariograma ajustado através do modelo Gaussiano para a área com plantio direto

a 20 cm de profundidade, com efeito pepita de 210, alcance de 35 m e patamar de 530.

Figura 5:
plantio direto
(10 cm)

Figura 6: Plantio
direto (20 cm)
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Os semivariogramas para a compactação do solo revelam a existência de uma correlação espacial nas

áreas estudadas tanto no sistema de manejo convencional, pós pousio e pós-milho, como no plantio

direto.

O alcance da dependência espacial da compactação do solo a profundidade de 10 cm, no sistema

convencional pós-milho, 50 m, foi maior do que no sistema Convencional pós pousio, 27m.

Com os modelos de semivariograma ajustados, realiza-se a krigagem da área amostrada, permitindo

tomadas de decisões e tratamentos diferenciados para as regiões mapeadas. Nas figuras 7 a 18 en-

contram-se representadas as isolinhas e as superfícies de compactação para cada tipo de plantio nas

duas profundidades em estudo.

Figura 7: convencional pós pousio (10 cm)

Figura 8: convencional pós pousio (10 cm)



Pág. 14

Figura 9:  convencional pós pousio (20 cm)

Figura 10:  convencional pós pousio (20 cm)

Figura 11:  direto (10 cm)
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Figura 12:  direto (10 cm)

Figura 14:  direto (20cm)

Figura 13:  direto (20cm)
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Figura 16: convencional pós milho (10 cm)

Figura 17: convencional pós milho(20 cm)

Figura 15: convencional pós milho (10 com)
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Figura 18: convencional pós milho (20 cm)

As figuras 7, 9, 11, 13, 15 e 17 mostram as isolinhas para cada tipo de plantio nas duas profundidades.

Nota-se uma certa semelhança no comportamento da compactação a 10 cm e a 20 cm de profundida-

de. Para o plantio convencional pós pousio a compactação está mais acentuada a 10 cm, enquanto

para o plantio direto a compactação apresenta uma maior índice de compactação a 20 cm. Para o

convencional pós milho a compactação a 20 cm apresenta índices bem maiores.

Observa-se, em geral, uma maior concentração de isolinhas e um maior número de picos e depressões

para a compactação a 20 cm de profundidade, indicando que nesta profundidade a variabilidade foi

maior.

O alcance da dependência espacial da compactação do solo a profundidade de 10 cm foi maior no

sistema de plantio convencional pós pousio e no sistema de plantio convencional. Já no sistema de

plantio direto o alcance da dependência espacial foi maior a 20 cm.

 

Conclusões

Através dos semivariogramas experimentais foi possível detectar a dependência espacial entre as amos-

tras de compactação, nos três diferentes sistemas de plantio analisados nas duas profundidades.



Pág. 18

Referências

BRAGA, L. P. V. Aplicações das teorias de estimação e interpolação em Cartografia. Tese de

Doutorado, COPPE, UFRJ, 1984.

BURGESS, T. M.; WEBSTER, R. Optimal interpolation and isarithmic mapping of soil

porperties. I. The semivariogram and punctual kriging. J. soil sci., Baltimore, 1980. 31, 315-331 p.

BURROUGH, P. A.; VAN GAANS; P. F. M.; HOOTSMANS, R. Continuous classification in

soil survey: spatial correlation, confusion and boundaries. Geoderma, 1997. 77, 115-135 p.

CAMARGO, O. A. de. Compactação do solo e desenvolvimento de plantas. Campinas, Funda-

ção Cargill, 1983. 44 p .

CARDIM, M. et al. Estudo da variabilidade espacial da densidade do solo. In: I Simpósio em energia

na Agricultura, 2. Botucatu,1999. Anais. UNESP, Campus de Botucatu, Faculdades de Ciências

Agronômicas, 1999. p. 535-540.

DAVIDOFF, B.; SELIM, H. M. Correlation between spatialy variable soil moisture content

nad soil temperature . Soil Science, v. 145, nº 1, p. 01-10, 1988.

ENGLUND, E.; SPARKS, A. Geoestatical enviromental assessment software . Las Vegas, 1991.

SALVIANO, A. A. C.; VIEIRA, S. R.; SPAROVEK, G.  Variabilidade espacial de atributos de solo e de

crotalaria juncea L. em área severamente erodida. Rev. Bras. Ciência Solo, 1998. 22,115-122 p.

SOUZA, L. da S.; COGO, N. P.; VIEIRA, S. R. Variabilidade de propriedades físicas e químicas do

Detectada a dependência espacial entre as amostras foi possível traçar os mapas de isolinhas e mapas

de superfícies. Os mapas de isolinhas permitem definir classes de compactação na área amostrada e os

mapas de superfícies possibilitam uma melhor visualização dos valores de compactação em toda a

área.



Pág. 19

solo em pomar cítrico. Rev. Bras. Ciência do Solo, Viçosa, 1997. 21, 367-372 p.

STOLF, R. Teoria e teste experimental de fórmulas de transformação de dados de penetrômetro de

impacto em resistência do solo. Rev. B. Ci. Solo, Campinas, 1991. 15, 229-235 p.

VIEIRA, S.R. et al. Geoestatical Theory and Application to Variability of Some Agronomical

Properties. Hilgardia, V.,  1983. 51, 3 p.



Pág. 20

Márcio Cardim
Doutor em Energia na

 Agricultura, FCA/UNESP – Botucatu

Angelo Cataneo
Livre Docente em Informática Aplicada

a  Agricultura, FCA/UNESP – Botucatu

Délcio Cardim
Doutorando Energia na

 Agricultura FCA/UNESP – Botucatu

Marisa Furtado Mozini
Doutoranda em Saúde Pública

 PMB/UNESP – Botucatu

Resumo

Neste trabalho analisou-se a variabilidade espacial das chuvas médias mensais no interior do estado de São

Paulo, através da verificação da dependência espacial entre amostras de 583 postos de precipitação pluviométrica

distribuídos pelo interior do estado, georeferenciados por meio das coordenadas latitude e longitude. Utilizou-

se uma série histórica de dados padronizados em 28 anos, no período de 1970 a 1997. Os semivariogramas

para cada mês e seus respectivos ajustes, predominantemente através do modelo gaussiano, mostram os

efeitos pepita, os patamares e os alcances da dependência espacial. Verificada a distribuição espacial desses

dados, traçou-se os mapas de isolinhas de cada mês, utilizando-se de estimativas obtidas pelo processo de

interpolação conhecido como krigagem.

Palavras-chave

Artigo

Correlação espacial das chuvas no
estado de São Paulo
Spatial correlation of rain in the são paulo
state
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isolinhas – semivariograma – krigagem

Abstract

In this piece of work, the spatial variability of the rain, monthly average in the country of São Paulo state

was analyzed through the verification of spatial dependence among the samples from 583 pluviometric

precipitation station distributed throughout the country of the state, georeferenced by the longitude and

latitude coordinates. The semivariograms for each month and their respective adaptation, mainly through

the Gaussian model, show the nugget effect and the ranges of the spatial dependence. After verifying

the spatial distribution of these data, the isoline maps were made for each month by using the estemates

obtained from the interpolation process known as krigage.

Key words

isolines – semivariograms – krigage

Introdução

As chuvas no estado de São Paulo são tipicamente de verão, concentrando-se nesta estação grande

parte das práticas agrícolas, ocorrendo, assim, uma maior mobilização do solo, o que o torna mais

susceptível a erosão e provoca grandes perdas para a agricultura.

Lombardi Neto e Brugowich (1994) afirmam que a distribuição da erosividade da chuva concentra-se

de 74 a 94% no período coincidente com a época de preparo do solo.

Para Vieira et al (1994), o conhecimento das precipitações pluviais intensas são de grande importância

para a engenharia agronômica e civil, podendo, por conseqüência, evitar grandes prejuízos para a

agricultura.

Genneville e Boock (1983) afirmam que a chuva é a principal responsável pelas variações na produ-
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ção agrícola, sendo que a realização de estudos mais detalhados depara-se nas séries históricas dispo-

níveis, que em geral são pequenas.

As estimativas de distribuição espacial da precipitação sobre uma determinada região são importan-

tíssimas para planejar aplicações de processos hidrológicos e manejo de recursos naturais na agri-

cultura (PHILLIPS et al, 1992).

Phillips et al (1992) afirma também que o relevo topográfico tem grande efeito sobre a precipitação,

aumentando sua intensidade com a altitude. Neste sentido, faz-se necessário o incremento de estações

meteorológicas para melhor analisar o comportamento da precipitação nestes locais.

Do ponto de vista agrícola, as principais questões sobre estação chuvosa são as relativas ao seu

início, fim e duração, além da distribuição das quantidades e risco de veranicos. Sendo assim, uma

análise mais detalhada dos registros de precipitação deve partir, no mínimo, de dados diários

(SANSIGOLO 1996).

Para Ribeiro e Lunardi (1997), a distribuição das chuvas em função do tempo são variáveis de uma

região para outra. Assim, é possível modelar seu comportamento probabilístico.

Estatisticamente as precipitações são distribuídas de maneira irregular, com grande desvio em rela-

ção à média, Barger e Thom, Krepper et al, apud Ribeiro e Lunardi (1997). Este fato tem motivado

estudos probabilísticos, que procuram estimar o comportamento da precipitação para diferentes

intervalos de tempo.

Para Assis (1993), a função de distribuição de probabilidade Gama é a mais adequada para mode-

lar a quantidade de chuva em curtos períodos.

Medina e Leite (1984) alertam que a precipitação média não parece ser o parâmetro climático mais

adequado para uma programação agrícola, já que a probabilidade de repetição é muito baixa (50%).

Outros trabalhos tentam buscar, através da função de distribuição Chow-Gumbel, relações de in-

tensidade, duração e freqüência das chuvas, com o objetivo de modelar os dados e predizer

probabilisticamente as chuvas intensas para tempos de recorrência maior.



Pág. 23

Cardoso et al (1998), aplicando a distribuição estatística de Gumbel, correlacionou as intensidades

de chuvas com a sua duração, para determinados períodos de retorno, verificando que, quanto

maior a intensidade da chuva, menor a sua duração.

Vieira et al (1988), estudaram através do método de Gumbel, as relações intensidade, duração e

freqüência obtendo sua equação matemática para a cidade de Piracicaba-SP.

Robaina (1996), usando o modelo de Chow, um dos mais utilizados para o cálculo de chuvas

intensas, verificou ser o mesmo adequado, quando as chuvas estimadas foram comparadas com as

observadas.

Pinto et al (1996), ajustaram a distribuição de Gumbel para as séries de intensidade máximas médi-

as de precipitação, utilizando-se do modelo de Gauss-Newton para obtenção da relação entre

intensidade, duração e freqüência em 29 estações em Minas Gerais com 11 anos de dados para

cada uma.

Assad et al (1992) comentam que é fundamental o conhecimento da chuva quanto à quantidade,

intensidade, duração e freqüência em diversas áreas. Estudou nos cerrados, dados diários de 15 a

20 anos em 120 estações, sendo a densidade de pluviógrafos na região baixíssima, com poucos

dados sobre intensidade de chuvas.

O conhecimento de ocorrência de veranicos, determinando-se sua variabilidade espacial e temporal

em classes por região de ocorrência, é de suma importância para a agricultura. Assad et al (1991)

afirmam que pouco se conhece dos veranicos, sua freqüência de aparição, persistência e localiza-

ção no tempo.

Assad et al (1993) identificaram, através das funções de distribuição de Gumbel & Weibull, regiões

mais críticas a ocorrência de veranicos. Alerta que, em estudos futuros, havendo maior quantidade

de informações pluviométricas, sejam incorporadas na análise espacial as altitudes dos postos.

A análise de freqüência, segundo Eltz et al (1992), é uma técnica estatística importante no estudo da

chuva. Devido à grande variabilidade temporal e espacial das precipitações pluviais, as técnicas

estatísticas tornam-se fundamentais neste estudo, pois não podem ser previstas em bases puramente
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determinísticas.

Wolf  (1977), ao descrever a probabilidade de ocorrência de veranicos, comenta que dois estudos

são importantes: o contínuo, para totais de precipitação e o discreto, para seqüência de precipita-

ções de curto prazo.

Vieira et al (1994), analisando intensidades máximas de precipitações pluviais, obteve, através do

método de Chow-Gumbel, uma equação intensidade-duração-freqüência para a chuva em

Pindorama.

A grande maioria dos trabalhos envolvendo estudos de chuva não levam em consideração a vari-

abilidade espacial entre os valores observados, deixando, dessa forma, de verificar a amplitude

de dependência espacial entre as amostras.

Vieira et al (1991), estudando a dependência espacial das intensidades máximas de chuva no

estado de São Paulo, verificaram que o litoral e o interior do estado constituem-se de ambientes

muito diferentes, com respeito a intensidade de chuvas, a ponto de merecerem análises em sepa-

rado.

Setzer (1973) traçou mapas de Isolinhass de chuvas de intensidade máxima para o estado de São

Paulo com durações de 15, 30 e 60 minutos, usando recorrências de 10, 25 e 50 anos respecti-

vamente.

Castro e Leopoldo (1995) utilizaram a função Gama Incompleta na tentativa de modelar

probabilisticamente a precipitação para curtos períodos.

Soares Neto e Silva (1996) mostraram que os valores das probabilidades mensais de chuva

obtidas com a distribuição empírica e gama incompleta são semelhantes, porém recomenda-se

para a região de Barreiras a distribuição empírica, por ser mais simples.

Segundo Arruda e Pinto (1980) existem muitos modelos de distribuição de freqüência para ajus-
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tar chuvas intensas para diferentes períodos, mas a distribuição gama pode ser considerada a

mais apropriada.

Albuquerque et al (1994) estabeleceram um índice de erosividade que melhor expressou a

capacidade potencial das chuvas de Caruaru (PE) em causar erosão.

As informações obtidas na agricultura, pelo emprego das atuais tecnologias, devem ser processa-

das e analisadas com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola, bem como promover um

maior controle do solo e do meio ambiente. O conhecimento das chuvas médias mensais e anual

contribuem para o planejamento agrícola.

A variabilidade espacial da chuva máxima diária provável para o estado de São Paulo foi estuda

por Vieira et al (1991), onde utilizou-se de 232 estações pluviométricas com, pelo menos, 18

anos de dados. Por constituírem ambientes muito diferentes, o litoral e o interior, foram analisa-

dos em separado. Estudos sobre chuvas intensas foram realizados por Cardoso et al (1998) no

qual aplica a distribuição estatística de Gumbel, outros estudos foram realizados por Pinto et al

(1996), Assad et al, (1992).

A caracterização das precipitações pluviométricas mensais para os estados de Alagoas,

Pernambuco e Sergipe estudada por Nery et al (1998), utilizando os momentos estatísticos e

análise de agrupamento, verificou que ocorre na faixa litorânea uma área de maior pluviosidade e

que de forma gradativa verifica-se uma diminuição para o interior.

Com o propósito de indicar a probabilidade de diferentes quantidades de chuvas em períodos de

cinco dias na cidade de Pelotas Amaral e Silva (1970) elaboraram tabela de probabilidades das

precipitações pluviométricas em Pelotas (RS), para o período 1900/51.

Através de semivariogramas Vieira et al (1983) pode-se inferir sobre a amplitude da dependência

espacial existente das chuvas médias mensais e anual ocorridas no interior do estado de São

Paulo. Com o semivariograma é possível fazer ajustes utilizando modelos matemáticos para pro-

ceder a interpolação por “krigagem” dos pontos amostrados e não amostrados. Traça-se então,

os mapas de isochuvas, identificando-se regiões de ocorrências de chuvas.

Este trabalho teve como objetivo traçar mapas de isochuvas médias mensais e anual para o inte-
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rior do estado de São Paulo, utilizando-se do estudo da amplitude da dependência espacial dos

postos amostrados e da interpolação realizada por krigagem.

Material e métodos

Os dados utilizados neste trabalho referem-se a médias mensais de precipitação, para um conjunto de

583 postos pluviométricos, georeferenciados por meio das coordenadas latitude e longitude, localiza-

dos no interior do estado de São Paulo, coletados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica

(DAEE), no período de 1970 a 1997.

Utilizou-se para análise dos dados a estatística clássica, onde a variabilidade das chuvas pode ser

expressa através dos momentos estatísticos, supondo independência e distribuição normal entre elas e

a geoestatística, que leva em consideração a distribuição espacial das chuvas, permitindo, através de

semivariogramas, definir o raio de correlação espacial entre as amostras de chuva.

A dependência espacial entre as chuvas ocorridas nos pontos observados, pode ser analisada por

meio das semivariâncias e as estimativas dos pontos não observados pela interpolação por krigagem.

Com a finalidade de mapear as chuvas mensais do interior do estado de São Paulo traçou-se os

semivariogramas usando o software Geo-Eas Englund e Sparks (1991) e os mapas de isolinhas pelo

software Surfer 6.01.

Resultados e discussão

Os momentos estatísticos, quadro 1, expressam a variabilidade da chuva média mensal para todo o

estado e para o Interior do estado de São Paulo. Observa-se que os coeficientes de simetria e de

curtose para o interior do estado, estão bem mais próximos de uma distribuição normal de freqüência

do que para todo o estado, cujos valores ideais seriam 0 e 3 respectivamente a um nível de significância

de 5%. As diferenças climáticas entre o interior e o litoral contribuem para esse fato. Trabalhou-se,

portanto, somente com os dados do interior do estado. Observa-se que os valores mínimos são os

mesmos para o interior e para todo o estado, mas os valores máximos para todo o estado são maiores,

explicando os altos índices dos coeficientes de simetria, curtose, variância e coeficiente de variação.
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Interior do estado de São Paulo: 583 postos amostrados

Todo o estado de São Paulo: 780 postos amostrados

Quadro 1. Momentos estatísticos: chuvas médias mensais para o estado de São Paulo 

A figura 1, mostra os semivariogramas experimentais para cada mês, bem como seus 

Mês Média Var CV Min Max Simetria    Curtose

mm mm 2 % mm mm

Jan 232.1 860.7 12.64 155.7 326.0 0.25 2.93

Fev 187.3 528.6 12.28 129.6 310.0 0.38 3.87

Mar 157.5 528.5 14.60  104.6 268.5 0.39 3.29

Abr 85.0 132.9 13.56 58.5 175.5 1.25 9.58

Mai 75.3 228.4 20.04 41.8 160.1 0.79 4.63

Jun 52.4 339.7 35.11 17.9 115.8 0.51 2.69

Jul 36.8 193.8 37.78 13.9 107.5  1.29 5.52

Ago 33.3 130.1 34.19 13.8 112.3 1.76 9.86

Set 80.0 230.7  18.98 51.4  197.4 1.63 10.65

Out 124.7 244.3 12.53 94.4 213.1 1.19 6.16

Nov 148.4 606.9  16.60 95.3  246.3 0.85 3.50

Dez 222.6 1153.0  15.26 151.2 327.5 0.52 2.78

Média 118.2 131.1 9.68 86.1 199.3 1.36 8.04

Mês Média Var CV Min Max Simetria Curtose

mm mm 2 % mm mm

Jan 239.5 1478.0 16.05 155.7 542.5 1.73 10.54

Fev 196.8 1328.0 18.51 129.6 441.0 2.08 10.83

Mar 171.3 1883.0 25.33 104.6 468.9 2.35 11.69

Abr 94.6 1176.0 36.26 58.5 400.7 3.96 22.61

Mai 79.9 563.1 29.68 41.8 232.2 2.35 11.46

Jun 57.0 527.4 40.28 17.9 176.8 1.31 6.00

Jul 42.3 463.5 50.89 13.9 183.7 2.33 10.80

Ago 38.8 407.7 52.02 13.8 212.4 3.25 19.13

Set 87.3 947.7 35.23 51.4 417.1 4.35 31.84

Out 127.3 705.6 20.86 77.3 467.9 4.82 46.46

Nov 150.5 1033.0 21.36 89.4 526.4 3.25 29.54

Dez 221.5 1375.0 16.74 151.0 488.1 1.12 6.41

Média 123.9 594.0 19.67 82.6 380.5 3.98 28.13
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Figura 1: Semivariogramas para as chuvas médias mensais
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Com os modelos de semivariograma ajustados, realiza-se a interpolação “krigagem”. Na figura 2

estão representadas as isochuvas das médias mensais e anual.
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Figura 2: Mapas de chuvas médias mensais (mm)

Conclusões

- As chuvas médias mensais apresentam dependência espacial em média a uma distância

relativa de 3.3 graus de coordenadas georreferenciadas .

- A autocorrelação espacial das chuvas foram detectadas através dos semivariogramas, per-

mitindo a interpolação pelo método da krigagem.

- O interior e todo o estado de São Paulo apresentam momentos estatísticos diferentes.
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Resumo

O trabalho visa investigar as relações entre um conjunto de ´p´ variáveis correlacionadas transforman-

do-o num novo conjunto menor de variáveis não-correlacionadas chamadas componentes princi-

pais, que explica a estrutura da matriz de covariância. Essas novas variáveis são combinações lineares

das originais e são derivadas em ordem decrescente de importância de maneira que, a primeira com-

ponente principal é a combinação linear normalizada com variância máxima. A técnica de Transforma-

ção de Dados por Componentes Principais será apresentada através de exemplos, com ilustrações de

imagens de Sensoriamento Remoto.
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componentes principais – variância - Sensoriamento Remoto

Artigo

Transformação de dados por análise
de componentes principais
Data Transformation by  main componentes
analysis
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Abstract

The work seeks to investigate the relationship among a group of correlated ´p´ variables transforming

it into a new smaller non-correlated variable group called main components, which explains the matrix

structure of covariances. Those new variables are linear combinations from the original ones and they

are derived in decreasing order of importance so that the first main component is the normalized linear

combination at maximum variance. The technique of Data Transformation by Main Components will be

presented through examples, with images illustration of Remote Sensing.

Key words

main components – variance - Remote Sensing

Introdução

A Análise por Principais Componentes (APC), também chamada de Transformação por Principais

Componentes ou Transformação de Karhunen-Loeve, é uma das funções de processamento de ima-

gens mais poderosas na manipulação de dados multiespectrais. Ao mesmo tempo, ela é também uma

das menos compreendidas e, precisamente por isso, talvez uma das mais sub-utilizadas das técnicas de

processamento digital de imagens. Contudo, com o aumento crescente no número de bandas espectrais

disponíveis nos modernos sensores, a APC vem se tornando cada vez mais relevante na análise espectral

de imagens multiespectrais (CROSTA, 1993, p.135).

As imagens geradas por sensores remotos do tipo “scanners” possuem um alto grau de correlação

entre as suas bandas multiespectrais, de tal forma que seus espaços de atributos são relativamente

estreitos. A principal função da APC é determinar a extensão dessa correlação e, através de uma

transformação matemática apropriada, removê-la, e assim, obter um novo conjunto de imagens com

nenhuma correlação entre si.
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Esta técnica (APC) é apropriada no tratamento de imagens produzidas por sensores com um alto

número de bandas espectrais, e também, é de grande utilidade na análise de dados utilizados em

geologia, tais como radar, geoquímica ou geofísica, em conjunto com imagens multiespectrais ou

hiperespectrais.

Componentes Principais

A análise de componentes principais está relacionada com a explanação da estrutura de variância e

covariância através de poucas combinações lineares de dados originais. Em geral, seus objetivos são

redução e interpretação de dados. Embora N componentes sejam necessárias para reproduzir a vari-

abilidade total do sistema, freqüentemente a maior parte dessa variabilidade se deve a um número

pequeno de componentes principais. Então, há bastante informação nos t componentes, quase quanto

há nas N variáveis originais. E o conjunto original de dados (k medidas de N variáveis) pode ser

reduzido para um conjunto de k medidas de t componentes principais (JOHNSON; WICHERN,

1992, p. 356).

A natureza multiespectral ou multidimensional dos dados de Sensoriamento Remoto pode ser fornecida

construindo-se um vetor espacial com tantos eixos ou dimensões quantas forem os componentes

espectrais associados a cada pixel. Por exemplo:

- MSS/LANDSAT: espaço de 4 dimensões;

- TM/LANDSAT: espaço de 7 dimensões;

Observa-se, freqüentemente, que bandas individuais de uma imagem multiespectral ou hiperespectrais

são altamente correlacionadas, ou seja, as bandas são similares visual e numericamente. Esta correla-

ção advém do efeito de sombras resultantes da topografia, da sobreposição das janelas espectrais

entre bandas adjacentes e do próprio comportamento espectral dos objetos.

A posição de um pixel, representada por um ponto no espaço multiespectral (com coordenadas que

correspondem aos valores de brilho do pixel), pode ser descrita por vetores cujos componentes são
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as respostas espectrais individuais em cada banda.

A análise das bandas espectrais individuais pode ser então ineficiente devido à informação redundante

presente em cada uma dessas bandas, o que torna viável, a geração de componentes principais que é

uma técnica de realce que reduz ou remove esta redundância espectral, ou seja, gera um novo conjun-

to de imagens cujas bandas individuais apresentam informações não disponíveis em outras bandas.

Esta transformação é derivada da matriz de covariância entre as bandas e gera um novo conjunto de

imagens onde cada valor de “pixel” é uma combinação linear dos valores originais. O número de

componentes principais é igual ao número de bandas espectrais utilizadas e são ordenadas de acordo

com o decréscimo da variância de nível de cinza. A primeira componente principal tem a maior variância

(maior contraste) e a última, a menor variância.

  

O vetor média é usado também para descrever a dispersão dos valores dos pixels, através da 

matriz de covariância, que é definida como: 

 

     Σx = E{(x-m) (x-m) t} 

Matriz de Covariância 

 

De acordo com Richards (1986:128-129), a posição média (ponderada) dos pixels no espaço 

multiespectral, é: 
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A matriz de covariância mede a dispersão dos dados em torno da média, sendo um dos 

conceitos mais importantes na análise de dados multiespectrais de Sensoriamento Remoto. 

 

Se existe correlação entre as respostas de um par de bandas, os elementos fora da diagonal da 

Σx serão grandes. 

 

Se a correlação entre as bandas é pequena, os termos fora da diagonal serão próximos de zero, 

semelhantes a uma matriz diagonal. 

 

 

Matriz de Correlação (R) 

 

O comportamento apresentado anteriormente pode ser descrito em termos de matriz de 

correlação R, correlação entre as bandas, cujos elementos estão relacionados com os da matriz 

de covariância por: 

bandas ésima-j e ésima-i da s variânciaas menterespectiva são -v,     v                                        

acovariânci de matriz da elemento -      v                                        

correlação de matriz da elemento - ?     :onde  ,    
.
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jjii

ij
ij
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Transformação por Componetes Principais

A transformação por componentes principais é uma técnica estatística multivariada que seleciona

combinações lineares de variáveis compostas por autovetores, de tal modo que a cada sucessivas

extrações de combinações lineares, ou componentes principais (PC), se obtém uma menor discrepância

(SINGH; HARRISON, 1985, p. 883).

A discrepância estatística em imagens multiespectrais é relacionada à resposta espectral de vários

materiais da superfície como rochas, solo, vegetação, e também é influenciado pela dimensionalidade

estatística dos dados da imagem. Quando as bandas das imagens são tratadas como variáveis e sujeitas

p
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à transformação, compreende-se que as componentes principais são ambas influenciadas pelos vários

materiais da superfície e pelas estatísticas das imagens.

A transformação por componentes principais é uma transformação rotacional visando encontrar um novo

sistema de coordenadas no espaço multiespectral ou hiperespectral, onde os dados possam ser representados

sem correlação, para que a matriz de covariância no novo sistema de eixos seja diagonal.

Segundo Johnson e Wichern (1992, p. 357): Algebricamente, componentes principais são combinações

lineares de N variáveis aleatórias X1, X2,..., XN. Geometricamente, essas combinações lineares representam

a seleção de um novo sistema de coordenadas obtido rotacionando o sistema original em X1, X2,..., XN

como os eixos de coordenadas. Os novos eixos representam as direções com máxima variabilidade e

fornecem uma descrição mais simples e parcimoniosa da estrutura de covariância. Os componentes

principais dependem somente da matriz de covariância ∑x ou da matriz de correlação R. Seu

desenvolvimento não requer a suposição de distribuição normal multivariada como a maioria dos modelos

estatísticos.

Para obtenção de componentes principais é necessário as definições de autovalores e autovetores,

que são apresentadas a seguir.

Os autovalores (λ1, λ2,..., λN) são fornecidos pela solução da equação polinomial característica, dada

por:

| ∑x - λ  I | = 0 onde I é matriz identidade e λ  é matriz diagonal, cujos elementos são λ1, λ2,..., λN.

A soma dos valores de λ  (autovalores) resultantes deverá ser igual a soma dos elementos diagonais da

matriz ∑x.

Os autovetores g são gerados da associação de ∑x com os valores de x. Isto é, g é a solução da

equação ∑x g = λ  g.
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Para o caso bidimensional, tem-se: 

 

| ∑x - λ  I | . g1= 0   e    | ∑x - λ I | . g2= 0, onde: 

 

      Os autovetores devem ser normalizados, portanto: 

g11
2 + g21

2 = 1 , pois 

 

 E  g12
2+ g22

2 = 1 , pois    

 

Seja o vetor aleatório xt = [x1, x2,..., xN] que tem a matriz de covariância ∑x com autovalores 

λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λN ≥ 0. Considere as combinações lineares: 

 

 

A primeira componente principal é a combinação linear com a maior variância. Isto é, 

maximiza var (y1) = g1
tΣxg1, sujeito a g1

t g1 = 1. Da mesma forma, i-ésimo componente 

principal é a combinação linear gi
tx que maximiza var (gi

tx), sujeito a gi
t gi = 1 e cov(gi

tx, gj
tx) 

= 0, para todo j < i. 

 

Richards (1986:130), mostra que para o desenvolvimento da transformação por componentes 
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Richards (1986, p. 130), mostra que para o desenvolvimento da transformação por componentes

principais é fundamental verificar se há um novo sistema de coordenadas no espaço vetorial multiespectral

em que os dados podem ser representados sem correlação (matriz de covariância no novo sistema é

diagonal).
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Se os vetores que descrevem os pixels são representados como y no novo sistema de eixos, então

deve se encontrar uma transformação linear G para os dados originais x, de modo que:

y = Gx ,        onde G: matriz transposta dos autovetores de åx

   x: pixels no espaço original

   y: pixels no novo espaço de coordenadas

No espaço y, por definição a matriz de covariância é:

Sy = E {(y-my)(y – my)
t] (1)

onde: my  -  vetor médio expresso em coordenadas y

my  = E{y}

Como  y = Gx, temos que

my  = E{Gx} = G . E{x}

mx

Então : my  = G . mx

Substituindo esses resultados em (1), tem-se:

Sy = E {(Gx – G . mx)(Gx – G . mx)
t}

Sy = E {G(x – mx)G
 t (x – mx)

t}

Sy = G . E {(x – mx) (x – mx)
t} G t

isto é: Sy = GSx G
 t

A transformação linear G deverá tornar a matriz de covariância åy uma diagonal, ou seja, G pode ser

entendida como a matriz transposta de autovetores de åx, G é ortogonal.

Como um resultado, åy pode ser identificada como a matriz de covariância diagonal dos autovalores de åx,

isto é,

dados dos lidadedimensiona a é N onde ,       
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Isto porque a correlação entre as novas componentes é igual a zero. 

 

Arrumando os autovetores, de forma λ1 > λ2 > ... λN, tem se que os dados exibem variância 

máxima em y1, a segunda maior variância em y2, a i-ésima maior variância em yi e a variância 

mínima em yN.  

 

No caso bidimensional, os autovetores individuais g1 e g2 definem os eixos dos componentes 

principais, em termos de espaço de coordenadas originais, a componente principal é uma 

transformação rotacional. 

 

Para encontrar os novos valores de brilho dos pixels no sistema de coordenadas não-

correlacionadas aplica-se a matriz de transformação G, de modo que: 

 y= G . x     onde:  G é a matriz transposta dos autovetores de ∑x. 

 

Características da Transformação por Componentes Principais

1) Os dados não apresentam correlação discernível no novo par de eixos (sistema de coordena-

das).

Figura 1 - Sistema de coordenadas modificado, onde os vetores dos pixels tem componentes
não-correlacionados.

Fonte: Richards (1986)

 

X2 x 

Y2 
Eixo do espaço y 

Y1 

X1 Eixo do espaço x 

Região de espalhamento dos vetores de pixels 
(altamente correlacionados no espaço x) 
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2)  A maior parte dos dados se dispersam na direção da 1ª componente principal

Imagem da Componente Principal (CP):

1ª Componente Principal → apresenta alto contraste

2ª Componente Principal → utiliza um range limitado dos valores de brilho disponíveis

Mesmo utilizando dimensões maiores, as duas primeiras Componentes Principais contêm a maior

parte da informação presente na cena.

Figura 2 - Dados multiespectrais mostrando a correlação entre as componentes x 1 e x2
a) nenhuma correlação;
b) alta correlação.

Fonte: Richards (1986)

Os objetivos principais da Análise de Componentes Principais são:

(1)reduzir o número de variáveis;

(2)analisar quais as variáveis ou, quais os conjuntos de variáveis explicam a maior parte da

variabilidade total, revelando que tipo de relacionamento existe entre elas.

Como exemplo tomaremos uma imagem LANDSAT com três bandas (3, 4 e 5), do município de Alto

Paraíso de Goiás no estado de Goiás.
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Figura 3- Composi-
ção da imagem ori-
ginal LANDSAT
com três bandas (3,
4 e 5)

Figura 4 - Primeira
Componente

(PC1)

Figura 5 - Se-
gunda Compo-
nente (PC2)

 Segunda Componente (PC2) 

Figura 6 - Terceira
Componente (PC3)

A primeira componente principal contém a informação de brilho associada às sombras de topogra-

fia e às grandes variações da reflectância espectral geral das bandas. Esta componente principal possui

a maior parte da variância total dos dados, concentrando a informação antes diluída, em várias dimen-

sões, ou seja, irá conter a informação que é comum a todas as bandas originais.

A segunda e as subseqüentes componentes principais apresentam gradativamente menos contraste

entre os alvos e são desprovidas de informação topográfica, devido à ausência de sombreamento.

Na segunda componente principal irá conter a feição espectral mais significante do conjunto (CROS-

TA, 1993).

A terceira componente principal contêm tipicamente menos estrutura da imagem e mais ruído que

as duas primeiras, indicando a compressão dos dados nos primeiros canais.
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Conclusão

O uso da técnica de APC (Análise por Principais Componentes) auxilia na melhoria da interpretação

visual de imagens, uma vez que, as primeiras componentes têm a maior parte da informação não-

correlacionada de toda a imagem. Desta forma, espera-se que sua utilização, venha colaborar na melhoria

da identificação de grupos de alvos contidos em imagens, uma vez que é comum que alguns grupos de

alvos se misturem ou se confundam quanto ao processo de interpretação de imagens.
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Artigo

J.M.A.B.B. Nabas

Resumo

Este artigo visa demonstrar a utilização de métodos de obtenção de pró-farmacos dirigidos ao
cólon, no intuito de aumentar a eficácia terapêutica dos composto utilizados nessa terapia.

Palavras-chave

Latenciação, pró-fármacos e sistema colônico.

Abstract

This article seeks to demonstrate the use of obtaining  methods of pro- farmacos drivento the colon,
in the seeking of increasing the therapeutic effectiveness of the compositions used in that therapy.

Key words

Latention, pro-farmacos and colon sistem

Introdução

Modificação Molecular na introdução de novos fármacos:

Entre os métodos de introdução de novos fármacos na terapêutica merece destaque a modificação

molecular (KOROLKOVAS, 1988; WERMUTH, 1996).

O Processo de Latenciação no
Desenvolvimento de Fármacos.
Ladention preocess at the farmacos development
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Este método consiste em se partir de uma substância química com atividade biológica conhecida,

denominada de protótipo, e sintetizar e testar seus congêneres, homólogos e análogos estruturais.

Desta forma, por meio de modificações moleculares, buscam-se princípios ativos mais potentes, com
menos efeitos colaterais, com maior especificidade ou com melhores propriedades farmacocinéticas e
organolépticas. Além disso, tendo-se uma série de substâncias estruturalmente relacionadas, é possível
estabelecer a relação entre a estrutura química e atividade biológica (REA), definir o grupo farmacofórico,
ou seja, a estrutura mínima essencial para a atividade  e propor a estrutura de receptores. O conhecimento
da REA, do grupo farmacofórico e do receptor possibilita o planejamento de fármacos de uma forma

mais racional. Pode-se dizer que a modificação molecular torna-se promissora visto ser capaz de
diminuir as propriedades indesejáveis do protótipo e ressaltar as propriedades desejáveis, mediante
retirada, substituição ou introdução de grupos químicos, cuja participação na atividade biológica é
determinante, ou cuja função acessória pode auxiliar na interação com o receptor.

Apesar de, em geral, a modificação molecular clássica não utilizar as bases moleculares da doença
como suporte racional para o planejamento de novos fármacos, esse foi o processo mais profícuo de
introdução de fármacos na terapêutica.

Latenciação:

Dentre os métodos de modificação molecular, a latenciação (WERMUTH, 1996; CHUNG,
FERREIRA, 1999), transformação do fármaco em forma de transporte inativo, genericamente pró-
farmaco, que, in vivo, mediante reação enzimática e/ou química, libera a porção ativa no local de ação

ou próxima dele, é um dos mais promissores. O pró-farmaco constitui um derivado farmacologicamente
inativo do fármaco protótipo, isto é, uma forma latente.

Diversas barreiras podem prejudicar a atividade de um fármaco e consequentemente, os pró-farmacos
podem ser desenvolvidos para superar problemas relacionados com as fases farmacêuticas,
farmacocinética e até mesmo farmacodinâmica do fármaco protótipo (TESTA, 1995).
Problemas de formulação podem estar relacionados com a fase farmacêutica devido às seguintes
propriedades: baixa solubilidade, odor ou sabor inaceitáveis e instabilidade química (TESTA, 1995).

Os problemas relacionados com a fase farmacocinética incluem:
- absorção incompleta do fármaco através das membranas biológicas;
- baixa disponibilidade sistêmica devido à eliminação pré-sistêmica;
- absorção ou excreção muito rápida do fármaco quando
   é desejado prolongamento de ação;

- baixa especificidade do fármaco pelo sítio de ação, resultando em

   distribuição desfavorável.
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Na fase farmacodinâmica o problema mais freqüente é a toxicidade que em muitos casos pode ser

solucionada pelo método de latenciação.

A figura abaixo mostra esquematicamente o conceito clássico de latenciação.

FIGURA 1  -  Representação esquemática do processo de latenciação, adaptado de BUNDGAARD,

1981.

Inicialmente, o termo pró-farmaco foi introduzido por Albert, em 1957, para descrever qualquer

composto que necessite da biotransformação para exercer seus efeitos farmacológicos.

Segundo WERMUTH, 1984, as formas latentes podem ser classificadas em pró-farmacos clássicos,

bioprecursores e fármacos dirigidos. Essa classificação dependerá do grupo transportador empregado.

Os pró-farmacos clássicos resultam da ligação transitória entre o fármaco e o grupo transportador

(WERMUTH, GAIGNAULT, MARCHANDEAU, 1996). O planejamento desses pró-farmacos pode

ser dividido em três pontos básicos:

1- Identificação do problema associado ao fármaco;

2- Identificação das propriedades físico-químicas a serem alteradas;

3- Escolha do transportador adequado, no caso de pró-farmacos clássicos,

     e da ligação a ser cindida no compartimento biológico adequado.

 
Figura   -  Representação esquemática do processo de 
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Esses fármacos são planejados, sobretudo, para se superar problemas farmacêuticos ou

farmacocinéticos associados ao fármaco protótipo, que iriam de algum modo, limitar seu emprego

clínico. A eficácia de um fármaco pode ser limitada por suas propriedades físico-químicas, por exemplo,

baixa permeabilidade na membrana plasmática. Pela ligação desse fármaco com um grupo transportador

adequado, pode-se superar o problema da baixa permeabilidade permitindo que o fármaco atravesse

a membrana. Uma vez ultrapassada a barreira, o pró-farmaco é revertido ao protótipo por sistemas

enzimáticos ou não. A formação do pró-farmaco confere propriedade química transitória, que altera

ou elimina propriedades indesejáveis no fármaco (WERMUTH, GAIGNAULT, MARCHANDEAU,

1996; FRIIS, BUNDGAARD, 1996). No entanto, alguns critérios devem ser considerados durante o

planejamento do pró-farmaco (FRIIS, BUNDGAARD, 1996):

- existência de grupos funcionais no fármaco capazes de permitir uma possível

ligação química;

- possibilidade de bioativação do fármaco por sistemas presentes no

organismo;

- estabilidade química do pró-farmaco;

- viabilidade sintética;

- regeneração, in vivo, do fármaco inicial, em quantidades ideais.

Um pró-farmaco ideal deve ser totalmente inativo, a ligação entre o fármaco e o grupo transportador

deve ser preferencialmente covalente; a bioativação deve ser preferencialmente mais rápida que outras

reações possíveis ( por exemplo, reações metabólicas ou de eliminação); tanto o pró-farmaco como o

grupo transportador devem ser destituídos de toxicidade intrínseca (KROGSGAARD-LARSEN &

BUNDGAARD, 1991).

No processo de latenciação de um fármaco é importante se existem na molécula do protótipo grupos

funcionais suscetíveis de introdução de unidades de transporte. Os grupos mais utilizados são: hidroxilas,

tióis, carbonilas, carboxilas e aminos. Esses grupos funcionais presentes tanto no fármaco quanto no

transportador determinam o tipo e a labilidade da ligação química formada entre eles: éster, amida,

carbamato, enamina, éter, fosfamida, entre outras. A velocidade e a natureza da liberação do fármaco

(enzimática ou química) estão relacionadas com o tipo de ligação química. No planejamento do pró-

farmaco também é importante considerar os sistemas enzimáticos, o pH dos fluidos biológicos, das
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células dos tecidos e dos órgãos alvo.

FIGURA 2   -  Alguns grupos funcionais susceptíveis à hidrólise em condições fisiológicas (Fonte: San

Román et al., 1985).

Os pró-farmacos podem ser divididos em duplos ou triplos (WERMUTH, GAIGNAULT,

MARCHANDEAU, 1996) e pró-farmacos recíprocos (SINGH, SHARMA, 1996). O termo duplo

é utilizado quando o fármaco não está ligado diretamente ao grupo transportador. Nesse tipo de pró-

farmaco tem-se o pró-farmaco conectado ao espaçante, ao qual se liga, também, ao grupo transportador,

obtendo-se um sistema fármaco-espaçante-grupo transportador. O espaçante proporciona maior acesso

das ligações às enzimas, quando for o caso, facilitando a liberação do fármaco de sua forma de transporte.

Esse tipo de sistema é importante, visto que no processo de latenciação vários fármacos ligados

diretamente aos grupos transportadores não são facilmente cindidos por enzimas lisossômicas,

dificultando a liberação da porção ativa (LAAKSO et al., 1987). Pró-farmacos triplos são aqueles

que além de ligações por meio de espaçantes apresentam liberação por vias química e enzimática.

O termo pró-farmaco recíproco é aplicado quando o transportador também apresenta atividade

intrínseca. Esse tipo de pró-farmaco consiste de dois fármacos, em geral, de atividade sinérgica, em

que um atua como transportador do outro (SINGH, SHARMA, 1996). Essa forma de transporte

permite a obtenção de derivados de atividade mista ou de atividade única por mecanismos diferentes.

Dependendo da ligação entre os fármacos, permite ainda, liberação dirigida.

Tal conceito não é recente, mas, não raro, confunde-se com hibridação molecular (KOROLKOVAS,

 

 
Figura   - Alguns grupos funcionais susceptíveis à hidrólise 
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1988). A sulfassalazina, exemplo de pró-farmaco recíproco, foi introduzida no mercado em 1942,

antes mesmo da introdução do conceito da própria latenciação (KLOTZ et al., 1980). Este fármaco

libera, por ação de azorredutases presentes no organismo, sulfapiridina e o ácido 5-aminossalicílico,

dois compostos farmacologicamente ativos (SINGH, SHARMA, 1996). No entanto, observou-se

que o ácido 5-aminossalicílico era o responsável pela atividade terapêutica da sulfassalazina e a partir

daí desenvolveram-se outros pró-farmacos derivados do ácido 5-aminossalicílico como o pró-farmaco

recíproco de duas moléculas desse fármaco, conhecido como olsalazina.

FIGURA 3 -  Representação esquemática de pró-fármaco recíproco.

Bioprecursor é um tipo de pró-fármaco, em que a reversão ao composto ativo se dá ao meio de

reações enzimáticas, em geral, não hidrolíticas. Sistemas de óxido-redução são utilizados pelo organismo

para liberar o fármaco (WERMUTH, 1996). Diferentemente dos pró-fármacos clássicos, esse tipo de

forma latente não apresenta grupo transportador.

Exemplo de fármaco bioprecursor é o da mostarda nitrogenada com seletividade para tumores contendo

alta concentração em nitrorredutases. O grupo NO2 presente na forma inativa deve ser reduzida pelas

nitrorredutases do tumor a NH2, que é a forma ativa.

Alguns pró-fármacos possuem, ao mesmo tempo, características de pró-fármacos clássicos e

bioprecursores e são, dessa maneira, chamados de pró-fármacos mistos.
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Sistema misto, em que o transportador deve ser biotransformado antes de permitir a liberação do

fármaco e que se presta a conferir especificidade de localização, é o CDS – Chemical Delivery

System. Tal sistema permite que se atinjam altas concentrações cerebrais de fármacos, que devem

atuar especificamente em disfunções cerebrais.

A barreira hemato-encefálica (BHE) tem sido obstáculo ao desenvolvimento de fármacos que atuem

diretamente no sistema nervoso central (SNC). No entanto, no desenvolvimento de um CDS, esta

estrutura torna-se vantajosa. Esta barreira é geralmente permeável a compostos lipofílicos, mas exclui

os hidrofílicos.

O sistema de liberação químico (CDS) baseia-se no fato de que, inicialmente, o composto deve ser

suficientemente lipofílico para atingir o compartimento cerebral. A molécula deve, então, sofrer

conversões enzimáticas e/ou químicas para promover sua retenção no SNC e, posteriormente, sofrer

conversões para a liberação do fármaco. Espera-se, também, que a eliminação periférica seja acelerada

devido à fácil conversão do CDS no organismo. Os CDS que possuem estes atributos são desenvolvidos

de forma que um fármaco contendo um grupo hidroxila, amino, ou ácido carboxílico seja covalentemente

ligado a um grupo funcional contendo uma unidade diidropiridínica, que serve como um alvo “redox”.

Um CDS pode ser descrito como uma molécula biologicamente inerte, que requer etapas de conversões

químicas ou enzimáticas para liberar o fármaco ativo, aumentando a sua concentração em um alvo particular.

Na abordagem do CDS maior concentração da dose administrada é conduzida ao sítio de ação.

Pode-se concluir que a escolha do transportador adequado afeta o grau de absorção, distribuição,

velocidade de liberação do fármaco, seletividade e tempo de ação do composto.

Um fármaco de ação seletiva é um dos objetivos da latenciação, visto que a alta especificidade é capaz

de reduzir efeitos adversos que são resultantes da distribuição e ação inespecífica dos fármacos em

outros alvos. Fármacos dirigidos são formas latentes em que o transportador é capaz de transportar o

fármaco seletivamente do local de administração até o sítio de ação, minimizando as reações adversas

e diminuindo a toxicidade (SCHACHT, VANSTEENKISTE, SEYMOUR, 1996).

Nesse tipo de planejamento os transportadores devem interagir especificamente com os sítios presentes
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na superfície das células alvo.

MACROMOLECULARES CELULARES SINTÉTICOS

Anticorpos monoclonais Eritrócitos Polímeros sintéticos

Albumina Fibroblastos Polímeros de

metacrilamida

Lecitinas

Hormônios

Glicoproteínas

QUADRO - Principais sistemas transportadores em fármacos dirigidos (Fonte: Schacht, Vansteenkiste,

Seymour, 1996).

Dentre esses transportadores, os macromoleculares são mais empregados, capazes de proporcionar

formas latentes altamente seletivas.

Variante de grande especificidade de ação, que engloba a concepção de fármaco dirigido, é a do

processo ADEPT – Antibody-directed Enzyme Prodrug Therapy (MELTON et al., 1996). Por

esse planejamento, inicialmente se administra um conjugado anticorpo monoclonal-enzima não existente

no organismo e, em seguida, pró-fármaco, cuja ligação ao transportador é cindida especificamente

pela enzima componente do conjugado.

Processo mais avançado de latenciação e variante do ADEPT, com vistas à máxima seletividade é o

GDEPT – Gene-directed Enzyme Prodrug Therapy. Esse processo consiste em transferir, por via

viral, por exemplo, genes que codificam produção de determinada enzima. Numa segunda etapa

administra-se pró-fármaco cuja ligação do fármaco ao transportador é seletivamente cindida por essa

enzima expressa pelo gene infectado. Tal processo tem sido estudado para quimioterapia antineoplásica.

Justificativa do uso da liberação colônica:

O cólon tem ultimamente recebido grande atenção como potencial sítio de liberação farmacêutica.

(RUBINSTEIN, 1990; FRIEND, 1991; FRIEND, 1992; BIECK, 1993; ASHFORD ET AL., 1994;
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GAZZANIGA ET AL., 1994; RUBINSTEIN ET AL., 1996)

Os fatores geralmente explorados são a diferença de pH entre o estômago e o cólon, o tempo de

transição do intestino delgado e a alta concentração da microflora intestinal. Esse último tem sido

demonstrada como sendo cinco vezes maior do que em outra parte do trato gastrintestinal

(RUBINSTEIN, 1990) e é considerada responsável pela formação de enzimas que podem atacar

várias espécies químicas. (GUSTAFSSON, 1982; ABU SHAMAT, 1993)

O desenvolvimento de um pró-fármaco é um outro meio de se produzir fármacos de liberação específica

no cólon. Nas pesquisas de pró-fármacos, carreadores poliméricos ou hidrossolúveis são empregados

para prevenir a absorção dos pró-fármacos no intestino delgado.

 Após a liberação no cólon, o pró-fármaco é presumivelmente ativado pelas enzimas originadas pela

microflora que são abundantes nessa parte do trato gastrintestinal (RUBINSTEIN, 1990). Numerosas

publicações sobre esses pró-fármacos surgiram nas últimas décadas. (ANDREW ET AL., 1992;

RUBINSTEIN ET AL., 1992; RYDE 1992; ASHORE ET AL., 1993)

Os sistemas de liberação cólon-específico podem ser classificados em sistemas pH-dependentes,

sistemas de liberação posicionadas, pró-fármacos de baixo peso molecular e polímeros biodegradáveis.

Tem-se sugerido que desde que porções ésteres ou amídicas estejam presentes como na maioria dos

azo-compostos, os processos de degradação enzimática hidrolítica bem como a eletroquímica está

freqüentemente em operação.

Na categoria dos pró-fármacos de baixo peso molecular estão também incluídos os compostos com

ligações diazo que são quebradas seletivamente no cólon.

A redução da ligação azo, para compostos hidrazo e/ou aminas, é a responsável pelo fenômeno de

degradação. (KIMURA ET AL., 1992; SCHACHT ET AL., 1996)

O desenvolvimento de preparações farmacêuticas tais como aqueles com revestimentos pH-

dependentes ou tempo-dependentes é um dos avanços para o planejamento de sistemas de liberação

colônica administradas por via oral.
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A principal vantagem desse método reside na sua aplicabilidade universal, enquanto que resultados

inconsistentes são as principais desvantagens.

Pró-farmacos específicos para o cólon

Dois pró-farmacos de utilidade razoáveis são direcionados aos cólon, são eles derivados do ácido 5-

aminossalicílico (mesalazina), são eles: a sulfasalazina e a olsalazina. Ambos possuem uma ligação azo

que libera os fármacos de origem pela ação das azorredutases produzidas pelas bactérias anaeróbicas

colônicas. A sulfasalazina tem o problema de liberar a sulfapiridina que é absorvida no cólon e que

causa os efeitos colaterais da mesma, já a olsalazina é quebrada em duas moléculas idênticas do

mesmo fármaco de origem, pode assim ser chamada de pró-farmaco gêmeos. A liberação nos sítios

específicos desses pró-farmacos de mesalazina, que são comumente utilizados no tratamento da colite

ulcerativa, não somente pela sua bioativação nos biorreceptores, mas devido também a sua baixa

absorção no intestino delgado devido as suas características polares.

Direcionar o fármaco para o cólon para o tratamento das D.I.I. é de extrema importância. Desta

forma, o cólon tem ultimamente recebido grande atenção como potencial sítio de liberação farmacêutica

(RUBINSTEIN, 1990; FRIEND, 1991; FRIEND, 1992; BIECK, 1992; BIECK, 1993; ASHFORD

ET AL., 1994; GAZZANIGA ET AL., 1994; RUBINSTEIN ET AL., 1996)

Os fatores geralmente explorados são a diferença de pH entre o estômago e o cólon, o tempo de

transição do intestino delgado e a alta concentração da microbiota intestinal. Esse último tem sido

demonstrada como sendo cinco vezes maior do que em outra parte do trato gastrintestinal

(RUBINSTEIN, 1990) e é considerada responsável pela formação de enzimas que podem atacar

várias espécies químicas. (GUSTAFSSON, 1982; ABU SHAMAT, 1993)

O desenvolvimento de um pró-fármaco é um outro meio de se produzir fármacos de liberação específica

no cólon. Nas pesquisas de pró-fármacos, carreadores poliméricos ou hidrossolúveis são empregados
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para prevenir a absorção dos pró-fármacos no intestino delgado.

 Após a liberação no cólon, o pró-fármaco é presumivelmente ativado pelas enzimas originadas pela

microbiota que são abundantes nessa parte do trato gastrintestinal (RUBINSTEIN, 1990). Numerosas

publicações sobre esses pró-fármacos surgiram nas últimas décadas. (ANDREW ET AL., 1992;

RUBINSTEIN ET AL., 1992; RYDE 1992; ASHORE ET AL., 1993)

Os sistemas de liberação cólon-específico podem ser classificados em sistemas pH-dependentes,

sistemas de liberação posicionadas, pró-fármacos de baixo peso molecular e polímeros biodegradáveis.

Tem-se sugerido se porções de ésteres ou amídicas estejam presentes como na maioria dos azo-

compostos, os processos de degradação enzimática hidrolítica bem como a eletroquímica está

freqüentemente em operação.

 Na categoria dos pró-fármacos de baixo peso molecular estão também incluídos os compostos com

ligações diazo que são quebradas seletivamente no cólon.

A redução da ligação azo, para compostos hidrazo e/ou aminas, é a responsável pelo fenômeno de

degradação. (KIMURA ET AL., 1994; SCHACHT ET AL., 1996)

Esses exemplos citados demonstram o conceito de pró-farmaco. As tentativas de seu uso para direcionar

os fármacos de uma maneira seletiva aos seus sítios receptores devem levar em consideração os
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seguintes critérios básicos:

- O pró-farmaco deve ser capaz de atingir os sítios de ação do fármaco

   de origem;

- O mesmo deve ser convertido de maneira eficaz no receptor;

- O fármaco ativo de origem deve ser retido nos receptores pelo tempo

   necessário para exercer seus efeitos.

A razão pelo qual a tentativa de atingir os receptores específicos falharam em vários casos foi devido

a não observância desses critérios. Da mesma maneira de nada adianta esses agentes possuírem alta

especificidade pelos seus receptores se o mesmo não é capaz de atingir seu tecido alvo. Ambas condições

devem ser preenchidas ao mesmo tempo. Também a liberação seletiva da forma de pró-farmaco para

a forma ativa pode ser falha pelo simples fato de que o fármaco ativo deve ter pelo menos uma via de

acesso aos biorreceptores.
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Resumo

Neste artigo pretendemos discutir os temas alfabetização e letramento e suas concepções, analfabetismo

funcional e exclusão social, e ainda, alfabetização como prática inclusiva. Há alguns anos bastava o

indivíduo decodificar (ler) e codificar (escrever) sinais gráficos e era considerado alfabetizado. Hoje

para o exercício da cidadania exige-se capacidade de ler, interpretar, compreender o que lê, e dominar

conceitos formais de elaboração dos mais diferentes tipos de textos veiculados socialmente, conhecer

seus usos, características e formas. Caso não domine tais conhecimentos e habilidades será considerado

um analfabeto funcional e automaticamente um excluído social. Como solução sugerimos a prática

inclusiva do bidialetalismo para a transformação que possibilita o desenvolvimento da consciência

crítica.

Palavras-chave

alfabetização, letramento, analfabetismo funcional, exclusão social.
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Abstract

In this paper, we intend to discuss the theme critical literacy and its conceptions, functional illiteracy and

social exclusion and, also, literacy as an inclusive practice. Some years ago, it was enough to the

individual be able to decodify (read) and codify (write) grafic signs, and with it he was considered a

literate person. Nowadays, for the practice of citizenship, it is required the capacities of reading,

interpretating and understanding what is read, and to cope with formal concepts of elaboration of the

different kinds of text that circulate in our society, know their uses, characteristics, and forms. If a

person can’t cope with such knowledges and abilities, he or she will be considered a functionally illiterate

person and, therefore, a socially excluded person. As a solution, we suggest some inclusive practice,  them

bidialectalism for the transformation that makes the development of critical consciousness possible.

Key-words

Literacy, critical literacy, funcional illiteracy, social exclusion.

Neste artigo pretendemos discutir alguns conceitos presentes e atuais em alfabetização. Abordaremos

temas como alfabetização e letramento, bem como suas concepções, analfabetismo funcional e exclusão

social, e ainda, bidialetalismo como prática inclusiva.

Há pouco tempo definições de alfabetização como: ação de ensinar/aprender a ler e escrever, ou

ainda, alfabetizar refere-se ao processo de ensino e aprendizagem da língua escrita, refletiam

a idéia de que para o aluno ser alfabetizado, obrigatoriamente, teria que haver alguém, o professor que

o ensinasse.

Assim, para a alfabetização ser compreendida enquanto ação de ensinar/aprender a ler e escrever supunha-

se a existência de um agente detentor do saber/conhecimento, que deveria desempenhar o seu papel de

ensinar ler e escrever a um indivíduo passivo, cujo papel seria somente o de aprender. Aprender, aqui

compreendido, como assimilação de conteúdos que fossem sendo transmitidos pelo protagonista do processo.

Deste modo, observamos que nas duas definições a alfabetização, aparentemente, está centrada no

professor. Porém, se analisarmos como se dá o processo de alfabetização que utiliza o método das
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cartilhas (comumente denominado tradicional), que predominou durante décadas, e está até hoje nas

salas de aula, constataremos uma realidade ainda pouco discutida, onde o aluno é considerado como

um elemento que embora faça parte de um processo, atua apenas como depósito de conhecimentos,

uma vez que a ele cabe apenas memorização, por outro, ao suposto protagonista do ensino, cabe a

mera reprodução de conteúdos. O professor não produz o conhecimento a ser trabalhado, não discute,

não reflete, não analisa, apenas deposita sobre o aluno o que já recebeu pronto e acabado, sem a

possibilidade de interferência, também de forma passiva. Assim, apesar de aparentemente a alfabetização

estar centrada na figura do docente, na realidade vemos que está focada no método, pois este é ponto

principal e deve ser rigorosamente seguido.

Desta forma, estudando a alfabetização (uso de cartilhas), constatamos que tal processo se dá apenas

abordando a codificação e a decodificação de sinais. Seu objetivo é o de fazer crianças memorizarem

letras e sílabas, saberem decodificar, decifrar sinais (ler), e codificar estes sinais, transformando a fala

em escrita.

Para a UNESCO, desde a década de 50 (LAGOA, 1990, p. 14), “o alfabetizado é uma pessoa capaz

de ler e escrever, com compreensão, uma breve e simples exposição de fatos relativos à vida cotidiana.”

Tal concepção revela que para alguém ser considerado alfabetizado bastava saber codificar e decodificar

sinais gráficos, com compreensão de pequenos textos como um bilhete, uma lista de compras, receita

culinária e saber anotar um recado, preencher um cheque, realizar pequenas tarefas que envolvessem

a leitura e a escrita. Porém, com o passar do tempo tal definição deixou de corresponder, ou atender

às necessidades da sociedade, e segundo José Juvêncio Barbosa (Apud, 1990, p. 12), “Houve um

tempo em que alfabetizar era apenas passar os rudimentos da língua para outra pessoa. Aquele que

conhecia esses códigos era considerado alfabetizado.” Hoje o indivíduo que possui o domínio do

código e apenas realiza a tarefa de codificar/decodificar já não é tido como alfabetizado, mas como

analfabeto funcional.

A Revista Ensino Superior, No. 41, p. 10-14, do mês de fevereiro de 2002 comenta uma pesquisa

publicada no início de dezembro de 2001 intitulada: “Números da vergonha”. Tal pesquisa foi realizada

pelo Instituto Paulo Montenegro, criada pelo Ibope em parceria com a Organização não-governamental,

Ação Educativa, observando a capacidade de leitura de alunos de 15 anos de idade, independentemente

da série em que estavam matriculados. Os resultados foram alarmantes. Constataram que apenas 26%
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dos alfabetizados no Brasil sabem exatamente o que leram e que muitos universitários estão fora dessa

porcentagem.

Ora, se apenas 26% dos alfabetizados sabem o que lêem, significa que 74% das pessoas não compreendem,

daí concluirmos que o Ensino Fundamental não consegue cumprir a sua função. Considerando que ele

abrange da primeira à oitava séries, como pode o aluno passar oito anos na sala de aula e ainda não

compreender o que lê? O que foi feito, ou melhor, o que deixaram de fazer durante oito anos da vida?

Esta pesquisa reforçou os resultados do (PISA) Programa Internacional de Avaliação de Alunos,

realizado em 1995 em parceria com a Organização para a Cooperação e desenvolvimento Econômico

(OCDE), cujos resultados só foram divulgados no início de dezembro de 2001 pela UNESCO.

No cômputo os alunos brasileiros ficaram em 32o. lugar, isto é, o último no ranking. O México ficou em

penúltimo e a Finlândia em 1o lugar. De situações como estas surgiu o conceito analfabeto funcional

que designa pessoas teoricamente alfabetizadas, mas que não entendem o que lêem.

Acrescentamos a isto o fato de que além de não compreender o que lê o analfabeto funcional não

consegue produzir textos adequados a diversas situações sociais. Seu repertório lingüístico não permite

nem a interpretação de textos nem a sua elaboração.

Uma das principais características da sociedade atual é a supervalorização da escrita em detrimento da

fala. Sabemos que sem a fala a escrita sequer existiria, contudo, há uma inversão de valores, a fala

passou a ser considerada como algo vulgar, inferior, incapaz de traduzir pensamentos mais elaborados

e a escrita passou a ser algo nobre, capaz de expressar os sentimentos mais sofisticados. Desta forma,

temos hoje uma sociedade grafocêntrica que prioriza a escrita e ignora a fala.

Com a supervalorização da escrita, todas as pessoas que não conseguem atender às exigências de

interpretação e produção de texto ficam à margem e são automaticamente excluídas da sociedade.

Assim, mesmo que o analfabeto funcional consiga concluir um curso universitário, no futuro, será

excluído pelo mercado de trabalho.

 Assim, à medida que a sociedade vai se transformando e sofisticando os usos da escrita vemos que
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conceitos estão sendo transformados, o nível de exigência social crescendo e, que o aluno precisa

atualizar-se a cada dia.

A partir do aparecimento de novas situações e exigências surgiu uma nova concepção de alfabetização.

Não basta o aluno saber codificar e decodificar palavras, ler e escrever pequenos textos, mas é preciso

aprender a escrever textos eficientes, o que envolve muito mais conhecimentos e habilidades do que

simplesmente codificar e decodificar palavras ou escrever frases. É preciso saber elaborar discursos

adequados a determinadas situações.

É inegável que o processo de alfabetização implica em o aprendiz compreender o sistema de escrita,

conhecer o alfabeto e entender que a partir da combinação de suas letras podemos formar sílabas, da

combinação de sílabas compomos palavras, da combinação organizada de palavras elaboramos frases.

Porém, em função das mudanças ocorridas na sociedade, a alfabetização assumiu proporções mais

amplas e passou a ser compreendida como um processo de compreensão do sistema de escrita inserido

em outro maior, que abrange a aprendizagem da linguagem escrita e de seus usos sociais possíveis, o

letramento, ou seja, a alfabetização em sentido amplo onde o aluno, além de dominar o código oral e

escrito, no sentido restrito, precisa dominar outros conceitos formais de elaboração dos mais diferentes

tipos de textos veiculados socialmente, conhecer seus usos, características, formas. Mas, como podemos

trazer estes conhecimentos para a sala de aula?  Como trabalhar estes conteúdos com os alunos?

Soares (1988, p. 45-47) afirma:

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática

da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para

envolver-se com as práticas sociais de escrita: não lêem livros, jornais e revistas, não sabem redigir um

ofício, um requerimento ou uma declaração, não sabem preencher um formulário, sentem dificuldade

para escrever um simples telegrama ou carta, não conseguem encontrar informações num catálogo

telefônico, num contrato de trabalho, numa conta de luz, ou numa bula de remédio...

Desta forma, a estratégia para a conquista do letramento está na prática de leitura e da escrita. As

pessoas que cultivam o hábito de ler terão mais facilidade de se expressar graficamente, pois, à medida

que lêem com freqüência, vão incorporando, assimilando aspectos formais de diferentes tipos de texto.
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Esta prática influenciará na construção de habilidades e competências que resultarão no bom desempenho

do futuro escritor.

A partir da citação de Soares inferimos ainda que qualquer indivíduo, mediante uma determinada

exigência social que não consiga atendê-la em razão da falta de conhecimento sobre a escrita ou de

aspectos formais de um determinado documento, como um requerimento, ofício, etc., está sujeito a ser

considerado um analfabeto funcional. Assim, concluímos a necessidade de constante atualização,

aperfeiçoamento, para que tenhamos condições de atender às exigências com as quais nos deparamos

no dia-a-dia. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN, 1987, p.

49):

Expressar-se oralmente é algo que requer confiança em si mesmo. (...) Assim, o desenvolvimento da

capacidade de expressão oral do aluno depende consideravelmente de a escola constituir-se num

ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a diferença e a diversidade. Mas, sobretudo, depende de

a escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a diferentes situações comunicativas. De nada adianta

aceitar o aluno como ele é mas não lhe oferecer instrumentos para enfrentar situações em que não será

aceito se reproduzir as formas de expressão próprias de sua comunidade.

Esta citação reporta-se à variação lingüística. Sabemos que a criança chega à escola dominando a

linguagem que aprendeu com seus pais e é utilizada por seu grupo social. Sabemos também que esta

variedade lingüística é eficiente, pois comunica. Entretanto, temos ciência de que as formas populares

de comunicação, pertencentes às camadas populares, economicamente desfavorecidas, são

discriminadas socialmente, tomadas como feias, inferiores, grosseiras.

Deste modo, cabe à escola a grande responsabilidade de mostrar à criança sem constrangê-la, ao

contrário, valorizando sua fala, que há um outro modo de se falar que é a linguagem da escola, dos

livros, das revistas, enfatizando a necessidade de aprender este outro jeito de falar.

A partir do momento em que a escola apresenta esta segunda forma de expressão verbal, a linguagem

padrão, e mostra que as duas formas podem ser usadas dependendo da situação, formal e informal,

estará não só aceitando e respeitando a vez e a voz do aluno, mas dando subsídios para que possa

desenvolver sua capacidade de expressão, e oferecendo instrumentos para que não seja discriminado
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em função de sua fala, e ainda, através do domínio pleno da oralidade domine também a língua escrita,

através do método do bidialetalismo funcional, isto é, a transcrição da linguagem popular para a forma

padrão.

Enfatizamos que na absoluta maioria das vezes, a escola será o único espaço onde o aluno provindo

das camadas populares terá a oportunidade de conhecer e aprender a linguagem prestigiada socialmente.

Até aqui abordamos a variação lingüística sob o aspecto funcional, de transposição da linguagem

popular para a padrão. O ideal, e recomendado é a realização de um trabalho que vá além, ou seja, um

trabalho de bidialetalismo para a transformação, no qual o aluno seja levado a refletir sobre sua condição

de vida, situação econômica, sua realidade sócio-político-cultural.

Salientamos que este trabalho pode ser realizado da primeira série do Ensino Fundamental até o

Ensino Médio, desde que adequados os conteúdos à faixa etária dos alunos. É um trabalho gratificante

no qual o docente observa e acompanha o progresso do aprendiz em todos os seus aspectos. Cagliari

(1989) constatou em pesquisa científica, que 1/3 dos erros ortográficos cometidos por alunos das

séries iniciais são os de transcrição fonética, nos quais o aluno grafa a sua pronúncia. Neste sentido,

defendemos a postura de que se o aluno falar, dominar a linguagem padrão, irá escrever nessa linguagem

e, por conseguinte, o professor terá resolvido 1/3 dos erros ortográficos mais freqüentes.

Entretanto, o bidialetalismo em geral, ou seja, o estudo das diferenças entre a variedade popular e a

padrão é apenas uma das possíveis práticas inclusivas, que precisam estar presentes na sala de aula

para que as crianças, que têm pouco acesso à leitura e à escrita fora da escola, tenham a oportunidade

de já na fase inicial da alfabetização entrar em contato com diversos tipos de textos, sejam eles da

literatura infantil, de gibis, revistas, jornais, enfim textos escritos em linguagem padrão, com estilos

específicos que serão incorporados, pois são amostras de textos a serem reproduzidos em sua vida.

Ainda, questionamos sobre qual é o tipo de aluno que pretendemos formar. Queremos um aluno que

saiba ler e escrever apenas decodificando e codificando sinais, isto é, um analfabeto funcional, ou

aquele crítico que saiba ler interpretando o que está nas entrelinhas, a verdadeira intenção do autor?

Queremos um aluno que reproduza textos de cartilha, composto de frases soltas, isoladas, ou aquele

que faça textos coesos e coerentes com conteúdo?
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Assim, para o exercício da cidadania exige-se capacidade de ler, compreender o que lê, e dominar

conceitos formais de elaboração dos mais diferentes tipos de textos veiculados socialmente, conhecer

seus usos, características e formas, ou seja, a condição de letrado. Como solução sugerimos a prática

inclusiva do bidialetalismo para transformação entendido como, além do domínio da língua falada e

escrita padrão, a busca do desenvolvimento da consciência crítica.

Enfim, o analfabeto funcional é vítima do sistema e sofre as conseqüências, mas não tem consciência

disso. Segundo Paulo Freire, nenhuma atitude em sala de aula é desprovida de uma postura política.

Assim, o educador precisa optar pelo compromisso de desenvolver competências e atividades que

promovam crescimento e rompimento da condição de analfabeto funcional de seus alunos na construção

de uma sociedade mais justa e igualitária.

Referências

LAGOA, Ana. O que é alfabetizar? Nova Escola, p.12-14, ago,1990. Reportagem

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua

Portuguesa para o 1o. e 2o. ciclos. Brasília, MEC/SEF, p. 49, 1987.

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização & Lingüística. São Paulo: Scipione, 1989.

______________. Alfabetizando sem o BÁ-BÉ-BI-BÓ-BU. São Paulo: Scipione, 1999.

LEMLE, M. Guia teórico do alfabetizador. São Paulo: Ática, 1987.

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.

_____________. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1988.

Capa. Números da vergonha. Ensino Superior, n. 41, p.10-14, 4, fevereiro, 2002. Reportagem.



Pág. 69

Márcio Cardim
Doutor em Energia na Agricultura,

FCA/UNESP – Botucatu (orientador)

Angelo Cataneo
Livre Docente em Informática Aplicada

a Agricultura, FCA/UNESP/Botucatu (orientador)

Marili Assoka Koyama, Margarete Mariko Koyama,
Anieli Pimentel Meneghetti

Alunos do curso de Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados da FAI

Resumo

Este trabalho está fundamentado na área educacional e tem como principal objetivo o desenvolvimen-

to de um “software” destinado ao ensino de uma linguagem de programação, o Turbo Pascal. Na

implementação do “software”, foi utilizado a linguagem Delphi 2.0 e para captura das imagem utilizou-

se o Corel Draw 7.0. Posterior ao desenvolvimento do programa computacional foi feito um estudo

estatístico, no qual os usuários após utilização responderam a um questionário para avaliar seu poten-

cial educacional.
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Abstract

This work is based in the educational area and it has as main objective the development of a software

destined to the teaching of a programming language, the Turbo Pascal. In the implementation of the software,

the language was used Delphi 2.0 and for capture of the image Corel 7.0 was used. Posterior to the devel-

opment of the software it was made a statistical study, in which the users, after they use the software,

answered to a questionnaire to evaluate its educational value.

Key words

pascal - education – software – simulation - multimedia

 

Introdução

Este trabalho tem por objetivo auxiliar o ensino básico da Linguagem Pascal. Foi desenvolvido um

“software” que permite ao usuário visualizar o que acontece durante a execução de um programa, o

funcionamento dos comandos e a manipulação de objetos.

Para o desenvolvimento do “software” foi escolhido a linguagem Delphi, em ambiente Windows, por

possuir uma boa interface.

O “software” procura abordar os principais conceitos da linguagem Pascal, contendo além de tutoriais,

exemplos com simulações. Possui um glossário e um “help”, além de recursos áudio visuais, tornando

a interface com o usuário mais atrativa.

Dentre os conceitos básicos, o programa computacional de suporte ao ensino do Basic Pascal abran-

ge estrutura de dados, estruturas de controle do fluxo de execução, seleção e repetição, comandos de

decisão, tipos de dados, funções e procedimentos, bem como a parte gráfica.

Os programas criados para a visualização da execução das estruturas de seleção, repetição, procedi-
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mentos e funções são fixos. Porém é permitido ao usuário a escolha do tipo, nome das variáveis e a

atribuição de seus valores.

A aplicação do aplicativo de ensino do Basic Pascal e posterior estudo estatístico, baseado em ques-

tionários respondidos por usuários do “software”, permitiu a avaliação do possível beneficio educaci-

onal proporcionado aos que o utilizaram.

Para tanto foi utilizado o teste não paramétrico da binomial. O teste tem por objetivo agir na melhoria do

“software” identificando as possíveis falhas técnicas e educacionais para uma posterior alteração.

O programa computacional foi desenvolvido tendo sua parte teórica, que trata de algoritmos e lingua-

gens de programação elaborados com ênfase em Turbo Pascal, segundo os autores Forbellone e

Eberspacher (1993) , Carrol (1988) e Schmitz e Teles (1988).

As imagens gráficas foram desenvolvidas baseadas em conceitos de (O’BRIEN, 1987).

Adotou-se a visão de Tavares (1997) e Valente (1993) para estudar a influência do computador na

Educação.

Nos testes do programa computacional foram utilizados métodos semelhantes aos de Silveira et al

(1990), que analisaram o rendimento de 20 alunos da primeira série do segundo grau de uma escola da

rede oficial de Santa Maria – RS, recebendo aulas de Biologia por computador. Um grupo de 10

alunos constituiu o grupo experimental, enquanto os demais o de controle. Verificou-se que os alunos

do grupo experimental apresentaram desempenho maior que aqueles que não fizeram uso desta

tecnologia.

Material e Métodos

Inicialmente foi feita uma revisão dos conceitos de algoritmo e estrutura de dados, tipos de dados,

programação estruturada e linguagem Pascal. Posterior a este estudo foram elaborados modelos utili-

zados para implementação dos tópicos abordados pelo “software”.
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O programa computacional de suporte ao estudo do Basic Pascal após desenvolvimento, foi insta-

lado no laboratório de informática da FAI - Faculdades Adamantinenses Integradas – em um

microcomputador Pentium II com multimídia.

Foram escolhidos, ao acaso, 20 alunos do primeiro ano do curso de Ciência da Computação e 10

alunos, também do primeiro ano, do curso de Tecnologia de Processamento de Dados, não haven-

do divisão em grupos de usuários e não usuários.

Cada um dos 30 alunos escolhidos fez um auto-treinamento, por meio do programa computacional

desenvolvido, sendo no final do treinamento submetidos a um questionário de avaliação composto

de 14 questões, divididas nos grupos: Interface, Conceituação e Avaliação Geral, abaixo relaciona-

das:

Interface:

Questão 1. O “software” possui uma boa interface?

Questão 2. Os recursos audiovisuais utilizados no “software” para torná-los mais interes-

sante atingem este objetivo?

Questão 3. O “help” do “software” é de facil utilização?

Questão 4. O fato do usuário controlar a simulação dos exemplos proporciona uma me-

lhor compreensão dos mesmos?

Conceituação:

Questão 1. O “software” permite uma fácil localização dos conceitos?

Questão 2. A parte teórica inclusa no “software” é satisfatória?

Questão 3. A maneira como o usuário tem acesso aos conceitos da parte, teórica e

satisfatória?

Questão 4. O “software” apresenta uma visão geral dos conceitos geral dos conceitos

básicos da linguagem Pascal?

Avaliação Geral:

Questão 1. Na sua opinião uma pessoa leiga no assunto compreenderia os conceitos bási-

cos da Linguagem Pascal como mostra no “software”?
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Questão 2. Você recomendaria o uso deste “software” para uma pessoa com dificuldade no

aprendizado do assunto?

Questão 3. Você compraria este “software”?

Questão 4. A linguagem utilizada é clara e objetiva?

Questão 5. Os exemplos que simulam a execução dos programas são suficientes para obser-

vação da execução dos programas?

Questão 6. O conteúdo e a interação “software”/usuário conseguem prender sua atenção?

Cada uma das 14 questões tinham como respostas possíveis sim ou não, não permitindo gradação na

resposta.

Essas respostas foram analisadas por meio do teste paramétrico da Binomial segundo

conceitos de Siegel (1956).

O teste binomial baseia-se na distribuição discreta de probabilidade aplicável quando um experimento

é realizado um determinado número de vezes, tendo dois resultados possíveis, como por exemplo, o

sim e o não. O método está baseado na probabilidade da obtenção de x respostas numa categoria e n-

x na outra, dado por:

Foi suposto que se as respostas para uma determinada questão fossem arbitrariamente dadas a sim

e não, a proporção de respostas esperada para sim na amostragem seria P = 0,5 e, para aquele

onde:

n é o número de entidades,

x é o número de respostas numa das duas categorias;

P é a proporção ou probabilidade esperada de respostas nessa categoria;

Q = 1 – P, é a proporção de resposta na outra categoria.
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quesito não se teria certeza se o programa computacional traz resultados positivos ou não.

Assim, neste trabalho, a hipótese de nulidade foi P = 0,5, sendo a alternativa bilateral. O nível de

significância adotado foi de 0,05.

 

Resultados e Discussão

Na tabela 1 encontram-se os resultados das aplicações dos questionários aos alunos usuários.

São apresentadas, por questão, curso e para o total, o número de respostas sim, a probabilidade

associada a esse número de respostas pela distribuição binomial e é indicada a significância dos

testes.

Através dos testes nota-se que das questões analisadas, a questão 3 da categoria Avaliação Geral

( Você compraria este “software”?) e a questão 2 da categoria Interface ( Os recursos utilizados

no “software” para torná-lo mais interessante atingem este objetivo?) apresentaram aceitações

distintas entre as turmas Ciência da Computação e Tecnologia em Processamento de Dados.

A maioria dos alunos pesquísados da Ciência da Computação achou que os recursos audíovisuais

utilizados no “software” não atingiram o objetivo proposto e também que não comprariam o

“software”. Essas opiniões são contrárias à da maioria dos alunos pesquisados do curso de

Tecnologia em Processamento de Dados. Esses resultados retratam formações e interesses dis-

tintos.

Durante o período de testes de “software” aplicado aos usuários, alguns problemas podem ter

influenciado as diferenças, principalmente no que se refere à parte de áudio. Foram encontrados

problemas na hora da implementação, que não puderam ser solucionados de imediato, privando

os usuários dos recursos de áudio do programa computacional.

No mais, o número de respostas sim superou em muito as respostas não, sendo na quase totalida-

de significativo, isto é, a resposta dos alunos não é aleatóriamente dada. Os alunos, dentro do
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Questão Sim  p(x) Sim           p(x) Sim

  p(x)

Interface

1 15 0,021 * (3) 10 0,001 * 25 0,0001 *

2 10 0,588 ns (4) 10 0,001 * 20 0,0505 ns

3 14 0,058 ns 10 0,001 * 24 0,0010 *

4 17 0,001 * 10 0,001 * 27 0,0001 *

Conceituação

1 19 0,001 * 10 0,001 * 29 0,0001 *

2 17 0,001 * 10 0,001 * 27 0,0001 *

3 18 0,001 * 10 0,001 * 28 0,0001 *

4 19 0,001 * 10 0,001 * 29 0,0001 *

Avaliação Gera l

1 15 0,021 *   8 0,055 ns 23 0,0031 *

2 14 0,058 ns 10 0,001 * 24 0,0013 *

3   9 0,748 ns   9 0,011 * 18 0,1814 ns

4 19 0,001 * 10 0,001 * 29 0,0001 *

5 15 0,021 *   8 0,055 ns 23 0,0031 *

6 14 0,058 ns 10 0,001 * 24 0,0013 *

 Ciência da Computação          Tecnologia. Proc. Dados Total

(3)  significativo ao nível de probabilidade de 0,05
(4)  não significativo ao nível de probabilidade de 0,05

Conclusões

A avaliação do programa computacional de apoio ao ensino do Basic Pascal mostrou ser eficiente
para auxiliar no ensino básico da Linguagem.

O confronto de opiniões entre os usuários pesquisados de Ciência da Computação e Tecnologia em

Processamento de Dados reflete os interesses e formações distintas entre os alunos dos cursos.

nível de significância adotado, fizeram opção pelo sim. Isto talvez se deva ao fato dos usuários

poderem visualizar o que acontece durante a execução de um programa.

Tabela 1. Número de respostas sim às questões, probabilidades associadas pela distribuição

binomial e indicação da significância, por curso e para o total de alunos usuários.
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Abstract

The work seeks a study on the student’s expectation as the introduction of the computer in the class of
Mathematics and to contribute with information on the students’ deficiencies in relation to the contents
of the discipline so that authorities linked to the education, educators and developers of educational
software can use the resources for the improvement the teaching of Mathematics.

Key words:

mathematics teaching - computer science in the education -  teach medium

Introdução

Com a crescente evolução tecnológica e a diminuição dos custos de produção, o computador tornou-
se instrumento quase que indispensável na vida diária, substituindo o homem em várias áreas.
O mercado de trabalho tornou-se muito exigente, obrigando os jovens a terem cada vez mais habilidades
que muitas vezes poderiam ser trabalhadas nas escolas, preparando-os para competir em melhores
condições por uma vaga no mercado de trabalho ou na universidade.

Segundo CAVALCANTI (1993), os alunos demonstram ter clareza de que a escola não os está
preparando nem para o vestibular nem para a vida diária.
ROSA (1994) discute a possível substituição do professor pela máquina, demonstrando que os
professores não temem a concorrência desse instrumento, embora tenham apresentado significativo
grau de incerteza.

Embora SANTOS, SOLY & SILVA (1989), tenham afirmado que o computador vinha sendo mais
utilizado como instrumento de marketing do que garantindo o processo ensino-aprendizagem,
acreditamos que existe a expectativa por parte dos alunos quanto a adoção do computador como
instrumento coadjuvante em todas as áreas do ensino.
Tendo em vista a crescente utilização dos recursos de Informática em todos os segmentos e a possibilidade
das escolas públicas estarem implantando o uso de computadores no ensino, surgiu a idéia de elaborar
um estudo com alunos da 3ª. Série do Ensino Médio do período diurno em escolas da rede pública,
procurando verificar a opinião do aluno sobre os seguintes temas: expectativa com a introdução do
computador na aula de Matemática; como o aluno avalia seu rendimento na aprendizagem de Matemática;
em que etapa do ensino-aprendizagem as dificuldades e facilidades foram mais expressivas e as possíveis
causas; importância da Matemática na vida diária e mudanças no ensino de Matemática.
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Material e Métodos

A pesquisa foi realizada  entre os dias 13 e 16 de setembro de 1999 em escolas da rede pública dos
municípios de Pacaembu , Flórida Paulista, Adamantina, Lucélia, Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz,
todos da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina.

Nas escolas selecionadas para a pesquisa foi aplicado um questionário (Anexo I), contendo 12 (doze)
questões de múltipla escolha distribuídos aleatoriamente entre os alunos.

Para processamento estatístico das questões foram utilizados a planilha eletrônica Microsoft Excel –
versão 7.0 e o software estatístico SAS-Statistical Analysis System, versão  6.11. Como medida de
variação foi utilizado o teste de significância X2 (Qui-Quadrado), sendo estabelecido em 5% o limite
de significância.

Resultados e Discussão

Para análise do questionário, as questões foram agrupadas em tópicos de acordo com o objetivo do
estudo.

Os tópicos abrangidos pelo questionário foram:

- Expectativa do aluno com a introdução do computador na aula de Matemática.
A pesquisa revelou que independente da escola, 74,74% dos alunos entrevistados consideram o
computador como instrumento facilitador na aprendizagem de Matemática, enquanto que 18,95%
responderam que o computador não seria importante e 6,31% dos alunos não souberam avaliar. A
figura 1 sintetiza esses dados.

18,95%

74,74%

6,31%

Facilitaria

Não seria
Importante

Não sabe
avaliar

Figura 1: uso do computador na aula de Matemática
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- Como o aluno avalia seu rendimento na aprendizagem de Matemática.

Os alunos que se auto-avaliaram com rendimento Médio na disciplina de Matemática, atingiram 61,05%,
enquanto que os que se consideraram com rendimento Ruim somam 21,05% e aos com Bom rendimento
o percentual foi de 17,90%.

61,05%

21,05%

17,90%

Médio

Ruim

Bom

Figura 2: Auto-avaliação do rendimento em Matemática

- Em que etapa do ensino-aprendizagem as dificuldades e facilidades são mais expressivas e as possíveis
causas.

- Dificuldades e possíveis causas:

 De acordo com as respostas dos alunos, as séries onde encontraram maior dificuldade foram as do
Ensino Médio, com 49,40%, enquanto que de 5ª. a  8ª. Séries atingiu 39,76% e nas séries iniciais do
Ensino Fundamental (1ª. a 4ª.) 10,84%.

49,40%

39,76%

10,84%

Ensino
Médio

5ª. a 8ª.

1ª. a 4ª.

Figura 3: Séries com maior dificuldade
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Com relação ao conteúdo com maior dificuldade,  a pesquisa demonstrou que a Geometria foi o conteúdo
mais difícil para 43,42% dos alunos, seguido da Álgebra com 35,53% e de Medidas com 21,05%.

43,42%

35,53%

21,05%

Geometria

Álgebra

Medidas

Figura 4: Conteúdo com maior dificuldade

No que se refere ao entendimento/assimilação dos conteúdos, 50,53% dos alunos relacionam o assunto
novo com conteúdos já trabalhados, 31,58% relacionam o assunto novo com a vida diária e 17,89%
não se interessam quando o professor explica.

50,53%

31,58%

17,89%

Conteúdos
anteriores

Vida diária

Não se
interessam

Figura 5: Assimilação de conteúdos

Na questão sobre a compreensão de gráficos, 63,16% dos alunos demonstraram sentir dificuldades,
29,47% entendem os gráficos muito bem, enquanto que 7,37% não conseguem entender.

63,16%

29,47%

7,37%

Tem
dificuldades

Entendem
muito bem

Não
entendem

Figura 6: Compreensão de gráficos
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Apesar dos alunos relacionarem assuntos novos com conteúdos anteriormente trabalhados ou com a
vida diária, 83,16% declararam ter dificuldades na resolução de problemas e 16,84% disseram não
sentir dificuldades.

83,16%

16,84%

Tem
dificuldades

Não tem
dificuldades

Figura 7: Resolução de problemas

Segundo a pesquisa, a dificuldade dos alunos na aprendizagem de Matemática é atribuída à falta de
conteúdo de séries anteriores para 48,28% e para 40,23% dizem não entender a explicação do professor,
enquanto que 11,49% dos alunos não levam a disciplina a sério.

48,28%

40,23%

11,49%

Falta conteúdos anteriores

Não entende a explicação
do professor

Não levam a sério

Figura 8: Dificuldade dos alunos na aprendizagem de Matemática

- Facilidades:

Os alunos sentiram maior facilidade nas séries finais do Ensino Fundamental (5ª. a 8ª. séries) com
47,67%, enquanto que para 39,54% a maior facilidade foi encontrada de 1ª. a 4ª. séries e para
12,79% as séries do Ensino Médio foram mais fáceis.
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47,67%

39,54%

12,79%

5ª. a 8ª.

1ª. a 4ª.

Ensino Médio

Figura 9: Séries com maior facilidade de aprendizagem

Para 48,86% dos alunos a Álgebra foi o conteúdo mais fácil, seguidos da Geometria (26,14%) e de
Medidas (25,00%).

48,86%

26,14%

25,00%

Álgebra

Geometria

Medidas

Figura 10: Conteúdos com maior facilidade

- Importância da Matemática na vida diária
Independente da escola e da opinião sobre a introdução do uso do computador na aula de Matemática,
62,11% dos alunos consideraram a Matemática muito importante e 37,89% disseram que a Matemática
não é muito importante.

62,11%

37,89%

Muito
importante

Não é muito
importante

Figura 11: Importância da Matemática na vida diária
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– Mudanças no ensino de Matemática:

Os alunos se mostraram favoráveis à mudança na forma de ensino desde que o nível e o ritmo
de aprendizagem forem respeitados. Os alunos favoráveis representam 83,16% e os que disseram
que não há necessidade de mudanças somam 16,84%.

83,16%

16,84%

Forma de
ensinar

Não há
necessidade

de
mudanças

Figura 12: Alunos favoráveis a mudança na forma do ensino da Matemática

Conclusões

Através do presente trabalho foi possível constatar que:

- os alunos consideram a introdução do computador como instrumento facilitador na aprendizagem de
Matemática;

- as séries que impõem maior dificuldade no aprendizado de Matemática são as do Ensino Médio,
tendo como o conteúdo mais difícil a Geometria;

- os alunos demonstram assimilar os conhecimentos novos associando-os com os conteúdos
anteriormente trabalhados, porém as dificuldades são atribuídas à falta de conteúdo de séries anteriores
ou por não entenderem a explicação do professor, resultando na dificuldade na resolução de problemas
e no entendimento de gráficos de um modo geral;

- as facilidades foram mais expressivas nas séries finais do Ensino Fundamental (5ª. a 8ª. séries) onde
o conteúdo mais fácil foi a Álgebra;

- a importância da Matemática na vida diária é evidente, entretanto uma parcela dos alunos não se
dedica com seriedade ao estudo da disciplina e não se interessam quando o professor explica;
- a opinião dos alunos é bastante favorável a mudanças na forma de ensinar, havendo concordância
com os planos do governo neste sentido.
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- Concluímos ainda que através das informações contidas neste trabalho sejam úteis aos desenvolvedores
de software educativo, educadores e autoridades ligadas à Educação, visando a adequação dos
programas de computador às deficiências do alunos demonstradas pela pesquisa, proporcionando
uma melhor utilização dos recursos da Informática para o aprimoramento do ensino de Matemática,
quando tal recurso vier a ser implantado na rede pública, procurando adequar os escassos recursos
existentes às reais necessidades dos alunos, ainda que não sejam atendidas em sua totalidade mas ao
menos em boa parte delas.
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Resumo

A variabilidade espacial é característica de muitos fenômenos naturais que além de ocorrerem de
forma contínua no espaço e no tempo e apresentarem dependência espacial também contínua, muitas
das vezes são estacionários de segunda ordem. Para um bom estudo e compreensão de tais fenômenos
faz-se então necessária a análise da variabilidade espacial dos mesmos, que pode ser realizada por
meio técnicas geoestatísticas através das equações do semivariograma e do correlograma, que se
mostram ferramentas equivalentes e ideais em tal análise além de possibilitarem a realização de seguras
inferências sobre a realização do fenômeno.
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Semivariograma e correlograma:
análise da dependência espacial.
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Abstract

The space variability is characteristic of many natural phenomena that besides they happen in a continuous

way in the space and in the time and they also present space dependence continuous, many of the times

are stationary of second order. For a good study and understanding of such phenomena makes herself

then necessary the analysis of the space variability of the same ones, that can be accomplished by

middle technical geoestatístics through the equations of the semivariogram and of the correlogram, that

equivalent and ideal tools are shown in such analysis besides they facilitate the accomplishment of safe

inferences about the accomplishment of the phenomenon.

Key-words

Geoestatistic - Semivariogram - Krigage

Introdução

A variabilidade espacial é característica de muitos fenômenos naturais. Embora o conhecimento de sua

existência não seja recente, um tratamento estatístico mais criterioso vem sendo desenvolvido e utilizado

com maior freqüência, apenas nos últimos anos. Seixas (2000) diz que as propriedades intermediárias entre

uma variável totalmente aleatória e uma totalmente determinística apresentam continuidade de ponto para

ponto, mas as mudanças são tão complexas que não são possíveis de descrever por nenhuma função

determinística. Anterior a qualquer aplicação de estatísticas espaciais deve-se realizar a análise exploratória

através de histogramas, gráficos de dispersão e outros que permitam identificar “outlines”, forma de distribuição,

escolha da análise a ser aplicada, decisão do tipo de estacionariedade que pode ser assumida, caracterização

de variabilidade e outros. Clark (1979) diz que a metodologia empregada nas técnicas da estatística clássica

assume que todas as amostras são aleatórias e independentes de uma distribuição de probabilidade simples.

Esta suposição é chamada estacionariedade. Sua aplicação não envolve conhecimento da posição atual das

amostras ou da relação entre amostras, o que pode ser uma informação valiosa no estudo da variável. Uma

técnica específica da estatística denominada geoestatística analisa justamente a dependência espacial entre

os dados observados, sendo possível determinar o raio de dependência espacial entre eles. As ferramentas

geoestatísticas permitem não apenas aviar e modelar a estrutura da dependência espacial, tornando possível

o mapeamento da propriedade na área por meio de interpolação geoestatística (krigagem), mas também

avaliar e descrever a correlação espacial existente entre propriedades em estudo.
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Metodologia

Matheron (1963) formalizou os fundamentos da geoestatística conhecido como teoria das Variáveis
Regionalizadas, tendo como base os conceitos de função aleatória e estacionariedade de segunda
ordem.

Considere um campo amostral S , onde foram coletadas n valores de uma certa propriedade
{ } 1,...,n),  iZ(xi = , com  ,...,n),  iy,x(x

_

i

_

ii 1==  os pontos de amostragem em S;

,...,n),  iZ(xi 1=  são os valores amostrados nas posições. A função aleatória  )( ixZ  é estacionária

de segunda ordem  se:

i) o valor esperado )]([ ixZE ,existir e não depender da posição ix  , ou seja,

 S    xm,    )]E[Z(x ii ∈∀= , onde m é uma constante.

ii) para cada par de variáveis aleatórias  { })(),( hxZxZ ii +  a função covariância, )(hC , existir e for

função de h, ou seja, S x,    mh)])Z(xE[Z(xC(h) iii ∈∀−+= 2  .

A hipótese de estacionariedade de segunda ordem pode não ser satisfeita, pois implica na existência de

uma variância finita dos valores amostrados, )0())(( CxZVar i = . Uma hipótese menos restritiva,

chamada estacionariedade intrínseca, apresentada por Cressie (1988), que requer apenas a existência
e estacionariedade do variograma, pode ser então satisfeita, ocorrendo:

i)  S    xm,    )]E[Z(x ii ∈∀=

ii) S x,    hh)]Z(x)E[Z(xh)]Z(x)Var[Z(x iiiii ∈∀=+−=+− )(22 γ

onde a função )(2 hγ  é conhecida com semivariograma

Suponha então que a variável aleatória ( )ixZ :

1) Tenha valores esperados ( )[ ]ixZE m= ( )[ ]hxZE i +=

2) Tenha variâncias [ ])( ixZVar   e   [ ])( hxZVar i +

Então:
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a) A covariância ),( hxxC ii +  entre ( )ixZ  e )( hxZ i +   é:

[ ] [ ] )()()()(),( 2 hCmhxZxZEhxZxZC iiii =−+=+

b) A variância de ( )ixZ  é:

( )[ ] ( )[ ] ( ) )0(,
22 CxxCmxZExZVar iiii ==−=

c) A variância de ( )hxZ i +  é:

( )[ ] ( )[ ] ( )hxhxCmhxZExZVar iiii ++=−+= ,22

d) O variograma é definido por:

( ) ( ) ( )[ ]2,2 hxZxZEhxx iiii +−=+γ

e  pode ser desenvolvido como:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]=+++−=+ hxzhxZxZxZEhxx iiiiii
222 2,2γ

( )[ ] ( )[ ] ( ) ( )[ ] ⇒−+−−++− 22222 2 mhxZxZEmhxZEmxZE iiii

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )hChCouhCChhCCh γγγ −=−=→−= 00202)(2

Dividindo a equação por  C(0) em ambos os lados, temos:

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( ) ( )
( )0

1
0

1
000

0
0 C

h
h

C
h

C
hC

C
h

C
C

C
hC λ

ρ
γγ

−=⇒−==−=       (1)

Esta ultima equação representa o correlograma.

Existindo estacionariedade de segunda ordem, a covariância  C(h) e o variograma  2y(h) são ferramentas
equivalentes para caracterizar a dependência espacial. Além disso, pode-se repetir o experimento
(estacionariedade), mesmo em pontos diferentes, porque todas as amostras serão consideradas
pertencentes a populações com os mesmos momentos estatísticos.

Um processo estacionário de segunda ordem é intrinsecamente estacionário, mas o inverso não é
verdadeiro. Assim, nos estudos geoestatísticos é suficiente que uma realização de um processo estocástico
seja pelo menos intrinsecamente estacionário.

A função y(h) é o semivariograma e assume a forma ( ) ( ) ( )[ ]2

2
1

hxZxZEh ii +−=γ

O fator 2 foi introduzido na definição do variograma,  2y(h) para a simplificação da equação

( ) ( ) ( )hCCh 2022 −=γ
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Em termos práticos, esta função semivariograma pode ser estimada por:

    ∑
=

+−=
)(

1

2* ][
)(2

1
)(

hN

i
ii h)Z(x)Z(x

hN
hγ         (2)

onde, )(hN  é o número de pares de valores amostrados, ))(),(( hxZxZ ii + , separados por uma

distância h.

Quando  h cresce, o semivariograma aproxima-se da variabilidade total dos dados, chamado patamar,

e havendo estacionariedade de segunda ordem, o semivariograma expressa o grau de dependência
entre os pontos amostrais.

O gráfico hh ×)(*γ , chamado semivariograma experimental, expressa a variabilidade espacial entre as

amostras, sendo uma função que só depende do vetor h . O gráfico do semivariograma experimental
obtido a partir da equação (2) exibirá uma série de pontos discretos que correspondem a cada valor

de  para o qual um  de função contínua deve ser provido.

Deveríamos esperar que as diferenças ( ) ( )[ ]hxZxZ ii +−  diminuíssem com a diminuição de h, visto
que a magnitude da separação entre eles diminui como h. É esperado que observações localizadas em

pontos cuja distância h é pequena, sejam mais semelhantes que observações separadas por distâncias
grandes. Para estacionariedade de segunda ordem é processado y(0)=0, como mostrado na equação

(2). Porém, em prática, se h aproxima-se de zero,  y(h) tem aproximações de um valor positivo

chamado efeito pepita 0c . Este valor revela a descontinuidade do semivariograma perto da origem a
distâncias menores que a menor distância medida entre os pontos amostrais.

Ajustar um modelo teórico para o semivariograma experimental é um dos aspectos importantes das

aplicações de variáveis regionalizadas e pode ser uma das fontes principais de ambigüidade nestas aplicações.
Desde que todos os cálculos dependem do valor do semivariograma por distância especificada.

Uma forma comum de ajuste do semivariograma é determinar os parâmetros envolvidos no modelo, a

distância da dependência espacial (a), conhecido como “range”  ou alcance da dependência espacial,
o efeito pepita ( 0c ), conhecido como “nugget effect”, que é o valor da semivariância a distância zero

e a altura , distância entre o efeito pepita e o patamar, também conhecida como “sill”, que é o intervalo
onde o semivariograma apresenta crescimento, como pode ser observado na figura 1.

Havendo dependência espacial, verificada pelo semivariograma, podem-se estimar valores, através

do procedimento de interpolação conhecido como krigagem, em qualquer posição do campo em

estudo, possibilitando expressar os resultados em forma de mapas de isolinhas e mapas de superfícies.
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Figura 1. Semivariograma típico, com efeito pepita , alcance  e patamar cc +0    .

A krigagem é um processo usado para estimar valores de uma variável em locais onde ela não foi
amostrada. Essa estimativa é dada por combinação linear dos valores nos locais amostrados, sendo
que pontos próximos têm mais importância que pontos isolados. A krigagem utiliza a variância entre as
amostras, detectada pelo semivariograma.

Ocorrendo estacionariedade de segunda ordem, o correlograma  ( ) ( )
( )0

1
C

h
h

λ
ρ −=  torna-se uma

ferramenta equivalente ao semivariograma na análise da variabilidade espacial do fenômeno, uma vez
que fornecerá todos os parâmetros expressos no semivariograma, além de determinar a distância em

que o semivariograma assumirá valor igual a variância )]([ ixZVar .

Resultados e Discussão

De posse de um conjunto de dados de médias anuais da temperatura do ar do estado de São Paulo,
coletados em 205 postos meteorológicos deste estado e fornecidos pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) e pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), fez-se uma análise da
variabilidade espacial da ocorrência deste fenômeno através das técnicas geoestatísticas. A ferramenta
freqüentemente utilizada neste tipo de análise e também a mais simples e de fácil manuseio e interpretação
dos resultados é sem duvida o semivariograma, porém mostramos aqui que o correlograma é uma
ferramenta de igual valor na análise espacial do fenômeno em estudo.

Utilizando então os dados climáticos dos 205 postos meteorológicos, bem como das suas posições
geográficas georeferenciados por meio de suas coordenadas latitude e longitude, construiu-se o
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semivariograma experimental da temperatura media do ar do estado de São Paulo através da equação
de estimativa do semivariograma dada por:

∑
=

+−=
)(

1

2* ][
)(2

1
)(

hN

i
ii h)Z(x)Z(x

hN
hγ

Desta forma foi obtido uma série de pontos discretos que corresponde a cada valor de uma semivariância
)(hγ . Para uma perfeita análise espacial, no entanto, fez-se necessário o ajuste de um modelo

matemático específico a fim de prover o semivariograma experimental de uma função contínua. Ajustou-

se então o modelo Gaussiano em termos dos parâmetros obtidos, efeito pepita 25,10 =C , alcance da

dependência espacial 5=a  graus de coordenadas georeferenciadas e patamar 1,40 =+ CC , ficando

justa a função contínua 















−−+=

25
3exp1325,1)(

2h
hγ  que originou o semivariograma experimental

contínuo da ocorrência da temperatura média do ar no estado de São Paulo representado na figura
abaixo e que nos permite fazer inferências sobre a variabilidade espacial da ocorrência do  fenômeno.
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Figura 2. Semivariograma da Temperatura Média Anual do Estado de São Paulo

O semivariograma da figura 2 foi ajustado pelo modelo Gaussiano com alcance 5=a  de coordenadas

georeferenciadas,efeito pepita 25,10 =C e patamar 1,40 =+ CC .

A fim de avaliar a equivalência das técnicas do semivariograma e do correlograma na análise espacial
do fenômeno em estudo, foi utilizada a variância dos dados e fez-se equivaler a esta o parâmetro )0(C

da equação (1) do correlograma, determinando-se então, 51,2)]([)0( == ixZVarC .
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De posse desse parâmetro e das semivariâncias calculadas no semivariograma para cada distância h,
determinou-se as correlações do fenômeno para cada distância através da equação do correlograma

( ) ( )
( )0

1
C

h
h

λ
ρ −= .

Novamente foi obtida uma série de pontos discretos, que correspondem agora a cada valor da distância
h uma correlação p(h), e mais uma vez houve a necessidade de dar continuidade a função, agora
função correlograma. Impedidos de utilizar os modelos clássicos de ajuste para o semivariograma, a
saber, modelo Linear, Gaussiano, Esférico e Exponencial, também no correlograma obtido, realizo-se

um ajuste polinomial que determinou 5,0022,0114,0013,0)( 23 ++−= hhhhρ .

O correlograma experimental ajustado está representado na figura 3.
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Figura 3. Correlograma da Temperatura Média Anual do Estado de São Paulo.

O correlograma, figura 3, foi ajustado pelo modelo polinomial de terceiro grau

5,0022,0114,0013,0)( 23 ++−= hhhhρ

Para determinar os parâmetros efeito pepita, alcance da dependência espacial e patamar, indispensáveis
para a análise da variabilidade espacial do fenômeno, através do correlograma experimental é necessário
uma análise mais criteriosa das equações que o geram, visto que estes parâmetros, ao contrário do que
acontece no semivariograma não são encontrados com tão grande facilidade por uma simples análise
gráfica.
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Discutamos cada um destes parâmetros:

i) Efeito Pepita.

Já sabemos que )0(0 γ=C , logo )0(
1)0( 0

C
C

−=ρ  onde )]([)0( 0xZVarC =

Assim, fica determinado o efeito pepita )0()].0(1[0 CC ρ−= .

Como 481,0)0( =ρ  e 51,2)0( =C  encontramos novamente .25,1)0( =C

ii) Alcance da dependência espacial.
No semivariograma o alcance é representado graficamente pela distância até a qual o modelo ajustado
a ele apresenta estrito crescimento, no correlograma, de forma semelhante, o alcance fica representado
pela distância até a qual o seu modelo apresenta estrito decrescimento.

iii) Patamar

Encontrado por análise gráfica o alcance a e já conhecido do item i) o efeito pepita 0C , o patamar

pode ser definido da seguinte maneira:

)0()].(1[
)0(

1)(
)0(
)(

1)( 0
0 CaCC
C

CC
a

C
a

a ρρ
γ

ρ −=+⇒
+

−=⇒−=

Como 5=a , 25,10 =C , 51,2)0( =C  e 62,0)( −=aρ ,     Segue 1,40 =+ CC .

Uma observação interessante é que )0()(0
)0(
)(

10)( Ch
C

h
h =⇒=−⇒= γ

γ
ρ

Estas discussões em termos dos parâmetros essenciais deixa clara a equivalência da análise da
variabilidade espacial do fenômeno via equações do semivariograma e correlograma.

Conclusões

Para uma perfeita análise da dependência espacial de um fenômeno é necessário que este seja pelo
menos intrinsecamente estacionário permitindo a aplicação das técnicas geoestatísticas de análise
espacial. Havendo, no entanto, estacionariedade de segunda ordem e aliado a este um bom ajuste no
modelo do semivariograma experimental, a análise das equações e modelos do semivariograma e
correlograma os torna ferramentas equivalentes para o estudo da variabilidade espacial do fenômeno.
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Resumo

A evolução da tecnologia farmacêutica está associada às pesquisas de novas formas farmacêuticas

para administração de fármacos. Isto tem propiciado melhoras significativas na qualidade terapêutica

com o uso de novos medicamentos. Este trabalho verificou o comportamento da viscosidade de diversas

preparações de pluronic F127 para futuras aplicações oftálmicas. Os resultados mostraram geleificação

termo-reversível nas concentrações de 20 a 30% do pluronic, apresentou-se em estado líquido em

torno de 4 a 5ºC e formou gel altamente viscoso  à temperatura ambiente e corpórea.

Palavras-Chave

Pluronic F127 – Viscosidade – Gel Termo-reversível

Verificação da viscosidade (mPa.s) das
preparações de pluronic F127 em
diferentes temperaturas
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Abstract

The evolution of the pharmaceutical technology is already associated to the researches in new

pharmaceutical ways for drugs administration. This has been propitiating significant improvements in

the therapeutic quality with the use of new medicines. This work verified the behavior of the viscosity of

several pluronic F127 preparations for future ophthalmic applications. The results showed term-reversible

gelation in the concentrations from 20 to 30% of the pluronic, it came in liquid state around 4 to 5ºC

and it formed gel highly viscous in room and corporal temperatures.

Key words

Pluronic F127 – Viscosity – Gel Term-reversible

Introdução

Pluronic F127® (SIGMA) é um copolímero tensoativo não-iônico, com número de EHL entre 18-23,

solúvel em água, não tóxico, biodegradável, polioxidoetileno /polioxidopropileno/polioxidoetileno (POE/

POP/POE), constituído de 70% de óxido de  etileno e 30% de óxido de propileno e com peso

molecular de 12500. Forma micelas em solução aquosa e exibe geleificação termo-reversível à

concentração de 20 a 30% p/V. Apresenta-se em estado líquido em torno de 4 a 5ºC, mas forma géis

altamente viscosos à temperatura ambiente e corporal. A liberação de fármacos está baseada em sua

característica de transição gel-sol, termoreversível em água (Alexandridis & Hatton, 1995; Hatefi et

al., 2002; Kabanov et al., 2002).

Pluronic F127 resulta em copolímero anfifílico com número de óxido de etileno (hidrofílico) e de óxido

de propileno (hidrofóbico) que pode ser alterado, modificando suas características físico-químicas.

São sintetizados por adição seqüencial de monômeros de OP e OE em meio alcalino por hidróxido de

sódio ou de potássio. A reação é iniciada por polimerização do bloco OP seguido por grupos de OE

se ligando ao bloco de OP, formando o tribloco (POE/POP/POE) (Kabanov et al., 2002). A figura 1

mostra a disposição dos monômeros constituintes do copolímero.
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Figura 1. Formação e constituição do copolímero POE/POP/POE.

Pluronic F127 está sendo muito usado nos sistemas de liberação controlada em função da característica
termosensível que apresenta transição de fase solução-gel em temperatura corpórea. As preparações
(20-30%) são géis altamente viscosos em temperatura ambiente, mas torna-se líquida em baixas
temperaturas + 5°C (SCHMOLKA, 1972).

Um fármaco encapsulado no interior de uma matriz polimérica não está prontamente disponível para o
sistema biológico como estaria em solução. Para estar disponível, o polímero deverá dissolver-se ou
desintegrar-se. Tratando-se de um sistema direcionado a uma periodicidade homogênea de liberação,
o polímero deve possuir características compatíveis e adequadas ao organismo/alvo. Desta forma, a
liberação do fármaco para o meio fisiológico é estendida há um tempo muito maior comparado ao
mesmo na sua forma livre, tornando possível à diminuição do número de doses necessárias para o
tratamento (Sinha & Khosla, 1998).

Após promoverem a liberação controlada do fármaco, os polímeros biodegradáveis e biocompatíveis
são degradados no tecido, resultando em produtos de degradação não tóxicos (Sinha & Khosla,
1998).No sistema geleificante, três métodos tem sido empregados para dar origem à transição de fase
na superfície do olho: mudança de pH, mudança de temperatura e ativação iônica.

Estudos revelam a utilização e associação do copolímero com poli caprolactona (PCL) na preparação
de nanosferas e demonstram significante interação diante dos resultados da avaliação da velocidade de
liberação e a citotoxicidade da indometacina, porém demonstraram redução dos danos nas células
comparado com o fármaco livre (Kim et al., 1999).

A oftalmologia tem sido alvo para o desenvolvimento de novas preparações farmacêuticas e aplicações
do pluronic F127, viabilizando a aplicação e buscando a eficácia do tratamento. Estudos realizados
mostram o efeito da concentração do copolímero na temperatura de transição de fase solução-gel nas
concentrações de 16-24% em temperaturas entre 10-45°C. Observaram que quanto maior a quantidade

 

 

Polioxidoetileno 
(POE) 2 cadeias 

Hidrofílico 

Polioxidopropileno 
(POP) 1 cadeia 

Hidrofóbico 

Cadeia do Copolímero Tribloco 
(POE-POP-POE) 
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menor é a temperatura de transição e ocorre em soluções acima de 15% de pluronic F127 (Wei et al.,
2002).

Assim, a liberação prolongada do fármaco também pode ser realizada pelo uso de um copolímero que
altera sua forma de solução para gel na temperatura do olho (33 à 34ºC). Exemplifica este caso o
pluronic F127, que consiste da ligação das unidades polioxidoetileno e polioxidopropileno. Em baixas
temperaturas, o copolímero permanece em forma líquida; porém quando esta é instilada na superfície
do olho, a elevação da temperatura acarreta uma mudança do estado físico de líquido para um gel,
prolongando o contato com a superfície ocular (Bourlais et al., 1995).

Este trabalho teve como objetivo averiguar a viscosidade e o comportamento das dispersões de pluronic
F127 em diferentes temperaturas (5-40°C).

Materiais e métodos

Utilizou-se pluronic F127 em tampão tris-HCl 10mM, pH 7,2, para a obtenção de soluções e géis
termosensíveis.

As preparações foram obtidas através do método a frio e apropriadas quantidades de pluronic F127
a 5, 10, 15, 20, 25 e 30% (p/p), foram colocados em solução tampão tris a 5°C para dispersão, e
também armazenadas sob refrigeração por 12 horas para total dispersão do copolímero no estado
líquido.

As amostras de 100mL de cada preparação foram colocadas em um copo de vidro transparente
(4,5cm x 10cm) de dupla parede com entrada e saída de água em temperaturas de 5-40°C, controlada
pelo banho criotermostático.

A viscosidade (mPa.s) de cada preparação foi determinada através de um viscosímetro rotativo digital
Visco star-L P Select, que funciona pelo princípio da rotação de um cilindro (cabeça de medição)
submerso na amostra, medindo-se a força de torção necessária para superar a resistência da rotação,
o qual permite medir eletronicamente a força de torção já convertida em viscosidade, na unidade
mPa.s, conforme descrito na Farmacopéia Brasileira 4° ed..

Resultados e discussão

Os resultados apresentados nas figuras 2 a 7, determinados em viscosímetro rotativo, mostram as viscosidades
(mPa.s) em função do aumento da temperatura e da concentração do copolímero, demonstrando que as
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viscosidades das soluções nas concentrações de 5 e 10% não alteram significativamente, encontrando-se
ainda no seu estado liquido. Desta forma, certificou-se que as preparações de concentrações acima de 15%
de pluronic F127 em meio aquoso, proporcionam aumentos significativos das viscosidades em função do
aumento da temperatura, interferindo assim nas características do sistema.
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Figura 2. Viscosidade (mPa.s) da preparação a 5% de pluronic F127 em tampão tris-HCl
10mM, pH 7,2, em função do aumento da temperatura.
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Figura 3. Viscosidade (mPa.s) da preparação a 10% de pluronic F127 em tampão tris-HCl
10mM, pH 7,2, em função do aumento da temperatura.
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Os resultados apresentados nas figuras 2 a 3 mostram uma pequena variação entre as viscosidades obtidas
em função do aumento da temperatura, permanecendo no estado líquido e demonstrando que estas variações
estão relacionadas apenas com o aumento da concentração do copolímero, de 5 para 10%.
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Figura 4. Viscosidade (mPa.s) da preparação a 15% de pluronic F127 em tampão tris-HCl
10mM, pH 7,2, em função do aumento da temperatura.

A pequena variação da viscosidade líquida obtida na figura 4 foi observada até 25°C, e a partir desta,
houve aumento acentuado, ou seja, aumento da consistência do material analisado, e após 37°C
permaneceu constante. Demonstrando que estas variações foram obtidas em função do aumento da
temperatura e da concentração do copolímero.
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Figura 5. Viscosidade (mPa.s) da preparação a 20% de pluronic F127 em tampão tris-HCl
10mM, pH 7,2, em função do aumento da temperatura.
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Na figura 5 observa-se aumento significativo da viscosidade obtida a partir de 15°C, nota-se ainda, a
esperada termogeleificação e alta viscosidade do sistema, em função do aumento da temperatura e
pluronic F127.
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Figura 6. Viscosidade (mPa.s) da preparação a 25% de pluronic F127 em tampão tris-HCl
10mM, pH 7,2, em função do aumento da temperatura.

O resultado apresentado na figura 6 mostra baixa viscosidade até 13°C e a partir de então, houve
intenso aumento (termogeleificação) da viscosidade do sistema, observado pela formação de gel firme
e consistente, obtido em função do aumento da temperatura e do copolímero.
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Figura 7. Viscosidade (mPa.s) da preparação a 30% de pluronic F127 em tampão tris-HCl
10mM, pH 7,2, em função do aumento da temperatura.
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A viscosidade obtida na figura 7 mostra o efeito termosensível provocado pela alta concentração do
pluronic F127, já nas primeiras leituras, abaixo de 10°C, formando um gel elástico e consistente.

Bourlais et al. (1995) afirmam que Pluronic F127 nas concentrações 20-30% podem alcançar o
estado de gel na temperatura do olho (34-35°C). Os resultados demonstram que o estado de gel é
alcançado na mesma temperatura do olho somente nas preparações com concentrações a partir de
15% do copolímero. El-Kamel (2002) também verificou aumento da viscosidade em função do
aumento de temperatura a partir de 15% do pluronic F127, a 34°C.
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Figura 8. Variação da viscosidade (mPa.s) obtida em função do aumento da concentração de

pluronic F127, as amostras foram analisada pelo viscosímetro rotativo na temperatura de 20°C.

A figura 8 mostra as concentrações de pluronic F127 a 20°C que podem ser usadas quando o

objetivo é de obter, manter e administrar as preparações na forma líquida e atingir a

termogeleificação após sua administração.

Conclusão

A verificação da viscosidade permitiu concluir que as preparações de pluronic F127 são

termoreversíveis e nas concentrações acima de 15%, ocorrem geleificação através da temperatura

de transição de fase.
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Resumo

Os conceitos de valor econômico e natureza jurídica são fundamentais para a implementação de
instrumentos de Política de Recursos Hídricos. O presente trabalho discute esses conceitos, concentra
as atenções na cobrança pelo uso da água, apresentando as bases legais e a natureza jurídica, e analisa
a adequação conceitual do Projeto de Lei 676 do Estado de São Paulo, acrescentando informações
atualizadas sobre sua tramitação legislativa. As conclusões indicam que são necessárias correções
para que haja a adequação conceitual e legal.
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O  Projeto de Lei 676 ;  A Cobrança pelo Uso da Água no  Estado de São Paulo, Brasil.

Abstract

The concepts of economic value and juridical nature are of fundamental importance to implement the
instruments of the water resources policy. The present work discusses theses concepts specially to charging
by the water use, presenting legal bases and juridical nature of the Law Project 676 of The São Paulo
State. The conclusion indicates better conceptual and legal arrangements to improve this law.

Projeto de Lei 676 da cobrança pelo
uso da água no Estado de São Paulo
The Law Project 676 of Charging by the Water
Use in São Paulo State, Brazil
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Introdução

A água é indispensável a todas as formas de vida conhecidas e às atividades humanas. Daí sua função
social, reconhecida e consagrada por todos os povos. Não obstante a sua abundância aparente, trata-
se de um bem finito e de distribuição heterogênea, o que determina situações de escassez absoluta e
relativa, em função das disponibilidades hídricas e das demandas, e que vem sendo crescentemente
comprometido em termos de qualidade e quantidade, em função principalmente do uso inadequado do
solo, da irrigação com tecnologias de alto consumo, da diluição e assimilação de poluentes, da captação,
derivação e consumo nos processos produtivos variados e do abastecimento público, face ao acelerado
crescimento populacional.

Neste contexto, o uso múltiplo e integrado das águas, bem como a minimização dos impactos
decorrentes desta utilização, constitui objetivo fundamental a ser constantemente perseguido pela
humanidade.

Em âmbito mundial, a água foi destacada como um bem econômico na Conferência
Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente, ocorrida em janeiro de 1992, em Dublin, Irlanda, e
acabou por merecer todo o Capítulo 18 da Agenda 21.

No Brasil, os conceitos dos princípios usuário-pagador e poluidor-pagador já estavam
presentes no Código de Águas (Decreto Federal 24.643 de 1934), que registrava no parágrafo 2o de
seu artigo 36o que “o uso das águas pode ser gratuito ou retribuído, conforme as leis e regulamentos
da circunscrição administrativa a que pertencerem”, bem como na Lei 6938 de 1981, que institui
as bases da Política Nacional de Meio Ambiente e menciona de forma direta no inciso VII do artigo 4o

“à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos”.

No entanto, foram as recentes políticas de recursos hídricos, decorrentes das aprovações das
diversas Leis Estaduais, iniciando-se pela Lei 7663 de 1991 em São Paulo, e da Lei Federal 9433 de
1997, que promoveram o instrumento econômico da Cobrança pelo Uso da Água ao centro das
discussões e atenções, por seu caráter indutor de mudança de comportamentos dos setores produtivos
direcionando-os, em tese, para estratégias econômicas de maior sustentabilidade sócio-ambiental e
pelas perspectivas de prover recursos para o financiamento de programas, projetos e intervenções
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prioritárias no âmbito das bacias hidrográficas, função esta explicitamente mencionada na Lei Federal
9.433, em seu artigo 19o, inciso III.

A natureza jurídica da água

Enquanto um dos elementos do meio ambiente, à água se aplica o preceito esculpido no caput do
artigo 225o da Constituição Federal da República: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo...”.

Assim, para Machado (2001) a dominialidade pública da água, afirmada na Lei n° 9.433/97, não
transforma o Poder Público federal e estadual em proprietário da água, mas torna-o gestor desse bem,
no interesse de todos. Como acentua o administrativista italiano Giannini in Machado (2001), o ente
público não é proprietário, senão no sentido puramente formal (tem o poder de autotutela do bem), na
substância é um simples gestor do bem de uso coletivo.

Portanto, a água é um bem jurídico indisponível, de natureza difusa, de interesse público
primário e, portanto, essencial. É de uso comum do povo e, assim, integrante do patrimônio
ambiental. Por tais razões, embora formalmente sua dominialidade pertença à União ou aos Estados,
conforme o caso, é inegável que todos detém sobre ela um interesse intrínseco.

Dessa maneira, o uso da água é insuscetível de ser apropriado por uma só pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, com exclusão absoluta dos outros usuários em potencial. Por tais razões
e qualquer que seja o regime jurídico que se lhe queira aplicar, a verdade é que
as águas reclamam tutela jurídica especial, afeta à sua função social.

O valor econômico

Cabe observar que a possibilidade da implantação da cobrança sobre o uso da água não é
novidade no Brasil. Antes mesmo da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n°
9.433/97), o Código de Águas de 1.934 já dispunha sobre a cobrança decorrente do uso dos recursos
hídricos. A propósito, o próprio Código Civil Brasileiro, promulgado em 1.916, já previa essa
possibilidade ao referir-se à utilização gratuita ou remunerada dos bens públicos (artigo 68o). Destarte,
como sublinhado por Antunes (2001), o importante da legislação brasileira de proteção aos recursos
hídricos é que, mesmo antes da Lei n° 6.938/81, o Código de Águas e as demais normas jurídicas
voltadas para a proteção dos recursos hídricos já estavam fundamentados em concepção jurídica que
considerava simultaneamente, a proteção da saúde humana, a proteção da qualidade ambiental das
águas e a proteção e manutenção do valor que as mesmas ostentam para o desenvolvimento econômico
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e social. Assim, os usos múltiplos, objeto da gestão de recursos hídricos, devem ser contemplados em
todos os casos.

A água, como recurso natural escasso, integrante do domínio público e indispensável para a
vida e para o exercício de uma enorme variedade de atividades econômicas, passa, definitivamente, a
partir de 1.997, a ser mensurada dentro dos valores da economia. Nesse sentido, a “cobrança pelo
uso dos recursos hídricos objetiva reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma
indicação de seu real valor” (artigo 19o, I, da Lei n° 9.433/97). Os princípios do usuário-pagador e do
poluidor-pagador são consagrados, responsabilizando-se os usuários dos recursos hídricos pela sua
correta utilização, além de permitirem, assim, a criação de um fundo que possa vir a ser empregado no
financiamento de ações e estruturas que possibilitem a melhoria dos recursos e da sua utilização.

A cobrança pelo uso da água

Inobstante a cobrança pelo uso da água esteja prevista na legislação brasileira desde a década de 30,
no Código de Águas, ou antes ainda, se admitirmos a previsão inserta no Código Civil (1.916), até o
momento, no Brasil, à exceção do Estado do Ceará, só se paga pelo tratamento para abastecimento e
coleta de esgoto, não se cobrando a água como insumo econômico.

Segundo Garrido (2001), a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos de gestão
mais eficientes para induzir o usuário da água a uma utilização racional desse recurso. A sua importância
reside no fato de atuar sobre as decisões de consumo do agente econômico que tem, na água bruta,
um dos insumos, às vezes matéria-prima, para a sua produção.

Musetti (2001), com inegável acerto, pontifica que a cobrança pelo uso dos recursos
ambientais (incluídos os recursos hídricos) é um mecanismo econômico-legal de um sistema maior
denominado Política Nacional do Meio Ambiente – criado pela Lei n° 6.938, de 31/08/81 (com a
redação do Decreto n° 99.244, de 06/06/90). Essa anotação é de suma importância para a valorização
de um bem finito, por criar nos usuários a consciência do uso adequado e a compulsoriedade da sua
retribuição pecuniária. Sob outro ângulo, estabelece a necessária vinculação dos recursos arrecadados
a uma finalidade essencial à própria subsistência do bem ambiental.

Base legal da cobrança

A exemplo do que ocorre em Portugal, onde a água é definida como um bem de consumo ou fator de
produção estruturante do desenvolvimento, a que é atribuído um valor e um custo (Decreto-Lei n° 70/
90, artigo 2°, alínea “e”), no Brasil, partiu-se da premissa de que a fixação de remuneração para a
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utilização da água constitui meio de distribuição dos custos de administração entre os usuários, para

proporcionar incentivos adequados ao seu uso eficiente e, conseqüentemente, como restrição efetiva
ao mau uso, aos despejos e à contaminação dos recursos hídricos, sabidamente finitos e de reconhecido

valor econômico.

Tal proposta corporificou-se na Lei n° 9.433/97, mais precisamente em seu artigo 19o, com os seguintes
objetivos: I – reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real

valor; II – incentivar a racionalização do uso da água; III – obter recursos financeiros para o financiamento
dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Além disso, nos termos do artigo 21o da Lei da PNRH, os valores a serem exigidos por conta da

utilização dos recursos hídricos, quando fixados, deverão considerar: I – nas derivações, captações e

extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação; II–nos lançamentos de esgotos e
demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as características

físico-químicas, biológicas e da toxidade do afluente.

Toda a arrecadação dos valores oriundos da cobrança pelo uso da água será aplicada,
prioritariamente, na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados para a

implementação de programas essenciais à subsistência dos recursos hídricos. É fácil constatar que a
cobrança decorrente do uso dos recursos hídricos não constitui um fim

em si mesmo, sendo, ao revés, um instrumento empregado para o alcance de finalidades precisas e
justas, que não tem a natureza de tributo.

A natureza jurídica da cobrança

Segundo Almeida (1998), muitas nações, de há muito, utilizam-se dos tributos não apenas na sua

concepção arrecadatória, ou fiscal, mas sobretudo como instrumento regulatório das atividades
individuais, no interesse da coletividade, mediante isenções, reduções, suspensões e até mesmo da

tributação progressiva.

Justificando essa assertiva, preleciona a tributarista Nogueira (1976) que por meio do tributo o poder
público poderá fomentar uma atividade, como poderá restringi-la ou até mesmo impedir uma atividade

ilícita.

A extrafiscalidade, assim, consiste no manejo dos instrumentos tributários com objetivos
distintos daqueles precipuamente pretendidos pelos fisco, visando muito menos à obtenção de receitas

do que de resultados sociais, econômicos ou políticos.
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No Brasil, a extrafiscalidade dos tributos tem status constitucional (CF/88, artigo 151o, I) e
constitui, indubitavelmente, instrumento de suma importância para a regulação, controle e defesa do
patrimônio ambiental.

Doutrinariamente justificada a previsão legal da cobrança do uso da água, aliás, segundo
Almeida (1998) já intensamente difundida e praticada nos países europeus, é preciso estabelecer a
natureza jurídica desta contraprestação financeira pelo uso dos recursos hídricos nacionais.

O ingresso de recursos financeiros no Tesouro Público, disciplinado pelo Direito Financeiro, pode
receber o nome de preço, que em sede de Direito Público, segundo parte da doutrina, se classifica em
preço público, quando o pagamento é efetuado em contraprestação de um serviço ou bem oferecido
pelo governo, tendo em vista primeiramente uma vantagem individual e, secundariamente, o interesse
da comunidade; e preço semiprivado, que se caracteriza pelo pagamento voluntário decorrente do
desfrute de um serviço público ou da aquisição um bem junto ao governo, que aqui age como se fosse
um ente privado.

Observe-se que aludida forma de ingresso de receitas nos cofres públicos não se confunde
com as chamadas receitas derivadas, as quais não procedem do patrimônio ou dos serviços do
Estado, mas do seu poder de constranger o pagamento de valores que derivam do patrimônio do
particular, e que se caracterizam pelos tributos, integrando o campo do Direito Tributário, que os
classifica como impostos, taxas e contribuições de melhoria.

A contraprestação pelo uso das águas não pode ser confundida com os tributos, pois: a) não
configura imposto, na medida em que este destina-se a cobrir despesas feitas no interesse comum, sem
considerar as vantagens particulares obtidas pelos contribuintes; b) não é taxa, posto não se estar
diante do exercício de poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviço público, mas da
utilização de bem público dominial; c) não é contribuição de melhoria, dada a inexistência de obra
pública cujo custo deva ser atribuído à valorização de imóveis beneficiados.

Sendo assim, só se pode concluir que o pagamento decorrente da utilização de recursos deva se dar
por meio do estabelecimento de um preço, que pode denominar-se preço público ou tarifa. A propósito,
a expressão “preço público” tem sido expressamente empregada nas legislações estaduais de recursos
hídricos, a exemplo da lei paulista (Lei nº 7.663/91, no seu art. 8º das Disposições Transitórias).

As tarifas a serem cobradas, as quais poderão ser fixas e uniformes para todo o tipo de utilização ou
proporcionais progressivas ou regressivas, de acordo com o consumo ou diluição, assim como as
sanções cominadas aos usuários infratores e a concessão de bônus de incentivo à utilização racional
deste bem ambiental, deverão estar previstas em Decreto do Poder Executivo Federal ou Estadual,
conforme o caso.
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A cobrança deverá incidir sobre todo e qualquer tipo de recurso hídrico, devendo ser atendidas as
suas especificidades (grau de escassez, destinação, etc...) quando da fixação dos valores devidos. Os
valores arrecadados, reitere-se, deverão ser canalizados para o implementação de projetos e obras
que beneficiem, prioritariamente, a própria bacia hidrográfica em que forem gerados, devendo ser
fiscalizados por órgão específico sujeito ao controle do Ministério Público.

Subsídios à implantação da cobrança

Nos termos do artigo 21o da Lei nº 9.433/97, os valores a serem cobrados pelos recursos hídricos
deverão considerar: I – nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime
de variação; II – nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado
e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e da toxidade do afluente.
Como se sabe, a grande dificuldade no estabelecimento de preços para a cobrança decorrente do uso
dos recursos hídricos se concentra no fato desta poder ser utilizada em gama variada de finalidades, o
que induz à aplicação de critérios de diferenciação de preços, justificando a certeza de que várias
metodologias podem ser empregadas para a formação de preços da água.

Fazendo referência às metodologias empregadas em vários países (Chile, México, França, Espanha e
Equador), Pompeu (2000) assevera que para estabelecer o valor a ser cobrado, aconselha-se que se
precise o sentido dos termos valor, custo e preço, sendo: (i) valor, o nível de utilidade e importância
dos recursos, em termos econômicos, tanto pelos diversos fins de utilização, como pelo local de
aproveitamento; (ii) custo, o produto das inversões necessárias ao aproveitamento; e (iii) preço, a
quantia cobrada pela utilização da água pelos beneficiários, que pode ser maior ou menor que o custo,
de acordo com a política econômica adotada.

Desse modo, as bases para a fixação do preço de utilização das águas, salvo melhor juízo,
remetem não apenas a um custo diretamente proporcional ao volume de água utilizado ou
aproveitado, como também à necessidade da agregação de um custo que incentive a racionalização do
uso desse recurso, notadamente se consideradas as suas características de bem finito.

O Projeto de Lei 676 no Estado de São Paulo

A Cobrança pelo Uso da Água acha-se amplamente respaldada na Legislação do Estado de
São Paulo, com menção direta a este instrumento no artigo 211o da Constituição Estadual, no artigo
14o da Lei 7.663 de 1991, que necessita de regulamentação, que pode em tese ser realizada por
simples decreto por iniciativa do Governo do Estado..
A respeito da regulamentação da cobrança sobre o uso da água, o Departamento de Águas e
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Energia Elétrica do Estado - DAEE contratou um estudo desenvolvido pelo Consórcio CNEC-FIPE,
que apresentou simulações e uma minuta de projeto de lei, o qual após discussões junto aos Comitês
de Bacia, foi encaminhado à Assembléia Legislativa como PL 20 de 1998.

Ao final do exercício de 2000, o referido projeto foi retirado e, imediatamente, um novo texto de
projeto de lei foi encaminhado à Assembléia Legislativa. Esse novo PL contemplava algumas
modificações resultantes de rodadas de negociação realizadas principalmente com os setores industrial
e agrícola e com representantes do Fórum Paulista da Sociedade Civil nos Comitês de Bacia,
consubstanciando-se no PL 676 de 12/12/00.

O mencionado projeto de lei tramitou na Assembléia Legislativa do Estado, tendo sido colocado em
pauta pela primeira vez em 15/05/01 em função de acordo do colégio de líderes desta casa legislativa,
com posterior recuo. Chegou-se a realizar, em 2002, Audiência Pública convocada pela Comissão de
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa de São Paulo, durante a qual as lideranças dos principais
partidos manifestaram-se favoravelmente à aprovação do PL 676. Desde então, o mesmo tem
freqüentado a pauta, e sido derrubado por sucessivas inversões de pauta,  não tendo sido aprovado
até o presente momento, apesar de ser projeto de iniciativa governamental de um governo estadual
que dispõe de ampla maioria parlamentar. Há articulações no sentido da retenção pelo Governo do
Estado de 50 % dos recursos a serem arrecadados, e repasse ao FEHIDRO-Fundo Estadual de
Recursos Hídricos- apenas dos outros 50 %, deixando de haver a afetiva descentralização e
democratização na aplicação destes recursos e a garantia de que fossem aplicados na bacia hidrográfica
de origem. A demora na aprovação da Cobrança pelo Uso da Água no Estado de São Paulo atrasa a
evolução do sistema paulista de gestão, que prevê a implantação das Agências de Bacia, e é motivo de
preocupação para aqueles que vivenciam o dia-a-dia deste sistema de gestão pioneiro no país.

São apresentados comentários sintéticos sobre o conteúdo do PL 676, que permitem analisar a Cobrança
pelo Uso da Água no Estado de São Paulo sob os aspectos jurídicos e conceituais pertinentes a este
instrumento da política de recursos hídricos.

O PL começa definindo os objetivos da Cobrança pelo Uso da Água (artigo 1o) como sendo: reconhecer
a água como bem de valor econômico e dar aos usuários uma indicação de seu real valor; incentivar o
uso racional e sustentável da água e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

No artigo 2o condiciona a Cobrança à existência anterior de plano de recursos hídricos previamente
aprovado pelo respectivo Comitê de Bacia, vinculando a aplicação do que for arrecadado às
intervenções na mesma unidade de gerenciamento, prevendo-se, no entanto, no parágrafo 3o deste
artigo que o Comitê poderá excepcionalmente e desde que haja “proporcional benefício” à bacia sob
sua jurisdição, aplicar parte dos recursos arrecadados em outra bacia. Ainda neste artigo em seu
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parágrafo 2o fica explicitada a possibilidade de acesso aos recursos financeiros provenientes da cobrança
aos usuários, “inclusive os da iniciativa privada”, bem como às demais entidades participantes do
sistema de gerenciamento. Neste caso específico, o empréstimo deve ocorrer na modalidade
reembolsável, sendo vedado liberação de recursos a fundo perdido nos termos da legislação em vigor.

Os artigos 3o e 4o prevêem, respectivamente, a implantação gradativa da cobrança com a participação
dos Comitês e organização de cadastro específico de usuários; e a possibilidade da Assembléia Legislativa
de forma direta e complementar exercer a fiscalização com relação à aplicação dos recursos da cobrança
pelos Comitês de Bacia.

O artigo 5o estabelece que estão sujeitos à Cobrança todos aqueles que utilizam recursos hídricos
excetuando-se a utilização destinada às necessidades domésticas em pequenos núcleos populacionais
em zona rural e isentando-se do repasse do valor cobrado ao consumidor final nos casos de usos
inferiores aos 10 m3 /mês. Define-se logo após (artigo 6o) o procedimento a ser respeitado para
fixação de valores pelos Comitês, que deverão seguir os “limites e condicionantes” definidos pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aprovando proposta a ser referendada pelo mesmo Conselho
e só então transformada em Decreto do Governador de “aprovação e fixação de valores”. No parágrafo
2o deste artigo a sociedade civil e usuários recebem peso diferenciado (40 %) quando o assunto for
fixação dos limites, condicionantes e valores da Cobrança nos Comitês de Bacia e no Conselho Estadual,
sendo que os usuários terão nestas oportunidades- e somente nestas- o peso de 70 % neste segmento,
o que significa dizer 28% no total dos segmentos.

Os artigos 7o e 8o definem quem realiza a Cobrança: os órgãos outorgantes, quando não houver
Agência de Bacia, e responsabiliza o Comitê de Bacia pelas definições do “modo e periodicidade” da
mesma. Os critérios e parâmetros a serem considerados na definição dos valores cobrados são listados
pelo artigo 9o; exemplificando para o caso da diluição, transporte e assimilação de efluentes cita-se a
classe de uso preponderante de enquadramento do corpo receptor; a carga lançada e seu regime de
variação; o grau de regularização da vazão; a natureza da atividade; a sazonalidade; a vulnerabilidade
dos aqüíferos; as características físico-químicas e biológicas do corpo receptor; a localização do usuário
na bacia e a adoção de práticas de conservação e manejo de solo e da água.

Os artigos 10o ao 16o definem as bases de cálculo para a Cobrança, sendo os valores decorrentes do
produto entre os diferentes volumes (captado, derivado, consumido, lançado) e os coeficientes que
incorporam os critérios mencionados no artigo 9o; também afirmando que “entidades responsáveis
pela outorga” e “Agências de Bacia” manterão cadastro integrado de dados e informações que
possibilitem determinar as quantidades sujeitas à Cobrança.

O artigo 12o fixa em 1 centavo de real por m3 (valor em UFESP) o valor máximo a ser cobrado nos
casos de captação, extração, derivação e consumo, não havendo a mesma amarração nos casos de



Pág. 114

diluição, transporte e assimilação de efluentes, que são objeto dos artigos 13o ao 15o.

O referido projeto de lei termina por estabelecer as sanções administrativas nos casos de não
recolhimento dos valores da cobrança até o vencimento e falsidade nas informações declaradas pelo
usuário (artigos 17o ao 19o) e, em suas disposições transitórias, prevendo uma carência aos usuários
do setor agrícola, anistiados do pagamento pelo uso da água por quatro anos, o que acaba se
transformando numa perigosa exceção à regra, permitindo que outros setores venham a requerer o
mesmo tratamento. Estabelece ainda como condicionante ao acesso aos valores arrecadados com a
cobrança pelo uso da água na bacia do Alto Tietê à aprovação das legislações específicas de proteção
dos mananciais que abastecem a região metropolitana. O Comitê do Alto Tietê deverá ainda
obrigatoriamente destinar, pelo período de dez anos, um mínimo de 50 % dos recursos oriundos da
cobrança para a conservação, proteção e recuperação das áreas de mananciais.

Faz-se necessário o registro de que esta síntese não considerou as emendas apresentadas ao
projeto de lei, que na sua maior parte determinam prejuízos de ordem conceitual ao texto original, e
poderiam, se aprovadas, desfigurar a caracterização e a implementação deste instrumento de gestão
de recursos hídricos. Felizmente, na análise pelas Comissões Legislativas da Assembléia Legislativa,
houve pareceres desfavoráveis à maior parte destas emendas.

Conclusões

Essencial a todas as formas de vida, a água, recurso natural limitado, dotado de valor  econômico e
integrante do patrimônio da humanidade, pode ser objeto de utilização exclusiva a fim de atender às
necessidades básicas das pessoas, ou ser utilizada nos processos produtivos, subordinando-se, tal
utilização, a determinados princípios, dentre os quais o do usuário-pagador e poluidor- pagador.

Cabe mencionar que dentre todos os instrumentos existentes, somente a cobrança não é de
comando e controle e sim um instrumento econômico. Por ser único, fica patente que a prática cotidiana
das agências ambientais e de recursos hídricos não estão familiarizadas com as especificidades de um
instrumento econômico e, portanto, a cobrança corre o risco de ser “enquadrada” como de comando
e controle pela falta de conhecimento técnico para adotar uma conduta diversa.

Não se pode admitir, sob pena de desviar a função e não obter o sucesso mínimo na
consecução dos objetivos preconizados, que se aplique– operacionalmente – um instrumento econômico
como se fora um de comando e controle e vice-versa. Afinal, os pressupostos a partir dos quais foram
criados são distintos.

A Cobrança do Uso da Água, que depende de outorga do Poder Público (União ou Estados
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membros da Federação), ato administrativo que deve ser motivado, tem por objetivos o
reconhecimento do seu valor econômico, a indicação do seu real valor ao usuário e obtenção de
recursos para financiamento de programas vinculados a esse bem ambiental.

No Estado de São Paulo, especificamente, a composição dos Comitês de Bacia acha-se em desacordo
com o que preconiza a Política Nacional  (lei no 9433/97), segundo a qual, a sociedade civil e os
usuários devem representar a maioria desses colegiados. Nesse sentido, a proposta do PL 676  de
40% com voto privilegiado aos usuários fere as diretrizes da Lei Federal 9433/97. O notório equívoco
dos que participam do processo decisório, legisladores e administradores, permanece.

A Constituição Federal de 1988 deixou claro em seu artigo 22o, inciso IV, que é de competência
privativa da União legislar sobre águas, havendo a permissão no parágrafo único para que lei
complementar autorize os Estados a legislar sobre essa mesma matéria.
Contudo, esse poder legislativo exclusivo não pode ser repassado integralmente aos Estados, devendo
essa autorização ser pontual.

Sobre o assunto, o jurista Celso Bastos (2000) leciona que essa autorização em favor dos Estados-
membros fica muito enfraquecida porque há necessidade de lei complementar, que jamais poderá
delegar todo um inciso, ou seja, a regulação integral de determinada matéria, devendo limitar-se a
questões específicas constantes das aludidas matérias. No mesmo leito, o notável José Afonso da Silva
(1998) expôs que a União tem a competência exclusiva para legislar sobre águas, mesmo as incluídas
entre os bens do Estado. Diz ainda que somente a União é que pode instituir o sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos e que tem a competência para definir critérios de outorga de
direitos de seu uso, sendo que os Estados só podem administrar os recursos hídricos ao encargo deles,
nos temos da legislação federal pertinente. Assim, em se tratando de legislação estadual sobre águas,
necessariamente deve haver um respeito aos elementos da lei federal, especificamente à Lei 9433/97,
que afinal instituiu a Política Nacional dos Recursos hídricos, compreendidos naqueles não só os
pressupostos daquela lei, mas seus objetivos, instrumentos e participação determinante da sociedade
civil.

Se essa mesma análise for feita do ponto de vista do direito financeiro – pois a cobrança do
uso da água um instrumento econômico de arrecadação originária e nele se insere, não será
diferente a conclusão. A Constituição Federal elenca em seu artigo 24o as competências legislativas
concorrentes à União, Estados e Distrito Federal, colocando o direito financeiro em seu inciso I. Neste
caso, as normas gerais necessariamente serão ditadas pela União, cabendo aos Estados a competência
suplementar, que sempre deverá respeitar a legislação federal, pois caso contrário não poderá ter
eficácia.

Por esses motivos, os equívocos apontados na lei estadual paulista devem ser corrigidos.
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A cobrança pelo uso da água no Estado de São Paulo, cuja regulamentação está proposta em projeto
de lei em tramitação (PL 676) está em consonância com sua natureza jurídica e os preceitos legais que
regem a aplicação deste instrumento de gestão de recursos hídricos, com a ressalva da perda, ainda
que parcial, do seu caráter incitativo associado a fixação de valor limite nos casos de captação, extração,
derivação e consumo.  Desta forma, o artigo 12o do PL 676 é passível de questionamento, uma vez
que a definição de um valor limite, um “teto” para a cobrança pelo uso da água nos casos citados no
corpo do presente trabalho atinge conceitualmente esse instrumento econômico no que diz respeito a
sua propriedade de induzir comportamentos desejáveis em direção a racionalização do uso,
principalmente por se tratar de um valor limite reduzido, determinando caráter apenas arrecadatório,
quando dever-se-ia comportar como instrumento incitativo e de financiamento, como permanece sendo
nos casos de diluição, transporte e assimilação de efluentes, nos quais não há qualquer valor fixado. A
tentativa de retenção de 50 % dos recursos a serem arrecadados no caixa do Estado sem descentralizar
sua aplicação pelos Comitês de Bacias desvirtuaria este sistema de gestão, pois não pode ser justificada
por contrariar os princípios da gestão democrática e participativa.

Cabe destacar que não existe uma superioridade dos instrumentos econômicos sobre os de
regulamentação direta. Eles são complementares. As políticas de comando e controle são as mais
utilizadas no mundo todo, mesmo por que elas se assemelham às demais políticas públicas de controle
de ações por parte do Estado, de medidas coercitivas e impositivas. São atitudes mais estáticas, não
se “importando” muito com o dinamismo existente dos fatores ambientais e da própria realidade da
disponibilidade de uso do meio até se atingir a sua capacidade de suporte, estabelecida pelo padrão de
qualidade, no caso dos recursos hídricos. Por outro lado, os instrumentos econômicos são afeitos ao
dinamismo e à descentralização de decisões. Assim, a escassez relativa da água é a grande orientação
do valor a ser cobrado. Balizando a escassez estão os padrões de emissão e de qualidade e a distribuição
dos usuários na bacia. Portanto, a demanda e a oferta devem sempre estar presentes na aplicação
desses instrumentos.

No que se refere ao valor a ser cobrado, ele deve ser tal que sensibilize o usuário de água a
tomar as necessárias medidas para que em qualquer situação o padrão de qualidade do  corpo de água
seja observado.
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Introdução

A variação contingente negativa ou  VCN (CNV ou “contingent negative variation”), descoberta por
WALTER e col. (1964), é  um potencial negativo lento registrado no eletroencefalograma (EEG) que
tem sido correlacionado à atividade cerebral nos lobos frontais na situação específica da expectativa
da chegada de um estímulo e da preparação cortical para recebê-lo.   Tradicionalmente, tem sido
observada em paradigmas tipo “tempo de reação” com respostas motoras, frente a estímulos
condicionados  (“warned reaction time paradigms”).   A  VCN desenvolve-se no tempo entre dois
sinais: o primeiro, “conditional or warning” e o segundo, considerado como “unconditional or indicative”
(seg. a denominação usada por WALTER e col., 1964, p. 380).  O primeiro sinal é usualmente
representado como “S1” e o segundo, como “S2”.  O segundo sinal também costuma ser designado
como “imperative” ou “commanding signal”, entre os autores. A  VCN contém dois componentes
principais, relacionados às respectivas funções cerebrais:  1) Componente “precoce” (“early
component”), relacionado à resposta de orientação frente ao primeiro estímulo (S1), sendo chamado
também por “onda de orientação” (“orientation wave”), segundo KOCHANOWSKI e col. (1999);  e
2) Componente “tardio” (“late component”), relacionado com a preparação para o movimento
(“expectation wave” ou “preparatory wave”, seg. os autores acima citados) ou à “antecipação do
estímulo imperativo”, no dizer de PRITCHARD (1986).

Os potenciais lentos (“slow potentials” ou SPs) são variações de voltagem (médias) registradas ao
EEG ao longo de segundos, cuja correlação psicológica é a antecipação de eventos que ocorrem
numa previsível janela de tempo -  as VCNs constituem uma classe particular de SPs  (BASILE e col.,
2002).

Assim, as  VCNs, como já referido, são classicamente provocadas quando um dado estímulo previne
o sujeito experimental sobre a vinda de um subseqüente estímulo que requererá uma resposta motora
(McCALLUM, 1988).Entretanto, é bom frisar que respostas motoras não são necessárias para provocar
SPs.  Estes podem ocorrer em tarefas cujo movimento precede o estímulo de “feedback” (RUCHKIN
e col., 1986; BRUNIA, 1988).

Desde a década de 60, acredita-se que os SPs se originam no córtex frontal (WALTER e CROW,
1964).  Uma primeira tentativa de análise de geradores de SP correspondentes à antecipação pré-
feedback, modelados com “equivalent current dipoles”  (ECDs), resultou em centros de atividade na
região frontal  (BOCKER e col., 1994).  Em concordância com este último estudo, campos magnéticos
“correspondentes a VCNs  não-motoras” (“concurrent with non-motor CNVs”), obtidos durante
diferentes tipos de tarefas, tinham seus geradores, também modelados como ECDs, localizados em
córtices pré-frontais (BASILE e col., 1994; BASILE e col., 1996; BASILE e col., 1997a).  Também
é bom salientar que resultados a partir de estudos invasivos intra-cranianos de VCNs motoras
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convencionais em humanos, são compatíveis com geradores pré-frontais  (IKEDA e col., 1996;
HAMANO e col., 1997). Também estudos utilizando ablação unilateral ou pacientes lesados apontam
para uma maior contribuição do córtex pré-frontal na geração de VCNs (ROSAHL e KNIGHT,
1995; ZAPPOLI e col., 1995a).

Entretanto, nenhum estudo na literatura é conclusivo quanto à participação exclusiva do córtex pré-
frontal na geração de SPs, ou seja, nenhum trabalho, que se saiba, afastou a possibilidade da participação
de outros córtices, situados mais posteriormente em relação à área pré-frontal, na geração destes
potenciais.  A favor disto está o fato de que foram obtidos registros de VCNs em primatas não humanos,
utilizando eletródios intra-cranianos tipo “surface-to-deepth”, que demonstraram que os geradores de
SPs são distribuídos, no espaço cortical,  de forma extensa  (SASAKI e col., 1990).  Por isso, foi
considerado dentro da expectativa o resultado obtido pelo grupo de pesquisadores do Laboratório de
Neurociências da Universidade de São Paulo (BASILE e col., 2002):  trabalhando com voluntários
normais e EEG de alta resolução (123 canais com referência média comum), foram analisados os
geradores intra-cranianos de SPs, através da técnica de reconstrução de densidade de corrente.  Acharam
evidência a favor de uma geração multifocal dos SPs,  incluindo as áreas pré-frontais em todos os
casos, além de um número de córtices de associação posteriores, variando através dos sujeitos.

A partir dos anos 70, a  VCN tem sido proposta como “um índice para vários processos” relacionados
com a função mental de “prontidão”, visando uma resposta subseqüente a ser selecionada  (seg.
PRITCHARD, 1986, p. 45) ou “operações cognitivas ‘disparadas’ (‘triggered’) pelo estímulo
imperativo”  (DONCHIN e col., 1978; NÄÄTÄNEN e MICHIE, 1979).   Assim, a  VCN seria um
índice para “arousal”, além de processos envolvidos com os mecanismos cerebrais de focar a atenção,
estabelecer o “set” preparatório para a ação ou para a tomada de decisão.

Nos últimos anos, a  VCN tem sido freqüentemente usada para avaliar a correlação entre as alterações
do potencial com as alterações nas funções cognitivas que ocorrem em várias doenças
(KOCHANOWSKI e col., 1999), entre elas, a esquizofrenia e a doença de Alzheimer.

Alterações da  VCN  na esquizofrenia

A maior parte das publicações, nos últimos 30 anos, no que se refere à atividade eletroencefálica (ou
eletrocortical) na esquizofrenia, concentrou-se, especialmente, nos potenciais P300, N100 e VCN; e,
mais recentemente, também nos potenciais P50.  Houve também trabalhos que estudaram o P300 e
“ondas lentas”  -  “slow waves” ou SW  -  com a denominação geral de  LPC ou “late positive
complex”.
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No que se refere ao potencial endógeno P300, também relacionado à atenção  (VERLEGER, 1988)
e possivelmente originado em córtices sensoriais  (“sensory plus polimodal cortices”, seg. BASILE e
col., 1997b), duas alterações aparecem amplamente replicadas na literatura: redução da amplitude e
aumento da latência “de pico” (“peak latencies”), frente a estímulos auditivos, visuais ou sômato-
sensoriais  (LOUZÃ e MAURER, 1989; BLACKWOOD e col., 1987 e 1994; PFEFFERBAUM e
col., 1989; NIWA e col., 1992; IWANAMI e col., 1996; MATHALON e col., 2000; YAMAMOTO
e col., 2001).  Já em relação ao componente N1 (ou N100) do potencial evocado auditivo, observou-
se que o aumento da latência deste potencial previa uma pobre resposta a neurolépticos por parte de
pacientes esquizofrênicos (ADLER e col., 1994), enquanto que a redução de sua amplitude tem sido
considerada como específica da esquizofrenia (FORD e col., 2001).  Quanto ao potencial evocado
P50, o achado mais consistente é o déficit de supressão deste potencial frente ao paradigma de dois
“clicks” (CLEMENTZ e col., 1998; CADENHEAD e col., 2000).  Quanto ao LPC, a esquizofrenia
foi associada a uma atenuação deste complexo, que pareceu ser mais devida a uma eliminação do
P300 do que da SW (para uma revisão, ver PRITCHARD, 1986, p. 52). Escolheu-se estudar, nesta
revisão, o potencial VCN.

Até meados dos anos 80, estabeleceu-se a idéia, entre os autores, de que a VCN estava reduzida na
esquizofrenia, no intervalo entre os estímulos condicionado e “imperativo”, em paradigmas de tempo
de reação (SMALL e SMALL, 1971; TECCE e col., 1979; RIZZO e col., 1983 e 1984; van den
BOSCH, 1983 e 1984; TIMSIT-BERTIER e col., 1985); e que esta redução poderia ser considerada
como um “state marker” da psicose no que se referia a quadros agudos e “trait marker” no que se
referia a quadros crônicos;  já a  PINV (“postimperative negative variation”  -  uma continuação da
VCN após a apresentação do estímulo imperativo) seria mais um “state marker” tanto para quadros
agudos como crônicos da doença  (PRITCHARD, 1986). Também já havia, na época, uma tendência
a se considerar tal anormalidade da VCN como não-específica da esquizofrenia (FUKUI e col.,
1978), embora alguns autores a considerassem suficientemente freqüente nesta psicose para apontá-la
como de grande valor diagnóstico (TIMSIT-BERTHIER e col., 1985).  Também foi ressaltado por
HEIMANN (1986) a falta de especificidade para a esquizofrenia de uma reduzida VCN (como também
de uma reduzida resposta de condutância da pele), dado que também em pacientes depressivos tais
reduções ocorriam.  Este último autor citado enfatiza, além disso, que, tanto esquizofrênicos como
depressivos mostravam ao EEG uma grande PINV (além de uma reduzida CNV) quando eles perdiam
o controle sobre um estímulo imperativo aversivo.

Em 1988,  BORENSTEIN e col. observaram que 27 esquizofrênicos e 13 pacientes esquizo-afetivos
exibiam fases  “pré-  e pós-imperativas”  (em relação ao estímulo imperativo) da VCN consideradas
de caráter heterogêneo, sugerindo a possibilidade de distúrbios múltiplos. Ao contrário, os controles
normais (em número de 27) mostravam fases pré-  e pós-imperativas de VCN dentro de um padrão
homogêneo.  Quando presente nos registros dos pacientes, a negatividade “pré-imperativa” era de
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baixa amplitude e tinha um lento retorno à linha-de-base com uma larga dispersão.  Nos pacientes que
apresentavam uma negatividade pré-imperativa seguida de PINV, havia uma relação linear entre as
amplitudes das duas ondas.

Em 1993, LEMBREGHTS e TIMSIT-BERTHIER compararam os registros, ao EEG, da  VCN (entre
outros potenciais promediados) de 20 esquizofrênicos e de 20 voluntários saudáveis.  Os pacientes,
seg. o DSM-III-R, eram do subtipo paranóide em fase aguda.  Observaram uma baixa amplitude de
VCN  nos pacientes em relação aos controles (além de uma baixa amplitude e maior latência do P300,
entre outras anormalidades em componentes de potenciais evocados auditivos). Com estes resultados,
sugeriram que havia uma disfunção no processamento da informação na esquizofrenia, envolvendo
estágios precoces de processos cognitivos relacionados à atenção (para atos voluntários ou automáticos).

Neste mesmo ano de 1993, JERVIS e col., no Reino Unido, demonstraram ser possível  discriminar,
com registros de VCN, esquizofrênicos de pacientes com doença de Parkinson e doença de Huntington.
As variáveis discriminatórias eram geradas aplicando análise espectral às secções pré-  e pós-estímulo
das respostas de VCN.   Assim, foi possível para estes autores diferenciar entre registros de pacientes
destas três doenças e de pessoas normais, usadas como controles.  Neste estudo, foram usados 20
esquizofrênicos, 16 pacientes com doença de Parkinson e 11 com doença de Huntington, além de 43
controles normais.  Estudos recentes têm demonstrado a aplicação clínica da VCN para a avaliação
da correlação entre alterações de potencial e alterações das funções cognitivas que ocorrem na
esquizofrenia e em outras doenças, como demências, doença de Parkinson, epilepsia, estados ansiosos
e dores crônicas, incluindo “migraine” (KOCHANOWSKI e col., 1999).

KOCKSTROH e seus colegas (1994a) examinaram a hipótese de que desvios de padrões de potenciais
corticais lentos em esquizofrênicos poderiam revelar regulação atípica da excitabilidade cortical.  Num
grupo de 12 esquizofrênicos crônicos, pareados com controles, usando paradigma de tempo de reação,
a  VCN  foi evocada durante um estímulo visual de 3 segundos (S1), enquanto havia uma apresentação
paralela de “clicks”, a vários intervalos de tempo,  como “sondagem” do estado cerebral durante a
VCN.  Foi observada uma predominância frontal de VCNs nos pacientes, comparativamente a um
máximo centro-parietal nos controles, sugerindo uma atípica regulação têmporo-espacial de potenciais
corticais lentos nos pacientes.   Em outro estudo, com 17 pacientes esquizofrênicos, foi feita uma
associação, por estes mesmos autores, entre um estímulo visual  (S1)  e um estímulo tátil lateralizado
(S2) que permitia uma resposta rápida com a mão respectiva.  Esta associação era formada através de
uma série de ensaios, enquanto, em outra série, o lado da estimulação tátil era imprevisível.  Um
“feedback” indicando a adequação da resposta ocorria  1,5  segundos após o estímulo S2.  Os grupos
de sujeitos (pacientes x  controles) não diferiram quanto à amplitude média da VCN ou lateralização
da VCN.  Por outro lado, os pacientes esquizofrênicos mostraram uma ampla e pronunciada negatividade
pré-feedback  (FPN  -  “feedback-preceding negativity”) em todos os treinos, enquanto os controles
exibiam somente uma FPN a nível do hemisfério direito, quando o lado do S2 era imprevisível e o
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feedback tornava-se saliente.   Um outro trabalho deste mesmo laboratório  (ROCKSTROH e col.,
1994b), utilizando 12 pacientes com esquizofrenia crônica e 12 controles, usou um “paradigma de
sondagem”  (“probe paradigm”):  uma VCN era evocada  num paradigma tipo tempo de reação com
estímulo “de advertência” (“a forewarned reaction time paradigm”).  Os “clicks” eram apresentados
antes, durante e após ser eliciada uma VCN.  As respostas evocadas por “click” permitiam uma
“sondagem” do estado das correntes cerebrais, particularmente da excitabilidade neuronal que é também
representada pelos SPs.  Durante as medidas, os sujeitos pressionavam um botão em resposta ao “off
set” do estímulo visual condicionado e um botão diferente em resposta aos estímulos acústicos (“clicks”
) de “sondagem”, sendo o último pressionamento de botão um indicador comportamental da
excitabilidade cerebral.  Na tarefa de tempo de reação “sinalizada”  (“forewarned reaction time task”)
os pacientes desenvolveram uma VCN com uma amplitude máxima frontal, enquanto os controles
mostraram uma VCN predominantemente centro-parietal  (como já havia sido referido em experimento
anterior pelo mesmo grupo de pesquisadores).  Os autores, como da outra vez, sugeriram que este
padrão atípico topográfico da VCN poderia indicar uma diferente regulação têmporo-espacial dos
processos preparatórios corticais em esquizofrênicos.  As respostas motoras eram aceleradas durante
as variações do potencial negativo tanto em pacientes como em controles, com respostas mais lentas,
de um modo global, nos pacientes.

Em 1996, GUTERMAN e col. estudaram os efeitos da inibição latente, refletida em potenciais cerebrais
promediados, em esquizofrênicos e controles saudáveis.  Examinaram, assim, os efeitos de um estímulo
irrelevante auditivo pré-exposto sobre o tempo de reação e a  VCN nos dois grupos de sujeitos.  Na
fase I do experimento, os sujeitos tanto podiam ser pré-expostos, ou não, a uma apresentação repetida
de um ruído branco (“estímulo-sonda” auditivo ou “auditory probe stimulus”), enquanto desempenhavam
uma tarefa de enumerar sílabas sem sentido que eram ouvidas.  Na fase II, todos os sujeitos eram
solicitados a produzir uma rápida resposta motora a um estímulo imperativo visual, precedido pelo
estímulo auditivo irrelevante. Os sujeitos do grupo controle,  na fase II, tanto os expostos como os
não-expostos ao estímulo auditivo, apresentavam uma VCN retardada através dos ensaios.  Nos
esquizofrênicos, entretanto, não havia diferenças quanto à VCN, seja nos expostos, seja nos não-
expostos ao referido estímulo.  Concluíram os autores que este achado indicava que os potenciais
promediados poderiam ser úteis na explicação do efeito da inibição latente normal (pobre associação
aprendida de um estímulo, após ele ter sido passivamente pré-exposto) e sua alteração na esquizofrenia.
Outro trabalho (KATH- MANN e col., 2000) observou que a amplitude da VCN  não era afetada
pela pré-exposição a um estímulo condicionado que havia sido usado como estímulo irrrelevante
(“irrelevant distractor”) em tarefa discriminativa anterior.

Um outro estudo  (KLEIN e col., 1996), comparando PINVs de esquizofrênicos crônicos pareados
quanto a sexo, idade e escolaridade com controles normais, em registros de EEG a partir das regiões
frontal, central, temporal e parietal, observou que as amplitudes de PINVs eram geralmente maiores
nos pacientes (19 esquizofrênicos x 19 controles).  Porém, utilizando dois tipos de tarefas, o estudo
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chegou a resultados diferentes:  a) Se a tarefa consistisse de fazer os sujeitos compararem aspectos
físicos dos dois estímulos  (o condicionado e o imperativo), de modo que a comparação fosse mais
ambígüa que clara, um aumento de amplitude de  PINV aparecia em ambos os grupos;   b) Por outro
lado, se a comparação exigisse maior envolvimento de funções relativas à memória executiva  (“working
memory”), as amplitudes de PINV eram aumentadas somente no grupo esquizofrênico.  Em face
destes resultados, os autores sugeriram que a ambigüidade durante a comparação de aspectos físicos
dos estímulos apresentados sucessivamente poderia representar  um fator geral da PINV em
esquizofrênicos e controles saudáveis. Aumentando o envolvimento das funções de memória executiva,
presumivelmente realizadas pelo córtex pré-frontal, isto especificamente alteraria a PINV,
predominantemente fronto-central, em pacientes esquizofrênicos.  Este resultado, concluíram os autores,
seria compatível com a hipótese da disfunção cortical pré-frontal  na esquizofrrenia.  Em estudo posterior,
o mesmo grupo de pesquisadores  (ROCKSTROH e col., 1997) estudou o estado neurofisiológico
durante a VCN e PINV, apresentando um “estímulo-sonda auditivo” (um ruído branco por ensaio em
50% dos ensaios), durante a linha-de-base, intervalo VCN ou intervalo PINV.  Assim, os potenciais
promediados lentos e evocados por “estímulo-sonda” foram registrados em 13 pacientes com
esquizofrenia crônica (DSM-III-R) e em 13 controles saudáveis a partir de 15 localizações de eletrodos,
incluindo a linha média e duas seqüências sagitais, uma em cada hemisfério. Diferenças entre os grupos
e efeitos de ambigüidade sobre as amplitudes da PINV foram encontradas para ambas as modalidades
de estímulo: visual ou auditivo. O estímulo auditivo produziu uma distribuição fronto-central da PINV
em ambos os grupos. O potencial evocado pelo estímulo-sonda ao nível do vértex foi menor nos
pacientes comparativamente aos controles, mas exibiu uma “modulação comparável com a maior
amplitude durante a VCN” em ambos os grupos de sujeitos.  Assim, a modalidade de estímulo afetou
a distribuição, no “scalp”, da PINV.  Ou seja, as respostas evocadas pelo “estímulo-sonda” apontavam
para diferentes significados funcionais das “negatividades” pré-estímulo imperativo (VCN) ou pós-
estímulo imperativo (PINV).

Em 1999, D.R. HEIMBERG e seus colegas da Clínica Universitária Psiquiátrica de Basel, Suiça,
observaram que alterações da VCN não eram específicas da esquizofrenia, podendo também ocorrer
em pacientes deprimidos.Assim, o paradigma de VCN aplicado pelos autores foi capaz de discriminar
o grupo de pacientes  (43 esquizofrênicos e 34 pacientes com depressão maior) do grupo de controles
saudáveis  (49 sujeitos), mas apenas “diferenças sutís”  foram encontradas entre os grupos de pacientes.
O paradigma consistia, basicamente, numa tarefa tipo “go/no-go” que requeria, frente um complexo de
três estímulos, que fosse apertado um botão desde que as três figuras apresentadas fossem idênticas.
Assim, a VCN era medida:  1) Após a primeira figura que aguardava uma segunda (condição de linha-
de-base);  2) Após duas idênticas figuras, aguardando uma terceira  (condição “resposta-relevante”);
e 3) Após duas diferentes figuras, aguardando pela terceira  (condição “resposta-irrelevante”).  No
grupo de controles saudáveis, a condição “resposta-relevante” produzia uma VCN  INTENSIFICADA
em relação à linha-de-base; também nos pacientes depressivos, em menor extensão, mas não nos
esquizofrênicos.  Nos controles normais, mas não nos dois grupos de pacientes, havia uma VCN



Pág. 125

significativamente reduzida na condição “resposta-irrelevante”, comparativamente à  “resposta-
relevante”.  Neste ponto, como já referido, é que ocorria uma falta de especificidade das alterações de
VCN para a esquizofrenia:  esta clara discriminação, em termos de VCN, que ocorria nos controles
normais (entre as condições de “resposta-relevante”/”resposta-irrelevante”) não era observada em
nenhum dos dois grupos de pacientes.

Partindo da assertiva de que uma reduzida VCN (por déficits em processos de atenção) e uma reduzida
PINV (como incerteza acerca do acerto ou não da própria resposta em S2) têm sido repetidamente
encontradas em pacientes esquizofrênicos; e que também têm sido encontradas evidências a favor de
uma VCN reduzida especificamente em localizações centrais mas não em posições frontais, VERLEGER
e col. (1999) investigaram se tais alterações destes potenciais negativos lentos dependeriam do estado
atual dos sintomas e se havia influência da medicação neuroléptica.  Foram utilizados no estudo pacientes
esquizofrênicos agudos e fora da fase aguda, em duas tarefas  S1-S2, sendo grupos-controles sujeitos
saudáveis e pacientes com doença de Parkinson.  Observaram que havia uma redução da VCN
central que permanecia estável ao longo das tarefas tanto em pacientes esquizofrênicos agudos como
em não-agudos.  A  VCN  frontal apresentava-se reduzida nos pacientes agudos e nos pacientes que
estavam fora da fase aguda da psicose (“outpatients”), só que, nestes últimos, somente numa das duas
tarefas usadas.  Um achado interessante foi que os pacientes esquizofrênicos apresentavam uma PINV
aumentada mais contralateral do que ipsilateralmente, em relação à mão que respondia, havendo uma
correlação com a medicação, sendo que isso ocorria de forma similar com os pacientes com doença
de Parkinson.  Desta forma, concluíram os autores que o aumento da PINV poderia refletir o efeito
colateral Parkinsoniano da medicação anti-psicótica.  Assim, a VCN reduzida central seria um marcador
estável da esquizofrenia  (“trait-marker”), enquanto a redução da VCN  frontal seria mais um efeito
“estado-dependente”  (“state-marker”).   VERLEGER  e seus colegas sugeriram, então, que a redução
da VCN central poderia refletir um déficit nos processos que produzem associações estáveis estímulo-
resposta, sendo o relativo aumento da VCN frontal em “out-patients” considerado, provavelmente,
como uma tentativa de compensação àquele déficit.

Embora se saiba que a VCN possa ser observada tanto antes de respostas motoras manuais, como de
respostas motoras oculares, sendo muito reproduzido o achado de que pacientes esquizofrênicos
exibem uma reduzida VCN em tarefas que requerem respostas manuais motoras, pouco existe na
literatura sobre VCN e movimentos sacádicos na esquizofrenia.  Um estudo recente (KLEIN e col.,
2000) examinou a VCN de pacientes esquizofrênicos e controles saudáveis durante tarefas pró- e
anti-sacádicas.  Dezessete esquizofrênicos em uso de medicação foram pareados quanto a sexo, idade
e escolaridade com 18 controles saudáveis. O critério diagnóstico usado foi da CID-10.  Tarefas pró-
e anti-sacádicas horizontais foram eliciadas em quatro blocos, contendo, cada um, 80 ensaios.  O
registro de EEG foi feito a partir de 32 canais com um amplificador DC.  Durante a tarefa anti-
sacádica, os pacientes esquizofrênicos exibiram uma mais demorada resposta correta, comparativamente
aos controles.  Os pacientes também mostraram uma VCN  sacádica, predominantemente no vértex,
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geralmente menor que os controles.  Enquanto que nos controles saudáveis, a VCN sacádica no
vértex era maior durante a tarefa anti-sacádica que na pró-sacádica, este aumento de amplitude da
VCN relacionado ao tipo de tarefa não ocorria nos pacientes.  Os autores concluíram que, de acordo
com a presumida disfunção pré-frontal, os resultados sugerem uma deficiente preparação e execução
de tarefas anti-sacádicas na esquizofrenia.

Alterações da VCN na doença de Alzheimer

Apenas oito trabalhos foram encontrados na literatura, associando diretamente a  “CNV”  à   “doença
de Alzheimer”, usadas como “palavras-chave” no MEDLINE.

Em 1983, TECCE e col., utilizando um grupo de pacientes com Alzheimer  (entre 57 e 89 anos),
comparativamente com três grupos controles  (um “jóvem normal”, entre 18 e 32 anos; um  “mais
velho”, entre 55 e 69 anos; e um “idoso”, entre 70 e 85 anos de idade), observaram que os pacientes
com doença de Alzheimer não apresentavam o “rechaço” de VCN, além de, com avaliação
neuropsicológica, apresentarem um déficit de atenção, além de uma significativa menor facilitação na
velocidade de resposta frente a um estímulo “preparatório”  (“preparatory  signal”).   Os autores
sugeriram uma possível descontinuidade entre idosos normais e doença de Alzheimer.  Por outro lado,
uma comparação entre os grupos “jóvem”, “idoso normal” e “Alzheimer” indicou um padrão de um
sistemático decréscimo no “rechaço” de CNV, redução no desempenho usando memória a curto
prazo e maior lentidão no tempo de reação durante procedimento que “dividia a atenção”.  Os autores
também observaram que os pacientes com doença de Alzheimer apresentavam distúrbios autonômicos
(uma elevada taxa basal de freqüência cardíaca), além de um elevado número de “piscadelas”
(“eyeblink”) e de uma aumentada responsividade motor-ocular nas condições de desempenho com a
atenção dividida. Sugeriram os autores que o déficit de atenção nos pacientes com Alzheimer devia ser
interpretado como uma alteração tipo “distração-arousal” (“a distraction-arousal interpretation”).
Paradoxalmente, TECCE e seus colegas  referiram que também havia, nos pacientes, uma atividade
miogênica basal reduzida e níveis baixos de freqüência cardíaca durante as tarefas que dividiam a
atenção, indicando uma depressão seletiva no funcionamento psicofisiológico.  Finalmente, destacaram
os autores que a droga “Hydergine” (“mesilato de codergocrina”) parecia diminuir os efeitos dos
“processos de distração-arousal” nos doentes.

Outro trabalho (TORRES e HUTTON, 1986) estudou o papel do EEG como método de auxílio no
diagnóstico diferencial das demências.  Especificamente com relação à VCN e a doença de Alzheimer,
apenas referiram os autores que, na ausência de um teste fisiológico corrente que desse uma evidência
positiva desta doença, longas latências de potenciais promediados e de VCN  (mais que amplitudes,
consideradas pelos autores menos confiáveis e mais variáveis utilizando VEPS  -  “visual evocated
potentials”) poderiam ser úteis como precoces anormalidades da doença.
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A partir de 1987,  ZAPPOLI  e col. reportaram uma série de trabalhos observando a  VCN em
pacientes com doença de Alzheimer  (DA). Assim, observaram:   a) Que 2 de 5 pacientes com  DA
tipo demência pré-senil  (com menos de 60 anos, em média) melhoraram (com um tratamento de 6
meses, tomando, de forma aberta quanto ao delineamento experimental, 30 mg de nicergolina, um
ativador do metabolismo cerebral, via oral, duas vezes por dia) quanto à atividade da VCN, tempos
de reação mais encurtados e quanto ao padrão clínico  (ZAPPOLI  e col., 1987); b) Que houve
diferenças significativas nas medidas de alguns componentes da VCN, particularmente no componente
pré-S2 tardio, entre 10 controles sadios, pareados quanto à idade, e 8 pacientes com demência pré-
senil tipo Alzheimer.  Os pacientes com DA, em sua maioria, não mostraram nenhuma atividade significante
quanto à VCN, apresentaram tempos de reação muito prolongados em resposta ao sinal imperativo e,
às vezes, mostravam uma característica PINV  - “pós-imperative negative variation”  (ZAPPOLI e
col., 1990);  c) Que este último achado citado foi reproduzido com 12 pacientes com demência pré-
senil tipo Alzheimer  (ZAPPOLI e col., 1991a);  os autores sugeriram, então, que alterações similares,
quanto ao complexo VCN e nos tempos de reação,  àquelas observadas em seus pacientes, poderiam
constituir uma pista valiosa no estudo da fisiopatologia cerebral nos estágios precoces da deterioração
mental idiopática pré-senil;  d) Utilizando tomografia computadorizada e ressonância magnética, além
de análise espectral ao EEG e uma bateria de testes psicométricos, observaram que 24 pacientes pré-
senís com sintomas iniciais  (entre “muito suaves” e “moderadamente severos”)  de deterioração mental
sem  depressão, comparativamente a 10 controles saudáveis pareados quanto à idade, apresentaram
diferenças significativas obtidas nas medidas de alguns componentes  “post-S1  ERP”  e da  VCN,
particularmente os pós-S1  N1b,  P300 e os componentes precoces e tardios “pré-S2” da VCN.  A
maioria dos pacientes com provável demência pré-senil tipo Alzheimer mostraram aumento de latência
dos P300, atividade de VCN não significativa, tempos-de-reação (RTs) muito prolongados, lentificação
do traçado do EEG e difusa atrofia cerebral; novamente,  os autores sugeriram que tais alterações
VCN/RT  e  na atividade EEGráfica poderiam constituir valiosa pista para o estudo da disfunção
cerebral nas fases precoces do déficit cognitivo idiopático pré-senil  (ZAPPOLI e col., 1991b).

Em 1995, ZAPPOLI e seus colegas fizeram uma espécie de “revisão-tipo-inventário” de seus próprios
achados, já referidos no último trabalho citado  (ZAPPOLI e col., 1991b), visando, especificamente,
o valor diagnóstico de suas medidas, usando testes estatísticos tipo ANOVA e análise de correlação e
discriminação.

Dos 24 pacientes usados (15 homens e 9 mulheres, média de idade = 59,6 anos), com critérios
diagnósticos incluindo DSM-III-R e  CID-10,  12 apresentaram um declínio cognitivo idiopático pré-
senil, mas não apresentavam suficientes critérios clínicos e neuropsicológicos para demência primária
ou  para o diagnóstico de provável DA;  já os outros 12 pacientes mostraram sinais e sintomas clínicos
característicos de um provável estágio inicial de uma demência pré-senil tipo Alzheimer.  Após as
várias análises estatísticas, obtiveram dois grupos de fatores altamente “ranqueados”  (p <  0.01) para
servirem como fatores de discriminação inter-grupos: a)  13 fatores resultantes da análise de discriminação
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oriunda dos escores dos testes psicométricos e dos dados da análise específica do complexo VCN
(“bit-mapped CNV complex”) e dos tempos de reação ao sinal S2;  e b) 15 fatores considerados
como os melhores indicadores no grupo dos achados de VCN/RT.   Ambos os grupos de fatores
atingiram um nível de exatidão, quanto à capacidade de discriminação inter-grupos, de 97%  (33 dos
34 sujeitos examinados:  24 pacientes e 10 sujeitos saudáveis pareados quanto à idade). Usando estes
dois “sets” de discriminadores altamente “ranqueados”, todos os sujeitos com demência pré-senil tipo
Alzheimer e todos os sujeitos normais foram corretamente classificados.  Somente dois pacientes com
declínio cognitivo idiopático pré-senil foram classificados fora de seu grupo:  um, utilizando-se o primeiro
grupo de 13 fatores, foi classificado como “normal” e o outro, utilizando-se o segundo grupo de 15
fatores, foi classificado como portador da DA.   Os autores sugerem que estas técnicas não-invasivas
por eles usadas possam servir como importante instrumento para identificar estágios incipientes da
demência pré-senil tipo Alzheimer.

Finalmente, em 1998,  OISHI e MOCHIZUKI, estudando 6 casos de DA  (média de idade de 69.5
anos) não conseguiram observar redução na amplitude da  VCN.  Porém, observaram redução da
VCN precoce em pacientes de outro grupo  (demência vascular por múltiplos infartos cerebrais, 17
casos, com média de idade de 67,0 anos), comparativamente a controles saudáveis  (8 sujeitos, média
de idade de 62,5 anos). Utilizando o método de tomografia computadorizada com xenônio estável
para investigar o fluxo de sangue regional cerebral, observaram que o fluxo de sangue no córtex
parietal e tálamo era significativamente menor no grupo de pacientes com demência vascular que  no
grupo controle saudável.  Houve uma correlação positiva significativa entre a amplitude da VCN
precoce e o fluxo sangüíneo no córtex frontal.  Nenhuma significativa correlação foi encontrada, mesmo
nos voluntários saudáveis, entre VCN e fluxo sangüíneo nos córtices temporal, parietal e occipital, nem
na substância branca frontal, temporal e occipital, nem no tálamo, putamen e núcleo caudado. Os
autores concluíram afirmando que a amplitude da VCN tem sido reportada como estando reduzida na
demência e que, a partir do presente estudo, a amplitude da VCN precoce (“early CNV”) foi considerada
como sendo influenciada pelo fluxo sangüíneo no córtex frontal.
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Resumo

Esse trabalho analisou a situação socio-econômica ambiental na Região Oeste do Estado de São
Paulo, que é considerada a região mais degradada desse estado, sendo que serão avaliados, na área
da Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu: presença de produtores que praticam agricultura
familiar, sistemas de produção agrícola, ou seja, culturas exploradas, área em hectares, produtividade,
mobilização do solo, tipo de exploração, tecnologias adotadas e destino da produção.  Além disso,
foram estudados aspectos relativos ao meio ambiente e indicadores de controle das atividades,
planejamento e organização dos produtores rurais.
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Paulo, that the degraded area of that state is considered, and they will be appraised, in the area of
Córrego Taquarussu’s Drainge Microbasin: presence of producers that they practice family agriculture,
systems of agricultural production, that is to say, explored cultures, area in hectares, productivity,
mobilization of the soil, exploration type, adopted technologies and I destine of the production.  Besides,
they were studied relative aspects to the environment and indicators of control of the activities, planning
and organization of the rural producers.

Key words

Middle-atmosphere - degradation - family agriculture

 Introdução

A agricultura paulista  passou por grandes transformações a partir da década de 70 em que houve um
intenso processo de urbanização aliado à implantação de um complexo agroindustrial de insumos e
máquinas agrícolas. Em função disso, aumentaram as possibilidades de se praticar uma agropecuária
diversificada, que atendesse não só a demanda interna como a externa, incentivada pela abertura da
economia nacional para o mercado exterior. O crescimento da produção tornou-se dependente da
adoção, cada vez mais de novas tecnologias.

Nesse contexto, a região da Nova Alta Paulista, sobressaía-se na produção de café, cultura
predominante da época. Porém, pacotes tecnológicos adaptados de países em que a topografia, tipo
de solo e clima eram totalmente diferente dos nossos, levou-nos a um processo acelerado de degradação
ambiental, principalmente erosivo, com perda acelerada de um grande volume do solo.

Considerando-se que os solos da região são predominantemente podzolizados (ou seja, argissolos
PVA1, PVA5 E PVA10), os efeitos indesejados dessa modernidade foram muitos, dentre eles a redução
da produtividade e rentabilidade, alto custo de produção em função, principalmente, do empobrecimento
do solo e, consequentemente, empobrecimento do setor. Isso acarretou, dentre tantas conseqüências,
o desestímulo do agricultor familiar em permanecer no campo e, mais ainda, em incentivar que seus
filhos a permanecer cuidando de suas propriedades.

Mas, a que ponto chegamos? Como está o produtor familiar em relação à atividade agrícola? Como
iniciar um processo de implantação de uma agricultura que seja suficiente para sustentar essas famílias
sem degradar o pouco que restou? Que práticas adotar para minimizar as perdas ambientais e fortalecer
novamente as propriedades visando reduzir os custos na produção? É possível e, até que ponto,
recuperar o solo, sua produtividade e capacidade de atração como elemento produtivo e restaurador
da vida familiar no campo?



Pág. 137

São algumas dessas respostas que pretendemos responder com a análise da Microbacia do Córrego
Taquarussu, município de Junqueirópolis – SP.

Objetivos

Em uma visão mais ampla, esse projeto visa gerar informações que dêem apoio tecnológico e humano
à Região da Nova Alta Paulista, através do desenvolvimento e divulgação de resultados, pesquisas e
práticas apropriados à essa condição.

Em sua finalidade específica, pretende avaliar as condições ambientais, econômicas e sociais dos
produtores familiares que residem na Microbacia do Córrego Taquarussu, município de Junqueirópolis
– SP, caracterizando não somente seu modo de produção de alimentos, como também seu modo de
vida.

Revisão Bibliográfica

Caracterização da Região

A Região da Nova Alta Paulista é composta basicamente por pequenas propriedades rurais, com
tamanho médio de 52,2 hectares (HERNANDEZ, 1998). Neste contexto, a atividade agrícola tende
à fruticultura devido à exploração mais intensiva da terra e encontra dificuldades já que era uma região
tradicionalmente cafeicultora, tendo a viticultura assumido papel de destaque (BRIGATTI, 2001).

Junqueirópolis, município que se localiza no centro-oeste do estado de São Paulo e a 640 Km da
capital, era dominado pela cafeicultura até a década de 80, que tempos depois, foi praticamente
erradicada devido a geadas, disseminação de nematóides e práticas inadequadas em relação à cultura.
Hoje, com a redução da população de vinte e cinco para dezessete mil habitantes, o município parte
para a fruticultura, em que se destaca o plantio da acerola, que representa 60% do total produzido no
estado, com cerca de 140 hectares plantados (KISS, 2001).

Meio ambiente

Segundo BERTOLINI & LOMBARDI NETO, 1994, o principal problema da agricultura paulista é a
erosão hídrica que vem, ano a ano, se agravando, comprometendo os recursos naturais e pondo em
risco a produção econômica. Além de degradar o solo, tem causado problemas na qualidade de
disponibilidade da água através da poluição, assoreamento de mananciais e enchentes no período das
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chuvas ou escassez no período da estiagem. Esses autores afirmam que o uso, manejo e conservação
dos recursos naturais têm estreita relação com a baixa produtividade agrícola e que, no Estado de São
Paulo, essa baixa produtividade é causada pelo uso inadequado de corretivos e fertilizantes, técnicas
culturais inadequadas, erosão e fatores climáticos.

MUZILLI et al., (1990) analisaram duas microbacias hidrográficas na região do arenito Caiua, no
Noroeste do Paraná, entre 1970 e 1985. Concluíram que a substituição da cafeicultura pela pecuária
extensiva foi decorrente da política agrícola, do efeito das geadas severas, das oportunidades de
mercados para o café e a carne bovina e também do declínio da produtividade do solo. Práticas
conservacionistas

Plantio Direto

O plantio direto é um instrumento importante para garantir a sustentabilidade da agropecuária e combater
os problemas de degradação do meio ambiente. Tem em sua essência o uso eficiente e racional dos
recursos naturais e industriais, possibilitando a sustentação econômica, social e ecológica nos diferentes
ecossistemas (PEIXOTO, AHRENS & SAMAHA, 1997).

Recomposição de Matas Ciliares

Segundo DURIGAN & NOGUEIRA (1990) o planejamento para a recomposição de matas ciliares
deve ser feito em nível de microbacias hidrográficas, de modo que se tenha controle sobre os fatores
físicos que possam interferir na área a ser plantada. Os autores afirmam que a área de plantio deve
considerar, no mínimo, a preservação permanente estabelecida por lei, a saber: trinta metros para cada
lado do rio, para rios com até dez metros de largura; cinqüenta metros de cada lado, para rios com dez
a cinqüenta metros de largura e cento e cinqüenta metros de cada lado, para cursos d’água com
largura entre cinqüenta e cem metros.

Adubação verde

Denomina-se adubo verde a planta cultivada ou não, com a finalidade precípua de enriquecer o solo
com sua massa vegetal, quer produzida no local ou importada (Kiehl, 1959, citado por MIYASAKA,
1984).

A cultura de leguminosas constitui a prática mais racional e difundida para essa finalidade, elo fato das
raízes dessas plantas fixarem nitrogênio do ar, através das bactérias do gênero Rhizobium, formando
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nódulos e enriquecendo o solo com esse nutriente. Outros motivos que podem ser citados são a sua
riqueza em compostos orgânicos nitrogenados e a presença de um sistema radicular pouco profundo e
geralmente bem ramificado (MIYASAKA, 1984).

Segundo PRIMAVESI (1990), um dos pontos principais na agricultura tropical é a cobertura permanente
do solo pois, solo desnudo sofrerá decadência física, que levará à diminuição da sua produtividade e a
um retorno econômico menor. Procura-se, também, um substituto para o nitrogênio comercial, que
não somente é o adubo mais caro, mas também o que se findará junto com o petróleo, uma vez que
está se tornando escasso. Daí a fixação simbiótica por leguminosas ganhar importância.

Rotação de culturas

O sistema de alternar, num mesmo terreno, diferentes culturas em uma seqüência de acordo com um
plano definido, denomina-se rotação de culturas. Os principais objetivos da rotação de cultura são:
organizar melhor a distribuição das culturas na propriedade; propiciar economia do trabalho; auxiliar
no controle de plantas daninhas e insetos e na manutenção de matéria orgânica e do nitrogênio do solo;
aumentar produções e, diminuir as perdas por erosão (MIYASAKA, 1984).

Derpsch (1985) citado por FANCELLI (1985) assegura que a utilização efetiva de sistemas de rotação
de culturas, devidamente equacionados, podem controlar a erosão, conservar a umidade do solo,
reduzir o dispêndio de fertilizantes e agrotóxicos, bem como ampliar o período de utilização de máquinas
e implementos, diminuindo assim, as necessidades de investimento de capital.

Segundo FANCELLI (1985), para o sistema de plantio direto, a utilização da prática de rotação de culturas
assume caráter imperioso, em decorrência das condições edáficas predominantes no referido sistema.

Plantio em Nível

LOMBARDI NETO (1994) afirma que o plantio em nível consiste em dispor as fileiras de plantas e
executar todas as operações de cultivo no sentido transversal ao pendente, em curvas de nível ou
linhas em contorno. O cultivo em nível de cada fileira de planta, assim como dos pequenos sulcos e
camalhões de terras que as máquinas de preparo e cultivo do solo deixam na superfície do terreno,
constitui-se um obstáculo que se opõe ao percurso livre da enxurrada, diminuindo a sua velocidade e
capacidade de arrastamento.

Bertoni (1957) citado por LOMBARDI NETO (1994) verificou, estudando o plantio em nível,
graficamente, nas mais variadas condições de topografia, que, na cultura do café, a área perdida com
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ruas mortas pela adoção do plantio em nível não passa de 4%.

Sociologia Rural

Agricultura Familiar

A  agricultura familiar pode ser definida a partir de três características centrais, ou seja: a gestão da

unidade produtiva e os investimentos nela realizados é feita por indivíduos que mantém entre si laços de

sangue ou de casamento, a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família,

e a propriedade dos meios de produção pertence à família e é em seu interior que se realiza sua

transmissão em caso de falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva

(ROMEIRO et al., 1996). Segundo a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS

AGROPECUÁRIAS – EMBRAPA (2001) o Ministério da Agricultura, para efeito de PRONAF

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), considerou como familiares todos os

agricultores que contratavam até dois empregados permanentes e detinham área inferior a quatro

módulos fiscais, diferentemente da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais)

que considera como familiares todos os agricultores que trabalham em menos de quatro módulos

fiscais e que não contratem mão-de-obra permanente.

ABRAMOVAY (1997) afirma que a definição de agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito,

pode não ser exatamente a mesma daquela estabelecida com finalidades de quantificação estatística

num estudo acadêmico. O que importa é que os três atributos básicos, ou seja, gestão, propriedade e

trabalho familiar, estejam presentes em todas elas.

ROMEIRO et al. (1995) afirmam que, ao contrário da agricultura patronal, a agricultura familiar

apresenta um perfil essencialmente distributivo, além de ser incomparavelmente melhor em termos

sócioculturais. Sob o prisma da sustentabilidade , são imensas as vantagens apresentadas pela organização

familiar na produção agropecuária, devido à sua ênfase na diversificação e à maior maleabilidade de

seu processo decisório.

GUANZIROLI (2000) analisa os diferentes conceitos de eficiência em relação à atividade agropecuária,

comparando-os entre as propriedades patronais e familiares. Afirma que em termos de eficiência técnica,

ou seja, a relação entre a renda de um produto específico do estabelecimento agropecuário e a área

plantada, o rendimento físico dos estabelecimentos patronais será bem superior ao dos familiares por

causa da maior utilização de insumos e de capital que os primeiros fazem. Porém, o retorno do capital

nos estabelecimentos familiares tende a ser melhor que nos patronais já que os agricultores familiares,
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embora produzindo menor quantidade de produto, usam menos insumos, o que gera maior margem

líquida de retorno.

Material e Métodos

Local, clima e solo

Esse trabalho foi realizado na Região da Nova Alta Paulista, município de Junqueirópolis, Microbacia

do Córrego Taquaurussu, cujas coordenadas geográficas são LAT. – S – 21º31’ e LONG – O –

51º27’. A área que se estende pelo espigão divisor entre os rios Feio ou Aguapeí ao Norte (para onde

se dirige o Córrego Taquarussu, com toda sua microbacia) e rio do Peixe ao sul a forma geral é estreita

no sentido Leste-Oeste e, comprida do Norte-Sul.

O relevo caracteriza-se por ser modesto – cota média de 451metros de altitude.

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é subtropical úmidos, Cwa, com inverno

seco e ameno e verão quente e chuvoso (HERRERA et al., 1997).

A Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu conta com 185 propriedades rurais e 3.075 hectares.

O tipo de solo predominante é o podzolizado. O nome Podzol é de origem russa e significa: pod=sub

e zola=cinza. São solos que exibem uma camada cinza mais clara, abaixo da superfície exposta. O

mecanismo geral da podzolização representa uma eluviação de argila, húmus e sesquióxidos do horizonte

A e a iluviação desses no horizonte B (LEPSCH, 1994).

Metodologia

A metodologia utilizada para esse trabalho foi a de entrevista com todos os produtores rurais considerados

familiares, que tenham suas propriedade localizadas na área da Microbacia do Córrego Taquarussu.

Por familiares entenderemos os agricultores cujas propriedades tenham uma área menor ou igual a 50

hectares, empreguem no até dois empregados permanentes e que declarem que 80% de sua renda

venha da atividade agropecuária (CATI, 2001). Por ocasião da entrevista, em 2002,  foi feita uma

visita em cada propriedade rural para certificação dos dados.

Essa microbacia é a mesma que foi contemplada com o Programa Estadual de Microbacias

Hidrográficas, do governo do Estado em parceria com o Banco Mundial. Esse programa é coordenado
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pela CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e conta com a parceria das respectivas

Prefeituras Municipais.

Parâmetros Avaliados
Sistemas de Produção Agrícola

Em relação à produção agrícola, foram levantadas as culturas exploradas, a área em hectares, a
produtividade que essas culturas alcançam (kg ou m3/ha), a mobilização que é realizada no solo, o tipo

de exploração, as tecnologias adotadas e o destino da produção.

Para mobilização do solo, adotamos os seguintes critérios:

Culturas temporárias: plantio tradicional, cultivo mínimo e plantio direto.

Pastagens: sem reforma; reforma sem rotação e reforma com rotação.

Culturas perenes: grade entre-linhas, capina entre-linhas e roçadeira entre-linhas.

Para o tipo de exploração, os critérios adotados foram: cultura solteira, cultura intercalar ou cultura
consorciada.

Em tecnologias adotadas, consideramos: análise de solo, calagem, irrigação, Manejo Integrado de
Pragas (M.I.P.) e rotação de culturas.

O destino da produção foi determinado por: consumo próprio, venda direta ao consumidor, venda

para intermediário ou exportação.

Resultados e Discussão
Culturas perenes:

Dentre as culturas perenes da Microbacia analisada, destaca-se o reimplantação do café, presente em
413,4 ha dessa área. A tecnologia adotada resume-se em análise de solo (25,3% do total) e calagem

(29,6%), ou seja, ainda existem produtores que realizam a calagem sem critério técnico baseado em
análise química do solo. Apenas 2 propriedades utilizam-se de irrigação para suplementação hídrica

nos períodos de estiagem. O controle de mato é predominantemente realizado com capina entre-linhas
que facilita o corte de raízes superficiais e a disseminação de nematóides, apesar das variedades
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enxertadas serem tolerantes à essa praga. A cultura ainda é predominantemente solteira, observando-

se a disposição de alguns agricultores de adotarem a adubação verde nas entre-linhas.A venda do
produto é feita, em sua maioria, para intermediários.

A acerola representa a grande opção de diversificação para as pequenas propriedades do município
de Junqueirópolis. Com variedade já selecionada pelos produtores, denominada Olivier, conquistou

mercado por possuir características exigidas para consumo “in natura” e em polpa tais como: teor de
vitamina, coloração, odor e sabor adocicado. Na Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu
essa fruta ocupa 87,2 ha de área. Utilizando baixa tecnologia, a rusticidade da cultura garante boa

margem de lucro, sendo que 60,9% é vendida através de intermediários. A calagem é praticada em
apenas 11 (onze) das propriedades visitadas, representando 9,6% do total. Em apenas uma propriedade

observa-se a utilização de irrigação nessa cultura. O controle de mato é feito basicamente através  da
capina entre-linhas, cerca de 58,3%, favorecendo a disseminação de nematóides de galha que
normalmente se instalam nas raízes dessas plantas e reduzem a produção de frutos. Adota-se o plantio

da cultura solteira em 63,0% da área total de plantio dessa microbacia, perdendo-se a oportunidade
de aproveitamento do espaço do terreno enquanto as plantas ainda são jovens.

O plantio de banana-maçã torna-se reduzido a cada ano devido à contaminação do solo por fungos
causadores de doenças que impedem uma boa produtividade dessa cultura. Realiza-se a calagem em
34,5% das propriedades,  praticamente sem a realização de análise química do solo  (7,5%). Devido

à necessidade de rotação de área, vários produtores são arrendatários de propriedades rurais.  A
venda dessa fruta é feita através de intermediários  ou no comércio local (feiras-livres).

A cultura da uva fina de mesa representa o máximo em tecnologia adotado na região, observando-se
a adoção de análise de solo, calagem, irrigação, controle de mato com herbicida. Apenas 13,1 ha são

implantados com essa cultura e os produtores são normalmente os proprietários que se dedicam
ativamente na produção.

Culturas temporárias:

A Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu tem como principais culturas temporárias, a rotação

milho/feijão. Cerca d e 289 há são utilizados para essa finalidade, observando-se a adoção de tecnologias
tais como: análise de solo (36,3% do total implantado), calagem (37,3%). O plantio adotado na maioria
é o convencional, a cultura é solteira e a venda é realizada através de intermediários. Observou-se que

em apenas 5 propriedades há o plantio de feijão para o consumo da família. Já em relação ao milho,
observa-se que o número de propriedades que utilizam esse produto para consumo próprio passa

para 10 propriedades e a finalidade principal é complemento alimentar para animais. No tocante aos
demais aspectos analisados, segue-se o nível tecnológico adotado para o feijão.
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Pastagens:

As visitas feitas às propriedades no proporcionaram dados alarmantes em relação às pastagens dessa
área. No total são 158 propriedades que possuem área de pastagem com braquiária, das quais 49,3%
sem reforma há vários anos e em estágio avançado de degradação. Os índices zootécnicos são baixos,
com suporte médio de 1 unidade animal por hectare. O sistema de pastejo é o extensivo, praticamente
inexistindo o método de sistema de pastejo rotacionado, mesmo quando há produção de leite. Os
produtores não acham necessária a adoção de adubação e calagem para braquiária e, diante da sugestão,
argumentam a falta de recursos para tal.

Conclusão

A Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu representa uma parcela de produtores rurais da
região da Nova Alta Paulista que praticam uma agricultura ainda sem adoção de tecnologias básicas
que permitem uma produtividade efetivamente competitiva com outras regiões do estado de São Paulo.

Talvez em função da degradação ambiental que gerou um empobrecimento do solo e, conseqüentemente,
aumento no custo de produção, essas famílias alegam estar descapitalizadas para adotar mudanças na
maneira de produzir, aumentando a receita das propriedades.

O fato das pessoas adotarem a prática da calagem sem realizar a análise química do solo, nos parece
um indicativo da necessidade de capacitação do pequeno produtor rural para então, tentar melhorar o
padrão de vida dessas pessoas. Nesse contexto, salienta-se a importância da participação e
comprometimento de técnicos extensionistas que desenvolvam um trabalho sério e contínuo com a
comunidade rural de seu município e, através do fator confiança, disseminem tecnologia acessível às
famílias rurais.
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Resumo

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas do Estado de São Paulo prevê várias ações que
proporcionem melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar através do fortalecimento do meio
ambiente, incentivando a participação dos agricultores e suas famílias para a identificação de problemas.

Este trabalho tem como objetivo relatar o modo de realização do Diagnóstico Rápido Participativo
(DRP) e os resultados obtidos nessa interação entre a comunidade rural e técnico executor.

Palavras-chave

Diagnóstico – participação - rural

Abstract

The State Program of Microbacias Hidrográficas of the State of São Paulo foresees several actions
that provide improvement of the quality of the family farmer’s life through the invigoration of the
environment, motivating the farmers’ participation and its families for the identification of problems.
This work has as objective to tell the way of accomplishment of the Fast Diagnosis Participativo (DRP)
and the results obtained in that interaction between the rural community and technical executioner.

O Diagnóstico Rápido Participativo
(Drp) como instrumento de trabalho na
extensão rural
The Fast Diagnosis Participativo (Drp) as
instrument of work in the rural extension
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1 – Introdução

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas foi implantado em 2000 no Estado de São Paulo
através de uma parceria entre Governo Estadual e Banco Mundial, com a finalidade de desenvolver
um modelo de agricultura sustentável em todo o Estado, sendo coordenado e gerenciado pela CATI –
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.

Com enfoque centrado na agricultura familiar, prevê várias ações que contribuam para uma melhor
qualidade de vida da família rural, principalmente pela organização do setor e conservação do meio
ambiente.

A Região da Nova Alta Paulista é composta basicamente por pequenas propriedades rurais, com
tamanho médio de 52,2 hectares (HERNANDEZ, 1998). Neste contexto, a atividade agrícola tende
à fruticultura devido à exploração mais intensiva da terra e encontra dificuldades já que era uma região
tradicionalmente cafeicultora, tendo a viticultura assumido papel de destaque (BRIGATTI, 2001).
A Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu está, portanto, localizada em uma área considerada
prioritária pelo Programa, em função do alto índice de indigência e erosão. Caracteriza-se por estar
em uma fase de transição e busca de novos caminhos alternativos depois do declínio da cafeicultura.
Sua maior área éade pastagem, porém com baixos índices zootécnicos em função da degradação em
que se encontra.

A maior parte dos agricultores da Microbacia é do tipo agricultor familiar. Por familiares entenderemos
os agricultores cujas propriedades tenham uma área menor ou igual a 50 hectares, empreguem no até
dois empregados permanentes e que declarem que 80% de sua renda venha da atividade agropecuária
(www.cati.sp.gov.br/projetos).

Na tentativa de elaborar um plano de execução que atendesse os anseios e necessidades do público
alvo, ou seja, a comunidade rural, foi realizado um diagnóstico participativo com os produtores rurais.

Material e Método

 Localização e Caracterização da Microbacia Hidrográfica
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Esse trabalho foi realizado na Região da Nova Alta Paulista, município de Junqueirópolis, Microbacia
do Córrego Taquaurussu, cujas coordenadas geográficas são LAT. – S – 21º31’ e LONG – O –
51º27’. A área que se estende pelo espigão divisor entre os rios Feio ou Aguapeí ao Norte (para onde
se dirige o Córrego Taquarussu, com toda sua microbacia) e rio do Peixe ao sul a forma geral é estreita
no sentido Leste-Oeste e, comprida do Norte-Sul.

O relevo caracteriza-se por ser modesto – cota média de 451metros de altitude.

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é subtropical úmidos, Cwa, com inverno
seco e ameno e verão quente e chuvoso (HERRERA et al., 1997).

A Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu conta com 185 propriedades rurais e 3.075 hectares.
O tipo de solo predominante é o podzolizado. O nome Podzol é de origem russa e significa: pod=sub
e zola=cinza. São solos que exibem uma camada cinza mais clara, abaixo da superfície exposta. O
mecanismo geral da podzolização representa uma eluviação de argila, húmus e sesquióxidos do horizonte
A e a iluviação desses no horizonte B (LEPSCH, 1994).

As principais culturas existentes na Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu são a pastagem,
ocupando sua maior área, seguida pela cafeicultura que tem sido reimplantada na região, e a fruticultura
podendo-se destacar o cultivo de acerola e uva.

Especificamente na Microbacia, cerca de 70% das propriedades rurais possuem entre 10 a 50 hectares,
caracterizando a predominância de pequenas propriedades.

Metodologia

O DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) foi elaborado em duas reuniões: na primeira reunião chegou-
se à priorização dos problemas a serem trabalhados durante a execução do Programa e na segunda,
realizada vinte dias depois, foi apresentado o produto final do Diagnóstico Rápido Participativo, ou
seja, o Plano da Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu, que ficou sujeito à aprovação ou
não do público beneficiário.

O convite para as reuniões foi realizado individualmente, reforçando-se o trabalho de divulgação do
Programa e enfatizando a necessidade de participação de todos os produtores rurais e suas famílias
para que as ações fossem desenvolvidas a contento. Foram utilizados também cartazes espalhados em
pontos estratégicos do município (bancos, cooperativas, lojas de produtos agropecuários, sede da
Associação Agrícola de Junqueirópolis) e programas de rádio.
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O início das reuniões foi marcado pela explicação sobre o que seria feito, seguido de uma dinâmica de grupo.

Na primeira reunião, em que o objetivo foi diagnosticar o que era considerado problema na visão dos
produtores nas áreas ambiental, social e econômica, a equipe de trabalho (técnico executor e membros
do Escritório de Desenvolvimento Rural de Dracena) optou-se pela utilização de tarjetas de cartolina
para que os produtores pudessem escrever sua opinião, adaptado do método ZOPP (http://
wbln0018.wordbank.org). Nessa oportunidade, foram apresentados os resultados referentes às culturas
e produtividade na microbacia, obtidos no levantamento sócio-econômico ambiental, previamente elaborado

Como era um grupo grande de pessoas, essas foram subdivididas em três subgrupos. Foi colocado um
painel à frente, com visibilidade para todos com a pergunta: quais os principais problemas da microbacia
e da sua propriedade, que impedem seu desenvolvimento social e/ou econômico?

Todos tiveram cerca de 30 minutos para discutir e escrever as tarjetas, que foram distribuídas à vontade
para o público.

Com a finalidade de organizar em itens os problemas, os técnicos colaram as tarjetas na parede para
que os próprios produtores realizassem essa tarefa em cada grupo distinto.

Por fim, os três grupos se reuniram e, agora com o apoio dos técnicos, reorganizaram suas tarjetas
com os problemas já priorizados, a saber: falta de adequação de estradas rurais, erosão, contaminação
do Córrego Taquarussu por esgoto urbano, falta de tanques de expansão para leite, falta de telefone
público, falta de uma igreja para a comunidade.

Como já foi mencionado, na segunda reunião, seguindo-se a mesma forma de organização, foi
apresentado o Plano da Microbacia Hidrográfica do Córrego Taquarussu.

Resultados e Discussão

O convite individual, distribuído em mãos pelo técnico executor foi de fundamental importância para o
comparecimento do Público Beneficiário. Na visão dos produtores, segundo relato deles próprios,
“houve um esforço em fazer o convite que merecia ser recompensado com a presença”. Isso demonstra
que o produtor rural, mesmo aquele que diz não acreditar no Programa, quer ter sua presença valorizada
pelo técnico executor e retorna a atenção recebida.

Explicar o objetivo da reunião logo no início, ajudou a atingir a meta pretendida. É importante para que
o público não se disperse em relação ao assunto desenvolvido. Nessa etapa, o técnico executor,
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valorizou a participação dos presentes ressaltando a necessidade do plano da microbacia ser elaborado

para realmente atender aos anseios e necessidades do Público Beneficiário e que esse fato deveria ser

considerado inédito por ser um programa estatal.

A apresentação dos resultados obtidos no levantamento sócio-econômico ambiental nivelou o

conhecimento dos produtores a respeito das principais culturas da microbacia, sua forma de exploração

e produtividade.

A realização da dinâmica de grupo ajudou a interação entre técnico executor e produtores e entre os

próprios produtores, pois muitos se mostraram tímidos para participar. Segundo GOMES et al. (2000)

o modo de aplicação de técnicas de campo e o estímulo constante à participação não combinam com

atitudes formalistas e sem abertura humana. Esse autor afirma que se de um lado o Diagnóstico Rápido

Participativo fica dependente das atitudes do agente externo, do outro a humanização deste

relacionamento provoca o comprometimento das partes com a precisão e a interpretação das

informações, abrindo o caminho para o esforço na mitigação dos impactos negativos posteriores.

A não interferência do técnico no momento em que os problemas estavam sendo priorizados, garantiu

a legitimidade do trabalho. Dessa forma, o plano elaborado tende a ser mais realista e, portanto, mais

bem sucedido.

Por fim, apresentar o plano depois de elaborado e sujeitá-lo à aprovação do público, reforça a

importância da participação de todos e confere maior credibilidade às atitudes assumidas até então.

No Quadro 1 temos o resultado final do que foi priorizado no DRP (Diagnóstico Rápido Participativo):

 

METAS UNIDADE NO. DE 
PRODUTORES 

BENEFICIADOS 
POR INDICADOR 

ATIVIDADE/AÇÃO 

un 212 Elaboração de PIPs. 
Km 212 

 
Elaboração de 212 PIPs; 

Seleção de 4,0 km trechos a serem 
adequados e feitos manuntenção. 

un 212 Elaboração do Projeto Tëcnico; 
un 212 Capacitação de operários e fiscais 

sobre práticas de conservação de 
estradas; 

un 212 Implantação de técnicas 
conservacionistas em áreas adjacentes; 

Adequação de 
estradas 

un 212 Orientação aos produtores quanto a 
conservação de estradas. 
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conservação de estradas. 
un 212 Capacitação de produtores em manejo 

adequado de solos; 
ha 40 Implantação de adubação verde como 

forma de melhorar as características 
físicas, químicas e biológicas do solo; 

un 40 Elaboração de PEC. 
un 212 Elaboração de convênio entre 

Organização de Produtores Rurais e 
SAA para seção de máquinas de 

Plantio Direto na Palha; 
un 212 Elaboração de PEC. 
un 212 Aquisição de rolo faca, escarificador, 

distribuidor de calcário e roçadeira; 
ha 212 Construção de terraços; 

Conservação e 
recuperação de 
recursos naturais em 
3075 ha. 

un 26 Controle de voçoroca. 
ha 40 Implantação de mata ciliar; 
un 212 Capacitação de produtores rurais sobre 

Legislação Ambiental e práticas de 
agricultura sustentável; 

Recuperação de 
manancial hídrico 

km 40 Construção de cerca para proteção de 
mata ciliar. 

Controlar a 
contaminação do 
Córrego Taquarussu 
pelo esgoto urbano 

  Exigir das autoridades competentes a 
regularização ou construção de obras 

adequadas de tratamento de esgoto. 

un 212 Orientação e capacitação de produtores 
rurais sobre contaminação ambiental e 

resíduos tóxicos. 

Eliminação de 
resíduos tóxicos na 
MBH 

un 212 Construção ou adequação de um 
depósito para recebimento de 

embalagens de produtos tóxicos. 
Implantação de 
tanques de expansão 
comunitários 

un 40 Armazenar adequadamente o leite 
produzido na MBH em tanques de 
expansão, para que este tenha uma 

melhor qualidade até chegar ao 
laticínio. 

 

METAS UNIDADE NO. DE 
PRODUTORES 

BENEFICIADOS 
POR INDICADOR 

ATIVIDADE/AÇÃO 

un 212 Elaboração do PFI Formação de uma 
Associação com os 
produtores da MBH 

un 212 Orientar os produtore rurais quanto à 
formação e regulamentação de uma 

Associação. 
Construir 
abastecedouros 
comunitário 

un 212 Elevar a quantidade de água disponível 
às propriedades da MBH através de 

abastecedouros comunitários. 
Implantar telefones 
públicos 

un 212 Melhorar os meios de comunicação da 
MBH através da instação de telefones 

públicos. 
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Conclusão

O Diagnóstico Rápido Participativo mostrou-nos que a comunidade rural sente-se valorizada quando
tem a oportunidade de participar e retribui contribuindo para que o trabalho do técnico seja desenvolvido
de forma satisfatória.

O Plano elaborado para a execução das atividades torna-se muito mais realista e, por isso tem mais
probabilidade de acertos.

As dificuldades em adotar medidas participativas, até mesmo pela falta de tradição em trabalhar
dessa forma, são minimizadas quando há uma boa interação entre as pessoas que estão participando
do processo e, também, em relação ao técnico executor.

O enriquecimento pessoal e profissional leva a uma maior motivação para desenvolver um bom trabalho
extensionista.
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