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COMEMORA-SE 

êste ano o
quinto centenário da de»
coberta de Gutemberg.

Um dio, o sacristão da Catedral
de harlem, depois de haver mos-
trodo a Gutemberg os manus-
criros da biblioteca, lhe exibiu
uma taboinha em que se achava
gravada em relevo uma página
da gramática latina. Vinham as
letras gravadas às avessas, •
bastava cobri-las de tinta, com-
primindo-as sobre o pergami-
nho, -para. que1 o escrito ficasse
impresso \ êsse processo não opre-
sentava . novidade alguma, poii

há muito tempo já era usado
para reproduzir imagens de san-
tos e quadros da Bíblia oom oa

- respectivas legendas.
. Gutemberg olhou a taboinha,

' elogiou a habilidade e a pa-
ciência do sacristão gravador.

\ Em todas as invenções, e prin-
cipalmente nas que dizem res-
peito à máquina, aparelho ou
instrumento, pode-se freqüente-
mente surpreender na mente da
gênio o instante em que da im-
prevista conflagração das idéias
pula fora o achado miraculoso.
E' c mtimento em que o gênio
resolve o seu problema ou on
contra o ponto de partida da sua

1 invenção.
Pois o achado miraculoso

ocorreu a Gutemòerge quanda
nas mãos sopesava a taboinha,

diante do sacristão. De repente,
teve a idéia de retalhá-la para
obter letras soltas. Assim, po-
deriam elas formar e combinai
frases e ser utilizadas em no-
vos páginas. Uma idéia, coma
vemos, que hoje nos parece sim-
pies como o ovo de Colombo.
Era, entretanto, o achado mira-
culoso que preparava a huma-
nidade para a maior das in-
venções.

Gutemberg bem compreendeu
o imenso valor da descoberta.
Nada disse. Todo fechado na

•seu segredo, voltou para Estras-
burgo com um germe no cére-
tro que ia renovar o mundo.
Quem poderia descrever a ale-
Qria desse feiticeiro enquanto es-
polhava na taboinha o seu pri-
meiro alfabeto?

Vieram, em seguida, como
acontece a quose todos os in-
ventores, os anos de trabalho,
as lutas, as decepções, as per-seguições. Com os seus instru-
mentos, com a sua~ prensa, iso-
fou-se na cela de um convento.
Aliou-se a João Faust, que de-
pois, fazendo valer desumana-
mente suas prerrogativas de cre-
dor, lhe tira à fôrÇa a prensae os feminhos; no entanto, mor-
re depois de peste. Pedro Schoef-'w, 

que lhe sugerira a liga parafundir os caracteres, apodera-se.
com a morte de Faust, da tipo-
grafia de Gutemberg.

Velho e pobre, Gutemberg é
acolhido pelo arcebispo de Mo-
Quncia, que 0 nomeja seu gen. 

•
tilhomem de câmara. Pôde, pois.consagrar os últimos anos ac
Ingresso da sua arte e morrer
cr" paz em 1468, aos setenta
onos de idade.

Em 1505, o filho de Pedro,
num livro que imprimiu, reparou
°e algum modo a ingratidão do
PQi para com Gutemberg, bemcomo a cupidez de Faust, coma^ seguintes palavras: "A mara-vjlhosg arte da imprensa foi in-ventada em Mogúncia pelo en-
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JOHANN CUTENBERG (1397-1468)
trato feito por um artista francês do século XVI)

GUTEMBERG E O SEU INVENTO
genhosíssimo João Gutemberg,
mil quatrocentos e cinqüenta
anos após o nascimento de Nossa
Senhor Jesus Cristo e depois me-
lhorada e firmada pelo esforço,
pelos gastos e pelo trabalho de
João Faust e Pedro Schoeffer, em
Mogúncia: pelo que esta cidade
deve ser estimada e louvada
eternamente, não só pela nação
germânica, mas pelo mundo in-
te:ro".

João Faust e Pedro Schoeffei
tiraram o proveito do inventor
ims não conseguiram arrebatar-
lhe a glória. O linotipista que
cempõe estas linhas, manejando
c ejector, a régua, a alavanca,
a faca e a serra, é um discípulo
de Gutemberg. Mas um discí-
pulo que maravilharia o mestre,
se êste ainda vivesse...

Deve-se a Gutemberg, com o
sua invenção, o aparecimento dc
imprensa, que hoje proporciona
ac homem dc todas ai camadas

sociais um resumo acessível e
útil do mundo em que vive, êsse
mundo sobre o qual atua e do
qual reciprocamente, embora nãa
tenha com êle senão relações in-
ciretas, recebe a influência. Ao
tempo de Gutemberg, e mesmo
olguns séculos depois, o mundo,
para o homem, era a sua aldeia,
a sua vila, a sua cidade. Tudc
quanto acontecia para além das
fronteiras do seu meio restrito
era coisa vaga, incerta, de que
incompletamente tomava conhe-
cimento.

Na verdade, só nesta meio sé-
culo começou o homem a usu-
fruir todas as maravilhosas con-
seqüências do invento de Gu-
temberg. Em fins do século XIX
a tiragem dos jornais dos países
mais adiantados não ia além de
50 mil exemplares. Era o que
acontecia na Inglaterra, poi
exemplo, onde o jornal se dirigia
a um pequeno número de pes-

soas que possuíam idéias políti-
cas e que governavam o país.
O direito de voto estava reser-
\ado à classe média, e só em
1870 a educação se difundiu na
ciasse trabalhadora.

Se o invento, há cinco séculos
passados, era maravilhoso, sua
conseqüência mais recente — a
linotipo — não o foi menos. 0
aumento do número de páginas
e da tiragem dos jornais encon-
travam um sério entrave no tra-
baiho de composição. Por mais
ágil que fosse um tipógrafo, já
se revelava moroso o trabalho de
lidar com os tipos móveis, ti-
rando-os e recolocando-os nos
respectivos compartimentos da
caixa. Havia, pois, necessidade
de compor mecanicamente os ti-
pos.' Entregaram-se à solução
desse problema vários inventores
— na Inglaterra, nn França, no
Suécia, nos Estados Unidos. Um
norte-amerteano, James Paige in-

>cotou, em 1872, uma máquina
monstruosa, que dez anos de*
pois, com o estimulo de Mark
Twain e o dinheiro de alguns
abnegados, chegou a ser cons-
truida. Até àquela data comu-
mira um milhão e trezentos mil
dólares! Tinha dezoito mil par-
tes. Dois dos advogados.encar-
regados de registrar a patente da
máquina foram para o hospicio.
O mesmo aconteceu a um dos
funcionários do "Patent Offico"
incumbidos de examinar a des*
crição do invento de Paige.

Era uma máquina complica-
díssima, que, na verdade, só po-
dia ser manejada pelo inventot
eu seus assistentes mais próxi-
mos. Foi, por isso, posta de laao
— mas a idéia da composição
mecânica continou preocupando
muitos homens. Um deles era
James Clephane, taquígrafo ao
Senado dos Estados Unidos. 6
que êle queria era uma máquina
que escrevesse os discursos I'"j
depressa como eles eram
nunciados. E acabou, depois ae
ter muitas idéias e procurado va-
rias pessoas, sendo o responsável
indireto pelo invento, que se oe-
ve a Ottmar Mergenthaler, da
máquina que afinal passou a
chamar-se linotipo. Mergentha-
ler era um rapaz alemão que
vivia na América do Norte, on-
de trabalhava numa oficina de
máquinas.

Nâo vamos aqui referir todas
as peripécias da descoberta e dos
aperfeiçoamentos da linotipo. £'
uma história empolgante, mas
que não cabe aqui. Diremos
openas que em 3 de, julho de
•886 Mergenthaler fez uma üe^
monstração da sua máquina pe-
rante Whitelaw Reid, o propKe-
tório do The New York Tribuno.
Foi Reid o padrinho da máquina,
dando-lhe o nome de "linotipo".

A transição entre os tipos mó*
veü e a composição maquinai
dos caracteres operou-se — di-
zem os entendidos — porque
Mergenthaler nada sabia do in-
vento de Gutemberg, nada co-
nhecia de tipos nem de impres-
são. Isso, entretanto, não quei
dizer que Gutemberg, nâo tenha
eide o mestre, o primeiro mes-
tre, pois que sem a prensa e os
tipos móveis não se teria chega-i
do à necesidade de inventar a
linotipo.

Hoje, através do jornal, te.ti
o homem comum a consciêncii
de ser membro de uma socieda'
de imensa e maravilhosa. Cem
o mesmo interesse lê êle nas pú-
ginas do seu jornal tanto a úf«
tima notícia sobre a bomba aíò-
niica como a reportagem sôbr»
a prisão de um malfeitor; tarv
?o as discussões sobre o conflito
da Coréia no Conselho de Sega-
rança da ONU como a façanha
de um faquir indú, jejuando du-
rante mais de um mês dentro
de uma caixa de vidro e tendo
sobre o corpo 47 víboras.. .

O jornal é o livro das gran-
des massas, que o rádio não subs-
titui. Sem a prensa e os tipos
móveis, inventos de Gutember.
não teríamos hoje a linotipo. A.
Gutemberg caberá sempre a gló-
ria de ter sido o pioneiro da téc*
nica mecânica para a divulgação
dos fatos, dos comentários aua
ê!es sugerem e das idéias dc cs-
da época..
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Escreve
o leitor

Crescimento corporal
CR. J. VIEIRA — RIO

t
*•£' flconse/fcáüeJ a «r>

tfrpaçáo áa» amtgaaias?
Çuanáo em estado permanen.
te áe inflamação, elas «cor-
retam perturbações orgânicas
au no áesenvolvimcnto físico
ão inaivtauo?

"Até que idade cresce o
indivíduo? Há algum remédio
para aumentar a estatura?"

• — As amigdalas são órgãos lin-
foídes destinados a oferecer re-
s^tência à entrada de germes no-
civos ao organismo ou àqueles
que, vivendo habitualmente na
cavidade buco-faringéa, têm sua
virulência exacerbada por ocasião
de resíriados ou de mudanças de
temperatura. Durante a vida, re-
petem-se os episódios de luta en-
tre os micróbios e a barreira lin-
íática. Aumentadas de volume
em virtude da hipertrofia de
suas células, as amigdalas regri-
dem após o episódio agudo. Mas
o seu vo'ume é, então, superior
ao que apresentavam antes, bem
como sua consistência. Esses or-
gãos vão ficando fitrosados,
cheios de criptas, dentro das quais
se acumulam, não raro. marsas
endurecidas, de cor braneo-ama-
relada, constituídas de restos ce-
luiares, bactérias e muco. Há um
ponto em que chegam à exaustão
funcional as amigdalas e. por ve-
zís, vêm a constituir perigosos
focos de infecçao, qus derramam
periodicamente, no sangue, ger-
mss que poderão causar inflama-
ção do ouvido, dos seios para na-
sa.s e mesmo septicemias. Nesta
a.Lura, ficam condenadas à extir-
pação; fora disto, quando ainda
se encontram no desempenho de
suas funções de defesa, as amíg-
daias não merecem ser extraidas,
a não ser quando determinem
obstrução do faringe, em virtude
ce seu tamanho exagerado. Tais
amigdalas tocam-se na linha me-
cana, dificultando a respiração,
sendo causa de roncos e sono agi-
tado, nas crianças. Nos casos de
infecções crônicas, são sinais im-
portantes o engorgitamento dos
gânglios linfáticos do pescoço•."ínguas") e a vermelhidão dos
püares das lojas amigdalianas.

—- O crescimento do homem se
dá em quatro etapas. A primeira
compreende os 4 primeiros anos
de vida e se caracteriza por um
cresejuento rápido. Segue-se o
espaço ae tempo até a puberda-
oo, com aumento progressivo,
mas de mouo mais lento. Por
ocasião da crise puoerai a esta-
tura se eleva de maneira brusca.
Por fim, vem a tendência ao es-
tacionamento, que se verifica, em
media, por volta dos 17 anos nas
meninas e dos 20 nos rapazes.

No crescimento corporal, têm
influência certas glândulas de
secreção interna: a nipófise, a
tireoidé e as glândulas gemtais,
como também princípios nutriti-
vos — proteínas e vitamina D.
As infecções são fatores amtuen-
tais que devem ser levados em
conta, porque podem perturbar o
crescimento. Os métodos lera-
pêuticos que visam o aumento da
estatura se oaseiam na correção
dós distúrbios alimentares e
gianduiares, que acaso existam»
e no combate às infecções, du-
rante a infância. Não se deve es-
quecer o elemento hereditário,
que é responsável por certos ti-
pos de estatura, que não se pres-
tam a modificações. Antes do
visar qualquer terapêutica, é pre*
ciso verificar radiogràficamente,
se Já se completou a scidaoura
dos ossos longos, pois só é viável
uma tentativa quando tsso ain-
da não se deu.

A T. ROAVISTA NERX .--
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Que sobe você de ciêncio?

Escreve
o leito-
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lAdaptado de "Science Digest")

Os navios, em todas as épocas, têm sido seus no mes ligados à história da ciência. 8e você acompanna
tom Interesse as not*cias cientificas, está habilitado a completar, com sucesso, as frases abaixo. .

Envie-nos as respostas, acompanhadas do coupom devidamente preenchido, até o dia 30 de setembro
próximo, para concorrer aos valiosos livros oferecidos pela Livraria José Olympio.

IO 

"Burleson" navio-transporte de 4.100 tone
iadas, utilizado duramte a II Guerra Mundial,

¦ foi recondicionado como um laboratório nu-
tuante e, em companhia de outros navios ame-

ricanos, como o "Arkansas", o "Nevada**, o "Sara-
toga", desempenhou importante papel nas experiên-
cias com a bomba atômica efetuadas no atol de

 em 1946.

2 

O ••Endeavour", navio de 370 toneladas,
comandado pelo Capitão James Cook, trans-

¦ portou um grupo de cientistas ingleses ao *"a-
c*fico> a fim de possibilitar observações espe-

ciais do planeta Vênus, a 3 de junho de 1769. A via-
gem prolongou-se de 26 de agosto dei768 até 12 de
junho de 1771 e, juntamente com outra viagem pos-
terior, forneceu a prova prática de que os frutos
frescos, as verduras, o caldo de limão, especialmente,
protegiam as tripulações dos navios contra o 

, doença que dizimava freqüente.
mente os marinheiros, durante as longas viagens
transatlânticas.

3 

O "Fram", navio de 530 toneladas, especial-
mente construído para "desusar como uma

¦ enguia entre os blocos de gelo", ém 1893 atin-
giu 85» 57'N, a maior latitude Norte já atin-

gida por um navio, sob o comando do grande ex-
plorador Fridtjif ,

4
**H M. S. Beagle", nm brigue de 235 tone-
ladas, comandado pelo Cap. Robert Fitz Roy,

B recebeu ordens para fazer levantamentos e
explorar a Patagônia, a Terra da. Fogo, as

costas do Chile e do Peru e varias Ilhas do Pacifico.
O naturalista que acompanhou a viagem (1831-1836)
foi o jovem chamado , que
realizou originais observações, desenvolvidas
tarde em seu livro denominado

mais

5 

Em setembro de 1519 cinco pequenos navios
deixavam o porto de San Lucar de aBrrame-

¦ da, na Espanha, pretendendo realizar uma
viaçem em redor do globo. Somente um dêics,

o "Vittoria" completaria a longa viagem, retornan-
do a 9 de setembro de 1522 e sendo, portanto, o pri-
meiro navio a realibar a circum-navegação do globo.
O chefe da expedição morto por selvagens numa ilha
do Pacífico, foi o célebre navegador

"Itoosevelt" foi a escuna que, comandada

6 
pela Cap. Bob Bartlett; conduziu a expedi-

a cão comandada pelo Almirante Robert E.
Peary, possibilitando a este grande explora-

dor americano atingir a 6 de abril' de 1909 o

Prêmios oferecidos pela Livraria José Olympio
Entre os acertadores de todas as questões for muiadas, a Livraria José Olympio Editora oferecera

três livros cuidadosamente selecionados:
l.o Prêmio — PEQUENA INCICLOPEDIA DK CONHECIMENTOS GERAIS •— Essa magnífica oora,

em quatro volumes, com 1.300 paginas e 348 «us trações, foi organizada por um grupo de treze «en.
tistas, professores c escritores ingleses, sendo a tra dução realizada por Almir de Andrade A Livraria
José Olympio Editora ao apresentar esta obra aos brasileiros, o fez acrescida de um volume supie-
mentar para o Brasil, bem como de «numeras notas, sendo esses acréscimos realizados pelo tradutor.

2.° Prêmio — A PESTE — O romance de Ai bert Camus, que será o próximo lançamento aa
Editora José Olympio.

3* Prêmio — A CIÊNCIA DE VIVER — O p**ecioso livro do psicanalista Adler, em uma tradução
de Tomaz Newlands Neto.
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NOS DOMÍNIOS DO ÁTOMO
m

RESPOSTAS CERTAS: — Neete nosso concurso
publicado em Junho pp., as respostas certas eram
as seguintes: 1 — Item c: "um átomo ou uma mo-
lécuia carregados de carga elétrica"; 2 — Item a:"ei numero de protonlos positivamente carregados,
encontrados no interior áo núcleo de um átomo, e
também o numero de electrônicoa negativamente
carregados que gravitam pela Comissão de Energia
Atômica doa Estados Unidos em substituição ao
termo pilha atômica"; I — Item rj' "uma varieda-
de um elemento na qual os átomos se apresentam
com um peso atômico uniforme". Muitos leitores
fizeram grande confusão a propósito deste item.
simplesmente porque nele a lsótopo é definido de
modo diverso do habitual, embora perfeitamente
certo. Vejamos; "Variedade de um elemento" tpor*tanto, mesmo número atômico, ocupando a mesma
casa no quadro periódico)** na qual os átomos se
apresentam com peso atômico uniforme" (porexemplo, tomemos os dois claros, de peso atômicos
35 e 37. Evidentemente o lsótopo 35 apresentará,
de acordo com a teoria de Msncleleeí, todos os ata-
mos com o peso Btôtáioo 35. o lsótopo cloro 39, por

sua vez, apresentará todos os «eus «tomos «tom o
peso atômico 37). Está, portanto, perfeitamente
certo o item o. 5 — Item b: "uma partícula quenão possui carga elétrica"; S — Item a: "um elec-
trônlco positivo".

ACERTADORES: — Dentro do prazo estabelo-
Cido para recebimento (até 31 de Julho), chegaram*
nos as respostas de 63 leitores. Acertaram 13 leito*
res: Alberto Walsb (Rio); Cely Héiia Anjos de
Souza (Rio)*, Eduardo Smügevicius (Rio): Xnnio
Padda (Cataguazes): Pred de Carvalho (B. Horizon-
te): Luíb Gonzaga A. de Rezende (Juiz de Fora);
Jurandyr Valttm de Freitas (Rio); Maria Anjos dé
Souza (Rio); Maria José de Araújo Lima <Barbace~na. MG); Moacyr Vallim de Freitas (Rio); Ney D.
dos Santos (Rio): Susana Góyanna de Carvalho
<Rk»; Carlos F. Pittela (Minas).Entre estes leitores serão decididos em nossa
redação, no próximo dia 13 de setembro, às 18
horas, os prêmios oferecidos pela Livraria José
Olympio. Os leitores residentes no Rio estão con-
vidades a comparecer & nossa redação naquele dia
e hora.
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Antropologia
SR. JOSÉ' SIMPLICIO -*,

RIO —
1) — Estamos tratando do•Índice Geral", que vem sen-

do solicitado por diversos lei»
?ores.

2) — Em virtude de dificul-
dades momentâneas de forneci-
mento de papel, vimo-nos obrl-
gados a reduzir o número de
páginas de CpT. Por esta ra-
sfio nao pensamos em criar
qualquer outra seção penna-
nente. Sempre que nos fôr
possível, entretanto, publicare-
mos notas e artigos referentes
a assuntos de Antropologia e
Etnologia, como nos solicita.

3) — Quanto a cursos regu»
lares de Antropologia, só co«
nhecemos o da Faculdade Na-
cional de Filosofia, em que tal
ciência é ensinada no Curso de
Geografia e História. Para
maiores esclarecimentos, escre-
va ou dirija-se pessoalmente à
F. N. F-, Avenida Antônio
Carlos, 40 — Nesta.

Não funciona atualmente no
Museu Nacional qualquer eu»
to de antropologia.

Fotografia em casa
Sr. R. G. Esteves —• Rfo,"se e econômico revetui>
joiografia em casa, e, •-<«

I caso positivo como e onde
adquirir o material necesso,*
rio".

De um modo geral é mais caro
fazer a revelação e copiar nega-
tàvos em casa, pois é necessário
uma aparelhagem que é cara.
Entretanto, se o leitor deseja ser
um fotógrafo amador completo3
tem que realizar todas as opera-
ções da arte fotográfica, desde ti**
rar fotografia até] a passagem da
mesma para o papel. Neste caso
é forçado a fazer as revelações,

etc., em casa, embora seja mais
caro.

Se assim quiser poderá obter o
material desejado nas boas casas
comerciais'especializadas em ar»
tigos fotográficos.

Aconselhamos, também, ler ai°
guns livros fotográficos. -••'

Ciência e Cultura

SR. OSIAS VALADA1 ¥*J$r
choeiro do Itapemirim — Esta*
do do Espírito Santo,

"Agradeceria a remessa
¦ dos dois últimos números da

revista "Ciência e Cultura .

Solicitamos ao prezado leitor
dirigir-se diretamente à redação
da magnífica revista " Ciência ©
Cultura", órgão oficial da so°
ciedade Brasileira para o Pro=
grésso da Ciência. .

Endereço: — Dr. José Reis —
"Ciência e Cultura" — Caixa
Postal 2926 — São Paulo — Es-
tado de São Paulo.

Cupom
SR. LUIZ GONZAGA A. gfREZENDE -*- JUIZ DE FORA

— *•... os cupons viessem
em páginas cujo verso
trouxesse assmto sem rm
portãnoia, áe preferência
anúncios..."

Infelizmente nem sempre e
possível, por dificuldades na pa=
ginação é por exiguidade de es-
paço, realizar o que nos pede e
que também J4 tem sido solya-
tado por numerosos outros iei*>
S** RED.

•'Cultus'1

£R. JUST1NO COSTA —
P. ALEGRE — R.G.S.
...o endereço daquela re"
vista..." n

O endereço solicitado é: Rua
São Joaquim, 680, s. Paulo-
Encarnarmos sua carta a *»"
recão da reviste. ^D

i I
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m
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O protozario, o inseto e o ho-
mem agem, em certas situações,
do modo cmpaiávei, mas o
mecanismo quo os faz agir é
muito diverso.

Fixamos um ato corrente na
vida Ue qualquer um Uos três:
a locomoção em busca Ue ali-
mento. No campo do microscó-
pio vemos um paramésio, pro-
tozoárlo ciliado, nadando cm
certa direção; de repente es-
barra num grupo de bactérias,
pára e começa a comê-las. Uma
abelha, voando pelos campos,
pousa numa flor e suga-lhe o
ncctar. Um homem levanta-se,
vai ao pomar, colhe uma laran-
ja e a chupa.

Três atos que, observaUos ex-
eternamente, sfio comparáveis:
uma viagem oue termina pela
ingestão de alimento. Mas ve-
remos que o mecanismo que os
provoca é Ue natureza bem di-
ferente. No paraméclo é um
simples reflexo; na abelha, um
instinto; no homem, um ato
Inteligente.

As etapas da conduta
Ncs nossos exemplos, como

em qualquer cutro sobre a con-
duta dos seres vivos, podemos
distinguir três etapas sucessi-
vas. Primeiro a percepção de
um excitante; segundo a trans-
missão da percepção e sua
transformação em estímulo in-
temo que comanda uma ação;
terceiro esta ação, que é a res-
posta do ser ao excitante.

As diversas condutas de um
mesmo ser ou de vários seres
diferem pela natureza de cada
uma dessas três etapas.

Muitos seres são insensíveis a
certos excitantes por não terem
órgãos capazes de percebê-los.
As respostas variam também de
acordo com os órgãos de que
dispõe o ser para agir sobre o
ambiente.

Quanto à fase intermediária,
a correlação Interna entre ex-
citante e resposta, em geral
pensamos que nos animais ela
é idêntica à que existe na nos-
sa conduta inteligente, porque
temos a tendência de julgar os
outros seres pelo que sentimos
passar-se em nós. Mas experi-
ências cuidadosas mostram que
não é assim.
Percepção dos excitantes

Vários excitante externos são
por nós percebidos e nos le-
vam à ação. A vibração eletro-
magnética, de certos compri-
mentos de onda (luz comum),
e não de outros (ultra-violeta)
impressiona nossa retina. A vi-
bração do ar, que se transmite
aos ossículos do ouvido médio e
finalmente à linfa que enche
o ouvido interno, impressiona
as células sensoriais auditivas.
Certas substâncias químicasdissolvidas excitam as células
gustativas das papilas linguais.
Gases voláveis misturados com
o ar se dissolvem no líquido se-
cretado pela pituitária, mem-
brana que recobre as fossas na-
sais, e impressionam as células
sensoriais olfativas. A pressãoexercida por objetos sobre nos-
sa pele e as diferenças de tem-
peratura são sentidas pelas cé-
lulas dos corpúsculos táteis.

Estes mesmos agentes, queem nós desencadeiam muitas
vezes um ato definido, em ou-
tros seres podem não ter o me-
nor efeito, por falta de órgãos
sensíveis a eles. E quando ês-tes existem, podem ter umaacuidade maior ou menor queos nossos, ou ser sensíveis a mo-dalidades diferentes dò excitan-te; ,é o caso de insetos que per-cebem a luz ultra-violeta, paranós invisível.

Portanto não é lícito esperar
que os animais tenham do mun-do a mesma noção que nós. Ca-da ser tem o seu próprio mun-do subjetivo, resultante da par-cela de realidade que êle estáaparelhado para conhecer.

A correlação interna
No homem as correlações en-tre excitantes e respostas es-tao longe de ser sempre da mes-ma natureza.
Umas se estabelecem por in-termédio das células nervosastuedulares, outras por meio deeeiulas bulbáres, cerebelares oucerebrais. Umas sâo totalmente«teonsai_»fc_». nufasui maia *u

BIOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS

REFLEXOS E TROPISMOS
menos, ou multo nitidamente
conscientes; umas sfio Ue todo
involuntárias, enquanto outras
são moUlficâvels em graus dl-versos pela nossa vontaüe.
Umas são relativamente inde-
pendentes, enquanto que outrassofrem a influência do estado
emotivo ou de excitantes con-comltantes ou anteriormente
sentidos e fixados na memória.

Enfim, a grande maioria dasnossas correlações são tão com-
plexas e influenciadas por tãodiversos fatores que, na prátl-ca, se torna impossível, a não
ser em casos especiais, prever
qual a reação que determinado
excitante provocará numa pes-soa.

Nos animais, ao contrário,
principalmente nos inferiores,
predominam as correlações sim-
pies, e estas mesmo sâo em nú-mero tanto mais reduzido quan-

Os reflexos
Nossa Íris se contrai invo-

luntariamente, e sem que dis-
so tenhamos consciência, quan-do chega á nossa rotina uma
luz mais forte. Este é o tipo do
ato reflexo propriamente dito:

: Oswaldo FROTA-PESSOA ;

automático e inconsciente. A
excitaçâo, partindo dos olhos,
é conduzida pelo nervo ótico,
chega a certas células cerebe-
lares, das quais parte a ordem
de contração da íris.

O arco reflexo que vai do
órgão sensitivo ao órgão motor
pode passar apenas pela me-
dula. E' o que se prova com
uma rã decapitada que enco-

se bate no tendfio do Joelho, o
abaixamento Ua pálpebra quan-
do se toca no globo ocular, o
ato de procurar um apoio
quando se escorrega.

Os tropismos
O troplsmo é um tipo de

conduta tão primitiva como o
reflexo e semelhante a êle porser também automático e in-
consciente .e\ entretanto, a
reação a um excitante (um
feixe de luz, por exemplo) quedetermina uma direção e um
sentido no campo de ação do
ser; e a resposta é um movi-
mento (ou crescimento, no ca-
so dos vegetais) segundo esta
direção, no sentido que con-
duz à fonte do excitante (tro-
pismo positivo), ou no sentido
contrário (troplsmo negativo).

Por exemplo, muitos insetos

" ~" Bl__«_I , | 1 .n i.. ' _¦¦¦. i

A conduta do paraméclo — esto ciliado, que vem os à esquerda em seu ambiente aquático, ao en-contrar qualquer obstáculo reage sempre do mes mo modo: pára, recua e segue noutra direção,como mostra a linha quebrada, à direita. Esta re ação de fuga só não se desencadeia perante asbactérias que lhes . s ervem de alimento

to mais psiquicamente atrasado
é o animal.

O erro mais freqüente na
apreciação da conduta animal
é julgarmos que suas correia-
ções são do tipo das mais alta-
mente elaboradas que em nós
se processam, isto é, daquelas
onde a inteligência é o fator do-
minante.

As respostas
O que mostra a importância

fundamental da correlação na
conduta é que um mesmo ex-
citante, no mesmo ser, ou em
seres diferentes, pode determi-
nar as respostas mais diversas.

A luz faz alguns animais se
aproximarem dela, enquanto
provoca a fuga de outros. No
próprio homem provocará uma
ou outra destas reações confor-
me, por exemplo, esteja êle â
noite perdido numa floresta ou
seja um fugitivo.

A um mesmo animal, tam-
bém, a luz pode atrair ou afu-
gentar conforme o período de
seu ciclo vital, ou mesmo con-
forme circunstâncias do am-
biente.

Por outro lado, diversos ex-
citantes podem conduzir a rea-
ção idêntica. E também as sen-
sações de vários excitantes po-dem ser integradas dentro do
ser numa sensação única quo
provoca uma única resposta.

lhe a perna quando a belisca-
mos.

O caminho por onde passa o
Influxo nervoso, desde o órgão
sensitivo até o efector, isto é,
o arco reflexo, pode ser mais
longo ou mais curto, interes-
sando um número variável de
células.

Um arco reflexo simples é
composto apenas de duas cé-
lulas nervosas. Quando encos-
tamos o dedo inadvertidamen-
te numa chama, imediatamen-
te recolhemos o braço, antes
mesmo de termos consciência
da queimadura. A sensação é
recolhida pelas terminações de
uma célula nervosa sensitiva,
que a conduz à medula, onde a
comunica aos prolongamentos
de uma célula motora que leva
aos músculos do braço a or-
dem de contração. E' certo
que outras células conduzem a
sensação ao cérebro, mas esta
chega lá depois de termos rea-
lizado o movimento defensivo
inconsciente.

Outros reflexos interessam
três células nervosas, servindo
a terceira de intermediária en-
tre a sensitiva e a motora.

Exemplos de reflexos são o
espirro, a tosse involuntária,
um pulo que se dá quando se
leva um susto, o lançamento
da perna para frente quando

têm fototropismo positivo, isto
é, se encaminham para o lado
de onde vem a luz, enquanto
outros fogem dela (fototropis-
mo negativo).
Certos autores preferem cha-

mar a esta cenduta dos ani-
mais de "taxia", reservando o
termo tropismo para as rea-
ções dos vegetais.

As plantas são denominadas
pelos tropismos, mas como são
fixas, sua reação, em vez de
ser de locomoção, é de cresci-
mento orientado de acordo
com a direção do excitante.

O fototropismo positivo dos
caules jovens se traduz peloalongamento das células de
sua face menos iluminada de
modo que o caule se volta parao lado de onde vem a luz. O
hormônio de crescimento dos
vegetais (auxina) é que pro-duz tal alongamento; êle é
encontrado em maior quanti-dade na face do caule menos
iluminada, ficando assim ex-
plicado porque a face ilumina-
da cresce menos.

Vemos por êste exemplo co-
mo o mecanismo do tropismo
vegetal é totalmente diverso
do do animal .

Um caule que cresce em di-
reção â luz não "percebe" esta
luz nem tem células nervosas
de nenhum tipo. A luz influi

Sociedade Brasile ira para o Progresso da Ciência
Em continuação ao seu pro-

grama de conferências a S.B.
P.C. fará realizar na próxima
segunda-feira, dia 28, às 20,30
horas no Salão Nobre da Pa-
culdade Nacional de Filosofia,
a avenida Antônio Carlos, 40, 4o
andar, as seguintes conferên-
cias: "Sobre o fomento e a or-
ganizacão da investigação cien-

títLaot m, «aoa nartllffUêS". OClO

prof. Celestino da Costa, cate-
drático de Histológia e Embrio-
logia da Faculdade Médico-Ci-
rurgica de Lisboa e a do prof.
H. B. Maitland, da Universida-
de de Maisseter, Inglaterra, sô-
bre o tema: "New works in VI-
rose, specialed varíola and vac-
chie." E no dia 31, terça-feira
no mesmo local e hora, o prof.Heidelberarer da Columbia Uni-

versity pronunciará uma conf e-
rência sobre imunologia: "Imu-
nização com antigenos purifi-cados." .

Aproveitamos a oportunidade
para convidar os nossos leitores
para assistir essas interessantes
palestras promovidas pela So-
cledade Brasileira para o Pro-
ttrmstae, úm. CUâaoia

nos processos químicos que so
passam nas células vcgotais,
inibindo a formação do hor-
mônio «e crescimento, o quoredunda automaticamente na
respotta Uo caule crcscenUo
para a luz.

O gcotroplsmo positivo das
raízes o negativo Uos caules,
que faz aquelas crescerem pa-ra baixo e estes para cima,
também parece depender de
uma distribuição assimétrica
do hormôn o Ue crescimento,
devido â força de gravidade.

Vemos, pois, que estes tro-
plsmos vegetais são respostas
lentas, dependentes do alon-
gamento paulatino das células,
sob a ação da auxina. Mas há
vegetais que respondem a cer-
tos excitantes de maneira re-
lativamente brusca, o que
aproxima estas reações dos re-
flexos animais.

Examinando o mecanismo
que produz os movimentos da
sensitiva (Mimosa pudica) vé-
se, porém, que tai semelhança
é apenas superficial. De fato,
não há aqui órgão sensorlal
especial, nem células próprias
para transmitir a sensação,
nem órgãos contrateis com os
músculos.

Um contato, como queimadu-
ra, um choque elétrico, são
igualmente capazes de fazer
fechar os folíolos da senslti-
va. Êste movimento é devido
ao aumento da permeabilidade
das membranas das células de
certas excrecências que há na
base dos peciolos. Tal aumen-
to de permeabilidade permitea saída d'água das células, de
modo que elas murcham e o
folíolo correspondente se do-
bra.

Que é que faz com que au-
mente a permeabilidade das
membranas? Não é nada pare-
cido com um influxo nervoso;
é uma substância que se pro-
duz instantaneamente no pon-
to excitado e se difunde ató
as excrecências. De fato, a
reação continua a se dar, se
intercalarmos no percurso um
tubo com água.
As reações do paramécio

Em certos seres inferiores os
únicos tipos de conduta são re-
flexos e tropismos. O paramé-cio, por exemplo, tem geotro-
pismo negativo, por isso vive
na superfície das águas. Mas
seu tipo de conduta mais im-
portante é o reflexo de fuga
Seu mundo subjetivo é de uma
simplicidade extrema. De fa-
to, êle parece sentir diversos
excitantes da mesma maneira:
como um obstáculo à sua mar-
cha.

Se o paramécio vai nadando
e encontra um fragmento de
planta, um outro protozoário,
uma região muito ácida, ou
iluminada demais, ou ainda
muito fria ou muito quente,
reage sempre do mesmo modo:
pára, recua um pouquinho e
avança de novo noutra dire-
ção. Todos esses excitantes
tão diversos têm para êle a
mesma significação, e a eles
responde sempre com o mes-
mo reflexo de fuga.

Se encontra, porém, objetos
de certo tipo que êle reconhece
possivelmente por uma sensi-
bilidade táctil especial, desen-
cadeia-se o reflexo de deglu-
tição: pára, e movendo ape-
nas os cílios peribucais vai ae-
vorando os objetos. Em geral
estes são bactérias de que se
nutre, mas a mesma reação se
dá ante inúmeros objetos sem
valor nutritivo que têm para
êle poder excitante idêntico ao
das bactérias: fragmentos de
papel ou de linha, pó de cer-
tos corantes, etc.

Toda a vida do paramécio 6
dominada por alguns tropismos
e reflexos simples. Em outros
animais inferiores o mesmo se
dá. Mas, à medida que exami-
namos animais mais adianta-
dos, vemos esses tipos elemen-
tares - de conduta se entrosa-
rem, se completarem, se Ini-
birem, de modo cada vez mais
complexo até chegarmos a um
tipo de conduta mais elevada,
o ínstintOo.
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àm areias monadtlcaj estão na ordem do dia.
Atendendo a tantas ponderações esclarecidas, par-

lido* d* círculos científicos, técnicos, econômicos e
militares, o nosso Governo resolveu suspender a

n^iu.u d*s areias iuoiiaztiic.ii e de quaisquer oi*
irvs minérios, que contenham urânio, tório e outros
elementos Baets, 8e houve exportação, nunca será
da monazita natural, mas somente depois de trata-
da qalmiearacnte e retidos no pais os sais ou rest
du.«\ que contenham tório e urânio.

O Brasil segue, dessa forma, o exemplo da In
dia, que já há bastante tempo adotara Idêntica
medida, proibindo da maneira mais radical a ex
portaçáo, inclusive para a Inglaterra, sua melhor
aliada. E note-se que nossas reservas são de cerca

de 1M.9O0 toneladas, segundo cálculos otimistas,
o qoe e menos de um vigésimo da reserva indiana!

\urna será demais salientar o acerto da me
dida. O Brasil e a Índia, como possuidores das
maiores reservas de tório do mundo, estavam na
obrigação de guardar zelosamente o metal que, mais
dia menos dia, será utilizado como "combustível

atômico". O tório representa hoje matéria prima
dc excepcional valor: juntamente com o urânio, sua
posse é fundamental para os países que pretendem

utilizar a energia atômica.

lá há decênios vínhamos extraindo toda uma
série de minerais uraniferos, como a djalmaita, a

mirrol.ta, a samarsquita, a pechblenda e outros. Es
ia riqueza imensa ia para o estrangeiro, na sua
maior parte exportada clandestinamente, de mislu
ra com outros minérios, passando muitas vezes por
cassiterita e por rutile, por columblta e ilmenita.

quando eram vendidas, não alcançavam as areias
mc-oaxiticas senão preços vis, como nos assinalou
um técnico autorizado, o engenheiro Alberto I.
Ericbscn, diretor da Divisão de Fomento da Produ
Cão Mineral: "Com base nos estudos do engenheiro
Resk Franja, com o qual estão acordes todos os
seus colegas, a reserva remanescente de monazita
no Estado do Espírito Santo, nela incluindo-se os
resíduas das antigas minerações, não chega, talvez,

a 50 mil toneladas, ou seja menos da quantidade
de monazita até aqui exportada clandestinamente
c-mo lastro dos navios, a preços verdadeiramente
vis"*.

Vale a cena esclarecer este parte ilus lastros
de navios, para mostrar atô que ponto criminoso

tem ido a nossa negligência .na dissiparão de uma
de nossas maiores riquezas. Remontemos aos fins

do século passado. Pela costa sul do Estado da Ba
bia apareceu um inglês chamado Gordon, trazendo
embarcações carregadas de mercadorias. Pará não
regressarem vazias — teria explicado o astuto inglês
— tornava.se necessário lastreá-las. Para tanto, na
&a raais simples e melhor que aproveitar a simples
areia das praias, muito especialmente quando se tra
taxa de ura tipo dc areia escura... Havia tanta areia...

Mas, de latro e» lastro, praticamente n •fcgolarant
os depósitos de areias raonazHtcas do município de
Prado, por sinal que as mais ricas do Estado! CO
modaraente, sew pagar um real de Irapôsto, Ia ao
foram, conduzidas po* Gordon, milhares e milha
res de toneladas de areias monazitlcas, dlretamen-
te para ai fábricas de camisas para bicos de gás.

O argumento de que no Brasil muitos são oi
empecilhos de ordem técnica ou econômica que

viriam entravar a metalurgia dos metais das ter
ras raras, entre nós, já não procede, quando se
sabe que duas usinas químicas em São Paulo (a
"Orqulma" e a "Oxlmetal") Já estão produzindo

cloreto e sulfato de cérlo por custo perfeitamente
razoável.

Assinalemos, entretanto, que o otimismo des
pertado pelo acertado ato do Governo em certos
círculos técnicos e científicos, não pode ser dlssi
pado: à medida Inicial se devem seguir várias ou-
trás, de grande Importância, tais como a prospec
ção cm larga escala e em todo o território nacional,
a fim de que possamos em breve possuir dados con
cretos e exatos sobre nossas reservas de tório e de
urânio; a instalação de laboratórios de pesquisas,
análise e medição de areias monazitlcas; o auxílio
para a Instalação de usinas de beneficiamento das
areias.

Se a medida virá praticamente liquidar a fio
rescente indústria brasileira de extração da mona-
zita, localizada principalmente no Estado do Espf
rito Santo, é justo que os poderes públicos cogitem
de proporcionar facilidades para a organização da
indústria de beneficiamento, aparelhando-a convc-
nientemente, para realizar desde a simples separa
ção eletro-magnétlca das areias monazitlcas em mo-
nazita, ilmenita e zircónio, até a industrialização
subseqüente, com a produção do oxido de cério,
produto básico na industrialização.

São, todas, tarefas Importantes e que reque
rem boa orientação do Governo. Nelas muito pode
cooperar e esclarece* o Conselho Nacional de Pes
quisas, que muito em breve Severa ser criado, em
lei a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Cum
pre ainda não esquecer, pela relevância, a questão
da formação de técnicos capazes de enfrentar e
resolver com autoridade os problemas da obtenção
da energia atômica no Brasil.

Procurando bem esclarecer nossos leitores sô
bre tão momentoso assunto, que acabou de provo-
car tão acalorados debates mas que, felizmente, pa
rece caminhar para uma solução perfeitamente de
acordo com o interesse nacional, apresentamos em

CIÊNCIA para TODOS algumas noções que nos
pareceram úteis à compreensão da importância de
que se revestem, no mundo de hoje, as areias
monazitlcas.

QUE SÃO AS AREIAS
MONAZfTICAS?

As areias monolíticas constituem
fonnaeão sedimentar que resulta,
so Brasil, do acúmulo dos grãos
minerais de rochas arqueanas da
Serra do Mar. Em nosso país en-
centramo-las nas praias da costa,
des«!e Porto Seguro, na Bahia, até
a faz do rio Paraíba, no Estado do
¦fo.

E* muito variável a sua composi -
«ão mineralógica: geralmente são .
foircadas de monazita (de 4 a 6<Ki,
variando em geral de 10 a 15%);
llmomira (IO * 70%, sendo a maior
freqüência «Se 40 a 60%); zirconita
Í3 a 39%. geralmente 10 a 12%);
«¦uai*?© (l a $0%, geralmente 20 a
2S"v>; gramadas (em módia de 2 a
3*f,): jmasrraetiifca, cm proporções
idfiiicas às das granadas.

A monardia éuro fosfato de ter-
ras rasas do sruoo de cério e que
wb^ii um ttôr variável de oxido
de tarso, de 1 a 2(1%. Na mona-
Üta brasileira, a média do con-
teu'*© de tõrlo é de 6 a 7%. A
anoBaaãta indiana apresenta de 9

O INTERESSE PELAS
AR£!AÇ MONAZmCAS
ííos ultimes mios do século pas-

sado. a monazita tornou-se a
principio responsável pela intensa
firocma das areias. E' que, graças
aos tralsftlfcos de Auer, como vere-
mos mais adiante, as camisas dos
bicos de sas na^s^^m a ter em
«ua eomnosicãt» 5)9% de oxido de
torio e 1% de. oxido de cério, um
dos metais das terras raras. Como
jrrande era o consumo, àquela
ér*«*n». das camisas de bicos de rãs,
jrra»»-*e também feri* rfe ser a im-
jwriíweSa do mineral em oue se
*nc©nt*T»iram reunidos os dois me-
ta»"" "»*»"wiifl!',s {.ryf ç»ia coffecçno.

C»»ra o advento das lâmnadas
elétricas, re»tu?3*i-se dn muito • o
te*wêsse wla monazita.

Ela nassou a. ser procurada, ape-
a-as t*I«ws . elementos das terras
raras

Feueo antes ia última guerra, as
areias novamente voltaram a
ser winlt--» procuradas. D^sta vez,
a ilmenita era a nrincinal *es-
ponsâvl nela procura. A ilme-
Bita, titanato de ferro, nossibi-
líia as n»«n««"í«as aplicações In-
dusfr*»-<; «»*• t^tlnio. tais como a
Bea ferre-tifãnif» usa*a n* redu-
«fio d» aço; a a«*ic3o do titânio ao
aeo. eom a fn^iidnde de aum^n-
rar-the *. resist.«ncf-» ?os K^fnrr.nt
cie te^fSor ã •xi;*«rj'-5.i de li«ras
com • tungstênio utilizadas nas

peças de corte em virtude da ex-
trema dureza; a obtenção de 11-
gas com o cobre e com bronze
e alumínio, esta última de gran-
de resistência à ação da água do
mar.

Agora, em virtude de sua im-
portância nos processos de libera-
ção da energia atômica, voltou o
tório a trazer a monazita à situa-
ção de mineral mais interessante,
nas areias monazitlcas.

AS TERRAS RARAS
Até há bem pouco tempo, nas

aulas de química nos cursos secun-
darios, os chamados metais das
terras raras constituíam quase quo
exclusivamente uma singularidade,
sobre a qual os professores costu-
mavam passar um tanto apressa-
damente. Pois não vinham iles,
de certa maneira, quebrar a har-
monia maravilhosa da classifica-
ção periódica dos elementos, idea-
íizada por Mendeleef? Valia a pena
salientar alguma anomalia naque-
Ia tábua maravilhosa com que
costumam extasiar-se os que se
iniciam na química, a ponto de
ficar na dúvida se devem conside-
rar Mendeleef como um grande
químico ou um grande profeta?
Não se tornaria difícil explicar a
alunos curiosos, mas de ainda de-
ficiente formação na química, o
por que da inclusão dos 15 metais
das terras raras, de números atô-
micos sucessivos, numa única casa
da classificação periódica?

De qualquer forma, a verdade é
que quase todos nós, que no curso
ginasial tivemos a cadeira de qui-
mica, dela saímos pouco conhe-
cendo a respeito dos metais das
terras raras.

Parece que o mesmo não há do
suceder a nossos filhos, já que sô-
bre as terras raras se acha funda-
da atualmente uma próspera e
importantíssima indústria: os me-
tais raros foram ainda recente-
mente, nos Estados Unidos, inclui-
dos no programa de energia atô-
mica e ó relatório da Comissão de
Energia Atômica dos Estados Uni-
dos, relativo aos anos 1947-1943,
publicado há pouco, assinala os
notáveis progressos constatados na
preparação de formas purificadas
dos metais das terras raras. Ató
agora foram obtidos praticamente
em estado de pureza o lantânio,
o cério, o praseodímio, o-neodímio,
o samário, o gadolínio e o itérbio.
O relatório mostra também que a
procura dos minerais que contêm
terras raras é hoje maior do quo
a oferta, o que faz prever um de-
«envolvimento ainda maior, tanto
das indústrias de extração como
dê beneficiamento.

A química industrial é bem di-

AS AREIAS
um cirurgião do exército sueco,
um professor finlandês, um qui-
mico tcheco, um barão austríaco.

Naquela rocha negra encontra-
da na aldeia sueca, seriam assina-
lados Inicialmente dois novos ele-
mentos que, mais tarde, graças
ao trabalho paciente de vários
químicos, se desdobrariam, até
atingir o número de quinze, u sa-
ber: lantanlo, cérlo, praseodimio,
neodimlo, llinlo, samário, európlo,
gndolinlo, térblo,. dlspróslo,. hól-
mio, érbio, túlio, ltérblo lutéclo

cia e, principalmente, dos espec-
tros de ralos X.

A separação requer eomnlica,
dos processos de fracionamento
especialmente os de cristalização
fraclonada, sempre controlada a
pureza das preparações obtidas
mediante o auxilio de métodos ri-
slcos, sobretudo espectroscópicos.

Tais dificuldades e a Incerteza,
na determinação do número exato
dos elementos das terras raras le-
voa Crookes, em 1886, a sugerir,
como única explicação aceitável

^H^H ^H^^HIIm ^^vSMB^BSSgBaSsrffl :*lv/¦"JMJH.^ny-

Entre as utilizações industriais que vêm encontrando átua:mcn,.e os
metais das terras raras, incluem-se a fabricação de lentes fotográficas
aperfeiçoadas, a fabricação dc óculos contra o sol, a fabricação de

-¦¦ pedras para isqueiros.

ferente da dos ginásios. Não pára
nunca. Pacientemente, no decor-
rer de muitos anos, os químicos
estudaram detidamente a "singu-
laridade" das terras raras e para
elas procuraram encontrar aplica-
ções práticas.

Foram bem sucedidos. Hoje,
com toda a certeza, as chispas que
partem da pedra do isqueiro do
leitor são devidas a um metal das
terras raras. As camisas instala-
das nas lanternas de querosene
devem seu brilho à presença de
outro daqueles metais. Lentes
muito melhores, para câmaras fo-
tográficas e instrumentos óticos,
foram obtidas graças a um outro
metal das terras raias: o lantânio.

A HISTÓRIA DAS TERRAS
RARAS

E' história já bem antiga: co-
meçou em 1794, quando o quími-
co Gadolin descobriu, numa rocha
de côr negra, encontrada na pe-
quena aldeia sueca de Ytterby, o
oxido de um novo elemento que
seria denominado ítrio. O cenário
da história ora se desloca para a
aldeia de Ytterby, ora para Paris,
ora para Heidelberg. Entre seus
personagens principais, incluem-se

Só em 1936 liar ris, Hopkins e
Yntema anunciaram a descoberta
do llinlo, o elemento 61, o último
dos metais das terras raras. Isto
quer dizer que a busca se prolon-
gou pelo espaço de 132 anos! Du-
rante êste período, nada menos de
90 elementos foram sucessivamen-
te descritos como integrantes da
serie. A titulo ilustrativo, da-
mos os nomes propostos para ai-
guns dos elementos hipotéticos
das terras raras: Junonium (Thom-
son, 1811), vestlum (Gilbert, 1818),
didymlum (Mosander, 1841), do-
narlum (Bergemann, 1851), wa-
slum (Balir, 1862), mosandrium
(Smith, 1877), philllpplum (Dela-
fontaine, 1878), norweglum (Dahl,.
1879), incolnitum (Crokes, 1886),
austrlum (Linnemann, 1886), rus-
eium (Chroustschoff, 1889), kos-
mium e neokosmium (Kosmann,
1896), vlctorlum (Crookes, 1898),
etc. Estes supostos elementos, pô-
de-se verificar mais tarde, eram
na realidade misturas.

Várias razões determinaram
que, por muito tempo, reinasse
incerteza no que se refere ao nú-
mero exato de elementos perten-
centes ao grupo. Citamos algumas:
a extrema analogia das proprieda-
des de seus compostos, a ocorrên-
cia conjunta na natureza, deter-
minando dificuldades técnicas,
quase insuperáveis, no seu fracio-
namento. Nos metais das terras
raras, falham os métodos químicos
de identificação e torna-se mister,
para obter indicações mais ou me-
nos seguras sobre a sua identlda-
de, recorrer a métodos físicos de
análise, entre os quais devem ser
citados a determinação das cons-
tantes magnéticas, dos espectros
de arco e de centelha, dos espec-
tros de absorção, de fosforescên-
cia, de reflexão, de incandescên-

para o fato, a hipótese de que tõ-
das as terras raras constituíam
modificações do mesmo elemento
(a noção dos "meta-elementos").
Esta hipótese de Crookes não foi
aceita pelos químicos por ir cie
encontro a uma das bases da teu-
ria atômica de Dalton.. Assinale-
se, entretanto, o valor da hipóte-
se como precursora da. teoria dos
isótopos.

Só com a fixação ca noção de
número atômico, pela lei de Mo-
seley, que estabeleceu a relação
entre a freqüência das raias ca-
racterísticas do espectro Ròntegcn
dos elementos e o número de or-
dem do elemento no quadro pe-
riódico (número atômico), tornou-
se possível determinar o número
exato de metais das terras ra-
ras.

A DESCOBERTA E A APU-
CAÇÃO DOS METAIS
DAS TERRAS RARAS

Dos metais raros, o praseodí.»
mio e o neodímio foram desço-
bertos por Karl Auer, químico
austríaco, pr-iigo discípulo de lio-
bert Bunsen, e que foi também
o primeiro a encontrai aplicação
prática para os metais raros.

Em 1885 Auer misturou um
composto de tório — elemento
químico radioativo mas que não
pertence ao grupo das terras ra-
ras — com um por cento de cério
— o mais útil de todos os metais
raros 

'—, 
formando um vidro es-

pecial com que passou a fabricar
camisas para os bicos de gás. O
resultado foi excelente, com a pro-
dução de uma luz muito mais
clara e brilhante. Tal foi a ori-
gem dos bicos Auer que em pouco

As lentes de dídimo, uma mistura de metal» dt terra» raras, eliminam 90% do reflexo W"JJjJ
determinado pela chama amarela do sódio. As fotos da direita mostram, em?clm», como a «na™
brilhante torna mais difícil o trabalho e, em baixo, como a lente permite ter nitidamente *s «*

tremidfcdes dos tabos a soldar.
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monazíticas
tempo •« 6t|»ii»eimw po* todo o
mundo e passaram a ocupar 4tí OM
operários em «ua fabricação. Aut-r
com «les tornou-se milionário.
Comprou magnífico castelo e.
mais tarde, foi agraciado pelo Inu
pendor Pianclsco José cora o U-
tuio dc Barão Auer von Welsbach.

posteriormente, Auer associou •
ferro a outros metais faros, para
produção de centelhas num accn-
dedor automático de cáa.

uos quinze metais uas terrasi nu
tas, só alguns sao de Importância

na técnica fotográfica, na indas»
trla de anlllna* e como catalibauor
em um processo de fabricação no
ácido sulfúrlco O oxalato de ce-
rio vem encontrando emprego cor.
rente em medicina, contra as
náuseas,

O neodlmlo, descoberto por Auer,
é hoje bastante empregado como
material destinado a emprestarbrilhante colorido a cristais ti-
nos Seu emprego torna multo
caros oa objetos: um simples co-
po de cristal utiliza, para sua co-

A lente de lantânio em tuna câmara fotográfica possibilita a obten-
 çâo de fotografias mais nítidas e rápidas. -———

loração perfeita, de S a 1S dólares
de neodímio.

Em pequenas quantidades, o
neodímio elimina a cor amarela
que se apresenta em certos vi-
dros. Os óculos escuros contra o
sol. quando de boa qualidade, ge„
raimente possuem certa quantl-
dade de neodímio, graças A capa-
cidade do metal de proteger a
Vista contra' os ralos ültta-vio-
letas.

O lantânio foi descoberto no
ano dè Í839 por Kàrt MWâhder,
cirurgião do exército suect .**?
bastante utilizado sob a forma «te
compostos, de sais. Em 1930 cons-
tatou-se que • emprego do *an-
tânio em lentes de câmaras W
tograncas determinava a obten-
Cão de fotos mais claras e preci-
gas. Durante a última guerra, en-
controu larga utilização nas ca-
matas aéreas utilizadas na toma-
da, de grande altura, de fotogra-
fias de objetivos militares. Hoje,
as lentes fotográficas dé boa qua-
lidado incluem o lantânio em sua
composição.

comercial: principalmente 0 cèno,
9 lantânio e o modímio.

O cério foi obtido há mais de
ura século pelo grande químico
sueco Berzelius. Entretanto, s6
após ingentes esforços, em 1911,
o dr. Alcan Hirsch, da Universi-
dade de Wisconsin conseguiu o»-
tê-lo sob estado de pureza (98%).

Sob a forma de compostos m-
versos, o cério encontra Infinida-
de de upos industriais. Lembremos
que cada uma das quinze miinoeg
«le camisas de bicos de gás que
ainda hoje são fabricas anualmen.
te, utiliza pequena parcela de ce-
rio. Nas pedras de isqueiro entra
o cério. Na fabricação do torto
e do zircôn o sob forma metálica,
o cério participa como redutor.
Na ótica, encontra várias aplica-
Ções. Misturado com o titânio mé-
tàljco. empresta ao vidro delicada
cor amarelada Na metalurgia, en-
contra aplicação em várias • gasanetàlicas; B' empregai o na ta-
fbricaçâo de tampadas terapeuti-
«as. o sulfato de cério é utUteaao

Atualmente várias misturas OS
metais raros eucontram iini.or.au-
tes USOS industriais. A i»..m.|i;U
delas é a cuamaua a.u.mo. rvsi«
duo da monazita após a exuavao
do cério Vem sendo emprega aa
na fabricação de vidros incoiorcs,
lentes à prova de reflexos e —
como o neodímio que contém —
para eliminar ou pelo menos re-
«luzir a absorção de ralos ultra-
Violetas em óruios contra o soi.

Alguns cloretos de metais das
terras raras «èm sendo aplicados
a artigos tezteU, para toma-los
impermeáveis Os íluorctos-ouuoa
vóm sendo utilizados nos núcleos
dos ciectrodos de carvão que se
utilizam nas luzes de arco. de tão
largo emprego no cinema e na te-
levisão Serrem para fazer cora
que a luz produzida quando a em-
tricldade salta entre os elcctroaog
do arco, seja de um branco uri-
lhante. Êste é sem dúvida o uso
Individual mais Importante dos
metais raros.

O ILINIO
Vale a pena assinalar, por pi-

toresco, que até hoje se desen-
volve controvérsia cientifica a pr0-
póslto do último metal das ter-
ras raras descoberto: o elemento
SI, que vem sendo conhecido si-
multaneamente por três nomes —
lUnlo, florôncio e prometeu.

A analogia de propriedades, que
Já vimos ser multo acentuada em
toda a série de terra» raras, mais
evidente se apresenta quando sao
considerados dois elementos con-
tiguos. ora, cedo chamou a aten-
Cão dos pesquisadores as diferen-
ças bastante sensíveis entre o neo.
dimio e o «amário, mu .to mais
acentuadas que entre quaisquer
outros elementos do grupo, em-
bora se encontrassem contíguos.
Assim, verificações cuidadosas au-
torizaram a suspeita de existência
de uma lacuna entre o neodímio,
a que coube o número 60, e o
samário, a que coube • numero
«2. Pteviu-se, dessa forma, que
ainda havia uma terra rara P°r
descobrir. Vários pesquisadores
lançaram-se em campo e final-
mente, em 1926 nas frações in-
termediárias das cristalizações dos
compostos de neodímio e de sa-
mário, por meio da espectrograiia
de raio X, Barris, Hopkis e Vnte-
tua identificaram novo metal a
que denominaram illnio. Ao se
espalhar pelo mundo a noticia da
descoberta do elemento 61, Luigi
Roíla, diretor do Instituto de Qui-
mica Geral e Inorgânica da Heai
Universidade de Florença, na ita-
lia, conjuntamente com Lorenzo
Fernandes, Uvre docente da mes-
ma universidade, reclamaram a
prioridade da descoberta, uese-
jando confirmar as pesquisas ini-
ciais sobre o elemento recém-des-
coberto, haviam depositado os re-
suitados obtidos, em uma sobre-
carta lacraia, aa "Reale Academia
dei tiãcèi". Divulgott-se então o
texto da nota prévia secreta Por
êle, verificou-se que na verdade
Rolia e Fernandes haviam iden-
tificado anteriormente o elemento
61, para o qual haviam proposto
o nome de florêncio.

Como se nào bastasse a contro-
vérslã suscitada por êste fato. re-
centemente um grupo de cientls-
tas que criaram isótopos radio-
ativos do eiemento. propuseram
ura novo nome: prometeu.

Até agora ainda não foi o de-
mento 61 encontrado na nature-
za. As amostras do elemento fo-
ram obtidas através dd bombir-
deamento do neodímio com neu*
trónios.

OS METAIS RAROS E SUAS APLICAÇÕES
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Lantânio
Cério

Praseodímle

Neodímio
Ilínio

Samário
Európio
Gadolínio
Têrbio

Hólmio
Érbio
Túlio
Itérbio,
ttitêclo

Símbolo

ta
Ca

Pr

Nd

Sa
Eu
Gdw
Ho
Er
Tu
Yb
Lu

, N. atômico j

51
58

= m ¦

, ¦ 63 ¦ i
! ;•-;¦ -64

68
»-?¦•-¦ ¦••-&-. ¦¦¦-¦

t%
71

APLICAÇÕES

P»sT-
Lentes para câmaras fotográficas
Mangas para lâmpadas, espelhos óticos,

mentos para vidros, ligas
Misturas de metais raros para núcleos de

carvões voltaicd* , .,:,,.
Vidros coloridos, filtros para raios ultravioleta
Sen Isolamento ainda não foi de todo. com-

provado *
Fósforos tafravermelhoa

. . .».--. 4

Pouca utilização ,

Ocorre em misturas de minerais; raros
Usado em misturas L

nenhum possui usos
importantes, isolada-
mento

n 1

RÁDIO
ONDAS CURTAS

O 

LEITOR, por certo, tem
em sua casa um receptor
de ondas curtas. Está

acostumado a sintonizar os pro-
gramas da BBC de Londres, da
Voz da América e outros.

Deve se lembrar também, que,
durante certos períodos, estas
estações transmitem numas de-
terminadas freqüências que sao
mudadas sem outros períodos.

Qual a razão desta troca?
As chamadas ondas curtas

abrangem todas as freqüências
entre 3.000 e 30 000 quHodclos.
De um modo geral, qualquer
onda desse tipo. partindo da
antena transmissora, refete-se
nas camadas superiores da at-
mosfera e volta a superfície ter-
res tre. chegando & sua antena.

Mas nem sempre Isto aconte-
ce, pois. às vezes, essas cama-
das alteram-se, provocando an-
gulos de reflexão diferentes: Já
neste caso, a onda refletida nào
chegará à antena receptora, que
ficará então na chamada "área
do silêncio"

Se. no entanto, fôr emprega-
da uma freqüência diferente, o
angulo de reflexão o será tam-
bém, e possivelmente as condi-
ções de recepção serão propi-
das para uma bõa audição da
estação desejada.

Também as manchas solares
e as auroras boreais e austrais
revelam-se como causadoras de
interferências na rádio-difusào
de ondas curtas

TELEVISÃO EM COR
Não se chegou ainda a uma

solução para o problema da te-
levisão colorida, nos Estados
Unidos.

Recentemente, porém, o pre-
sldente da Comissão Federal de
Comunicações, sr. Wayne Coy,
fez considerações acerca dos
três principais sistemas apre*
sentados

Sobre o da C.B.S., disse o
sr. Coy que, embora estivesse
sendo desenvolvido e aperfei-
coado hâ mais tempo que os ou-
tros, e que produzisse boas ima-
gens, usava o filtro mecânico»
que limitava o tamanho das
Válvulas de ralos catódicos em
12 polegadas. Além do mais,
mudava os padrões de trans-
missão em dois importantes
aspectos, e ainda, os receptores
atuais precisavam de adapta-
dores para receberem os pro*
gramas coloridos.

Falando em seguida sobre o
sistema da R. C. A., citou fatos
técnicos que impedem a re-
transmissão dos programas co-
loridòs por melo dós atuais ca-
bos coaxiais. Notou ainda os
problemas de adaptação dos
atuais receptores, à televisão em
cõr

Sobre o sistema da Color Te-
levlsion Inc.. fez lembrar que
as duas primeiras experiências
haviam fracassado e que outra
tentativa estava programada.

Finlmente concluiu que hão
hâ um sistema Já Inteiramente
desenvolvido. Teceu ainda ou-
trás considerações de ordem
técnica e econômica, frisando
que não podia dar nenhuma
opinião defintiva. devido &
complexidade do assunto.

MICROSCÓPIO ELETRÔXK0
Há atualmente cerca de três

centenas de microscópios ele-
trõnlcos no mundo. Esses mo-
liemos e complexos aparelhos
dão uma ampliação de cem mil
vezes.

Embora este seja o limito
prático, teoricamente a amplia-
ção pode chegar a ser de du*
zentos milhões de vez?s.

DETETOR DE MENTIRAS
Um tipo simples de detetor

de mentiras pode ser construído
da seguinte maneira: utiliza-se
um "ohmmeter" »apare. i. o
destinado a medir resistência
elétrica), colorando suas pontas
de prova nas mãos da pessoa a
ser Interrogada. A face do me-
didor não deve ser mostrada a
esta pessoa. Ao fazer uma de-
terminada pergunta, deve-c^
observar a agulha do medidor.
Uma emoção causada por uma
pergunta embaraçosa, orno
por exemplo, uma moça psr-
guntar a um rapaz "você gosta
de mim?", fará a agulha mar-
car uma resistência elétri~a
menor, pois insensivelmente o
interrogado fará maior pr**ssão
nas pontas de prova do "ohm-
meter".

Não há. na maior parte dos
casos, perigo de choque, pois a
maioria dos aparelhos citadüu
empregam baterias de baixa
voltagem (3 a 9 volts).

Por via das duvidas, será me-
lhor fazer uma verificação aa-
tes de ser fe^a a brincadeira.

TELEVISÃO
As estações de televisão da

costa leste dos Estados Unidos
estão ligadas entre si e com aa
do centro, por meio de cabos cs-
peciais. os coaxiais. que são da
custo elevadíssimo.

No entanto, a ligação entra
dois importantes centros do les-
te, New York e Boston, é feita
por meio de transmissores e re-
ceptores de freqüência mu to
elevada, situados entre essas
duas cidades.

Este mesmo tipo de ligação,
que emprega estações retrans-
missoras automáticas, é usa-
do atualmente na Inglaterra,
entre as emissoras de TV aa
BBC., situadas em Londres
e Birmingham. Esta ultima es-
tação é a mais possante do
mundo e retransmite os pro-
gramas da emissora de Loa-
dres.

Embora seu raio de ação se*a
calculado em oitenta quilome-
tros. espera-se que atinja loca-
lidades situadas além deste li-
ittlte.

VÁLVULA DE TRANSMISSÃO
Anuncia a RCA a fabricação

da mais potente válvula ue
transmissão do mundo, capai
de produzir uma saida de om-
nhentos quilowatts, em servi-
ço continuo. Apesar de sua po-
tência, esta válvula pesa so-
mente 135 libras. A fim de dis-
slpar o calor produzido, é em-
pregado resfriamento por água
corrente.

«ARO - UM NOVO PLANETA
O pequeno planeta áescooerto em liHtf peio astrônoma

norte-americano dr. Walter S. Baade, foi denominado ÍCARO,
em homenagem d figura mitológica do mesmo nome.

O pequeno planeta, ou asteróiãe, que se crê ter um dfd-
meiro ãe apenas 1.44 Km., percorre a órbita do sol a uma dis-
tâncla mais próxima que qualquer outro planeta conhecido
no sistema solar.

O planeta se movernuma trajetória ellptica de um ponta
dentro da órbita de Mercúrio a um outro ponto distante
180 milhões de milhas (300.800.000 Km.) da órbita de Marte,

Quando está mais próximo do Sol, a temperatura do
perneta ê ãe cerca ãe 1.000 graus Fahrenheit (537° O. No
ponto oposto ãe sua órbita, o qual é alcançado pelo plane-
tá ao cabo de seis meses, a temperatura de sua superfície
está abaixo ão ponto de eongelamento da água.'¦ ' O planeta learo quando foi de**oberto. foi simptesmen-
te denominado 156<? ou 1949 MA. O rnrro "orne anu**^n-
do íWci ã'r PaiÜ'Herg4tt do Observatório'da Universidade
de Cincinnatu
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E' VERDADE que outros botônicos, no mu tempo, ti
veram mais mérito que Frei Leandro do Sacramento (ei
temos, entre outros, um Veloso, classificador por exce-

lência, um Arruda Câmara, um Silva Manso, um Alexandre Ro-
drigues Ferreira), nâo deixa de ser certo que há para o frade
carmelita uma posição do singular relevo na história da ciên-
cia brasileira. Foi Frei Leandro o mestre por excelência, o
criador do ensino da botânica no Brasil.

Sua obra de botânico foi muitas vezes falha e até mes-
mo errada. Poucos são os escritos que nos legou, mos nin
guém a êle se igualou no admirável talento de mestre, que o
levou a exercer a nossa primeira cátedra regular de botânica e,
logo depois, a ser nosso primeiro professor popular da "ciência

amável", inaugurando o ensino prático das ciências naturais
no Brasil, com suas aulas públicas admiráveis, em pleno con-
tato com a natureza, sob as árvores do Passeio Público.

E cumpre ainda recordar, com Roquette-Pinto: "Frei Lean-
dro foi o sábio amigo das árvores. Seu^nome, nós não o de-
vemos buscar nas bibliotecas: seria inútil. Nos grandes par-
quês, que sâo a maravilha da minha cidade; nos troncos en
rugados do Passeio Público; nas frondes das jaqueiras do Jar
dim Botânico — algo há de existir, ainda hoje, do grande car
melita, seja apenas a lembrança ou a saudade. Ele viveu en
cantado no meio das plantas. Numa terra em que cada ho-
mem tem destruído pelo menos um alqueire de floresta; em
que- cada patrício tem. por sistema ou só por- alegria, queima-
do os bosques sem piedade, Frei Leandro deu o exemplo mag-
nifico que às crianças deve ser apontado: — Viveu plan
tando"

Primeiro professor oficial
de botânica

De volta à pátria, veio o car-
melita para o Rio de Janeiro,
onde teve a honra de ser nomea-
do procurador geral de sua or-
dem.

Aqui, em pouco tempo corria
a fama de seu merecimento in-
telectual, de sua qualidade de
sábio. O eco de seus trabalhos
na ciência parece ter chegado
até os que ocupavam altas, po-
sições no Governo e pôde-se ver
esta coisa rara entre nós: a au-
toridade ir buscar o sábio, que
em sua modéstia nada pleiteia,
para confiar-lhe um cargo de ex-
pressão" cientifica.

Surpreso, realmente, deve ter
ficado o frade carmelita ao ser
nomeado lente de botânica da
recém-criada Academia Médico-
Cirúrgica do Rio de Janeiro.

A partir de 1815 vamos encon-
trá-lo exercendo a primeira cá-
tedra oficial de botânica, na es-
cola localizada no Morro do Cas-
teto,/ transmitindo aos discípulos
o que havia de precioso e útil
na botânica dos primeiros anos
do século XIX, especialmente o
que dizia respeito à utilização
terapêutica dos vegetais. A êstes
estudos, durante toda a vida o
frade carmelita se dedicaria apai-
xonadamente.

Foi. assim, Frei Leandro o nos-
so primeiro professor de botâni-
ca. Veloso, embora de maior mé-
rito como botânico, não conse-
guira criar um curso regular da
disciplina.

As aulas de Botânica e Agri-
cultura, na Academia Médico-Ci-
rúrgica, começavam em março e
os exames se realizavam em de-
zembro. A exemplo do que iria
suceder, anos mais tarde, com
Freire Alemão, muito cedo suas
aulas se transformaram em atra-
ção para os meios cultos da Côr-
te. O mestre era brilhante, de
eloqüência simples, mas colorida
e persuasiva. O ensino — tanto
quanto possível prático e sempre
com exemplos tirados de nosso
ambiente —- era da melhor qua-
lidade.

Em 1815, entre os seus alunos••voluntários" (que corresponde-
riam aos "alunos ouvintes" de
hoje), contava-se o Visconde de
Barbaceno, filho do Marquês, que
foi militar sempre amigo das ei*
ências no Brasil e introduziu en-
tre nós a vacina Jeneriana. Pro-
vàvelmente o Visconde deve ter
sido matriculado a conselho do
Marquês, já que possuía em 1815
apenas 13 anos. de idade, sem
dúvida muito pouca idade para
seguir com proveito um curso
cuja elevação pode ser bem ava-
liada por um documento muito
interessante, reproduzido por
Saldanha da Gama em sua bio-

NASCIDO 
no Recife, em 1778,

Frei Leandro do Racramen-
to era filho de Jorge Fer-

i reira da Silva e de Teresa de Je-
!«us. A simplicidade deste nome
•santo revela-nos o ambiente re-
>3igioso em que se educou.

De débil constituição física, sua
iligura foi descrita, pelos que o
[ conheceram, como alto e de ma-
[. greza extrema, pele morena e ca-
• belos muito pretos. Qs Olhos, pe-
, quenos e brilhantes, sempre
í muito vivos. Foi sempre muito
«níermiço.

Em 1798, com a idade de vinte
anos, portanto, recebia Frei Lean-
dro, por real vocaçãe, o hábito- dos Carmelitas.

No desejo de desenvolver os co-
i nhecimentos das ciências filosó-

ficas, obteve de seus superiores
permissão especial para se diri-
gir a Coimbra. Na tradicional
universidade, que tantos brasi-
leiros ilustres iria acolher, Frei
Leandro dedicou-se devotada-
mente ao estudo das ciências, não
dissimulando a patente predile-
ção pela botânica. Nesta ciência,
teve um grande mestre: segundo
nota que se encontra no 1.° vo-
lume da Flora Bràsiliense, foi•seu professor de botânica, ein
Coimbra, o renomadíssimo Felix
da Silva Avelar Brotero, o fes-
tejado autor da Phytographia Lu--titaniae.

Em 1806 o frade carmelita de-
íendia tese — com o título de•'Theses ex philosophia naturali.
Çonimbricae" — e concluía o cur-
so de Filosofia Natural. Seus es-
lorços foram todos coroados
quando alcançou o honroso e tão
ambicionado título de licenciado
em filosofia

Memória sobre aa"nitreiras"

Não regressou logo ao Brasil,
pois ainda em 1808 subscrevia,
em Portugal, uma memória sobre

,as "nitreiras naturais ou artifi-
ciais", trabalho escrito por in-
cumbência da Junta do Governo

. de Pernambuco e enviada ao mi-
nistro D. Rodrigo de Sousa Cou-
tinho a 22 de abril de 1808. As-
jsínale-se que se trata, muito pro-
vàvelmentei do primeiro do-
cumento científico recebido na
Corte do Rio, de vez que D. João
aqui chegara a 7 de março.

Mas ao -Brasil teve pressa em
voltar: havia aqui, como ainda
há, muito campo para quem qui-
sesse dedicar-se ao estudo da bo-
tânica. Infelizmente, naquele
tempo longínquo como ainda
hoje. para um país como o nosso,
de flora das mais ricas e impor-
tantes do mundo, pouquíssimos
brasileiros se entregavam arme-
les estudos, de tanto interesse
para a nação.

FREI LEANDRO 0 SACRAMENTO
(-

grafia excelente do botânico car-
melita. Trata-se de uma ata de
exames, assinada por Frei Lean-
dro:"No dia três de dezembro do
ano de mil oitocentos e quinze
tiraram ponto Antônio Bdeíonso
Gomes e D. Francisco de Al-
meida, às oito horas da manhã,
para os seus exames do dia se-
gulnte, e saiu-lhes por sorte —
Plantação de árvores florestei-
ras, sua conservação, corte do
madeiras, influência dos bos-
quês, tanto na economia animal,
como na vegetal: em agricultu-
ra. — Em botânica: classes trl-
andria, tetrandria, e ginandria.
De que passei este termo para
em todo o'tempo constar de
minha letra em que me assinei.
—Fr. Leandro do Sacramento,
lente».

Como se vê, o ponto era vas-
tissimo. Tornava-se mister, por
essa razão, sorteá-lo de véspe-
ra e a prova tinha de come-
çar cedo. Na linguagem atual,
os dois rapazes estariam obri-
gados a dissertar sobre as Gra-
mlneas, as Ciperáceas, Iridá-
ceas, Dipsáceas, Crucíferas e
Orquidáceas. Nada menos...

Mas outro documento divul-
gado por Saldanha da Gama
nos revela que os rapazes eram
bons estudantes. Foram ambos
aprovados, tendo um deles lo-
grado distinção ou, como se di-
zia na época, "Nemine discre-
panãe".

Mais tarde, seria também dis-
cípulo de Frei Leandro, Balta-
zar da Silva Lisboa, irmão mais
moço de Cairu, jurista e ilustre
historiador dos "Anais do Rio
de Janeiro", em que vamos en-
contrar a seguinte apreciação

sobre á figura do botânico car-
melita:••Floresceram nesta província
carmelitana homens eminentes
em letras e virtudes. Ainda de
nossos dias ouvimos' lições de
botânica no passeio público a
Fr. Leandro do Sacramento,
inspetor do jardim botânico:
dele temos a excelente Memó-
ria da cultura do chá e seu fa-
brico no jardim da lagoa de
Rodrigo de Freitas, tão enri-
quecido de plantas e árvores
exóticas, que atrai a visita e re-
creio dos nacionais e estrangei-
ros àquela linda situação. Las-

Nosso primeiro professor de
cas sob as árvores do Passeio
tônico - Desenvolvendo a c

vidade científica - 0

tânica - Dando aulas publi- 
'

iblico - Diretor do Jardim Bo-
ira do chá no Brasil - A aü*
igo de Saint-Hilaire

tlmainos a sua morte tão fatal
naquele ramo da nossa litera-
tura e civilização".
O Passeio Público

Com a criação, pelo vice-rei
D. Luís de Vasconcelos, do
Passeio Público, destinado a ser
um jardim cheio de ornamen-
tos (lembremos os trabalhos de
Mestre Valentim) e de recreio
para a população da Corte, foi
chamado Frei Leandro para di-
rigi-lo. Nesta posição, o natu-
raíista multiplicaria notável-
mente os vegetais de interesse
para o povo e desenvolveria
ainda mais, e dessa vez com
um caráter particularmente
simpático, a sua atividade no
magistério, já iniciada na Aca-
demia Médico-Cirúrgica. Com
seu grande talento de mestre,
dispôs-se a uma atividade utí-
lissima: a ser o primeiro prof es-
sor popular de ciências natu-
rais, ministrando no próprio
Passeio Público, diante de um
auditório que reunia o que de
mais seleto havia entre os
meios.cultos da Corte, admira-
veis aulas de botânica. Sob aa
árvores, ou em um pavilhão
construído especialmente para o
curso de botânica, mas de
qualquer forma em contato es-
treito com a natureza, Frei
Leandro, podemos dizer, fêz nas-
cer o verdadeiro ensino das ei-
ências naturais no Brasil.

Foi um precursor, com seu
companheiro na feliz iniciativa,
por sinal que outro monge, este
franciscano, o primeiro diretor
do Museu Nacional: Frei José
da Costa Azevedo. *¦

Frei José na Academia Mili-
tar e no Museu, Frei Leandro
na Academia Médico-Cirúrgica
e no Passeio Público; o carme-
lita ensinando principalmente
batânica e o franciscano, mine-

ralogla, devem ser considerai
os pioneiros do ensino da
tórla Natural no Brasil.
No Jardim Botânico

As aulas do Passeio Públ
de tão grande repercussão
Corte, levaram Frei Leandro
Jardim Botânico. Em 1824
sumia a direção do Jardim, cc
forme nos diz em sua "Men.
ria econômica sobre a plantaçcultura e preparação do chi"No mês de março de 1824,
que tomei conta da direção

tregue ao filósofo Marquês de
Maricá. Meses após, a 11 de ou-
tubro, era criado, anexo à fá-
brica, o Rela Horto, destinado
especialmente à cultura das es-
peciarlas da índia.

Um fato ocorrido na* época
leve singular importância na
vida do horto.

O chefe de divisão Luis de
Abreu Vieira e Silva, tendo nau-
íragado com a fragata Princesa
do Brasil, nos mares de Goa, ao
tentar alcançar o cabo da Boa
Esperança, caiu prisioneiro dos

FERNAi-lDE SOUSA REIS

Jardim Botânico da Lagoa
drigo de Freitas..."

Muitas são as notas e as t:
dições sobre a atividade útil
sima de Leandro no Jardi
Barbosa Rodrigues, em vái
trabalhos, teve ocasião de d
tacar o notável trabalho do cs
melita quando à frente daqu
instituição cientifica.

Se o Governo, antes de
investidura, já havia procura
desenvolver o Jardim, ora c<
a concessão de novos terren
ora promovendo a aclimação
plantas úteis, coube a Leanc
a concretização de um Jard
Botânico" verdadeiramente cií
tífico. Foi diretor do Jardim
rante cinco anos. Para resur
mos suâ atividade poderíamos
zer simplesmente: recebeu
parque de diversões, deixou
horto científico.
A cultura do chá >

A 13 dè maio de 1808 o pri
cipe-regente festejará o seu "è
natalício" criando uma fábri
de pólvora e instalando-a no e
genho da lagoa Socópenapai
A administração geral foi fl
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*Há, no Jardim Botânico, uma grande árvore triste
que as outras devem invejar: é a jaqueira de frei Leandro.

Ali o sábio frade, já nos delíquios que as hemoptises
provocavam, animava os escravos do jardim ao trabalho:

"Como formigas, minha gente! Como formigas. ..",
dizia êle, na sua voz sempre manso. Hino ao trabalho, en-
toado de maneira tão simples e tão sugestiva, que os mo-
ços devem conhecer. Não há, para os instantes de inércia
moral, para os momentos tristes, cutro remédio melhor que
o trabalho. Tudo, às vezes, nessa hora, são trevas e desa-
lento. Mas quando a confiança parece fugir e ó ânimo se
desconjunta, basta que a gente mergulhe depressa numa
tarefa qualquer, em que haja um laivo de idealismo, para
que o vigor moral se retempere e de novo reponte na alma
do que se esforça. Na sombra da grande árvore, há um sé-
culo, surgia assim o singelo conselho inestimável.

A existência de frei Leandro foi a tragédia usual na
vida dos naturalistas: o desamparo, a hostilidade, a indife-
rença ou a ingratidão. O escárnio dos que julgam a ciência
uma espécie de vadiação, felizarda e gozadora, quando não
descabelada maluquice.

Mas, felizmente, tem sobrevivido a lembrança e a tra-
dição daqueles mestres, ainda quando muito da sua obra se
haja perdido. Cem anos faz que o nosso primeiro professor
de História natural desapareceu. .

No século, que é tempo bem curto,,na vida dós povos,
nós conseguimos algo realizai", no caminho da cultura cien-
tífica. Os sábios que vêm de ultra-mar, e a todos os meses
os recebemos, já não desdenham dos sucessores de frei Lean-
dro, nem os inéditos europeus prevalecem correntemente con-
tra os estudos feitos no país. O que se tem publicado, nestes
quarenta anos de vida republicana, é já uma imponente li-
teratura científica. O mapa do Brasil já quase não tem os
claros antigos pelo esforço dos próprios brasileiros. Odeio o

franceses, que o enviaram incon-
tinenti para a ilha de França.
Conseguindo fugir da ilha, em
companhia de vários outros pa-
trícios, Abreu trouxe sortida co-
leção de mudas, que logo ofere-
receu ao soberano, para serem
plantadas no Real Horto e de
onde muitas se espalhariam, pos-
teriormente, por todo o Brasil,
como o abacateiro, o sagu, a fru-
ta-pão, o cajã e a palmeira real.

Abreu era um real apaixona-
do pela agricultura: a êle se de-
ve, entre muitas outras ihiciati-
ias, a plantação do chá no Rio
de Janeiro. De Macau obteve
algumas sementes, segundo nos
conta Barbosa Rodrigues. Tão
Tiçosas medraram as plantas do
chá, que D. João resolveu, em
1814, promover a vinda de uma
colônia de chineses, pára dis-
pensar melhores cuidados às
plantas. Desta colônia, Saint-
Hilaire ainda iria encontrar re-
manescentes, muito mais tarde,
em Araruama, rio Estado do Rio.

Pois bem, ao tomar, conta do
Jardim Botânico, em 1824, Lean-
dro só encontrou o "china mes-

tre do chá". Das culturas, só
uma permanecia em bom esta-
do: as outras praticamente ha-
viam desaparecido, absorvidas
pelas plantas silvestres.

A 7 de janeiro de 1825 rece-
bia Frei Leandro uma portaria
do Governo de Pedro I determi-
nando-lhe que preparasse "cole-
ções de esmentes de chá, cravo,
etc, a afim de serem enviadas
às províncias do Império".

Empreendeu, então, o carme-
lita o desenvolvimento da cul-
tura do chá, dedicando-a a fun-
do ao seu estudo cientifico, e en-
trando, inclusive, em corresppn-
dência com numerosos lavrado-
res, sobretudo de São Paulo. Pro-
curou resumir e sistematizar as
suas observações na "Memória
econômica sobre a plantação,
cultura e preparação do chá",
trabalho escrito por ordem do
Governo para melhor divulgar
entre os agricultores os cuidados
e conselhos relativos ao plantio
e a preparação do chá e que de-
via acompanhar, obrigatoriamen-
te, as sementes de chá enviadas
às províncias.

Não se pode negar que a obra
veio a prestar valiosos serviços à
agricultura, concorrendo de mui-
to pára o desenvolvimento da
cultura da planta entre nós, a
ponto de autorizar Leandro a
prever, na época, que "esta plan-
ta no Brasil estará em breve
tempo a par do café e cana de
açúcar".

Cientificamente, porém, a me-
mória apresenta muitas falhas e
prros, mesmo,, que Saldanha da
Gama, ilustre biógrafo de Frei
Leandro e de outros botânicos
brasileiros, apontou com muita
argúcia e imparcialidade: inclu-
sive a classificação da planta en-
tre as Euforbiáceas e a afirma-
çãó errônea de que a planta só
se cultiva por sementes, quando

é sabido que o enxerto dos ra-
mos, no tronco das camélias, é
prática- usual no Oriente.
A atividade científica

Hoje, num balanço de sua atl-
vidade científica, temos a lamen-
tar que muito de seu esforço te-
nha sido vão. Ciência, e da me-
lhor, possuía o antigo discípulo
de Brotero, e só à deficiência do
meio no Brasil do começo do sé-
culo XIX, precário ao extremo
para um trabalho de classifica-
ção botânica, já que faltavam ao
carmelita livros e publicações on-
de pudesse controlar os descobri-
mentos que realizava e acompa-
nhar a atividade correlata de
outros botânicos, pode explicar o
fato melancólico de oito dos no-
ve gêneros criados por ele have-
rem caído em sinonímia. Leandro
veio muito cedo: no que respeita
à ciência, a nossa terra, em seu
tempo, era ainda semi-bárbara.

E assim, se quizermos medir a
sua atividade científica no do-
mínio da botânica pelos gêneros
novos descritos e confirmados, a
decepção será enorme.

O primeiro gênero que criou —
Funifera — é o único que per-
manece ainda hoje, fazendo par-
te da família das timeleáceas. Es-
te gênero foi pela primeira vez
inscrito no Boletim da Academia
de São Petersburgo. A planta-ti-.
po foi a "embira-branca", Funi-
fera utilis, de leandro, colhida
nos arredores do Rio de Janeiro.
O nome vulgar de embira que lhe
atribuem provém da semelhança
entre o seu líber e o das embiras
do gênero Xilopia, da família das
Anonáceas. As folhas liberianas
separam-se em fibras longas,
das quais nos servimos para cor-
das, laços de cercas etc. e que
apresentam grande tenacidade
em relação a outras espécies que
participam do mesmo nome vul-
gar e de igual gênero.

As belíssimas flores amarelas
de "brinco de macaco" são co-
nhecidas, por certo, de muitos
leitores. Para o arbusto que as
apresentam, Leandro criou o gê-
nero Augusta, designando a plan-
ta: Augusta crysantha. Mas o
gênero Augusta caiu, dada a
prioridade do gênero Stiftia, de
Mikan. i

Leandro se distinguiu no/estu-
do das Euforbiáceas, em que
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optimismo dos retóricos: mas no balanço imparcial das rea-
lizações da minha gente busco forças para caminhar.

Vivem aqui, é certo, ainda muito sós, os que trabalham
na ciência. Faltam-nos ainda bibliotecas e outros meios de
estudos, que são hoje quase proibidos aos povos que têm
pouco dinheiro. A publicação dos resultados da atividade
dos pesquisadores é ainda morosa e falha no Brasil. Hoje
não se admite a falta dos documentos gráficos, em ciências
naturais. E eles precisam ser fiéis, e, por isso, são caros.
Não temos suficiente independência no trabalho, porque as
leis fiscais governam os créditos concedidos às casas de pes-
quisas técnicas, como se fossem instituições puramente ad-
ministrai ivas e todos sabem, no entanto, que a indagação e
as observações científicas não podem ter hora certa nem
lugar fixo. .. mas vamos, mesmo assim, seguindo com sin-
ceridade 0 conselho imortal do carmelita. E ainda que a lu-
minosa tradição se desvanecesse, ainda quando não restasse
mais eco daquele desprendimento dos nossos velhos mestres
— aí presente estará sempre o renovado prestígio da terra,
para arrastar outros tantos, em qualquer condição e em
todos os tempos.

Vejo uma lição de beleza na vida humilde de frei Le-
andro.

E' o drama perene dos que a natureza atrai, prende,
encanta, deslumbra — para depois abater e esmagar, como
se ela quisesse que os seus amigos tivessem, no Brasil, a
sorte das árvores que morrem sem ninguém saber, desfeitas
no meio-silêncio tumultuado, dos capoeirões, nutrindo^outras
que repontam sempre no triste pó das que se foram",

E RÒQUETTE-PINTO
(De uma conferência lido no Instituto Histórico,

por ocasião do centenário do nascimento de frei Le-
ondro do Sacramento e reproduzida na RIHGB —¦ Tomo
106, Vol. 160 — 2.° de 1929X
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Frei LEANDRO
criou o gênero Spixia. Embora
Martius o tenha aceitado e con-
sagrado a espécie-tipo, ao car-
melita, sob o nome de Spixia
Leandri, Mart., o gênero mais
tarde também caiu: é atüalmen-
te o gênero Bera, de Mutis. Ain-
da nas Euforbiáceas, o gênero
Cymnarrea, de Leandro, passou
a seção Actinostemon, de Mar-
tius. .

Também o gênero Langsdorf-
fia, nas Rutácèas, criado por
Leandro em homenagem a Jorge
Langsderfí,, foi posteriormente
incluído no Zantoxilum de Saint-
Hilaire.

Grande decepção deve ter as-
saltado Leandro em seus estu-
dos sobre a família das Baiano-
foráceas, plantas que vivem co-
mo parasitas de raízes das gran-
des árvores das matas, algumas
comestíveis, como o ombrófito do
Peru, outras tintoriais ou medi-
cinais e, ainda outras, caracteri-
zadas pelo cheiro repelente que'
exalam.

Leandro descreveu, no Brasil,
uma espécie nova, a que denomi-
nou Lathreophila. Entretanto,
tratava-se de planta já descrita
nas Memórias do Museu de His-
tória Natural de Paris, no gene-

ro Heloísa, de Richard
Isto nos mostra que nem aque-

Ias Memórias, de tão larga cir-
culação e de fácil obtenção po3-
suia, para remédio, no Brasil de
então, Frei Leandro!

Os gêneros Raddisia e Martia,
de Leandro tiveram o mesmo fim
dos outros por ele criados, à ex-
ceção do Funifera: caíram em
sinonímia

Amicus amico
Note-se que Leandro — um

espírito de qualidade —- era so-' bremodo sensível à amizade. Per-
corra-se a lista dos gêneros por.
pi p criados *

"Augusta", "Spixia", "Raddi-
sia", "Langsdorffia" e "Mar-
tia". Sente-se que procurava, em
seu trabalho dè classificador,
homenagear os amigos de sua
admiração e que julgava mere-
cedores da consagração.

Como merecida homenagem,
vamos encontrar o reverso* da
medalha: os botânicos de todo o
mundo aplaudiram, quando na
Itália o festejado Raddi criou o
gênero "Leandra" em louvor ao
sábio carmelita.

A homenagem pareceu a mui-
tos uma reparação, pelas muitas
ingratidões que havia sofrido de
parte de colegas de além-mar e
gue levaram Saint-Hilaire, ca-
ráter nobre de cientista e leal
wnigo de Leandro a comentar:

"O padre Leandro do Sacra-
mento, professor de botânica,
diretor do Jardim das Plantas
do Rio de Janeiro, cultivava com
vantagem a ciência que o encar-
regaram de ensinar e possuía co-
nhecimentos de química e de zo-
ologia. Deve-se a êle a análi-
se das águas minerais de Ara-
xá (in Eschw. Newe Welt., 1,74),
observações botânicas impressas
nas "Memórias da Academia de
Munich", e uma memória sobro
as Arquimedeas ou alanoforeas
que segundo espero, será publi-
cada brevemente. Leandro era
um homem de costumes brandos,
acessível, cheio de candura e de
amabilidade. Acolhia os estran-
geiros com benevolência; e. cum-
pre dizê-lo, nem sempre foram
reconhecidos para com êle. Como
justificação das queixas que os
brasileiros têm dos habitantes da
da Europa, basta citar o modo
pelo qual foi tratado o padre Le-
andro. Comunicou as suas cole-
ções aos nossos navegantes; en-
viou plantas secas ao museu de
Paris; mandou seis caixas com
plantas vivas ao governo francês
com destino à colônia de Caièna,
e foi em vão que, por muito tem-
po; eu e o cônsul de .França no
Rio de Janeiro solicitamos uma
simples carta de agradecimento
a duas de nossas administrações.

Os sábios que, amando as ei-
ências, deveriam animar por to-
dos os meios possíveis aos ameri-
canos, dos quais há tanto a^es-
perar, os sábios, digo, não foram
perfeitamente justos para com
o padre Leandro. Como se liou-
vesse a idéia de fazer desapare-
cer até a memória deste homem
recomendável, destruiu-se ura
gênero que êle formou em uma
de suas memórias: para expli-
car esta supressão, diz-se, é ver-
dade, que o gênero existia já em
manuscrito, porém, jamais deve-
ríamos perder de vista esta re-
gra sabiamente estabelecida por
M. de Candolle na admirável"Teoria Elementar", a saber:
que por prioridade não é neces-
sário ter em linha de conta os
trabalhos inéditos". (In "Via-
gens pelo interior do Brasil").

A morte
Faleceu o carmelita a 1° de ju-

lho de 1829. Seus restos foram
sepultados no Convento do Car-
mo.

Barbosa Rodrigues, quando di-
retor do Jardim Botânico, fêz
erguer um monumento a Frei Le-
andro, sobre um cômoro por éle
construído, com a terra que se
retirou do lugar em que hoje
existe o lago por êle iniciado.
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• WiACAÉ PRECISA DE UM JUIZ DE MENORES —
Paa pen* *èt o úesu^j uos pais e au^riüades pelas cr.ançaa de
Macaé em relação à sua imprópria frequjncia a cinemas.

Bm dias alternados o Cine Santa Isabel faz uma Programa-
cão com grande a.iLidancla de filmes de mocinho, sharts. dra-
mas. etc. a pregos convidativos, para atrair a criançada.

Po7volta de 9 horas da noite, quando deviam estar recolhidos
ao leito, começam a chegar os garotos à entrada «dotal dnema,
muitos ainda para angariarem sem nenhuma cerimonia alguns
tostões a fim de completar o preço do ingresso.

O dono só começa a função 14 para as 8 e mela, Quando tudo
ficou suoerlotado. e é raro o úia que acaba antes de 11 «,mc*at;:-

Viste meio êsse de ganhar dinheiro com sacrifício da saúde
física e moral dos nossos homens de amanhã.

—*—

• COM O PROFESSOR AMARAL FONTOURA —
Há tempos visitamos o Grupo Escolar de Cantagalo, que se aoha
magnificamente bem Instalado.

Duas coisas nos surpreenderam, no entanto:
1* — a falta absoluta de vegetação;
a» — a falta de um projetor.
Estamos convencidos de que aa ànrores ou outra^almier es-

o*cle de vegetação, facilita a resolução de muitos problemas de
Jdu^ção. Ondeh& árvores h& -pássaros, e onde há pássaros pa-
*~iff.SfírSíi Sto * «m PT.**» n«m gtup. esootat «»m.
aeuele não é mais perdoável

^ rnRBFÇPONDENCIA LENTO GOME3 — V»

Gerais — Temus vários planos, mas quase nada realiaado em rmv
teria de diafilmss, razão pela qual ainda não a podemos atender.

NILZA ANTÔNIO — Macaé, R. J. — Aguardamos com in-
teresse a sua reportagem. ..-

CASTORTNA BARROSO — Cantagalo, R. J. •- Esperamos
•receber notícias sobre o movimento de projeções escolares*

« FILMES SOBRE BOTÂNICA - «gg^g^
filmes sobre o reino vegetal, encontràveis no Rio:

A — Na Byington & Cia., rua Pedro Lessa. 35:
I) — A dispersão das sementes
2> — O crescimento das plantas
3> — as raizes ds plantas
4> — O trabalho das flore-*.
5» — A Ciência e a agricultura
6» —O Cultivador de milho.
B — No INCE. praça Republica» Hl-Al
V* — Morfcg3nesf de bactérias
si — Borracha para a vitoria
9) — Vitória regia
101 — A borracha
11* — Orquídeas
12) — Bactérias
131 — Movimentos CStopiasmâtàooe da célula vegetal
14) — Lotus do Ejifco
15) — Força das planta»
16> — As plantas
IT> — O trabalho das flores -
10) ***** Jardim Botânico
19) ***** O Unho
20) — Fazenda de trigo
21) — Fumo e guaraná
22) — A batata
23) — A castanha do Pari
24*• — De flor a fruto
25) — Fotografias intermitentes do reino Vegetal
C — Na Mesbla S. A., rua do Passeio 48-A 54:
2ü-> — Poder de adaptação dos vegetai**- 2?) — Métodos de identificação botânica
2a* — Caprichos do reino vegetal.
D — Na Embaixada Britânica, avenida Rio Branco 251 — fe*

andar:
29) — Arvore da riqueza»
39) — Ciclo do mofo alfineto t
31) — Ciclo do milho
32» — História da cebols»
33» — Sisal
34» — Comoate às ervas daninhas 

"1
35) — Silvicuítura
35) — Estação de colheita
E — Na Embaixada Americana, Av. Presidente Wilson, 165•5* andar.
37) — No munàc vegetal
38) — As maçãs do estado de Washington
39) — Protetor da selva
F — Na Shell-Mex, Praça 15 de Novembro, 101
40» — A proteção dos pomares.
G — Na P. D. Federal, rua E. Veiga. 195; ,
41) — o algodão
12* — O amenaoim
13» — ABC do reflorestamento
14) — Arvores, plantio e cuidados »
15) — De árvore a jornal
16) — O nambú
17) — Catus em flor
48» — O café
49» — O trigo
50) — Flores que desabrocham
51» — Florestas da amazônia
53» — Da fò-ha do. tabaco ao cigarro
63) — Jardins submarinos
54» —O linho
65) — O milhe
SS) — Planta? carnívoras '
§7» — p*".nt»*í v«»****es
63) — A trepadeira
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• ?• ouvido ao mesmo tempo, a mente
do aluno arcara muito melhor 7f
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Filmosounds

O empreso do cinems c o mais
moderno processo adotado para a
ensino.

Os assuntos são apresentados)
de uma forma atrativa, que mais se
adata è curiosidade natural do atu*
no, ensinando por um processo mais

' ameno e convincente, por meio de
filmes educativos que abranqem to*
dos os ramos do conhecimento
humano.

Para melhores resultados em suas

projeções, empregue equipamento
iê melhor qualidade, como os pto*

jetores sonoros "FILMOSOUND".

Bell & Howell

FLLMOTECA DA EMBAIXADA AMERICANA
AV. PRESIDENTE WILSON, 165 - 6.° ANDAR

Avisa aos interessados que continua à disposição dos
colégios, clubes culturais, .quartéis, organizações religio-
sas, etc, para

Empréstimo gratuito
DE FILMES EDUCATIVOS

Brevemente distribuirá NOVO CaTÁLOGO, incluindo
os últimos filmes chegados dos Estados Unidos.

Ene0, do Serviço: WILSON SANTOS -Fone; 22-2150
*<»¦'»"*>¦».¦...r».¦>..«..»|l«,i».H..»,C.,«„a.,>,1»,.,,,ft,,a,,a,,t,. t'».irftn»w»»8 i«ii»ian..i.Li.M.Mt^flM...»1ai^ii.H..l.«j..ei.»...«iat..M.ii»i.u.»9ii."»'*,«**''"*'"tff
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4o cinqüentenário da descoberta dos grupo*
sangüíneos

O ano de 1950 assinalo o cinqüentenário da dC8-
aberta dos grupos sangüíneos por Karl Landstel-

Nunca será demais It alçar a genial descoberta
lo sábio austríaco que, possibilitando uma perfeit*
/cnlca das transfusões, permitiu salvar inúmeras
ridas durante os cinqüenta anos que Jã decorreram
lesde o seu notável trabalho.

Lr.nd1 talner nasceu em Viena, onde se formou
cm medicina, em 1891. Dedican-"¦t io-se à Imunologla, passou a tra-' balhar como assistente de anato-
mia patológica na Universidade
da capital austríaca. A Lands-
leiner nfto se deve somente a des-
coberta genial dos grupos sangui-
neos (quo lhe valeu a consagra-
<7&o do Prêmio Nobel de Mediei-
na e Flslologia), mas numerosas
outras Importantes contribuições
à Medicina, como a introdução

do campo escuro na visualização dos espiroquetas da
liíilis, a transmissão da poliomlellte ao macaco, pos-
libilitando o desenvolvimento dos estudos experimen-
tais sobre essa terrível moléstia, a descoberta dos gru-
nos sangüíneos MN, o mecanismo das reações imuno-
ogicas, a descoberta da dermatlte de contato e, final-
mente, a descoberta com os seus colaboradores Wiener
e Levine do fator sangüíneo Rh.

Comemorando tão importante efeméride cienti-
fica, a revista "Cultus", publicação que se edita em
São Paulo, para o desenvolvimento do ensino cien-
tifico nos cursos secundários, e que se vem apre-
sentando cada vez melhor, de número para número,

Landstclncr

Lendo e
comentando

teve a boa idéia de dedicar o seu último número qua-
se que exclusivamente ao estudo de Importantes
questões relacionados com o sangue. Assim, apresen-
ta os seguintes artigos originais: **Grupos sangui-
neos", por Carlos da Silva Lacaz; **Sangue*\ por
Isaias Raw; "Héredltaricdade dos grupos sangui-
neos", por Isaias Raw.

Dada a excelente orientação que presidiu a sua
feitura, o presente número de "Cultus** deverá ficar
obrigatoriamente, daqui por diante, como preciosa
fonte de consulta e sistematização para os professo •
res de biologia, no que se refere ao assunto sangue.

Um próximo lançamento
Há pouco tempo assinalávamos, nesta seção, o

êxito editorial alcançado em vários países pelo livro
do explorador norueguês Thor Heyerdahl, e no qual
se narra a viagem da jangada Kontiki, do Peru au
Haiti, tentando seu autor provar que a migração dos
povos primitivos teve lugar da América do Sul para
os arquipélagos do Pacífico. Hoje, oom satisfação,
podemos anunciar que o famoso livro já está sendo
traduzido para o português e será lançado próxima-
mente pelas Edições Melhoramentos.

A história empolgante de Henry Stanley
Dos livros lidos na infância, ficou-nos para sem-

pre na memória, bem nítido, o que narra a história
admirável do Dr. Davld Llvlngstone. Chamava-se,
oremos, "Llvlngstone, o Pioneiro" e seu autor, se ,nem nos lembramos, era Basll Mathews. Recorda-'
mo-nos bem do quanto nos empolgou o relato das
aventuras vividas pela singular figura de sábio e m.s-
sumário que, em seus estudos geográficos e etnoló*
gicos, penetrou tão profundamente na "jungle" afri->
cana.

Uma grata surpresa nos esta-
ria reservada ultimamente: a
leitura de um livro (No Contl-
nente Negro, de Rudolf Eger) que
pode e deve ser considerado como
complemento natural daquele
que lemos há tantos anos, já quo
trata de Henry Stanley, que teve
o seu nome para sempre associado
ao de Llvlngstone. Stanley foi o
repórter americano que, despacha-
do por seu jornal em busca do sá-
bio Llvlngstone quando o mundo
civlllzaao o julgava desaparecido
para sempre, velo a localizá-lo
após aventurosa viagem, levando-
lhe socorro e realizando um dos

mais belos gestos de altruísmo e solidariedade hu-
mana que nos conta a h'stória.

O livrinho, que nos prende a atenção e que lemos
com a mesma ansiedade que despertam os melhores
romances de aventuras, foi baseado nas anotações de
Henry Stanley e é de recente publicação das Edições
Melhoramentos. A tradução é de Igaleo.
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Na "Série O Homem e o
Universo", das Edições Melho-
rameritos, acaba de ser publi-

! cado mais um precioso livri- í
nlio. Desta vez não se trata
de uma tradução, como os
volumes anteriores, mas de
trabalho cuidadosamente es-
crito por veterano educador

de São Paulo: "Botânica Di'

; vertida", por Anísio Godinho.
A "ciência amável" estava

precisando, entre nós, de um 5
flivro assim, que aproveitasse o j

pitoresco, a singularidade de

; certos aspectos da vida vege-
! tal para melhor popularizar,

junto ao grande público, ai-
sumas noções básicas e utilís-
si mas de botânica.

Sente-se que o livro foi es-
; crito por espirito de há muito

afeito aos estudos botânicos:
um bom observador que se
revela, também, excelente sis-
tematizador de conhecimentos,
se revela, também, excelente
sistematizador de conhecimen-
apresentou-os aos leitores de
forma agradável e acessível.

O autor, um apaixonado pela
botânica, assinala no prefá-
cio que "o estudo das plan-
tas, matéria sempre viva em
sons múltiplos segredos, é o
melhor dos caminhos para
cultivar o espírito e o me-
lhor meio de pô-lo em conta-
to com o Universo". Não" sa-
bemos se será a mesma a opi-

Ç nião de todos os nossos leito-
\ res. Certamente, entretanto,
? será dos estudos mais agra-

\

O Presidente do V Congresso
Internacional de Microbiologia

A realização do V Congresso Internacional de
Microbiologia no Brasil — um acontecimento que
pelo seu êxito marcante há de ficar para sempre re.
gistrado nos anais da ciência brasileira — veio des-
tacar, entre muitas outras personalidades, a figura
do pc-esidente do Congresso, o professor Olympio da
Fpns?ra Furo, atual diretor do Instituto Osvaldo Cruz.

Moço ainda, pertence ao Insti-
(uto desde 1911, quando estudan-
le de medicina. Em 1916, em sua
tese de formatura, apresentava 16
espécies novas de protozoários, fia-
gelados parasitos dos mamíferos,
e, em especial do homem. Tra-
balho notável, que a Congregação
da Faculdade distinguiu com o
prêmio Gunning e que chamou
a atenção do mundo científico

ara o nosso patrício. Daí pnr
diante, citado em todos os tra-
lados de parasitologia e doenças
tropicais que se vêm publicando,
o professor Olympio da Fonseca

cumpriu uma trajetória brilhante, até conquistar,
em provas públicas de concurso, em 1932, a cátedra
de Parasitologia da Faculdade Nacional de Medicina
da Universidade do Brasil. Foi o organizador da
micoteca do Instituto Osvaldo Cruz, que lhe deve
ainía, muitas outras reaMzarõfis: sendo a sua
permanência à Crente do Instituto assinalada por
intenso dinamismo, por uma mentalidade renovado-
ra e construtiva por excelência. Mais de duzentos
trabalhos, na maioria originais, atestam a atividade
científica do professor Olympio da Fonseca, cujo
nome se projeta, como digno discípulo de Osvaldo
Cruz, por todos os pontos do mundo.

Na exposição dos trabalhos do Instituto Osvaldo
Cruz, armada na sòbreloja do Ministério da Educa-
cão e Saúde, durante a realização do Congresso,

> YT> M ^Ê\
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junto aos pri.ncioais tranainos aos lecim-.us uu -ns-
titute, nôde-sa ver, com freqüente repetição, o nome

lente do V Congresso Internacional de Ml-do presit
crobiologia, mostrando que sua brilhante atividade
administrativa não fez com que fôsse descinrada a
atividade científica, que o tornou mundialmente co-
nhecido e acatado.

Houssay no Brasil

dáveis, quando, encontramos
livro como o de Godinho, com
prosa tão colorida, tão ame-
na. a nos conduzir pelos pro-úigios da vida vegetal. E' li-
vro, assim, que recomendamos
calorosamente a alunos, pelomuito que poderão aprender,
e a mestres, pelos novos ca-"linhos que lhes poderá abrir,
iio que diz respeito à mais su-
gestiva apvesentação de noções
já bastante conhecidas da bio-
logia vegetal.

O livrinho se apresenta com
quarenta e oito capítulos cur-
tos, que se estendem por no-
venta páginas c focalizam, a
bem dizer, quarenta e oito di-
ferentes e curiosos aspectos
da vida vegetal.

As ilustrações, realmente
boas, são numerosas e de au-
toria de Willy Kloss.
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Permaneceu alguns dias entre
nós o professor Bernardo A. Hous-
say. eminente fisiologista argentino,
diretor do Instituto de Biologia e
Medicina Experimenta! de Buenos
Aires e único laureado com um
1'rêmio Mohel de Ciência na Amé-
rica do Sul.

Houssay tem sido, em seu país,
além de notável pesquisador, ver-
dadeiro expoente do ensino uni-
versitário, criando em torno de si
"ma admVr-tvel escola de pesquisa
que, no exoressivo dizer de Carlson
e Bancrnft. "pôs a Argentina no
mapa mundial da ciência".

No ensino universitário, Houssay tem sido um
verdadeiro apóstolo de sua reforma, um batalhador
contra os processos rotineiros.

Bem andou, portanto, o Conselho Universitário
da Universidade de Minas G Tais quando lhe confe-
riu o título de professor "honoris causa", a mais
alta distinção universitáriaí a tão eminente xientis-
ta e professor, durante sua estada n.i capital mineira.

Em Sãò Paulo, também, Houssay foi alvo de ex-
pfessivas rnimenagon*. sendo hóspede oficial da Uni-
versidade de São Paulo.

Houssay

O V Congresso Internacional de
Microbiologia

Representantes de nada menos de 40 nações
concorreram, com sua presença, para o êxito que
assinalou a realização do V Congresso Internacional
de Microbiologia, cuja organização coube ao Ins-
tituto Oswaldo Cruz, como membro da Comissão
Permanente de Organização dos Congressos da As-
sociação Internacional de Microbiologia. A história
desses congressos é bem recente ainda, cabendo ao
Instituto Pastenr de Parjs a organização do Io. Con-
gresso Internacional. Três anos depois, realizou-
se o ^ tm Londres, sob a responsabilidade do
Instituto Lister. O 3°. foi organizado pelo Ins-
tituto Rockfeller, de Nova Iorque, e o penúltimo,
em Copenhague, pelo instituto Soroterápico do
Estado, quando foi escolhido o Brasil para sede
do 5o-, que atualmente se realiza. Na proposta
que deu origem à indicação do nosso pais, desta-
cou-se que nesta ocasião mesma seria festejado o
cinqüentenário do Instituto Oswaldo Cruz, cons-
tituindo, assina, para nós, uma honra incomum a
realização deste Congresso. Explica-se por isso,
em parte, a afluência de tão elevado número de
destacados cientistas. Muitos deles desejam par-
ticipar também da festa do Instituto Oswaldo
Cruz, que agora muitos conhecerão do perto, fora
das páginas de publicações especializadas. Os tra-
balhos dos pesquisadores de Manguinhos, ampla-
mente divulgados nos grandes centros científicos,
só de raro em raro vêm ao conhecimento do grande
público, mesmo porque os assuntos são extrema-
mente especializados. Mas todos os que vivem na
pesquisa incansável dos laboratórios, no mundo in-
teiro, esses não desconhecem o Instituto, e o. papel
que tem representado, nos cinqüenta anos de sua
existência, para o melhor conhecimento de nume-
rosas entidades nosogênlcas do Brasil e do conti-
nente americano. Dai a vinda de tão numerosas de-
legações, com um contingente ilustre de homens
mundialmente respeitados.

O Brasil no I Congresso Mundial
de Cardiologia

Realiza-se em Paris, no pró-
ximo mês de setembro, o Primei-
ro Congresso Mundial de Car-
diologia. O professor Laubry, um
dos expoentes da cardiologia
francesa, e que presidirá o
Congresso, dirigiu ao governo
brasileiro um convite para que
nosso pais ali se fizesse repre-
sentar. Para atender a esse
significativo convite, o ministro
Clemente Mariani, que então se
encontrava à frente do Ministé-
rio da Educação e Saúde, pediu
ao diretor do Instituto Osvaldo
Cruz que designasse uma comis-
são de autoridades cm doença de Chagas, para fazer
um relatório sobre o estado atual dos conhecimentos
brasileiros acerca do coração naquela enfermidade,
pois era esse o desejo do presidente do Congresso.

A comissão foi escolhida: doutores Eurico Villela,
Emrnanuel Dias e Francisco Laranja. Essa será, por-
tanto, a nossa representação no próximo I Congresso
Mundial de Cardiotasla.

Fieming no Brasil
Entre as muitas personalidades do mundo cien-

tifico que compareceram ao V Congresso interna-
cional de Microbiologia. organizado pelo Instituto
Osiraldo Cruz em comemoração do cinqüentenário
de sua fundação, figurou Sir Alexander Fleming,
o festejado descobridor da penicilina e Prêmio No-
bel de Medicina.

Falando à reportagem de um jornal carioca, Fie-
mir.*r. «om a modéstia característica dos sábios,
disse que a penicilina já "envelheceu" e foi ultra-
parc»da pelos antibióticos que a sucederam.-. . r*-rr?;n- foi dos c!en*«*-ras que m*»is brilho deram
ao cuneteve recentemente reunido em petrópolis.
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"REVISTA DE NUTRIÇÃO"
vvw«^«^w WWWWAÍ

No desenvolvimento de um
bem orientado programa de
Iniciativas culturais, o SAPS
vem cuidando com especial
acerto da divulgação de nu-
merosas publicações, sempre
do maior Interesse, no setor
cm que se especializou Aln-
da não cessaram os aplausos
ao recente lançamento de sua
magnífica revista de divulga-
ção "Cultura «? Alimentação"
4* já nos c\ega o primeiro nú-
mero de uma nova revista pu-
blicada so*. m\i iesponsabili-
dad<>: a «'Revista de Nutrição",
destinada a ser o órgão cien-
tifico da instituição, publican-
do artigos originais do seu
próprio corpo técnico e tam-
bóm de personalidades espe-
cialmente convidadas. Preten-
de, dêsse modo, a "Revista de
Nutrição" constituir-se em útil
instrumento de comunicação
entre os estudiosos da nutro-
logia.

Da Comissão Diretora da Re-
vista fazem parte Dante Cos-
ta. Armando Peregrino e Mo-
zart de Cunto, apresentando-
se magnífico o seu primeiro
número. Destacamos artigos
originais de: D1ETÉTICA (Sál-
vio de Mendonça: "Dietotera-
pia no pré e no post-operató-
rio"; Orlando Parahym e Ge-
raldo Rosa e Silva: "Alimenta-

io das Gestantes"; Cássio
Annes Dias e Nilton M. Bra-
ga de Oliveira* "O problema
alimentar nas estações hidro
climáticas"); NUTRIÇÃO EX-
PERIMENTAL (Edclweiss Ra-
malho Cramer, D. Veloso Sal-
gado, A. Waissman e Hélio de
Paula Fonseca: "Estudo sobre
o teor ascórbico do suco tío
assai"; Mozart de Cunto: "Es
tudo sobre o Adlay"; Hélio de
Paula Fonseca: "Sugestão para
um novo tipo de gaiola de me-
tabollsmo"); BIOQUÍMICA —
(Jorge Bandeira de Mello: "In-
dagação do equilíbrio ácido-
básico"); QUÍMICA ALIMEN-
TAR (Dante Costa, Saiatiel
Mota e Maria da Conceição
Carvalho: "Sobre o valor nu-
tritivo do doce de capuaçu";
Edehveiss Ramalho Cramer,
Guilhermina Dias de Pinho e
Sal.itiel Mota: "Teor mineral
de alguns alimentos brasilei-}
ros"; Edelweiss Ramalho Cra-;
mer e Maria da Conceição Car-'
valho: "Teor de rlboflavina em
alguns alimentos brasileiros");
PROBLEMAS SOCIAIS DE ALI-
MENTAÇÃO (Dante Costa""A escolha de "Zonas De.nons-
trativas no Brasil"; Dante
Costa: "Política Nacional de
Alimentação").

Apresentam-se ainda outras
úteis seções, como a de "Atua-
lizações", "Reimpressões do
SAPS", "Noticiário", "Rcsu-
mos de Artigos" e "Registro
de Livros".

Daqui enviamos os nossos
cumprimentos aos organizado-
res da nova revista especiali-
zada, pelo ótimo material que
souberam selecionar para éste
primeiro número, fazendo vo-
tos de vida longa a tão útil
publicação.

:

Vx-^»*^<^»»»>wws^vww«yw^ni*^«**



Pígini 10 ClâNCIA -para TODOS Rio, Domingo, 27-8-1950

nu catedral, d» Igreja dua Or»
Btilliiu». da doa UarinelUaa. d* to-
do» «m Inúmero» oarapan&rtoa d»
cUltido dt llrcrUu. rlea da tem-
pios. vinham toque» dt Vtepsraa.
Eram apenas seis o mel»; maa na-
quela d!a de outono a noit* des-
cli depressa.

Os últimos dois ciu-n.es que,
naquela tardo, reoebeu o proles-
sor ordinário da Universidade de
Broslau, doutor MlnkowsM. foram
m&e • filha; uma senhora ainda
Jovem com uma pequena de de/
nt;oa. A menina estava assentar**
preguiçosa, no braço de uma pcv
trona, enmmnto sua mão, de pé.
sc- achava Junto ao médico, o qual.
com a fsoe voltadi para a se»
nhora. lavava as mãos.

Falando com multa vivacidade.
dizia s senhora:

Bu não entendo nada de
medicina, mas a meu ver tudo re-
solta do fato da menina estar
crescendo multo. Levanta-te. Ema!
O senhor nao pode Imaginar, caro
professor, como é preguiçosa esta
pequena I Di/er-se que. na Idade
dela. eu tinha a*ouzu* nas veias!
¦ se o senhor visse como é desa.
nimada. como andnl Pica direita.
Ema. você nao ouviu?

O professor, absorto em seus
pensamento*, continuava a lavar
as mãos. Tinha feito um exame
eiBtematico e metódico da psque-
na. examinado o coraçfio. os pul-tnôes e os rins. achando, em ab-
soluto. a con firmara-* de Bua»hor-
«vd susnelta: a "preguiça-, a"eterna franueza,*\ a "moleza" de
Ema tinham causa gravíssima: a
menina de dez anos era diabé-
tlcal

Minkowskl enxugou lentamente
as mãos. enquanto refletia no que
convlnha fazer. Deveria informar
de seu diagnóstico anuela mie
irrenulcta. superficial? Deveria
revelar a verdade a uma senhora
incapaz de compreender o alcan-
ce de semelhante revelação?

Não. Seria prefet.vel mandar
chamar o pai no dia seguinte. •
a Me então falar franco.

Evitou olhar bm nos olhos a
senhora ao dlz»r-lh«:

Devemos deixar Ema algum
tempo em observação, antes de
proceder a um tratamento deíl-
nJtlvo.

A senhora mostrou-se um tanto
desiludida.

B nao di nenhuma receita,
professor? — perguntou. Nio pres-creve nada?

Por ora. nio." :
E o professor, despedindo aa

clientes acariciou com gesto com-
passivo e afetuoso a loura caoe-
clnha de Ema.

Cabecinha loura de amável mo-
nina, Irremediavelmente condena-
da i morte! Pobre, nobre crlatu-
ral — pensava o rr.éd'co; aos des
anos. Ja diabética! Sem dúvida.
uma perurbaçã'» no sistsrua in-
sular da glândula pancrei'lca. de-
rivada com tô*i probabilidade ae
uma dlsooaição constitucional!
Amnnhã daria ao pai severas pres-orições sobre o ^reçlme dletetico.
uma orientarão aôbre o mod-i de
vida a I"!var: mas com que risul-
tado? Nâo conhecia ainda um f.ô
caso ri« cura de criança ita-»ca
de diabetes...

P*ríglu-ss i Janela e olhou parafora.
Naquela hora de escuridão pre-coce as lâmpadas elétricas brt-

lhavam como através de um viu.
as Janelas* iluminadas pareciam,
abrlr-s-í sobre um ab*çmo: era a
hora em que os escritórios ae es-
va^i-im e parece mie todo o qu-ur-telrão do comérc'o emigra do
centro da cidade. Uma comnaa*a
e bulhenta multidão desfilara
ao longo da» calcadas: no meto
dela caminhava um homem de
ee"i ouarenta anos.

Parecem ao professor que oo-
nhftda aquMe homem. Parará
diante da casa de Mlnkowsld:
lera atenta-rmt» a neqtiena nla-
ca negra, com le*»as douradas:
entrou a porta. Tooou a cam-
pa*nha do anortam^nto e deu. ao
criado m*e fni a*>-ir. seu *»r**lo

E "VHnicowiVi não t»ve pouca
euro^^sa no le* no cartão o nome
d» ^«rtos W»l!er. de Cleveland
<Ob'o».

Co*""«mi ao encontro do vlsltan-
te. e*fi*»»n«ude:

Weller I O meu aludante de
Estra.«?bM*"»ro' o<i? hin* v»ntos o
trazem piu'? Donde- vem?

T-nmo. ainda me reconhece
dpnníg dp vinte anos? — tomou
W<vrir>r r»hro de al«>«?rla Donde
Venho? TVret<imei-,t» da América

. pa1"' nroci"--»-lo nro*e««orI
Minkows**-J mostrou-se multo

al»gr«* d« *»ver o «nH«o alud<\n.
te. Os H«>ln<» ano* <fa B^vftstair-.
gp «e ih» »-o*M""-«n»«r¥|ni na me_m^r'a: e W.» n«o ¦•, c^v^^-a de«voe** com w^u-»*» as parcela-
r»«*w<» o**»., £**••>* a»* o***?«»ra
tJn*hq fÁ»*o o ou<ro cw«a vi*#ia
e*n m-v-tv***^. Rt. «o «<«*"~ava a
I^HMf ou à direção de uma
4}I.h,í,!>

— Infelizmeato — suspirou o

ciência ¦JÉsfeaéi^^

doutor Weller — nem a uma cot
aa nem a outra. Logo depois da
me ter formado em medicina,
ca*»'-me: casei cam moça pobre,
a filha da dona da casa em nus
eu morava em Estrasburgo. Por-
tanto, tive de pensar em ganhar
di»h-*ro o mais depressa possf-
rei. De volta a minha terra. a(
fui exercer a profissão de médico
praticoF está satisfeito?

—-Mio ma queixo: mas. desde
ous me foi concedido, em Estras-
burgo. lan-ar uma olhada i ofl-
cina da ciência, o meu amor se-
creto s* dlr!»e todo para ela. Du-
rente Vnte anos sonhei poder res-
pir»r de novo o ar da ünlversl-
da*e. e hoje estou felicffdmo de
realizar o meu sonho. Fia eco-
nom**s suficientes para passar um
ano ns Alemanha com minha es-
pd«%. Assim como outros dos
m~us comnatrlotas vão de um Mu-
seu a outro, eu Irei de uma a
onhm r*c"l*nde de medicina, pp.ra
tw-wlvar valhas •recordações e oo-
lh»r novas Impressões. E começo
pnr Brerlau. ou antes pelo se-
nhor. meu caro professor.-Be puder servir-lhe de gula,
de dc?rone na sua viagem cr-
colar a*ravés da medicina, fiei-
rei contente, e ponho-me d°sde
Ji à sua d«"moslção — respondeu
f^nv^iraM. Tem. caro colega, pre-
d?l*rão eenedal por algum ramo
ou nor elguma especialidade da
medicina?

Sim. até eu. respondeu Wel.
ler. tenho minhas preferências.
Provavelmente, o operário romã-
no m*e conduziu pedras para Ml-
gu«l An«r?lo durante a construrâo
da ler«**% de São Pedro conservou
por *Aia a vida rama espécie de
l«e—So ou relação particular, pes-
soai com aquela cúpula que êle••íonsMerava, em pequeníssima par-
te. como obra sua. Assim tam-
bém eu. depois de meus dias glo-
rtasos de Estrasburgo, depois da
honra que me foi concedida de
trabalhar, embora como modestfs-
e«rao servente, ao lado do senhor,
não tive mau no coração e no
espfrl*-* senão o estudo do dia-
betes. Semelhante a um homem
expulso do Paraíso, procuro es-
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plar. através das grades, para den-
tro do Éden perdido, para conhe-
cer o que esti acontecendo por
li. Mas. ou pornue as o5rcas se.
Jam multo espessas, ou porque
eu me ache lon<te do oentre da
clSntfa. o certo é que. nestes vin-
te anos. bf»m nouco pude soren-
der a rvn-Mto da luta que se sus-
trntn contra o diebe*es. Poi tal-
ve** esta o motivo principal da
minha vinda à Eurooat o desejo
d» verificar ns HWÓes dos e<rcas-
sos pr.~~~«woa que se realizam
nr-«*e setor.

Com um leve sorriso, o profes-sor MlõkowsKl observou:Os nrosressos não são em
verdade tão escassos como pode-ria p-rscpr de suas nslavras. Se
tem lnti»r*v:e ««meclal neste pro-blema. sai^a oue. pouco depo's
da ncrí-a d^oobTta do dl^hítes
pancrefttleo. foi também verifica-
da a .^-'«^«ncla de um diabetes

_Well?r acenou qua sim. O pro-íesso" conHnuou:
E ee'ba ftinda que hoje não

se svstcota ma's, como nos nos-
sos dtoa de Estraf?buwo, que o
rmc^no^^nto defeituoso de uma
só rrHndula sela a causa do dia-
betes, mas se considera decisiva
uma oí-rturba^So no equilíbrio
de tô'1'-'.* as glândulas, uma de-
sarmonla em seu funcionamento
comnlezo. A fucre^So do nâncreas
d°r!9mpenha a^ents, neste m*ea-
nlomo. o panei de um aparelho
fre?.dor. é uma espécie de neu-
tr3lir"-d3r do açúcar supémuo.—- Sim. sim. estas noções che-
g&ram até o meu selvagem Oeste,
respondeu Weller. Mas exa+amen-
te porque ss reconheceu com tan-
ta clareza o estado* das cousas,
na*» pos*<o compreender por querazão nao se tiram as consequên-
cias das verdades adquiridas. Uma
vez verificado que, faltando aque-
le freio, surgem perturbações mór-
b!d-s. por que o senhor não pro-cura restabelecer a ordem? Por
que nao continua até o fim o seu
caminho?

O professor, depois de alguns
instantes de reflexão, respondeu:

¦ - Por que não prossegui até o
fim o meu caminho? Com toda a
probabilidade, pm"*ue aquele não
era o meu camin»*«». Foi meu qut-
nhflo de trabalho esclarecer o lodo
teórico. ci«n*Ifl^o. do problema:
e Isso eu fiz. O que resta a re-
s«lver. ê questão puramente téc-
nica.

üma questão pv-»**ant© téc-
nica! — exclamou Weller. Mas
afinal, professor, a medicina não
existe para recolh-r e coordenar
ncões científicas: seu objetivo
sunremo é o de combater e ven-
cer as moléstias, F<» -*m um esto-
mago falta écid.o f" '"•'"O. o se-
nhor o fom°ce em i, não é?
B nor que não dã o sveo f^o nãn-
erer»<*. oU«ndo falta? Tanto é re-
médio tmi como outro; por que
nâo o fabrica?

Sunõe que eu não O tenha
tentado? Já quatro anos depois
d« sua estada em Fstr^urgo, em
1893, injetei em um cão um ex-
trato de plncreas, com o único
resultado de ver aparecer um
ábcesso no nonto em aue se fêz
a lrleção. Por Isso nouco a pou-
co renunciei às pesquisas.

O americano ol*mu o profes-
sor com surm"asa não «velada. Era
possível? AquM1-» homem havia en-
contrado um filão de ouro e que-
ria contentar-se apenas com o
contemplar, em vez de explorá-lo
completamente!

Na conversa calma, desapalxo-
nrda. nue se do^rrolava entre os
dois homens, defrontaram-se dois
mundos.

O novo mundo do americano,
que não chegava a compreender
como se podia cuidar de uma dis-
ciplina científica sem o objetivo
de lhe dar uma aplicação prátl-ca, ó para quem uma coisa só
se torna interessante quando se
trata de desenvolvê-la no campo
da técnica. E o velho mundo do
cientista europeu, a quem só in-
teressa o "porquê" das cousas, a
alegria de saber, a descoberta da
verdade

Entretanto, o entusiástico fervor
do médico de Cleveland não dei-
xou de produ-rfr impressão no cli-
coólico e um aquoso da glându-alço de Breslau. Tanto mala auan-

PONTOS DE VISTA
Concursos universitários

,*?li>l?'?e. °*ua,n»ente« "o seio da congregação de uma de nossas escolas de ensino superior,famenrável episódio que, nem por ter infelizmente alguns precedentes em nossa vida universitária,dehw.de ser menos chocante ou de despertar menos repulsa entre os meios cultos.Na preenchimento de uma cátedra universitária pretende-se, simplesmente, negar inscrição aum dos maiores sábios brasileiros.
Com editais redigidos capeiesamente, procura-se fazer letra morta do princípio da seleção de
pelo mérito. Esquece-se talvez que, ainda mesmo que tal princípio não tivesse sido consa-

grade em nossa Constituição, não teria nunca deixado de ser um princípio moral.Ao que fado indico, o caso caminha para solução totalmente oposta aos interesses do en-•mo e da ciência no Brasil
Parece-nos sobremodo oportuno transcrever aqui o esclarecido comentário que, em tomo doassunto, publicou recentemente a conceituada seção "No Mundo da Ciência", da "Folha da Manhã",de São Paulo:

trada de elementos de menor renome. Para queo grande zoólogo pudesse ser admitido a concursoseria preciso, estabelecia generosamente o edital,
que antes o Conselho Universitário o reconheces-
se como de "notório saber", formalidade dispensa-vel eni relação ao interino que ocupava o lugarou a qualquer outro que apresentasse o titulo de"já professor de zoologia", fôssè num grande cen-tro ou em Pendurassaia.

Ô caso, cuja solução ainda não conhecemos, poisque a reunião que deveria decidir sobre se exis-tia ou não aquele "mérito notório» ainda não sehavia realizado ao ser escrito esta nota, vem emapoio do que nesta coluna e também na folhaDA NOITE tem sido dito a respeito dos métodosde seleção de professores universitários por metode concursos de provas, os qauis, não raro, em vezde constituir um mecanismo de real seleção outracoisa não fazem senão afastar dá maneira maisdrástica -que se possa imaginar, os candidatoscuja concorrência não interessa a certos grupos.Em tais condições, o concurso, em torno do qualalguns procuram armar aurêolà retulgente, nãopassa de antecipada prova eliminatória dos me-lhores valores, èm beneficio dos elementos dè me-nor projeção na ciência, porém mais agradáveisao bloca dé mais força na política interna * %das instituições. Nem sequer o alegado *
sentido democrático a operação possuiria.

4 4 NAO pode deixar de merecer registro oaue se passou num de nossos maiores cen-tros universitários, quando posta em con-curso certa cadeira de zoologia. A convocação doscandidatos apareceu em edital elaborado de ma-neira tão pouco liberal que, a prevalecer as suasexigências, só poderia ser candidato o professorinterino da cadeira além dos professores de zoólo-
gia das outras universidades!

Importante é notar que, com essa medida, fica-ria sem possibilidade de prestar concurso o maiorde todos os zoólogos brasileiros, um dos nomes maisOitos da escola de Manguinhos e. — note-se — jáprofessor catedrático de parasitologia da mscoia
de Agronomia, mediante concurso!

Não fossem as cegueiras da burocracia do ensino,e êsse professor seria espontaneamente procuradopela Universidade, e até suplicado a nela instalarsua tenda de trabalho, uma vez que é pressupostoelementar o de que a uma Universidade nada pos-sa interessar mais intensamente do **ue a aquist-
ção de grandes valores científicos. t»pecialmenie
gttflwtfo os seus grandes valores aliam ao méritoestritamente cientifico, a capacidade, não fácil aeencontrar, de construir núcleos de trabalhos e ar-refjimentar discípulos.

Pois o contrário aconteceu. Os eaítais pura esfm^-snt^nf^ fechavam a porfn dt tovwtrso ao
grande) mestre, facilitando por outro lado a en-

te as palavras de Weller harlam
t -toontrado no espírito do prof**-
sor um tarrano nrtmamdo poi*
visita que lhe fl>*ra. nnnu*i»
mesmo dia, a n*rni*nn -> Jonra
Ema. n cHapc* do»nta de di**-,*,
tes. Wn-Kow-fcd pertruntmi n -.i
mesmo se nmjMo am»»r'eono. rrm
Si»U Rpn«o dft-j CO*i-)M n<-Xt.«|,«ttt, j^otwl* nlana irHlo. NSo ara! era
verdade, um tento riHi0«,|r» ft,»*H.*h*l«>e*r b1nóte»*Mi etm*as, r»*ra ,<„,
pois deixar morrn»» tran»inil«*v>ftn-
te os ente-wo»*» Wo era mil *ft,
rea mHi |m«or*«nte *"lvn*> jr^rt
n -vwi-i***,* d* de* ft«n«i, rio msô
construir dovtaa e »v-ofi.ind<.s h\m•rtdtMaa a ra-meitn do anta«ronia-
mo entre a c*«*«tHi* sitnrarren-ti »
a ei*nd»»la nanet,»*+»»n*í

Certamente, a teo^i*» estava rir-
me e w»rfei*a. ,T4 a<*ora se anoi*
que o suco do n*.ner*M ret-ui* atrann^ormaeão do aoónor: mas
tamhém se sahi* oue «ontinnn-»-.
a existir neio mundo um miiv>Ho
d* diabêMeos. dos ouais mo-^m
p-itolmoriM cent°«nS d») mllh-xTr]
Nio <"•* tempo. IA. de s* aoha^
ram anHrnefi»-* nr**»»^ dos co-
^•cimentes t*ó*l'"o«*

H««***i* seu simnles modo q«
e*«*'-w"-se. o am^eano hnvja
dito* "«le em um e«*An»a»o f<»it,a
O ácido filot*rdrie.o. pAa o dnmna
em pota*: nor **••<» *%*o R9 f,^ ^9
d«T "O BT"(0 *•• —»*i**«o MlfrtrtO**• <• t*So é mi*'"*'"'*'*?H Tinha fa-
lado h«m o a*-«er"«^T«o. pam a*^
a cot»*» "-a tfto simnles como aTJferie.r»'-'' dr» #eMo elorMrlco:
hasta y»»,-^'war sal de co-Hnha coni
íf»i-«o sulfófieo r»«fa obter tanto
foído elorM-^o orando se nuei-
ra. Pois hBm. nensou MipVówsW:
eu lhe Apertarei em aue diflcnl-
dades se debate a ©roducão de
um evt-.\t0 de nâncreas que pos-sa s^r utilizado.

E sorriu, oorone lhe passara pelaesnírito uma Idéia.
— Ouça méu caro colesfa — dis-

se. Faeo.iv.» ijm-, nrooosta. Co-
mecft nor Wiesba.den sua vlaTf»m
circular e acom-oanhe-me até 14.
Dentro de noiioos dias se lnau-
P'"*a o Con^-ftco de *»,r'"Hclna Tn-
t»rT><» e rre'o jiue neo^a ocoe,*ío
se •'"larft rouifo a resnelto de dia«
be*«*?. O nenhor aprenderá sem
d*" '$% várias coisas interessantes.

We]i»r àèeitou com prazer o
convite.

Wiesbaden. mistura slngtilar de
cidade moderna e de estação ds
cura. merecia ser visitada: e uia
grande Co^-esgo constituía dig-
no começo •> sua viagem de ex-
piorarão através da medicina eu-
ropéla.

Desde o primeiro dia, Weller w
sentiu em seu elemento. Não fal-
tou a nenhuma das sessões, não
perdeu uma palavra das discussões
Científicas.

Já o aspecto exterior de uma
sessão lhè dava delicioso prazer.
O doTitor americano exnerimenta«
va agora de novo o profundo res-
peito que quando lovem estu-
dante, em Estrasburgo, sentia
pelos ilustres mestres de sua ciên-
cia. Assentava-se, cheio de defe-
rência. em seu logar da segunda
fila (a primeira era reservada às
celebridades) e ficava de olhos fi-
xos no tablado, um pouco mais
elevado, que ocupava a mesa di-
retora do Congresso. E não tinha
pouco orgulho ^m ver, entre os
membros daquela mesa, entre tan-
tos famosos sábios, entre tantos
astros de primeira grandeza, tam-
bém 0 seü mestre, Oscar Min-
kowskl. /

Dirigia olhares furlbundos aos
grupos que troeavam, embora em
voz baixa, cumprimentos em meio
das conferências, e lndignava-se
quando algum dos espectadoras,
ao deixar o lugar, fazia ranger
a cadeira.

Weller mal ousava respirar: era
todo êle olhos e ouvidos. Princl-
palmente quando se começou a
falar de diabetes e das tentativas
para curá-lo com o suco pan»
creático. Ouviu que. os franceses
Leplne e líedon procuraram tor-
nar ativa e eficaz a misteriosa
matéria reguladora do açúcar
inoculando-a de sãos a doentes
pela transfusão do sangue. Aa
tentativas realizadas pelo eslavo
Isobolew interessaram-lhe tanto
quahto as feitas pelo holandês
Wattermann ou pelo belga dí
Meyer, embora não houvessem
conduzido a resultados práticos e
nenhum daqueles sábios tivesse
conseguido encontrar o extrato.
Também o italiano Battlstinl ha-
via fabricado um produto, cujs
Injeção reduzia a eliminação do
açúcar; mas como, ao mesmo tem-
po, Battlstinl tinha mudado o
regime do doente, o Congresso
não pôde considerar probantes os
seus trabalhos e resultados. Mur-
lin tinha feito ferver um suco
pánoreático que preparara em
uma solução ácida, mas suas ex-
perlênclas não deram resultados
práticos. B também E. L. Scott,
trabalhando com um extrato ai-
coólico e um oquoso da glsndu-
Ia, tinha ficada tão pouco satis-
feito que repudiara, como não
sendo prático, seu próprio mé-
todo. (Cont. no proa. número)
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O último Balão dt EJectrunJ-
ca acaba dt revelar ao público
parisiense uma das mais extra,
ordinárias tovtnoflet dottculo:
a calculadora electrônica. quo
devemos ao gênio do professor
Louis Ooufflfual.

Filho de um funcionário dai
"ponta et Chaussées", Louis
couf figual nasceu numa peque-
na aldeia do Lot et Garonne.
Depois de ter feito os seus es-
tudos secundários no Colégio dt
Viüeneuvesur-Lot e dt se ter 11-
rendado na universidade de
Grenoble, consagrou-se às pes-
quisas matemáticas que acaba-
ram por levá-lo à invenção da
máquina'prodigiosa que é a pri-
meira máquina de calcular uni.
versai electrônica francesa.
Uma grande firma francesa de
máquinas (em combinação com
os .serviços técnicos dos Minls-
térios do Ar, da Guerra e da
Agricultura) acaba de terminar
a fabricação da máquina que
vêm sendo chamada "a mais
Inteligente do mundo»*.

Êste triunfo da técnica mo-
derna é o coroamento de longa
série de tentativas e de pes-
quisas da qual participaram,
desde o século XVII, os maio-
res sábios. Lembremos que a
honra de imaginar e construir, a
primeira máquina de calcular
cabe ao gênio universal dej
Blaise Pascal.

Realmente, foi a nomeação
do seu pai para Rouen, com a
missão de organizar as finan-
ças da Normandia e rever a
distribuição dos impostos, que
fêz nascer do jovem Blaise Pas-
cal, então com 18 anos, a idéia
de encontrar um meio dé efe-
tuar, o mais rápido possível, o
trabalho extenuante do seu
pai. Depois de demoradas e in-
frutíferas experiências, conse-
guiu afinal, em 1645, construir
a primeira máquina de cal-
eular, quatro protótipos da
qual se acham atualmente no
Conservatório das Artes e Oíí-
cios de Paris.

I Essa primeira máquina arit-
snética denominada "La Pas-
caline", foi concebida apenas
para adições e subtrações.

Nos fins do século XVII, o
grande filósofo Leibniz conce-
beu um aparelho capaz de efe-
tuar multiplicações e cuja pri-
meira realização técnica deve-
mos ao capitalista Thomas de
Colmar, em 1820. Outro sábio
francês, Léon Bollèe, célebre
construtor de automóveis,
aperfeiçoou em 1889, quando
tinha apenas 18 anos, as má-
quinas de calcular, que eram
baseadas, até então, no prin-cipio da multiplicação por edi-
ções repetidas, mediante a uti*
lizaeão de chapas de multipli-
cações. . .. s

As diversas Invenções feitas
depois dessa, época, umas por
sábios, outras por técnicos,
permitiram, segundo a expres-
são de Louis Couffigual, teórl-
co do cálculo mecânico e in-
ventor da última máquina ma-
temática, realizar sucessiva»
mente a mecanização das ope
rações e depois a automatiza*
ção da máquina que reduz a
manipulação a simples refie>
xos. Ora, o sistema decimal,
empregado até estes últimos
anos pelos aparelhos da caí*
cular, não combinava muito
com o funcionamento das má-
Quinas aritméticas. Louis Couf-
figual, na tese de doutorado
que defendeu na Sorbonne em
1932i pos em evidência; pela
primeira vez, todas as quali-
dades simplificadoras do sis-
tema blnário de que então làn-
Sou as bases e que consiste em
inscrever todos os números
unicamente por meio de dois
algarismos: 0 e 1,

Teoricamente, as ODeracões

A MAQUINA MAIS INTELIGENTE DO MUNDO
O que é a calculadora electrônica de Louis Couffigual»

'¦P i *t-i*iP i^>»-i^i^.f-«*yVyv"«-M^/VVVVV\/vvi.

Andrée Fabro

pondência com a numeração
decimal é a seguinte:

podem ser efetuadas em umsistema de numeração com
qualquer base. Nosso sistema
decimal é puramente conven-
cional t torna-se períeitameuia
possível a utilização por exenv
pio dt sistemas dt base 5 (co-
mo os chineses) ou 12 (sistema
do qual ainda restam vestígios
na medida de certas grande-zas como ângulos, tempo, etc.).

Entre todos os sistemas pos-eiveis, um deles parece adap-
tar-se perfeitamente a uma
tradução elétrica: o sistema bi.
nário ou de base 2, compreen-
dendo unicamente os algaris-
mos O t 1 t no qual cada nú-
mero 6 decomposto segundo
as potências de 2.

No sistema binário, a corres- A utilização de um tal sis*

Sistema
decimal

Sistema¦ binário

I-2M4 ti
8«2»+l li
í"»2»+0+v |00JHfítí mW-2»+6+2M.« #010

tema na vida prática seria fas-
tid.oso (um número de iu mi-
Ihóte se escreveria eom 90 ai-
gantmo em vez dt 8). Mas ta-
te mcoventenie desaparece di-
ante da velocidade de emissão
dos impulsos: várias centenas
de milhares por segundo.

A primeira máquma eiectrô-
nica de sistema decimal, ceie-
bre sob o nome de "Emac"
(Electrônica! Numer.cal inie-
«rato* and Computer) cons-
truída nos Estados Unidos no
começo da segunda guerra
mundial para estudar balística
t problemas atômicos, estava
sujeita a certos erros cuia cor-
reção requer múltiplas repeti-
ções das operações. Dal uma
Importante perda de tempo,

i<^MMWM<WWW^»W<WWW<WWt ^MMVMyWl^l»M»¥WMMW»W«»»V>M<WWW

MAIS 
um golpe vem de

atingir o magistério na-
cional. Morreu Antônio

Moreira, professor catedráti*
co de matemática da Insti-
tuto de Educação e um dos
grandes educadores com que
contava o Rio de Janeiro.

A matemática foi a ãiscipli*
na aue Antônio Moreira mais
ensinou, apesar de ter minis-
trado várias vezes a cadeira
de pedagogia. A parte didáti-
ca da mais positiva das ciên*
cias mereceu sempre dele par-
ticular carinho e nunca fu*
giu a discutir seus métodos de
ensino» com idéias pessoais e
muitas vezes avançadas o qut
muito o recomendava, ape-
sar de formar entre os ve-
ter anos do professorado. Es-
pecializou-se no ensino do
exame de admissão aos Cole-
gios Militar e Pedro II e ao
Instituto de Educação, mais
particularmente a êste- O Ins*
tituto Guanabara era a for*
nalha de onde. saiam os ases
desses vestibulares. Ano após
ano sagrava-se campeão, co*
locando nos primeiros postos
das classificações nessas es-
colas os seus alunos a quem
sempre devotou toda a sua
dedicação, o seu entusiasmo
e a sua competência.

Tenho para mim que mui-
tos mestres que temos tido
entre nós são os responsáveis
pela cultura que uma gera-
ção possui em diversos anos
da atividade humana. Na
matemática não podemos es-
quecer um Roberto Trompaws-
ki, o primeiro e único entre
nos a fornecer aos estudiosos

Professor A. ivioreira
um curso sistematizado de
Geometria Analítica, de Cál-
culo Infinitesimal e de Al-
gebra Superior; um Alfredo
do Paula Freitas, fundador do
Colégio Paula Freitas, um pri-mor de método que com sau-
dade ainda hoje recordamos;
um Otacilio Novais, professorextraordinário cwio único êr-
ro foi o de não ter deixado
escrito as suas admiráveis au-
Ias; e de muitos poderíamosainda escrever conceitos aná-
logos como meses atrás co-
mentávamos acerca de Nica-
nor Lemgruber. Moreira foitambém um grande espírito
no que de melhor temos en-
eontrado na m*yfo 'dueafíio*>
nal. na formação dos iovens
cérebros que se candidatavam»

particularmente, ao Imtttuto
de Educação. Coma 6 sabido,
o exame de admissão a essa
escola è de grande rigor e
muitas meninas se cândida*'tamt 

sendo poucas as escolhi*
das. A matemática sempre
pesou muito na classificação
das pretendentes. Essa disci-
plina sempre foi a que Mo-
reira ensinou no seu Instituto
Guanabara e as suas alunas
sempre brilharam, seja nas
difíceis provas escritas, seja
no apurado exame oral. A
precisão dos conceitos e o ri-
gor dos raciocínios tiveram
sempre cuidado especial de
sua parte e assim as suas
alunas recebiam uma base só-
lida capaz de enfrentar sem
vacilação o curso secundária
ie matemática.

Moreira viveu muitos e mui-
tos anos no Instituto de Edu-
cação como professor, tendo
vindo da antiga Escola Nor-
mal onde anteriormente se
formara como professor pri-
mário. De temperamento vi-
brátilera um companheiro d»
todos os instantes na luta pa
Ias reivindicações da classe
Formou também sempre en-
tre os primeiros nas lutou pe-
loa ideais democráticos. De
todos esses seus predicados,
que focalizamos nessas rápi-
das linhas* prefiro, entretan-
to, destacar o da formação es*
piritual e cultural das jovem
futuras professoras, quando m\
instmia no Instituto Guam.
barat função sublime e tão
bem orientada, sempre mere-
cen de todos que o conhece-
ram, respeito e admiração.

jf******************»*?********!*********»^

DIVISÃO HARMÔNICA
Dizemos que três números a, b e e dão uma

proporção harmônica quando a diferença dos
dois primeiros está para a diferença dos dote
últimos, assim como o primeiro está vara o
último. A proporção

alô a:c

é denominada proporção harmônica.
Qual a razão de ser deste nome de propor*

ção harmônica?, perguntam-nos. E? tíntpZes,
Prende-se a um problema de harmonia, do
acústica. Fazendo-se vibrar uma corda sonora,
em pontos cujas distâncias a um dos extremos
sejam proporcionais a 1, 4/5 e 2/3, obteremos
o acorde perfeito maior, correspondente ás no-
tas musicais dó, mi e sol. Entre esses nume-
to* há a proporção

1- 4/5;4/5 - 2/3 ;; l;3/

como é fâeil verificar. Esta proporção e ta-
dos da mesma tipo foram, por isto, denomino-
ias proporções harmônicas.

Temos um outro exemplo dt proporção *or»
«idílica na que podemos formar com «t **>
meros 12, 8 e 6:

12-8r8 —• :: 12:8
I Como 12, 8 e 6 são, respectivamente, os «d-
meros de arestas, vértices e faces do cubo tJkt*
ataedro regular), êste poüedro foi denominado
sólido perfeito.

Ha proporção
a — b:»^-« », «,e,

0 valor dela é denominada média harmonia
de a e c: êle é igual ao inverso d» média
aritmética dos inversos de a e c.

. A denominação de harmônica, e ainda com
o mesmo conceiío, aparece ua série harmônica

Incompatível com a porftjcãcInoontestávti da Rniac.
Depois da viagem aos Esta-

dos Unidos de Louis Couííi-
«uai e do seu colaborador Leon
Briilouin, professor do Colégio
dt França, os voiiütrutores
americanos realizaram uma
nova máquina, electrônica,
chamada "Blnuc". baseada no
sistema binário, que exclui (o-
doa os erros possi vei.s Desde o
introdução na máquina de cál-
culos numéricos e do anda-
mento a ser seguido sob a for-
ma de cartões nerfurados Idea-
dos por Conffigual, o apare-
lho executa automaticamente
todas »« oneraçõe*» r»p*es«]Mn5,
eomo acW","»»nr. 8uM.rn*r. multi-
plfrar. dMrfir. oxr«*"*r raf*es,
derivar e lnte«*i«nr Os resulta-
doe são dados r»*»a man^ins sob
fnrmp de cnrtfio* narrados,
traduzidos por d1sn««ltlwns es-
peHafs em HrMntafrpm ciara.

A essas diferentes funefies
corresponde**» t.r*«i r»—*•*?« nHn.
clnals da n**»*'";! nr^Ons de e«l-
r«tp rn-ip t>f«f"nm ns nnprn"OfiS
fifoff).o^*nrp'!^ A-***"* i*p r»T*Tnó-
ria. ou*» iw^p"»! rnn"ort»«r nm
resultado a r*?ô-1o a**» **>*n'n-
e^*> r»tr»n^o fÂV pe^p^Hor or-
pfio«? de nroorromo rme prumoi-
tam o eneadeamento das ope-
rações.

Os dispositivos de mpmorla,
obras nr*nw»s de pneenhosM*-
de e de imanrtnaeão. consistem
g«pr»|iPr)r>*f<»"»r*»»»i»o p»w» prp Ml^O
cheio da m«»»vMM/) é fcb^o em
cada extrpmMorV- p"r iimo líl-
m*na de nuort-xo. c>^a nume-
ro exnre«j«»o rv»!n *íst«»**w Wna-
rio vpm t^^r «rnb a fo»*rna rie
Ípinillw>s pIMwirTtt; () f»un»*t»0 da
Ontrr»'*'» rio t','r> ft at'"'vP*'ca O
mercúrio n-mn vrtio*Made

muito rediH^s snh n foi-*»^ de
lmn"T*os uHro-snn^ros. o se-
fnmdo mi^rtuo retTaiefO'^ia
ê.c<-es ln"r»"Te''>,5 sonoro»! *»»n fm-
pulsos el^tri™*: p os ^iH«e de
novo nora o <«"art?!o de entra-
da. O^ea* a *"**» ê?^ó mie re-
começa ind^fnWftrnente. os
números sf.o rp^^ra^o» no tu-
bo e o d'r!«»p pp-s o io*»al r»»^*s-
erito. O rticn^e^^vo do mp^o-
ria consiste n"'s p«i pupr^r
um ri"w»ero r»'»1*» p'»»*o fp^^p^o,
até «na se tp^ba necessidade
dATe. Ora. a^ahp-ip de consta-
tar oue a mpm^Há h«mana
procede de maneira análoga.

O principal inconveniente
dessa maovlna electrônica. que
pesa 30 toneladas e ocupa uma
sala de 16 metros de compri-
mento por 9 de largura, é o de
ser de uma complexidade ex-
traordinárta. Ora. a calculado-
ra electrônica posta em. fun-
donamento por Louis Couffi-
gual e seus colaboradores do
Instituto Blaise Pascal no Co*
légio de França, não somente
reduz consideravelmente essa
complicação, mas ainda confe-
re ao aparelho uma velocidade
dez vozes maior. Compreende-
et pois, a Importância da In*
venção para a canela t nara a
técnica. Com efeito, apenas as
máquinas matemáticas permi-
tiram efetuar os inextrincáveis
cálculos necessários aos estu-
dos balísticos ou ao esclareci-
mento das estruturas atômicas,
Assim, dotadas desses apare-
lhos prodigiosos, a ciência t a
técnica dos homens acabam de
adquirir um meio de cálculo
numa escala planetária para
explorar, ao mesmo tempo, o
universo macrocósnuco, den-
tro do qual o nosso sistema so-
lar se perde como um ponto
imperceptível, t o mundo mi»
crocôsmico eom os seus alud-
nantes elétrons e prôtons.
.(SJU.). ¦
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A ultima novidade no ramo 4a
ftnstrúçio automobilística é, m«
dúvida, o automóvel a Jato-pro-
pulslo que os inglesei lançaram
recentemente à curiosidade pú*bllca.

Num de nossos últimos nume-
ros falávamos daqui aos nossos lei-
tem da pujança Indiscutível da
indústria Inglesa no campo' dacriação. Já hoje focalizamos um
outro setor., em que .êste estupen-
tf o. povo, saldo ni pouco de uma
guerra tio. desastrosa,, . conseguemostrar ao mundo sua eitraordl-
nárta capacidade técnica com fssecarro-que 'velo revolucionar ' asidéias e planos mais conservado-res.

Coube à Bover, uma das maio-us fábricas inglesas, concretizar
os sonhos de um grupo de btill-' víduos pioneiros da idéia. Traba-lhando de comum acordo com a
Rolls-Royce, somente após o su-
cesso dessa última com seus mo-tores a Jato-propulsâo, pode, no
entanto, levar avante o que pre-tendia, têrca de dez anos foram
consumidos em testes e experiên-cias. Finalmente, em março últi-mo, foi o carro apresentado públi-camente em exibições na pista dcSilverstone. ...

Pode parecer à primeira vista
que o processo da propulsâo sejaIdêntico ao dos. aviões. Aqui, po-rém, somente e a Jato a movi-mentação de uma turbina quesubstitui o antigo motor a gaso-lina ou 61eo.

O acoplamento da turbina àtransmissão é muito simples e sefaz com Uma suavidade absoluta.Somente há dois comandos nocarro além da direção: um acele-rador e os freios. Não resta dúvi-da que esse ponto fará a felici-dade de todas as mulheres quedirigem. Elas costumam reclamara multiplicidade de comandos quefazem com que apertem o acele-rador quando devem fazê-lo aembreagem ou puxem o motorbotão de arranque quando queremacender as luzes. E» bom lembrar
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otãmT^o St taSãS ünU, PCquena alavanca *e™ite O botão do arranque comandao compressor da turbina e 12 se-gundos depois . de acionado, o

motor está em pleno reglmtn. tcarro podo atingir a velocidade 5Mi quilômetros horários em usegundos o daf poderá ir até i«quH. hs. 4M
».: * ,» , • •.

A turbina fica,, nesse primei»carro, colocada quase sobre % elmtraseira • nlo na poslcio conven-clehal da maioria dos motores <tar. frio- é Meeionàdo Tão é*terr<*
. Pqr *S&fl/*>&»*fl>i • .»»tenüs,comprimido o encaminhado a duascámarai do eòmbustái onde se•mistura com o7 eómuustívol e se. inflama. Ot gases aquecido» sielançados em Jato sobre as p&lhe.tas de .uma primeira turbina de

gás que aciona úm.. compressor
; maior. Após esse segundo estágiode compressão, os gases afio dlrl-

gidos àturbina (principal, respon-sável pela movimentação do car-ro.
O combustível utilizado é mis-tura de. base parafínica e a com-

bustão se faz de maneira comnie-
ta • suave. O barulho caracterí».
tico dos motores a explosão 6-substituído por um ligeiro chiado
bem mais agradável. A questão.de consumo, ainda multo elevai»,

.ainda não foi resolvida completa-
mente. Nos automóveis, prlnclrul-mente nes lugares em que o abas-
teclmento é facll, não constitui
isso um problema de tão vital
importância quanto o é nos avlftes.
Estamos certos que muito. breve
essa questão será solucionada ou
pelo aparecimento de um combus-
tível mais apropriado ou por um
artificio mecânico. Já se fala
mesmo num acessório chamado
transformador de calor que bal*
xará sensivelmente o consumo. ;..

O mais interessante a salientas
* qne a Rover considera o seai
carro como um simples ensaio de
autos multo mais perfeitos «me
lançarão em breve. Aqui ficara)
nossas esperanças de que obte*
nham completo êjdto.
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BAIXO
PREÇO
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Êste é o Rambler, construído pela fábricaNash. Note-se oue é™tudo semelhante aos modelos maiores. Suasr^hasfòfiStotal™modernas interessarão soWemaneira os leitores TeStu?*v*^o

£«5^P i?U?r ** K*te*~*™™ é muito semelhante a modelo rè-cento do Hudson que, diga-se dc passagem, teve profuiidòsucesso.
SrJnT±JS 

menor dúvida que os desenhistas dc carSrias dos
SSL*SZ'*??• T SC^ artíst,ÍD0 d<* mais apurados Umaaliança com os projétil-? e; fabricantes de motores europeus con-seguiria o carro ideal

• Após o sucesso sem precedentesdos carros ingleses e franceses debaixo custo, nossos amigos naAmerica do Norte sentiram a n«*-cessidade ãe modificar completa-mente seus planos de fabricação.Em vez de carros sempre maiorese mais custosos, lençam-se agoraa fabricação de carros pequenos,de baixo custo aquisitivo e consu-mo reduzido.
A questão de consumo parecemesmo que, após a última guerra,passou a ser de vital importânciae o exemplo dos pioneiros alemãeso posteriormente franceses e inglo-ses passou a ser imitado pelosamericanos. A combinação. quoconseguiram aliando essa questãofuhoameiital às linhas harmonio-sas de seus modernos carros foideveras lucrativa para aqueles quedesejam adquirir carros.
Apresentamos aos nossos leito-res, nas gravuras, os dois mais moedernos carros americanos de bal-xo custo. A Nash lançou o Ram-bler de 5 lugares, bastante luxuo-so e com um consumo de 1 litro *

de gasolina para cada 14 quilo-metros. Já; a. Kaiser-Frazer lançouum sedan de duas portas cujopreço aquisitivo não ultrapassar!CrS 24.000,00.
Esperemos que as licenças deimportação,; no momento tão di«ficeis de serem. conseguidas, no3Ferra>tam em breve adquirir êssó»carros.
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O AUTOMÓVEL VOADOR
uma^s^Sitón^ôJ^i se?-d0 feitas Numeras tentativas para
Ste í oSm^ T°7el"aviao de m?d0 » volver satisfatória-
automóvel ou?^S. tran/P?rte intercitadino. O ideal seria um
se? SsfoS»LnP^L^Seu tr*ajcto no interlor das cidades pudesse
nórtS S* ÂJ2PÍdaiüente em aviâ0 e' nessa f0"na. sé trans-
FugaSfdStantS. c desembara«ada,nen*e a outras óidades ou

at# ^V 
!íí™. já ,devem ter vist0 em íeyistas e, possivelmente,

AW«í.f.?£ m ' alS««nas arrojadas experiências nesse sentido.
«£SSf^£Sl^ em nosso número de hoje mais um desses acro-
Sí^ «Índ£-Sf ve aao s6 ° <*njunto em vôo como também com
S» ^-i ^ por-antes já acolhidas num simples reboque,wesse modelo o recolhimento é todo automático. Seus idealizado-res e construtores procuraram baixar, tanto quento possível, o
STff^ «e Ç«sto e acham que cem 60 a 80 mil cruzeiros qualquerinteressado poderá aâqulri-Io. , ~

. Para os nossos, caixeiros-viajantes ou para aqueles que têmsítios e fazendas distantes, aconselhamos um curso nos acro-clubes para muito breve se candidatarem a um aerô-carro.
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