pRólogo: entRe o diminuto e o gigAntesco
«Muitas cousas som impossíveis à Natureza;
porém, aquilo que si pode fazer, ela fai-no, quase
sempre, surpreendentemente bem.»
Stephen Jay Gould (1941–2002)

Os números tenhem algumha cousa de fascinante, e,
decerto, nom apenas no extrato bancário –quando eles aí
som consignados a preto e com um sinal mais à frente–,
mas tamém falando em geral, visto que eles, com extraordinária concisom, nos esclarecem a dimensom de todas
as cousas e, portanto, permitem estabelecer comparaçons
objetivas de forma simples. Dantes, para tais fins, recorria-se
a determinadas partes do corpo. Assim surgírom, de facto,
as unidades de comprimento tradicionais polegada, palmo,
côvado (= ‘cotovelo’) e pé, bem como a palma, unidade
de medida hoje largamente esquecida, se nom totalmente
desconhecida, e que tamém deriva da mediçom do nosso
corpo, pois denota a distáncia que, numha mao estendida,
vai da ponta do dedo médio à base do carpo. Até bem
avançada a época moderna, a palma servia, nas artes plásticas, para o estabelecimento das proporçons somáticas
ideais, e é que diversos intervalos ao longo do eixo corporal medem, de forma ideal, exatamente umha palma, como,
por exemplo, a distáncia entre a raíz do cabelo e o queixo,
ou o segmento entre o pescoço e a altura dos mamilos, ou
o espaço que se interpom entre estes e o umbigo, e entre
este último e o resto do abdome.
Ainda que tais indicaçons de comprimento sejam curiosas, elas, porém, revelam-se pouco úteis para os fins técnico-científicos. Um passo importante no sentido de obtermos medidas mais objetivas foi dado em 1875 com a assinatura da convençom métrica por parte de dezassete países,
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de forma que, desde entom, se utiliza em todo o mundo,
de modo uniforme, o metro como unidade de comprimento, o qual representa a quadragésima milionésima parte
da circunferência da Terra no equador. Por conseguinte, o
abandono das muitas unidades de medida que, por causas
históricas, tinham alcance regional e se caraterizavam por
variaçons e inexatidons de todo o tipo, tivo lugar surpreendentemente tarde, e só no ano 1889 é que a I Conferência
Geral de Pesos e Medidas (cgpm) introduziu o sistema mks,
com as três unidades básicas metro, quilograma e segundo. Este sistema, entretanto alargado em múltiplas ocasions,
em 1960 véu a receber o nome de Système International
d’Unités (si) e tem validade em todos os países e em todas
as línguas. Assim, o uso das unidades do si está prescrito legalmente na Uniom Europeia para todas as comunicaçons institucionais e comerciais. No entanto, nos eua
as unidades do si quase só se tenhem imposto até agora
no ámbito técnico-científico, de modo que, por exemplo,
desde 1990 todos os livros de texto –com a exceçom dos
de algumhas especialidades técnicas particulares, como a
Eletrodinámica– tamém aí tenhem sido adaptados de forma
coerente às unidades do si. Ao si subjaz a constataçom, em
princípio assaz surpreendente, de que apenas sete grandezas fundamentais som de facto suficientes para a quantificaçom da natureza.
A denominaçom da unidade de medida metro foi convenientemente tomada da palavra metros do grego clássico, a qual, por sinal, já significava ‘medida’. No ámbito
quotidiano, para resolvermos com cifras jeitosas os problemas de comprimento habituais, revelam-se suficientes, na
maior parte dos casos, as suas fraçons moderadas, como
o centímetro ou o milímetro, ou o seu múltiplo o quilómetro. Abaixo ou além das dimensons com que estamos
familiarizados, as indicaçons métricas, porém, tornam-se
bastante difíceis de manejar: o que sejam, na realidade,
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0,000001 m (comprimento de umha célula bacteriana) ou
30.000.000.000.000.000.000 m (distáncia aproximada entre
a Terra e a galáxia de Andrómeda) é cousa difícil ou mesmo
impossível de imaginar, e, além disso, na grafia tradicional,
algo, simplesmente, inabarcável.
Com a finalidade de se fazer frente, ao menos, a essa
dificuldade, os geniais aritméticos dos inícios do século
xix inventárom, por um lado, a notaçom exponencial, de
caráter simplificador, e, por outro, as formas prefixadas de
sentido fracionário (submúltiplos decimais). Desse modo,
com poucos algarismos podiam agora representar-se, de
maneira extremamente cómoda e inequívoca, todas as
medidas do universo. Se, por exemplo, se divide o comprimento de 1 m duas vezes consecutivas por 10, obtém-se o
valor numérico 10–2 m, o qual corresponde a 1/100 m ou
a 1 cm, e o qual pode, ainda, imaginar-se com facilidade.
Polo contrário, se se divide 1 m dez vezes consecutivas
por 10, já nos situamos nos diminutos 10–10 m, e, com isso,
perante o diámetro do menor bloco estrutural da matéria,
o átomo de hidrogénio. Para esses mundos do diminuto,
e até ao limite do representável, é que nos trasladam os
diferentes tipos de microscópios. Assim, desde os inícios do
decénio de 1980, até é possível obtermos a imagem, com
técnicas especiais de microscopia eletrónica de varrimento,
de átomos isolados. Os menores átomos som, no máximo,
«apenas» 1010 vezes mais pequenos do que nós próprios.
No entanto, o protom do núcleo atómico do hidrogénio,
com um diámetro aproximado de 10–14 m, é ainda cerca de
10.000 vezes mais pequeno, polo que, em proporçom ao
tamanho total do átomo de H, o seu volume é como o de
umha mosca-doméstica em relaçom ao da catedral gótica
de Colónia (Alemanha). Ora bem, se umha pessoa nom
gostar, em absoluto, de representar os números mediante
expoentes como 1010 ou 10–14, tamém pode recorrer às formas prefixadas fracionárias: 1 milímetro (mm) é a milésima
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parte de um metro (10–3 m), e 1 micrómetro (μm) a sua
milionésima parte (10–6 m), ou um milésimo de milímetro.
Ainda mais pequena é a unidade nanómetro (nm; 1 nm =
10–9 m ou 10–6 mm), e a correspondente escala tamém existe para o quilograma (kg), o grama (g), o miligrama (mg),
o micrograma (μg) e o nanograma (ng).
Em contraste com estas mediçons ínfimas, tamém existem as distáncias planetárias e cósmicas. Para nos transferirmos das dimensons do nosso corpo medidas em metros
para o diámetro da Terra (diámetro equatorial = 12.756.320
m), tam só, de facto, devemos multipicar com dez sete
vezes. Deste modo, a Terra, vista de perfil a partir do
espaço, é só 107 vezes mais alta que um escolar de 1,27 m
de estatura. Contodo, ao deixarmos as paisagens terrestres
e ao penetrarmos com a ajuda de telescópios no cosmos
remoto, as indicaçons de tamanho e de distáncia tornamse literalmente astronómicas. Agora já nom nos valem, em
absoluto, as quantidades expressas em metros ou quilómetros que tam práticas se revelavam para o ámbito terrestre,
se nom se quiger trabalhar com seqüências de algarismos
do comprimento de umha ou mais linhas de texto. Por isso,
os astrónomos medem as distáncias do universo em anosluz (símbolo: ly, do inglês light-year), unidade que corresponde à distáncia que percorre um raio de luz num ano
(365,25 dias), ou seja, 9,46 bilions de quilómetros = 9,46 ×
1012 km, ou 9,46 1015 m. O limite do universo supom-se hoje
achar-se a umha distáncia de cerca de 13.000 milhons de ly,
o que equivaleria (com um certo arredondamento) a 1024
m. A totalidade da natureza percetível e, de algum modo,
abarcável situa-se, portanto, entre cerca de 10–14 (diámetro
do protom) e 1024, e, portanto, ao longo de quase 40 potências de 10, quando se calcula com o metro, a medida (de
comprimento) de todas as cousas.
No presente livro, efetuamos variadas incursons no
domínio das mediçons e dos valores numéricos, se bem
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que eles descrevam, na sua maioria, dimensons e capacidades dos seres vivos. Assim, embora nom vaiamos percorrer
decerto o completo e, sem dúvida, fascinante intervalo das
40 potências de dez existentes entre o protom e o universo, ao mergulharmos ocasionalmente nas pequenas ordens
de grandeza, si penetraremos, algumha vez, no mundo
microscópico, no qual apenas as fraçons de milímetro integram a nossa craveira. Já só para compararmos o tamanho
dos organismos diretamente entre si, temos de operar com
várias potências de dez: assim, o organismo unicelular mais
pequeno conhecido, umha célula bacteriana do grupo dos
micoplasmas, é, com 0,00025 mm de diámetro, cerca de
meio milhom de vezes mais pequeno que o maior organismo unicelular, o foraminífero gigante, semelhante a umha
superlentelha5, Cycloclypeus carpenteri, com o seu respeitável diámetro de até 13 cm. Em contraste, o maior mamífero, a (fêmea da) baleia-azul (Balaenoptera musculus), de
até 30 m de comprimento, apenas é 750 vezes mais longo
que o mamífero europeu mais pequeno, o musaranho-dedentes-brancos-pigmeu ou musaranho-etrusco (Suncus
etruscus).
Por conseguinte, tamém os números e as comparaçons
numéricas nos mostram a rica diversidade da vida, de forma
complementar às múltiplas e variegadas cores, formas e
configuraçons com que a natureza nos surpreende sem cessar, em toda a parte. Mesmo epitomada em simples números, a natureza apresenta, indiscutivelmente, umha enorme
capacidade para nos interessar. Por isso, nom deixe de animar o grupo de amigos com que joga às cartas, o café com
as amigas ou a próxima conversa com colegas de trabalho
com questons do género de «Quantas bactérias caberiam
sobre o ponto de um i desta página do livro?», «Quantos
quilómetros de fio teriam de segregar os bichos-da-seda
5

Nas variedades lusitana e brasileira do galego-português, superlentilha. (N. do T.)
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(que som lagartas da borboleta Bombyx mori) para produzirem a nova blusa da colega?», ou «Que espessura tem o
maior fruto de tipo noz que existe na Terra?». As próximas
páginas revelarám-lhe a resposta a essas e a muitas outras
questons, de modo que esperamos que a consulta e leitura
destas contas do mundo vivo lhe deparem muitas surpresas
e momentos gratos.
Para facilitarmos a compreensom dos valores numéricos
aduzidos nesta obra em relaçom aos tamanhos (comprimentos) e massas (pesos), e a das correspondentes unidades de medida, as seguintes equivalências poderám revelarse de utilidade:
Medidas de comprimento
m = metro
mm = milímetro
μm = micrómetro (antigamente, micra)
nm = nanómetro
1 m = 1000 mm = 1.000.000 μm = 1.000.000.000 nm
1 μm = 10–6 m = 10–3 mm
1 nm = 10–9 m = 10–6 mm = 10–3 μm

Massa (≈ «peso»)
kg = quilograma
g = grama
mg = miligrama
μg = micrograma
ng = nanograma
1 g = 1000 mg = 1.000.000 μg = 1.000.000.000 ng
1 μg = 10–6 g = 10–3 mg
1 ng = 10–9 g = 10–6 mg = 10–3 μg
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Trentepohlia: apesar da sua coloraçom aberrante (alaranjada), trata-se de
umha alga-verde corticícola (que habita sobre a casca das árvores).
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Os organismos surgem numha incrível profusom de formas, bem como em
todos os tamanhos imagináveis. Percevejo Rhynochoris.

No extremo inferior da escala de tamanhos dos organismos situam-se tamém
os graos de pólen, que apresentam formas especialmente belas (imagem
obtida com o microscópio eletrónico de varrimento).
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As diminutas lagartas das avelaínhas do género Nepticula (família
Nepticulídeos) originam esta curiosa alteraçom cromática numha folha de faia.
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Os percevejos-de-água ou patinadores-dos-lagos (família Gerrídeos)
detenhem o recorde de deslizamento rápido sobre a superfície de pequenas
massas de água.
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Um recorde bastante silencioso: o bufo-real é o maior estrigiforme europeu.
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Um verdadeiro gigante: o girassol, superflor e provável recordista, umha vez
que consta de até 12.000 flósculos assentes no capítulo (inflorescência).

Nom a maior, mas, em qualquer caso, impressionante: baleia-de-bossa,
baleia-corcunda ou baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) ao largo da costa
da Nova Inglaterra (E dos eua).
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