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uma ciência para todos
mariluce moura

diretora de redação

caRta da editoRa

este suplemento especial que circula com a 
edição 192 de Pesquisa FAPESP reúne 10 re-
portagens que a revista publicou, de abril a 

novembro do ano passado, todas elaboradas pe la 
editora Maria Guimarães, sobre as mesas-re  don-
das do Ciclo de Conferências Ano Internacional 
da Química 2011, promovido pela Sociedade Bra-
sileira de Química (SBQ) e FAPESP. Traz também 
uma entrevista com a química francesa Nicole 
Moreau, presidente em 2010 e 2011 da União In-
ternacional de Química Pura e Aplicada (Iupac), 
organizadora, junto com a Unesco, dos eventos 
que o ano da química estimulou no mundo in-
teiro. E, de presente para o leitor, o suplemento 
encarta um DVD com os vídeos produzidos por 
Tiago Marconi, cujas imagens oferecem uma ideia 
essencial de cada uma das 33 palestras que garan-
tiram impressionante densidade e diversidade de 
conteúdo às mesas-redondas do ciclo. 

Tudo findo e concebendo o suplemento como 
uma contribuição didática às reflexões sobre o 
que é esta ciência chamada química, lembro  o 
jeito tão prático e tranquilo com que o projeto 
nasceu. Foi no segundo semestre de 2010 que a 
professora Vanderlan Bolzani, recém-saída da 
presidência da Sociedade Brasileira de Química 
(SBQ), me procurou para uma conversa sobre for-
mas possíveis de Pesquisa FAPESP participar do 
programa de palestras sobre o ano da química. 

No final de 2010, Vanderlan enviou à diretoria 
científica da Fundação uma proposta de apoio 
ao ciclo (modalidade Organização de Reunião 
Científica e/ou Tecnológica), enquanto a revista 
encaminhava a seu coordenador científico, Luiz 
Henrique Lopes dos Santos, um projeto editorial 
de divulgação das palestras. As duas propostas fo-
ram aprovadas. A SBQ já confirmara também seu 
patrocínio. Os palestrantes convidados – respeita-
dos protagonistas da pesquisa no país – foram ex-
traordinariamente receptivos e assim estava pronta 
a receita para que a iniciativa fosse um sucesso. 

Mas o componente surpreendente que deu 
sabor especial às exposições e debates sobre a 
química no auditório da FAPESP foi a presença, a 

partir do terceiro encontro do ciclo, de um grupo 
sempre diferente de alunos do curso de Análises 
Químicas do Instituto Técnico de Barueri Maria 
Sylvia Chaluppe Mello. O rodízio de turmas só 
não valeu para um estudante, Rone Vieira Oli-
veira, que pediu aos professores para estar pre-
sente em todas as palestras. E foi atendido, para 
alegria da plateia que viu um jovem de 16 anos 
atuar como animador de debates científicos, com 
suas perguntas pertinentes e desinibidas.  

A ideia dessa participação dos estudantes de 
ensino médio, conta Maria Guimarães, partiu do 
professor de sociologia Pablo Augusto Silva, leitor 
da revista desde seus tempos de graduação. Ele 
vislumbrou na interdisciplinaridade das palestras, 
disse, uma oportunidade pedagógica rara para 
seus alunos. Os rapazes e moças pesquisavam 
os currículos Lattes dos palestrantes antes de 
seguirem para a FAPESP e depois relatavam na 
escola, com enorme empolgação, o que haviam 
aprendido e como fora a experiência de conver-
sar de perto com respeitados cientistas. 

Para Janaína Gomes, professora de química, o 
que a vivência das palestras do ano da química 
propiciou aos jovens estudantes foi a percepção 
de que “a ciência é feita também no Brasil, por 
pessoas de carne e osso”  e de que é possível se-
guir uma carreira científica em nosso país – con-
clusão gratificante para Pesquisa FAPESP, uma 
publicação pensada para mostrar essa ciência 
feita no país, com seus acertos e erros. 

Melhor que isso só os agradecimentos que Ro-
ne enviou por carta ao diretor científico da FA-
PESP, Carlos Henrique de Brito Cruz, pelo apoio 
à realização do ciclo de conferências, extensivos 
às pessoas que mais diretamente organizaram o 
evento, como Vanderlan Bolzani. “Sinceramente 
nunca achei que fosse possível estar tão próximo 
de homens e mulheres da ciência tão importan-
tes para nosso Brasil (...). Faltam-me palavras 
para expressar meus agradecimentos”, ele disse. 
Obrigada a você, Rone. Esperamos que esse su-
plemento possa ser um bom material de estudo 
para muitos outros jovens como você.
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química para a vida e para o futuro
vanderlan da s. bolzani*

apResentação

em 2006 a Etiópia enviou à International 
Union of Pure and Applied Chemistry (Iupac) 
uma proposta para a criação do Ano Interna-

cional da Química (AIQ) que foi bem aceita pelos 
participantes da 44ª assembleia geral da instituição, 
realizada em agosto de 2007 na cidade de Turim, 
Itália. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade a 
resolução estabelecendo 2011 como o AIQ [www.
chemistry2011.org], um fato histórico num perío-
do de 100 anos, já que nunca houve manifestação 
mundial similar para mostrar ao público em geral 
a química como ciência responsável pela vida na 
Terra e, portanto, ressaltar suas grandes descober-
tas e benefícios para a espécie humana.  

Assim, a escolha do tema Chemistry our life our 
future – Química: nossa vida, nosso futuro – foi 
intencional e objetivou uma enorme corrente em 
prol da educação em química para um mundo me-
lhor. É muito difícil qualificar e quantificar para 
o público leigo, crianças e jovens de diferentes 
etnias e em diferentes contextos sociais, a bele-
za e a utilidade de uma ciência conhecida como 
hard science e, em muitos aspectos, malvista por 
estar associada às guerras químicas, poluição, 
catástrofes nucleares, morte e desolação. 

Pesou, também, na escolha de 2011 para home-
nagear a química em todo o mundo, a celebração 
do centenário da concessão do Prêmio Nobel 
de Química a Marie Curie, primeira mulher a 
receber a mais alta láurea da ciência. Seu traba-
lho sobre radioatividade e a descoberta do rádio 
e do polônio, aliados à sua perseverança como 
cientista num ambiente dominado por homens, 
foram marcantes e a incluem entre as 300 gran-
des personalidades da humanidade. Nada mais 
justo do que eleger este ano como sendo o ano 
das mulheres na ciência, e assim também cele-
brarmos as mulheres cientistas que vêm dando 
significativa contribuição ao desenvolvimento 
social e econômico do país e do planeta. 

O estágio de desenvolvimento alcançado pelo 
homem é fantástico e, ao mesmo tempo, estar-
recedor quando projetamos o futuro do planeta 
e das próximas gerações. Dentro dessa ótica, a 

sustentabilidade da vida na Terra é um desafio 
constante para os químicos, que, com inteligência, 
sabedoria e ousadia, poderão contribuir de forma 
marcante para harmonizar o desenvolvimento e a 
sustentabilidade do planeta e das pessoas. Nesse 
contexto, o AIQ elencou uma série de ações para 
serem executadas em todo o mundo, todas tendo 
como pano de fundo a educação. O que se bus-
cou foi mostrar aos jovens que a química é uma 
ciência fundamental para se entender o cosmo 
e, portanto, explicar tanta coisa fascinante do 
planeta Terra. Da simplicidade da água (H2O) 
à complexidade das proteínas, a química é base 
para obtenção de alimentos, energia, medica-
mentos e inúmeros produtos manufaturados, 
essenciais à sociedade global, com bilhões de 
pessoas, na qual a escassez e a sustentabilidade 
são desafios imperativos. 

Gerar compromisso com a química como ciên-
cia central que permeia inúmeras atividades es-
senciais, com responsabilidade, alegria e entusias-
mo dos futuros profissionais, é uma das tarefas 
mais desafiadoras propostas pelo AIQ e foi com 
esse objetivo que a Sociedade Brasileira de Quí-
mica (SBQ) e a FAPESP somaram esforços para 
organizar  o ciclo de conferências Química: nossa 
vida, nosso futuro. Dentre as atividades nacionais 
idealizadas para homenagear o AIQ,  esta foi a 
mais apreciada e bastante discutida pela comuni-
dade acadêmica, pelos estudantes do ensino mé-
dio e por representantes de vários blocos sociais, 
dada a sua diversidade de temas, todos importan-
tes para a vida cotidiana de todo o cidadão, numa 
sociedade complexa, em constante mudança. Ao 
longo de 2011 foram realizadas 33 conferências 
sobre os mais diversos temas, todos de grande 
relevância para o desenvolvimento social e eco-
nômico nacional, além de catalisar discussões 
inteligentes sobre os desafios globais, quais se-
jam: água, alimentos, saúde, energia e mudanças 
climáticas, em que a química, por sua essência 
plural, muito pode contribuir.

* professora titular do iq-unesp e vice-diretora da auin-unesp
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a química 
de olho  
na biologia

a 
química francesa Nicole Moreau, presidente da 
União Internacional de Química Pura e Aplicada 
(Iupac) nos anos de 2010 e 2011, é autora, junto 
com François Le Goffic, do primeiro artigo cien-
tífico que relatou bons resultados na purificação 

de uma enzima envolvida na resistência de bactérias a anti-
bióticos [ver entrevista completa e link para o artigo em nosso 
site]. O paper foi publicado em fevereiro de 1973 na FEB Let-
ters, revista da Federação das Sociedades Bioquímicas Eu-
ropeias, e embora ela tenha desenvolvido numerosos outros 
estudos vinculados ao tema, sempre na interface da química 
com a biologia molecular, de seu ponto de vista nenhum foi 
mais decisivo em sua carreira. “Era a primeira purificação!”, 
ela deixa escapar com certo encanto, olhos azuis brilhantes 
encontrando a memória do feito da jovem cientista que teve 
que enfrentar não poucos obstáculos para se firmar no cenário 
um tanto machista da comunidade científica francesa.

“Mas eu tive muita sorte”, Nicole Moreau comenta, ao rever 
sua trajetória em entrevista para Pesquisa FAPESP, concedi-
da no final de junho em sua sala no Palácio da Química, em 
Paris. Foi sorte, segundo ela, casar com Gilles Moreau, seu 
colega no doutorado e parceiro da vida inteira. Químicos am-
bos, ele podia compreender como ninguém a necessidade de 
sua mulher gastar longas horas, por dias a fio, no trabalho no 

entRevista nicole moreau

mariluce moura
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laboratório para resolver um problema. 
Assim como podia ser companheiro nas 
peripécias indispensáveis para conciliar 
as exigências da carreira científica com o 
papel de mãe de duas saudáveis crianças, 
incluindo levá-las para inusitados per-
cursos de férias dentro das viagens de 
trabalho dos pais. “A sorte de casar bem, 
ter filhos que não ficavam doentes e iam 
muito bem nos estudos foi encaminhan-
do minha vida numa boa direção.”

Ativa, charmosa, discorrendo sobre a 
imagem dos químicos na sociedade, sobre 
as diferenças entre homens e mulheres na 
condução da carreira ou sobre si mesma, 
Nicole Moreau passa a impressão de uma 
pessoa bem resolvida e realizada. Comple-
tamente envolvida com as atividades do 
Ano Internacional da Química em 2011, 
ela contou que, por conta disso, de janei-
ro a junho já fizera 15 viagens ao exterior. 
“Não sou jovem”, comentou, “ontem foi 
meu aniversário [26 de junho], mas não 
vou dizer quantos anos fiz”, completou 
com coqueteria bem feminina. A seguir os 
principais trechos de sua entrevista.

O que a levou a escolher a química?
Na escola eu gostava de literatura, grego 
e latim, e gostaria de ter sido arqueóloga, 
jornalista ou espeleóloga. Era filha única e 
meu pai – a família influencia muito, mes-
mo em países livres como a França da mi-
nha infância – me disse que eu seria “rato 
de biblioteca”. E já que ia bem na escola, 
deveria escolher outra coisa. Concordei, 
continuei a estudar grego e latim e, ao 
mesmo tempo, matemática. Depois pen-
sei em ser médica. Meus pais não tinham 
muitos recursos e ficaram maravilhados. 

Mas quando eu estava no secundário fui 
com a escola visitar o hospital da cidade 
e, como não se pode levar as crianças a 
qualquer ala, fomos à dos idosos. Eu tinha 
uns 14 anos, fiquei apavorada e a vocação 
desapareceu. Perdi meus avós ainda mui-
to pequena, nunca tinha convivido com 
pessoas idosas, meus pais eram jovens e, 
ao descobrir aquela realidade associada 
à profissão de médico, pensei, “Nunca!”. 
Decidi que ia estudar ciências. Eu gostava 
muito de manipular coisas, umas ampo-
las, pequenas lixas... Estudei depois para 
entrar na École Normale Supérieure e, ao 
final de um ano – eram dois de preparação 
–, decidi que não queria ser professora 
em uma escola secundária, mas fazer fa-
culdade. Fiz o exame e fui aprovada. Na 
França, o secundário vai até os 17 anos e 
aí há duas possibilidades: a universida-
de, onde se entra sem seleção depois do 
baccalauréat, um exame que sanciona os 
estudos secundários, e as grandes écoles, 
algo muito específico do país. São insti-
tuições de alto nível, onde se entra por 
concurso. Na época, poucas eram abertas 
às mulheres, a Polytechnique mesmo só 
abriu em 1973. Eu queria estudar numa 
grande école, era boa aluna, mas, enfim, 
continuei o curso universitário. 

Na Sorbonne?
Sim, tudo deu certo e terminei logo. Fui a 
primeira, talvez a única, a precisar de uma 
autorização do pai para entrar no Centro 
Nacional de Pesquisa Científica, o CNRS, 
porque era menor (a maioridade era aos 
21 anos). Fiz uma carreira muito rápida, 
porque tive a sorte – hoje acho que foi real-
mente uma sorte – de me casar. Conheci 
meu marido, Gilles Moreau, que estudara 
na Polytechnique, quando fazíamos nosso 
doutorado no mesmo laboratório. Faz mais 
de 40 anos que nos casamos e acho que is-
so foi muito útil para minha carreira. 

Vocês são da mesma idade?
Ele é três anos e meio mais velho. Está-
vamos juntos no doutorado em razão de 
seu serviço militar, que durava 27 me-
ses naqueles anos da guerra da Argélia. 
Meu doutorado foi em química orgânica 
e métodos físicos porque meu orientador, 
Marcel Fetizon, era muito bom nisso. 
Ele era da Polytechnique, assim como 
quase todos os doutorandos. Naquele 
momento os métodos físicos modernos, 
como a ressonância magnética nuclear, 
estavam começando. Escrevi a tese e a 
defendi quando estava grávida do primei-
ro filho. Tenho dois filhos, um menino e 
uma menina que nasceram no mesmo 
dia, na mesma hora, mas com dois anos 
de intervalo. E tenho três netos. Mais ou 
menos um ano depois da defesa de tese, 
meu marido foi trabalhar na indústria 
farmacêutica – na Roussel-Uclaf, que, 
depois de muitas compras e vendas, é a 
Sanofi-Aventis – e eu continuei no mes-
mo laboratório. Tive o segundo filho e 
não podia fazer pós-doutorado nessas 
condições. Fiz mais tarde, em Genebra. 
Era perto, assim meus pais cuidavam das 
crianças e eu podia voltar para casa todos 
os fins de semana. Entre uma coisa e ou-
tra eu mudara de laboratório e meu novo 
chefe, Le Goffic, da École Normale, me 
propôs tentar purificar “como químicos” 
enzimas que inativam os antibióticos, ou 
seja, são responsáveis pelo mecanismo de 
resistência das bactérias aos antibióticos. 
E sugeriu que no pós-doutorado eu fos-
se estudar um pouco de microbiologia e 
enzimologia no laboratório do professor 
[Jean Samuel] Pitton, muito famoso por 
trabalhos com as penicilinas. Isso era em 
1975-76. Fui, aprendi isso e quando voltei, 
indo seguidas vezes ao Instituto Pasteur, 
aprendi a manipular bactérias. 

Assim veio a desenvolver o high-throu-
ghput screening (HTS), em português, 
método de varredura em larga escala.
Sim. Eu sabia manipular bactérias e en-
zimas, tentamos as purificações e funcio-
nou. Fomos os primeiros no mundo a pu-
rificar enzimas. Daí, passamos a assinar 
contratos com laboratórios farmacêuticos 
que pediam que estudássemos o meca-
nismo de ação de seus novos antibióticos, 
a resistência das bactérias etc. Também 
tínhamos muitos contatos com a rede 
hospitalar francesa, o que fez com que Le 
Goffic e eu nos tornássemos uma equipe 
muito conhecida nesses meios naque-

artigo de 1973 sobre a 
primeira purificação de 
uma enzima inativadora 
de antibióticos, que cria 
bactérias superresistentes
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le momento. Era o início das pesquisas 
na interface da química com as ciências 
biológicas, que foi tão importante para 
a minha carreira. Acredito que é muito 
mais fácil para um químico estudar ciên-
cias biológicas do que o oposto, porque a 
química é uma ciência dura, exata, lógica, 
e se a pessoa não foi educada dentro de 
seus parâmetros mais tarde será muito 
complicado lidar com ela. 

Mas em sua visão os químicos podem ob-
ter bons resultados se absorvem também 
os métodos das ciências biológicas.
Sim, se eles aceitam aprender. E aprende- 
-se mais facilmente quando não se fica 
fechado em regras científicas muito estri-
tas. Na interface eu tinha ótimas relações, 
principalmente com os mé-
dicos, que não tomam um 
químico, ainda que estude 
biologia, como um concor-
rente, seus caminhos são 
muito diferentes. Já entre 
biólogos e químicos há ri-
validade, incompreensão. 
Porque se o biólogo diz que 
é ele quem conhece as enzi-
mas, o químico argumenta 
que as reações enzimáticas 
são reações químicas, fei-
tas por enzimas que não es-
tão vivas, que são proteínas, 
moléculas químicas muito 
grandes, mas, ainda assim, 
moléculas. Enfim, minha 
experiência da interface foi 
muito frutífera. 

Esse foi um momento es-
pecial para sua carreira?
Sim. Já por volta de 1980 eu queria res-
pirar outros ares e, como o Ministério da 
Pesquisa procurava um encarregado de 
missão – alguém que é professor, funcio-
nário do CNRS e dá um dia de trabalho 
por semana ao ministério –, me propus a 
fazer isso. Lá eu trabalhava com um vi-
ce-diretor científico que era químico e 
farmacêutico. A França tinha lançado as 
convenções farmacêuticas – se a indústria 
farmacêutica pesquisava para inovar, o 
Estado isentava de impostos o que ela in-
vestia em parcerias com laboratórios aca-
dêmicos. Quando as convenções cessaram, 
voltei para meu laboratório. Só que gostara 
do trabalho de encarregada de missão e 
assumi esse mesmo posto no CNRS. A di-
ferença era que aí lidava só com cientistas. 

Tratava-se de uma política de pesquisa 
cujos atores eram os cientistas. 

E digamos que a política de pesquisa na 
França está longe de ser tranquila. 
É verdade, a França não é um país tran-
quilo. Na pesquisa acadêmica somos fun-
cionários públicos, e se para nós isso é 
uma vantagem, para a ciência não o é. 
Quando se é trabalhador, a tranquilidade 
que a estabilidade no emprego assegura 
pode resultar em mais produção e criati-
vidade. Mas quando não, a pesquisa não 
avança. O CNRS passou por reformas re-
centemente, mas ele tinha então um pre-
sidente e um diretor, e os departamentos 
de matemática e física, química, ciências 
biológicas, ciências humanas e sociais. 

Havia um departamento de química com 
um diretor e três vice-diretores científi-
cos, um para química orgânica e interfa-
ce com as ciências biológicas, outro para 
físico-química e um terceiro para química 
inorgânica. Cabia-me auxiliar o primeiro 
vice-diretor científico e isso funcionou 
tão bem que, quando o mandato do meu 
chefe terminou – em geral, esses postos 
duram cinco anos –, me propuseram seu 
cargo. Isso me deixou só um dia para o 
laboratório, mais o fim de semana, e uma 
grande responsabilidade no CNRS. 

Como foi possível conciliar naqueles 
anos trabalho e vida familiar?
Meus filhos nunca ficavam doentes, isso 
conta muito! E eu dava um jeito: trabalha-
va, saíamos de férias com eles, vivemos 

momentos extraordinários. Pouco antes 
dessa época eu tinha decidido também 
ser professora na universidade. Eu já dava 
aulas na Paris VI. Era “horista” no come-
ço, substituí um professor que morrera 
repentinamente. Ele ensinava a estrutura 
dos glucídeos e lipídeos em ciências bioló-
gicas e, como não havia outro que soubes-
se ensinar química ali, pediram-me para 
dar as aulas dele. Mais tarde, um professor 
efetivo tirou uma licença sabática e me 
pediu para dar seu curso de enzimologia. 
Portanto, eu era horista numa disciplina e 
efetiva em outra, funcionava bem. Quan-
do abriu uma vaga nesta universidade, 
me candidatei e fui escolhida. Já vice- 
-diretora do CNRS, eu tentava juntar as 
aulas no mesmo dia e nesse dia não ia ao 

conselho. E trabalhava em 
um laboratório do Inserm 
[Instituto Nacional da Saú-
de e da Pesquisa Médica], 
no Centre des Cordeliers, 
no Quartier Latin. 

O que era mesmo sua pes-
quisa com as bactérias re-
sistentes aos antibióticos?
 Logo depois do meu pós- 
-doutorado, mais ou menos 
em 1975, começamos com 
essa pesquisa e a primeira 
coisa foi a purificação das 
bactérias. Se um antibióti-
co não funciona porque as 
bactérias que ele deve com-
bater ficaram resistentes, a 
razão é que há uma enzima 
nessa bactéria que neutrali-
za o antibiótico, modifi ca-o 

quimicamente e o impede de ma tá-la.  
Meu chefe, Le Goffic, me propusera pu-
rificar as enzimas trabalhando como quí-
micos e isso funcionou porque, afinal, as 
enzimas são entidades químicas. Mais 
adiante, meus colegas médicos me pro-
puseram trabalhar com eles no Inserm. 
Eu já estava na Paris VI, eles estavam li-
gados à mesma universidade, portanto só 
tínhamos a ganhar. Criamos então uma 
pequena infraestrutura para a pesquisa 
química e, junto com uma colega quími-
ca, pegávamos montes de antibióticos 
da mesma família e íamos verificando, 
comparando, vendo que determinado 
antibiótico tinha um grupo químico fun-
cional que o outro não tinha, um ficava 
inativado, o outro não, então podíamos 
dizer, por exemplo, a bactéria deve ata-

devíamos purificar as 
enzimas como químicos. 
e funcionou. as enzimas 
são entidades químicas
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car o grupo amina e modificá-lo, já que 
quando não há grupo amina o produto 
permanece ativo. Portanto, levantáva-
mos hipóteses químicas, fazíamos cres-
cer bactérias resistentes, lhes dávamos o 
antibiótico, deixávamos que crescessem 
bastante tempo. Depois retomávamos as 
bactérias, quebrávamos para ver o que 
tinha dentro e recuperávamos o antibió-
tico para ver em que ele havia se trans-
formado. E isso era verdadeira química. 
Minha colega, bem química, não queria 
tocar nas bactérias. Meus alunos e eu 
cuidávamos da parte mais biológica e 
depois eu discutia com ela os resultados. 
Raciocinávamos como químicas. Nesse 
período me tornei vice-diretora científica 
do CNRS e mesmo quando só podia ir um 
dia por semana ao labora-
tório, funcionava bem. 

Qual era o procedimento 
para ver em que o antibió-
tico se transformara?
Pegam-se as bactérias e, se 
elas crescem muito, cerca 
de 20 gramas de bactérias 
se formam no fundo de um 
frasco. Aí centrifuga-se para 
tirar o caldo, sobra um pe-
queno precipitado de bac-
térias que então são quebra-
das por via física, ultrassom, 
por exemplo, ou quimica-
mente. O suco que está nas 
bactérias sai e é novamente 
centrifugado. Joga-se fora a 
membrana das bactérias e 
fica-se com o suco onde há 
todas as enzimas, o DNA e 
todos os produtos químicos existentes 
na célula viva. Há muitas substâncias 
químicas, como as vitaminas. Depois se 
separam as grandes moléculas – macro-
moléculas, enzimas, ácido nucleico – das 
pequenas moléculas, porque algumas são 
solúveis na água, outras não. É purificação 
química feita por pessoas que não temem 
trabalhar em fase aquosa.

Por que essa referência a trabalhar com 
água? 
Os químicos mais antigos em geral não 
trabalhavam na fase aquosa, isso já é a 
química sustentável, mais recente. No 
entanto, nós o fazíamos. A água era a ma-
téria viva, a química eram os solventes e 
combinávamos os dois. Então descobrí-
amos por que se devia evitar a utilização 

de um ou por que utilizar dois ao mesmo 
tempo. O Augmentin (amoxicilina), por 
exemplo, veio dessas pesquisas. Infor-
mávamos aos laboratórios farmacêuti-
cos se o novo produto deles se tornaria 
resistente muito depressa, isso lhes inte-
ressava. As enzimas, as bactérias, apren-
dem, isso significa que as mutações se 
produzem o tempo todo. Uma bactéria 
se reproduz a cada 20 minutos, muta-
ções permanecem, se remultiplicam e 
ocorrem mesmo sem antibióticos. Uma 
enzima sofre mutações porque há erros. 
Quando uma criança, cujos pais nunca 
tiveram câncer, desenvolve a doença, é 
porque houve erros na multiplicação do 
DNA. O fato é que há uma bactéria re-
sistente em 1 bilhão e se você tomar an-

tibióticos, eles matam logo as bactérias 
sensíveis. Se tomar bastante antibiótico, 
mata também as bactérias resistentes. 
Mas se parar o tratamento cedo demais 
porque se sente bem – todas as bactérias 
sensíveis estão mortas, a impressão é de 
estar curado –, pode restar uma única 
bactéria resistente, mais difícil de matar, 
e que se multiplica pouco a pouco. Assim 
elas ficarão mais do que resistentes. E se 
o enfermeiro que trata um paciente lava 
mal as mãos e vai ver outro, transmite 
as bactérias resistentes. No começo o 
antibiótico era maravilhoso, nos anos 
1960-70 a resistência começou e meu 
grupo se beneficiou disso. 

Que trabalho teve mais consequências 
sobre sua carreira?

A primeira purificação das enzimas de 
inativação, porque era a primeira vez no 
mundo que se fazia isso. Não teve uma 
grande repercussão porque era algo mui-
to específico, com antibióticos. Mas pa-
ra minha carreira foi muito importante. 
Depois, sempre que havia um problema 
nesta área, estávamos presentes. Os mé-
dicos diziam, “Encontramos um proble-
ma no hospital”, nós identificávamos e 
a publicação era conjunta. À exceção de 
minha tese, pouco publiquei sozinha. 

Qual foi a originalidade do método usa-
do para essa primeira purificação?
O fato de purificar as enzimas como se 
fossem um produto químico, usando os 
conceitos e as propriedades químicas. 

Ousamos colocá-las numa 
coluna de cromatografia, 
guardava-se o material nu-
ma câmara fria, colocáva-
mos todas as nossas coisas 
dentro de armários de con-
feiteiro, transparentes, com-
prados para esse fim. Um fio 
saía, a gente recuperava o 
produto como os químicos 
fazem. Foi realmente a vitó-
ria da interface. Quando fiz 
minha tese sobre as subs-
tâncias naturais, nos anos 
1970, a síntese química or-
gânica fazia muito sucesso. 
Isso se reduziu e agora está 
voltando. 

Gostaria de ouvi-la sobre a 
técnica de high-throughput 
screening. Como era isso?

 Explicando: nos anos 1990, de um lado, 
um colega [Jean-Marc Paris] e eu cria-
mos a Quimioteca Nacional no CNRS, a 
partir de uma proposta aos laboratórios 
para que colocassem ali seus produtos 
químicos, naturais ou sintéticos, num 
padrão geral (características da solução, 
marca de tubos etc.) que possibilitasse 
testar todos eles. De outro lado, qualquer 
especialista da rede de laboratórios as-
sociados que estivesse trabalhando com 
moléculas ativas de uma determinada 
forma – por exemplo, células tumorais 
– poderia compará-la com o que esti-
vesse disponível on-line na quimioteca 
e, encontrando semelhanças, solicitar o 
produto materialmente. Funcionou. Lo-
go depois fui convidada a dar aulas na 
École Nationale de Chimie, que propôs 

antes, os químicos  
não trabalhavam com 
água, isso já é a  
química sustentável
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que eu montasse lá meu laboratório. Dei-
xei o anterior e, com apoio do Inserm, 
do CNRS e do Ministério da Educação, 
criamos um laboratório dotado de um 
robô onde podíamos testar cerca de 500 
produtos por dia, tudo rápido e benfeito. 
Pedimos patentes, foi muito interessan-
te, e foi esse meu último trabalho com 
pesquisa. Meu colega Paris, que também 
trabalhava com antibióticos na interface, 
pesquisador na Rhône-Poulenc, depois 
Rhodia, e que saíra da empresa para o 
CNRS, assumiu tudo depois que saí. 

Mas e a Iupac?
A Iupac é membro do Conselho Inter-
nacional de Ciência, o ICSU, organismo 
em que alguns países são representados 
por sua academia de ciên-
cia, mas que também aceita 
um segundo tipo de mem-
bros, monodisciplinares e 
internacionais. Já na Iupac 
cada país é representado 
por sua organização quí-
mica e a associação se dá 
por meio do NAO, Natio-
nal Adhering International. 
Quando era vice-presiden-
te científica no CNRS, nem 
sempre meu chefe, diretor 
internacional de química, 
tinha tempo para ir às reu-
niões do Conselho Nacional 
de Química e me enviava 
para representá-lo. Um dia 
me informaram que have-
ria uma assembleia-geral 
da Iupac, que ocorre a cada 
dois anos, e gostariam que 
eu fosse no grupo francês (a França tem 
cinco votos nesse fórum). Assim, em 1999 
participei da primeira assembleia, em 
Berlim. Voltei em 2001 e a certa altura 
me propuseram fazer parte do gabinete 
da Iupac. Fui nomeada para o comitê exe-
cutivo, que é mais restrito. Em 2007 me 
apresentei para a vice-presidência, pre-
sident elect. Na Iupac, o vice-presidente 
é um president elect, ou seja, é eleito e 
dois anos depois será o presidente. Fui 
eleita em agosto de 2007.

A senhora já recebeu muitos prêmios... 
Nem tantos. Tive sorte por ter escolhido a 
interface. Não sou Nobel de Química, não 
sou uma química conhecida, mas trabalhei 
muito. E acho que tenho um temperamen-
to agradável, não sou ambiciosa. Todas 

as coisas importantes que fiz me foram 
propostas. Não disse, “Vou ser diretora 
cientifica um dia ou quero ser presidente 
da Iupac”. Disseram-me que eu ia repre-
sentar a França, fui e trabalhei bem. 

Em seu olhar, tudo é consequência de 
sua maneira de trabalhar? 
Acho que as mulheres são melhores do 
que os homens nisso de aceitar uma tare-
fa, um desafio. Por exemplo, uma jovem 
pesquisadora logo aceita um trabalho 
difícil e decide fazer o melhor possível, 
enquanto o rapaz pensa primeiro se isso 
servirá para sua carreira, ainda que aceite 
a tarefa porque o chefe lhe passou. A mu-
lher é menos ambiciosa – e sem dúvida 
está errada, o resultado é que ganha me-

nos. Ela pensa primeiro no trabalho e com 
frequência o faz bem melhor, sem pensar 
direto, “se eu fizer isso, um outro logo vai 
fazer aquilo que é mais fácil”.

Foi já como presidente da Iupac que a 
senhora teve que responder ao desa-
fio de lançar o Ano Internacional da 
Química.
Quando me tornei president elect, o presi-
dente em exercício, professor Bryan Hen-
ry, do Instituto de Química da Universida-
de de Guelph, um canadense, disse, “E se 
pedíssemos à ONU um ano internacional 
da química?”. O conselho e a assembleia- 
- geral aprovaram a proposta por unanimi-
dade e o representante de cada país ficou 
encarregado de avisar seu embaixador na 
Unesco. Eu, além disso, deveria também 

pedir apoio à Academia de Ciências da 
França. Propusemos à Federação das So-
ciedades Químicas Africanas apresentar o 
projeto, porque para a Unesco a África é 
muito importante. Como a federação era 
dirigida pelo presidente da sociedade da 
Etiópia, foi este país que levou as cartas 
de todos. Isso, junto com o argumento de 
que em 2011 teríamos os 100 anos do Prê-
mio Nobel de Química de Marie Curie, o 
que implicaria homenagear as mulheres 
de ciência, agradou à Unesco. Em abril de 
2008 sua assembleia-geral concordou em 
apresentar o pedido à ONU, que o aceitou 
por unanimidade e anunciou em 30 de se-
tembro que 2011 seria o Ano Internacio-
nal da Química, organizado pela Unesco 
e pela Iupac. Já president elect, participei 

muito dos preparativos, que 
envolviam organizar três 
grandes eventos: a cerimô-
nia de abertura, na Unesco; 
a assembleia-geral e o con-
gresso internacional da Iu-
pac em San Juan, Porto Ri-
co, e a cerimônia de encer-
ramento em 1º de dezembro, 
em Bruxelas. Organizamos 
também cafés da manhã de 
mulheres espalhadas pelo 
mundo todo uma semana 
antes da abertura. Todas 
juntas, no mesmo momen-
to, mas em horários diferen-
tes, nos reunimos e falamos 
sobre a química. E pequenos 
trechos filmados desses ca-
fés foram projetados nessa 
cerimônia na Unesco. 

A senhora acha que a reputação da quí-
mica pode melhorar?
Espero que sim, até porque em alguns 
países ela é mais bem vista do que em 
outros. A Alemanha, onde os Verdes têm 
mais peso, é paradoxalmente o país em 
que a química é mais bem vista. No come-
ço a química era alquimia e os químicos 
eram os feiticeiros que sabiam usar as 
plantas para tratar as pessoas. Mais tar-
de ela passou a ser bem vista e havia até 
aulas públicas dadas pelos químicos nos 
museus de história natural. Inventou-se 
o plástico e as matérias plásticas eram 
vistas como formidáveis. Depois come-
çamos a ser malvistos, porque a “química 
é algo perigoso, sujo, cheira mal, polui”, 
e houve o acidente de Bhopal [megade-
sastre industrial, talvez o maior da his-

a mulher logo aceita um 
trabalho difícil, o rapaz 
pensa primeiro se isso 
servirá para sua carreira
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tória, em que 40 toneladas de gases tó-
xicos vazaram da fábrica de pesticidas 
da Union Carbide em Bhopal, Índia, na 
madrugada de 3 de dezembro de 1984. 
Mais de 500 mil pessoas foram expostas 
aos gases e pelo menos 27 mil morreram]. 
Na França houve o Apelo de Paris, em 
que biólogos escreveram contra a quí-
mica, dizendo principalmente que todo 
tipo de câncer era causado por moléculas 
químicas. Foi um pouco por isso que, em 
2007, dissemos, “Chega, precisamos de 
um ‘ano’ para tentar explicar ao público 
o que é a química”. Por que a química é 
tão malvista? É sobretudo a indústria quí-
mica que é atacada e é ela quem tem os 
recursos para se defender pela imprensa, 
o que não funciona muito bem. Nós, os 
químicos acadêmicos, não 
temos dinheiro senão para 
a pesquisa. O público lê as 
defesas da indústria, con-
clui que são só um esforço 
de convencimento e propõe 
que se controle a química. 

Não há uma influência da 
escola na certa antipatia 
nutrida contra a química? 
A física é mais bem vista.
Na França os mesmos pro-
fessores – físicos, em geral 
– dão aulas das duas maté-
rias na escola secundária. 
E na química tratam prin-
cipalmente de questões fí-
sico-químicas: equilíbrio, 
acidez, coisas muito duras 
que em geral desagradam 
aos jovens. A química é 
uma ciência exata, mas é também uma 
ciência experimental, o que mal se pas-
sa aos estudantes porque experimentar, 
manipular, custa caro. É justamente a 
beleza da química que os jovens desco-
nhecem. Então, eles não gostam de quí-
mica. A química “suja” é das fábricas e 
a química, como ciência, é próxima da 
física. Como a educação é ruim, o público 
vê o químico como alguém que fabrica 
produtos artificiais, perigosos a priori, 
ao contrário dos produtos naturais. Mas 
veja, pode-se obter o açúcar de bauni-
lha extraindo-se a baunilha das favas e 
colocando-a no açúcar ou, em vez disso, 
sintetizando o mesmo produto que está 
presente na baunilha – e este é mais ba-
rato e muito mais limpo. Algumas pes-
soas são alérgicas à baunilha, mas não ao 

produto sintético, que tem um perfume 
bom. Explicamos que é a mesma molé-
cula, só que na baunilha natural há um 
monte de outras coisas, mas as pessoas 
desconfiam. Ora, há substâncias naturais 
que fazem mal! Os venenos de cobra são 
naturais, o pólen que provoca alergia na 
primavera também. Temos que educar 
os jovens para que saibam que a ciência 
química se encontra na base de todas 
as indústrias. Por exemplo, os compo-
nentes elétricos dependem da química 
para existirem materialmente, foram os 
químicos que trabalharam para conce-
ber esses materiais que dão suporte ao 
princípio da transmissão das ondas. A 
química é também análise: são os quí-
micos que definem se as batatas contêm 

pesticidas e que as purificam para que o 
produto fique limpo. E são também eles 
que alertam sobre a poluição. Mas todo 
mundo conhece a Rhodia, por exemplo, 
e não sabe o nome dos prêmios Nobel de 
Química, a não ser os do próprio país. 

Será? O público conhece Marie Curie.
Marie Curie é uma imagem, é diferen-
te. O público francês não conhece Yves 
Chauvin, o último Nobel francês de quí-
mica. E há uma outra coisa importante: a 
questão do risco. Fala-se de riscos quími-
cos, mas há o princípio de precaução, do 
qual somos grandes adeptos na França. 
O risco em geral é composto de dois fa-
tores: a gravidade do que pode acontecer 
e sua frequência. Um acidente de carro, 
por exemplo, em geral não é grave, mas 

há tantos deslocamentos de carro que a 
probabilidade de um acidente grave en-
tre eles é muito grande. Na França 4 mil 
pessoas morrem nas estradas por ano. Já 
relacionado à química, há 10 anos hou-
ve um acidente em Toulouse em que 13 
pessoas morreram. É demais. Mas o que 
significam essas 13 mortes, em 10 anos, 
comparativamente a 40 mil resultantes 
dos acidentes de carro? Um acidente de 
química é grave, o risco é grande, mas a 
frequência é muito pequena, assim como 
com a energia nuclear ou os acidentes de 
avião. O que as pessoas precisam aprender 
é que o risco químico é pequeno. E, além 
disso, elas mesmas devem ser conscientes 
e responsáveis. Por que colocar pestici-
das quando se tem três vasos de plantas 

na sacada? Basta misturar 
algumas guimbas de cigarro 
com água e pulverizar, a ni-
cotina mata os pulgões. Eles 
também podem ser tirados 
à mão. É verdade que a quí-
mica criou as armas quí-
micas, mas tudo tem dois 
lados, o bom e o ruim, e a 
indústria está fazendo pro-
gressos. Temos o procedi-
mento Reach, Risk Evalua-
tion Assessment of Chemi-
cal, regulamentação muito 
importante, válida para to-
da a Europa, que está sendo 
estudada por muitos países 
para uma eventual adoção. 
Ela diz aos industriais que, 
a partir do momento em 
que utilizarem uma dada 
quantidade de um produto 

para fabricar outras coisas, eles mesmos 
devem verificar se é tóxico ou não. Isso 
responsabiliza a indústria, que começa a 
pensar em encontrar uma alternativa, e o 
fabricante ainda pode ter lucros, tanto por 
redução de custos quanto pela melhoria 
da imagem. Os solventes, por exemplo, 
são um grande problema e agora os in-
dustriais estão tentando fazer química na 
água. É difícil, mas se conseguirem a eco-
nomia será enorme. A água é mais barata 
e para descartar basta purificá-la. 

É a química do futuro?
Já está acontecendo! É a química susten-
tável, não gosto muito da palavra “verde”, 
porque algumas pessoas acham que é quí-
mica feita a partir de substâncias vegetais. 
Já estamos vivenciando este futuro.  n

os jovens precisam 
saber que a ciência 
química está na base de 
todas as indústrias 
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um século depois de premiada, 

marie Curie ainda é uma das 

poucas na lista do nobel na área 

ciência, 
  palavra 
(pouco)  
feminina

m
arie Curie, nascida na Polônia e ra-
dicada na França, foi a primeira mu-
lher a ganhar o Nobel e até hoje é a 
única laureada em duas categorias 
do prêmio. O primeiro deles, em 

1903, foi concedido em parceria com o marido, 
Pierre Curie, junto com Antoine Henri Becquerel, 
por estudos com radioatividade. Mas foi seu segun-
do Nobel que mereceu as celebrações como foco 
central do Ano Internacional da Química em 2011. 
Um século antes, Madame Curie ganhou sozinha 
o prêmio de Química pela descoberta do rádio e 
do polônio, dois elementos radioativos. Nada mais 
adequado, diante dessa homenagem, do que tratar 
dela e das mulheres na ciência no último dia do 
ciclo organizado pela FAPESP e pela Sociedade 
Brasileira de Química e divulgado por Pesquisa 
FAPESP todos os meses desde maio. 

“A contribuição feminina na ciência é de um 
terço”, alertou a coordenadora, Marília Goulart, 
da Universidade Federal de Alagoas. “Como será 
daqui a 10 anos?” Para ela, a ciência requer paixão 
e não é uma questão de gênero. Mas é preciso po-
líticas que favoreçam o equilíbrio entre cientista 

Clara immerwahr, 
primeira doutora 
em química  
da alemanha

Fo
t

o
 r

ep
r

o
d

u
ç

ã
o

Edição 190 | Dezembro 2011

teXto maria Guimarães* ilustração paula Gabbai

*todas as 
reportaGens 
desta edição são 
da mesma autora



12 _ fevereiro 2012

e mãe, uma divisão de papéis que ainda causa 
dificuldades às mulheres nessa carreira que exi-
ge dedicação absoluta. As palestras aconteceram 
no dia 9 de novembro e contaram com a química 
Maria Vargas, da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), a historiadora da ciência Ana Maria 
Alfonso-Goldfarb, da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-SP), e o cientista social 
Gabriel Pugliese, da Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo. Uma bancada dois terços feminina, 
invertendo a predominância na ciência. 

poucas ilustRes
O olhar sobre o papel das mulheres cientistas 
prometido no título de Maria Vargas começou ali 
mesmo, dentro do auditório: Vanderlan Bolzani, 
professora da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) de Araraquara e uma das organizadoras 
do ciclo de conferências na FAPESP, foi a pri-
meira mulher a presidir a Sociedade Brasileira 
de Química, entre 2008 e 2010. Mas voltando no 
tempo, a pesquisadora da UFF fez questão de dar 

destaque a Clara Immerwahr, que em 1890 pôs 
os estudos à frente da proposta de casamento 
feita pelo químico Fritz Haber, conhecido pela 
síntese da amônia. Cursou química como ou-
vinte e foi a primeira mulher na Alemanha a ter 
o título de doutora, em 1900. No ano seguinte, 
porém, aceitou o casamento e, talvez sem saber, 
assinou o fim de sua carreira científica. Apesar 
de trabalhar com o marido, o nome de Clara nun-
ca foi citado. O casamento representou também 
o fim da própria vida, de certa maneira: ela se 
opôs ao marido e ao país quanto à produção de 
armas químicas na Primeira Guerra Mundial, 
que considerava uma “perversão da ciência”. Em 
protesto contra o papel de Haber na supervisão 
do primeiro ataque de gás na história militar, ela, 
acusada pelo marido de ser traidora da pátria, se 
suicidou em 1915, aos 45 anos. Uma mulher que 
poderia ter feito contribuições para a ciência, 
assim, acabou entrando para a história pela co-
ragem de manifestar sua convicção pacifista sem 
ceder às pressões sociais e familiares. 
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1. irène Curie em 1921, ao 
receber um título honorário 
em homenagem  
à mãe nos estados unidos  
2. marie Curie com o  
marido, pierre Curie, durante 
lua de mel  
3. marie Curie na foto 
divulgada no nobel de 1903 
4. rosalind franklin, que 
investigou a estrutura do dna
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Na história do Prêmio Nobel, 40 mulheres já 
foram laureadas: apenas quatro em química. A 
primeira foi Marie Curie, em 1911. Casada com 
o físico Pierre Curie desde 1895, os dois faziam 
parte do trabalho em colaboração e, juntos, des-
cobriram que a pechblenda, um mineral desco-
berto por Becquerel, era rica em polônio e rádio, 
dois elementos mais radioativos que o urânio. A 
dedicação à vida de ciência, que ela conseguiu 
conciliar com a familiar, também custou caro a 
Marie. Em 1934 ela morreu de leucemia, como 
muita gente que trabalhava com química da ra-
dioatividade antes que se conhecessem os efeitos 
nocivos dessas substâncias. 

Em seguida foi a vez no Nobel de sua filha Irè-
ne, que dividiu o prêmio com o marido (e anti-
go doutorando de Marie Curie), Frédéric Joliot, 
em 1935. Depois de Pierre e Marie Curie terem 
se destacado por estudos com a radioatividade 
natural, sua filha alcançou a láurea máxima da 
ciência revelando a radioatividade artificial, em 
que elementos que não teriam esse comportamen-
to são induzidos a ser radioativos. Como a mãe, 
Irène não foi eleita para a Academia Francesa de 
Ciências – os respectivos maridos foram. 

Outro destaque de Maria Vargas foi para a britâ-
nica nascida no Egito Dorothy Crowfoot Hodgkin, 
que se apaixonou pela química ao fazer um ex-
perimento de crescimento de cristais de sulfato 
de cobre na escola. Desenvolveu a paixão com 
amplo apoio dos pais, que lhe permitiram mon-
tar um laboratório no sótão de casa. Em 1945, por 
meio de estudos de cristalografia, ela determinou 
a estrutura química da penicilina, descoberta por 
Alexander Fleming 16 anos antes. Para transfor-
mar o fungo em medicamento antibiótico, que 
mais tarde veio a salvar milhões de vidas, era pre-
ciso sintetizar em laboratório a substância ativa. 
A descoberta a conduziu, aos 47 anos e já com 
três filhos, a tornar-se membro da Royal Society, 
a academia de ciências britânica.

Casada com Thomas Hodgkin, um idealista de 
esquerda, ela conseguiu o reconhecimento como 
pesquisadora e como mãe: foi dela a primeira licen-
ça-maternidade paga na Universidade de Oxford. 
Dorothy também determinou a estrutura da vita-
mina B12, trabalho que levou a várias aplicações 
médicas e lhe trouxe o Nobel em 1964.

Mais recentemente, em 2009, a israelense Ada 
Yonath, do Instituto Weizmann, foi a quarta ga-
nhadora do Nobel de Química, por desvendar a 
estrutura do ribossomo, uma estrutura celular 
central na produção de proteínas. Entre as laurea-
das, ela é a única em que não há menção a casa-
mento, por isso escapa à conclusão da palestrante 
Maria Vargas: “Escolha bem o marido se quiser 
ter uma boa carreira científica”. 

da cozinha ao laboRatóRio
Ana Maria Goldfarb mergulhou na história até os 
registros da visão sobre características femininas 
na Grécia Antiga de Aristóteles e Ptolomeu: entre 
outras, ela listou fragilidade, doçura, covardia, 
volúpia, habilidade e argúcia. Estas duas últimas 
hoje parecem positivas, mas na época eram vistas 
como relacionadas ao conhecimento de techné, 
uma capacidade manual mais para a cozinha do 
que para o laboratório. De qualquer maneira, o 
laboratório químico antigo era repleto de caldei-
rões, por isso era território aberto às damas. 

O quadro mudou no século XVII, quando a nova 
ciência mandou as mulheres de volta à cozinha. 
Mas algumas resistiram e continuaram suas pes-
quisas por meio de associação com homens. Foi o 
caso da irlandesa Lady Ranelagh, que estimulou 
o irmão Robert Boyle a estudar química em seu 
laboratório de destilação. A projeção pelos estudos 
químicos que entrou para a história da ciência foi 
toda dele, mas, de acordo com Ana Maria, a sombra 
da irmã transparece em todos os seus escritos. 

A ciência superficial para salões teve destaque 
no século XVIII. Foi a época de atividade do casal 
Lavoisier, em que Antoine ficou eternizado com 
o justo título de criador da química moderna. 

mulHeres  
no nobel  
de químiCa 
 
1911 
marie curie 
 
1935  
irène curie 
 
1964  
dorothy 
hodgkin 
 
2009 
ada Yonath
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Madame Lavoisier teve um papel menor, mas era 
poliglota e desenhava esquemas dos experimentos 
feitos pelo marido e pelos colegas. Permaneceu, 
porém, invisível, lamenta Ana Maria. “Ela pre-
cisava saber bastante de ciência para separar o 
que interessava registrar.” 

No século XIX e no início do XX, a educação 
era por vezes vista como algo nocivo para a pró-
pria saúde das mulheres e para as funções de es-
posa e mãe que deveriam desempenhar. Mesmo 
assim, alguns trabalhos científicos eram desem-
penhados pelas mulheres, que teriam maior ca-
pacidade de concentração exatamente por terem 
a mente vazia de pensamentos e ideias, segundo 
declaração do físico britânico James Chadwick 
citada por Ana Maria.

Foi esse contexto que Marie Curie superou, 
mas sem conseguir realçar as demais mulheres 
de seu laboratório, que permaneceram entre as 
muitas “ilustres desconhecidas” da ciência. “Ela 
era um verdadeiro trator”, avaliou Ana Maria, 
“passava por cima do que fosse necessário passar, 
além de ser boa estrategista”. De outra maneira, 
teria permanecido ofuscada pelo marido.

exceção Relativa
Foi exatamente disso que tratou Gabriel Pugliese. 
A escolha de um bom parceiro, como no caso do 
casal Curie, pode ao mesmo tempo abrir cami-
nhos e sombreá-los, ele mostrou. “Marie Curie 
teve sucesso como exceção na tradição de mu-
lheres invisíveis”, disse. Segundo ele, o trabalho 
dela sobre a descoberta da radioatividade foi 

ignorado na Academia 
de Ciências até que o 
marido assumiu a co-
autoria. Só aí se iniciou 
a discussão sobre o te-
ma, que veio a se reve-
lar importante.

“Fazer parte do ca  sal 
permitiu a Marie Curie 
o acesso ao mundo 
cien  tífico, mas também 
foi inviabilizador.” Pa-
ra Pugliese, esse casal é 
um ilustre exemplo de 
como se via a química 
e a física: a primeira fa-
ria parte do campo do 

fazer, das habilidades manuais e portanto seria 
mais feminina, como já tinha mostrado Ana Maria 
Goldfarb. Já a física exigiria pensamento teórico, 
uma capacidade mais masculina. No que a radioa-
tividade transcendeu a química e se aproximou da 
física, a descoberta foi abraçada por Pierre Curie 
e rendeu ao casal o Nobel. De Física.

Essa identificação da física e da química com 
os estereótipos de masculino e feminino ressalta 
o paradoxo do papel do casal para a ascensão da 
mulher a uma posição de destaque na produção 
de conhecimento. E é esse paradoxo que Pugliese 
destaca no livro que publicará em 2012, Sobre o 
caso Marie Curie. E que torna irônica, do ponto 
de vista histórico, a homenagem do Ano Inter-
nacional da Química a Marie Curie. n
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“
O casamento 
deu a Marie 
Curie acesso  
ao mundo 
científico, mas 
também foi 
inviabilizador”, 
disse Gabriel 
Pugliese
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Compostos doces,  

amargos e cheirosos são 

protagonistas da história

o 
perfume enleva os ânimos, seduz 
e, há quem diga, chega aos deuses. 
O doce indica energia ao paladar e 
gera combustíveis que movem boa 
parte da frota motorizada no Brasil. 

O amargo causa aversão, mas também depen-
dência, e por isso origina guerras. Numa série de 
palestras com sotaque carioca, Vitor Ferreira, da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Clau-
dia Rezende e Angelo da Cunha Pinto, ambos da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
percorreram a história da química desses sabores 
e odores no dia 3 de agosto, quinto encontro do 
ciclo de conferências organizado pela FAPESP 
e pela Sociedade Brasileira de Química, que ce-
lebra o Ano Internacional da Química.

Uma sala de congresso cheia de mulheres sus-
pirando ao aspirar o perfume de Napoleão Bona-
parte em pleno século XXI. Não duvide do que 
leu, trata-se mesmo do imperador francês e o 
congresso aconteceu quase 200 anos depois de 
sua morte. Quem relatou a cena foi Claudia Re-
zende, que estava presente. Mesmo incongruente, 
a reação ao perfume chama a atenção para o uso 
de fragrâncias na sedução. Napoleão, contou a 
pesquisadora, foi um grande estimulador da pro-
dução de perfumes e frascos de vidro. A partir da 
receita encontrada recentemente, a Osmothèque 
– um museu de perfumes em Versalhes, na França  
– conseguiu reconstituir a água-de-colônia pro-

sabores  
e perfumes

Edição 187 | Setembro 2011

ilustração mariana zanetti
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duzida pelo perfumista Jean-Marie Farina para 
o monarca, já no final da vida deste.

Mas sedução não é a única finalidade das fra-
grâncias. Muito antes, substâncias aromáticas 
já eram usadas na higiene pessoal.  “No Egito 
Antigo se usava uma fragrância para cada parte 
do corpo”, disse Claudia. Nos registros da Roma 
Antiga também há frascos e descrições de aro-
mas. Segundo a palestrante, o maior choque dos 
perfumados romanos diante das invasões bárba-
ras deve ter sido a visão e o cheiro rançoso dos 
vikings besuntados de gordura, necessária para 
amenizar o frio em terras e mares escandinavos. 
“O uso de aromas foi tão intenso que chegou a 
causar um desequilíbrio na balança comercial”, 
ela contou, devido à importação de mirra e olí-
bano do Oriente.

Mirra e olíbano (incenso), aliás, eram dois dos 
presentes que os reis magos levaram a Jesus, se-
gundo a Bíblia, o que já denota uma tendência 
religiosa para o uso de perfumes. “É um material 
volátil que, acreditava-se, poderia ajudar na co-
municação com os deuses”, explicou a química 
da UFRJ. Esse uso, comum entre assírios, persas 
e gregos antigos, podia chegar à sofisticação de 
destinar perfumes específicos, como sândalo ou 
canela, para cada uma das divindades. 

E não se pode deixar de lado as proprieda-
des medicinais dos perfumes, que precedem em 
muito a aromaterapia em voga neste século. Na 
Grécia Antiga, já por volta de 330 a.C., Teofrasto 
estudou o uso de plantas para fins curativos. No 
século XIV, quando a peste bubônica dizimou 
a Europa, aqueles com mais recursos procura-
vam se defender levando extratos de ervas em 
bolsas junto à boca e ao nariz. Acreditava-se, 
segundo Claudia, que o odor fétido da doença e 
da morte (os miasmas) nas ruas era o modo de 
transmissão. 

A partir do Renascimento surgiu uma aristocra-
cia mais abastada, e aromas chegaram à mesa em 
carnes temperadas com pimenta, canela, cravo, 
gengibre e açúcar e em sobremesas perfumadas 
com rosas, flores de laranjeira e cravos. 

A tecnologia e o conhecimento para tomar 
posse dos perfumes naturais também variaram 
ao longo do tempo. Desde o uso direto das plantas 
aromáticas até a química mais precisa de hoje, 
foram usadas as técnicas de extração descritas 
no livro O perfume – história de um assassino, de 
Patrick Suskind (e no filme homônimo). “O filme 
é uma aula de perfumaria”, resume Claudia. Na 
enfleurage, bastante usada antigamente, as flo-
res (ou mulheres, no caso da aterrorizante obra 
de ficção) eram envoltas numa gordura inodora 
que absorvia as substâncias voláteis, depois ex-
traídas com etanol. A destilação também sempre 
foi parte importante do processo de fabricação 
de perfumes à base de álcool.



Apesar dos avanços na manipulação química, 
Claudia ainda se sente como o mestre perfumista 
de Perfume: agitando um lencinho para detectar 
as substâncias que compõem um aroma. Muito 
da pesquisa, ela afirma, ainda depende de narizes 
afiados. “É uma ciência empírica, embora tenha 
um arsenal científico sofisticado”, resumiu.

amaRGuRa 
Também cheia de empirismo é a história do amargo 
contada por Angelo da Cunha Pinto. O texto médico 
mais antigo que se conhece são receitas entalha-
das em escrita cuneiforme na antiga Suméria, na 
Ásia, em torno do ano 2.200 a.C.. Desde as poções 
dos deuses feiticeiros da mitologia, “químicos de 
produtos naturais com grande perícia de laborató-
rio”, até os produtores de drogas de hoje, as plantas 
produtoras de substâncias da classe dos alcaloides 
foram experimentadas de várias maneiras.

E deram origem a guerras como a do ópio, que 
opôs China e Inglaterra no século XIX. Na origem 
da guerra estava a delicada papoula, cultivada na 
Tailândia, no Laos e em Mianmar, e de cujos fru-
tos se extrai o ópio. A substância era sobretudo 
um remédio, mas fumá-la se tornou um hábito na 
China com a proibição do consumo de tabaco. E o 
fornecedor era o Império Britânico, o que acabou 
gerando desentendimentos de comércio. 

Mas além de guerra e dependência, o ópio é um 
alcaloide precioso para a medicina. Um de seus 
derivados é a morfina, medicamento de comba-
te à dor que deu origem à seringa hipodérmica, 
usada pela primeira vez em 1853 na Guerra da 
Crimeia. Muitos dos remédios antigos tinham 
ópio na composição, a exemplo do elixir pare-
górico, usado contra diarreias até os anos 1970, 
e dos xaropes à base de codeína.

A cocaína, hoje protagonista na “guerra do 
Rio”, nas palavras de Cunha Pinto, foi sintetiza-
da em 1857 pelo alemão Albert Niemann e muito 
usada em chás, elixires, vinhos e até pastilhas 
para dor de dente. “De vinho e tônico passou às 
drogas”, lamentou o palestrante.

A partir do século XIX tornou-se possível iden-
tificar e isolar moléculas aromáticas. Nessa época 
surgiram perfumes famosos como os de Guerlain, 
Hermès e Roger Gallet. No Brasil despontavam 
as boticas, como a Imperial Drogaria e Phar-
macia de Granado & Cia, que até hoje produz 
polvilho antisséptico e sabonetes, entre outros 
produtos. Outro ícone da perfumaria brasileira 
são os sabonetes Phebo, feitos a partir de 1924 
por portugueses que migraram do Sudeste para 
o Norte em busca de um aroma semelhante ao 
encontrado em alguns produtos britânicos. A 
matéria-prima principal era o pau-rosa, árvore 
amazônica que também está na base do mítico 
perfume Chanel nº 5, criado em 1921.

Nessa época, o estudo de moléculas foi o co-
meço do caminho para a produção de fragrâncias 
em escala industrial. O químico croata Leopold 
Ruzicka foi um pioneiro, o que lhe valeu o Prêmio 
Nobel de sua área em 1939. Em 1926, ele tinha 
elucidado a estrutura da muscona, uma subs-
tância extraída do veado-almiscareiro 20 anos 
antes, muito usada na perfumaria. 

Claudia apresentou também parte da trajetó-
ria histórica do mentol, um aromatizante de uso 
amplo em alimentos e cosméticos. Até a Segunda 
Guerra Mundial, a produção da menta-japonesa 
(Mentha arvensis) era controlada pela China e pe-
lo Japão. Diante das dificuldades da guerra, imi-
grantes começaram a cultivar a planta por aqui, 
até chegar em 1973 ao ápice de 6.300 toneladas 
por ano. Nos produtos em que é desejável alguma 
refrescância, lá está o mentol: balas, chicletes, 
pastas de dente, sopas, cremes de barbear e até 
cigarros – neste último caso para aliviar o impacto 
da fumaça na garganta. Para muitos dos usos foi 
necessário modificar a estrutura molecular para 
impedir efeitos colaterais, como ardor prolonga-
do nos olhos quando depois de espalhar loção 
pós-barba no rosto. “Muito do desenvolvimento 
químico do mentol veio da indústria do tabaco”, 
contou a pesquisadora. Hoje parte da substância 
produzida no mundo é sintética.

“ 
No Egito 
Antigo se 
usava uma 
fragrância 
para cada 
parte do 
corpo”,
disse Claudia
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Além desses exem-
plos, são muitas as plan-
tas produtoras de alca-
loides naturais usados 
de várias formas por 
povos do mundo todo 
e de todos os tempos 
registrados pela his-
tória, como o quinino 

contra a malária, a mandrágora como fortificante 
e afrodisíaco, e a bebida ayahuasca, feita com o 
cipó iagê e as folhas de chacrona, usada em ri-
tuais como os do santo-daime.

açúcaR
Também partindo da natureza, Vitor Ferreira se 
embrenhou pela química avançada. Mostrando à 
plateia no auditório da FAPESP um saquinho de 
açúcar e outro de adoçante, desses disponíveis 
em cafés e restaurantes, chamou a atenção para 
a diferença de tamanho entre os dois. Adoçan-
tes artificiais, explicou, são muito mais doces do 
que a sacarose natural: 600 vezes mais doce no 
caso da sucralose. Mas o açúcar faz muito mais 
do que adoçar a vida.

“Mais doce ainda que a doçura é a potenciali-
dade dos carboidratos para produtos de química 
fina”, brincou o palestrante. O mesmo açúcar que 
o corpo busca como fonte de energia também dá 
origem aos biocombustíveis, aposta em vários 
países para um equilíbrio entre a necessidade de 
locomoção e o problema de emissão de poluentes. 

A produção de biocombustíveis em larga escala e 
a partir de uma série de substâncias é um avanço 
real mas, segundo Ferreira, está longe de ser no-
vidade. “O próprio [engenheiro alemão Rudolf ] 
Diesel, quando inventou o motor a diesel, o fazia 
rodar com óleo de amendoim.”

Agora a fabricação dos diversos produtos – 
como alimentos e insumos químicos – a partir 
de açúcares avança no sentido de tornar a sín-
tese mais limpa e sustentável, dando origem à 
chamada química verde. “Em 2020 a química 
verde deve gerar US$ 307 bilhões”, afirmou. A 
matéria-prima não está em falta: 95% da biomassa 
produzida pela natureza, cerca de 200 bilhões de 
toneladas por dia, são carboidratos, e o homem 
usa apenas 5% desse total. 

Num verdadeiro desfile de moléculas – como 
maltose, quitina e celulose –, Ferreira mostrou co-
mo blocos de construção à base de açúcar criam 
uma infinidade de produtos, entre eles fixadores de 
aroma em refrigerantes, plásticos biodegradáveis e 
suturas cirúrgicas. “A química da sacarose é tão im-
portante que tem até nome: sucroquímica.” E deve 
ganhar mais importância à medida que o petróleo 
se torna mais escasso, desde que haja investimento 
suficiente em pesquisa. “Precisamos aprender a 
fazer com essa biomassa tudo o que fazemos com 
o petróleo”, alertou. Segundo ele, fontes alterna-
tivas como solar e eólica podem contribuir para 
resolver problemas de energia, mas a química fina 
dependerá dos carboidratos. E na economia dessa 
química o Brasil deve sobressair. n

vitor ferreira,  
Claudia rezende  
e angelo da  
Cunha pinto
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o motor  
rodar com  
óleo de 
amendoim”, 
diz Ferreira



palestras de abril discutem  

fontes alternativas de energia  

e mudanças climáticas

moléculas, 
 problema 
e solução

I
magens de enchentes, florestas ressequidas e 
calor excessivo já são lugar-comum quando se 
pensa em mudanças globais do clima. A ne-
cessidade de investir em fontes alternativas 
de energia também já faz parte do contexto. 

O que não é de imediato evidente é o papel da 
química na história. Pois ela está em toda parte, 
tanto no mecanismo que leva às mudanças co-
mo nas soluções. É o que ressaltaram o climato-
logista Carlos Nobre, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), o químico Jailson 
de Andrade, da Universidade Federal da Bahia 
(Ufba), a bióloga molecular Glaucia Souza, da 
Universidade de São Paulo (USP), e o químico 
Luiz Pereira Ramos, da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), no primeiro encontro do Ciclo 
de Conferências do Ano Internacional da Quí-
mica, realizado em São Paulo no dia 4 de abril. 
O ciclo, que vai até novembro, é uma iniciativa 
da FAPESP e da Sociedade Brasileira de Química 
como parte da celebração com o tema Química: 
nossa vida, nosso futuro, promovida pela União 
Internacional de Química Pura e Aplicada em 
parceria com a Unesco.

As conexões químicas que levam às mudanças 
do clima também chegam à produção de alimen-
tos, mostrou o químico Arnaldo Alves Cardoso, da 

ilustração larissa Ribeiro
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mundo seria necessário construir 10 mil usinas 
nucleares nos próximos 30 anos – uma por dia 
–, algo obviamente inviável. Andrade ressaltou 
também que a fusão, uma forma diferente de 
obter energia nuclear que poderia representar 
menos riscos, ainda está em escala experimen-
tal, e as células combustíveis a hidrogênio ain-
da têm um custo muito alto. A energia solar é 
uma grande promessa, mas é preciso melhorar 
a eficiência das células fotovoltaicas, que hoje 
só convertem em eletricidade 30% da energia 
solar que recebem. “Ainda somos caçadores- 
-co letores de energia, precisamos passar a ser 
produtores”, avisou. 

Parte da solução energética pode estar nos bio-
combustíveis, e é nisso que aposta o Programa 
de Pesquisa em Bioenergia da FAPESP, o Bioen. 
Nesse aspecto, segundo mostrou a coordenado-
ra do programa, Glaucia Souza, o Brasil avança a 
passos largos. “Podemos chegar a substituir 30% 
da gasolina usada no mundo”, afirmou.

Melhorar a produção não depende só de ex-
pandir o plantio de cana-de-açúcar e construir 
mais usinas, mas de melhorar a produtividade 
– e é essa a missão dos projetos de pesquisa que 
integram o Bioen. O grupo liderado pela pesqui-

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) de 
Araraquara, coordenador da mesa. A revolução 
verde, que aumentou a produção de alimentos e 
rendeu ao agrônomo norte-americano Norman 
Borlaug o Prêmio Nobel da Paz em 1970, se ba-
seou em grande parte na síntese de nitrogênio 
reativo, que pode ser usado como fertilizante. 
Mas os benefícios, inegáveis, também acabaram 
causando problemas: o excesso de nitrogênio que 
vai parar nos rios e na atmosfera é uma origem 
importante de poluição e de efeito estufa. 

desaFios 
“Estamos vivendo mais e melhor, mas o mesmo 
não acontece com o planeta”, ressaltou Jailson 
de Andrade, destacando a importância de inves-
timentos em sustentabilidade. Para ele, a energia, 
a água e a produção de alimentos são desafios 
interligados. “E não há um único desses desafios 
em que a química não seja central.”

Para a energia, o pesquisador da Bahia mos-
trou que não existe uma solução única. A fissão 
nuclear gera temores na sociedade, sobretudo 
agora que o acidente nuclear do Japão está fresco 
na memória coletiva. De qualquer maneira, pa-
ra substituir o combustível consumido hoje no 
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sadora da USP está envolvido na melhoria gené-
tica da cana-de-açúcar por meio de genética de 
ponta. “A cana é o maior desafio da genômica”, 
disse Glaucia, “porque as hibridizações feitas ao 
longo do desenvolvimento de uma variedade que 
produzisse mais açúcar multiplicaram por 10 o 
genoma dessa planta”. 

Com as novas tecnologias de sequenciamento, 
os avanços são agora muito mais rápidos do que 
em décadas passadas, mas não basta desvendar 
trechos desconexos do DNA da planta. “Já se-
quenciamos 70% das regiões ricas em genes, mas 
com 10 cópias é difícil montar esse genoma”, 
explicou. É preciso também entender o funcio-
namento desse material genético para conseguir 
interferir, ligando e desligando genes para me-
lhorar a produtividade em diversas situações, 
como incrementar o armazenamento de açúcar 
sem aumentar a necessidade de irrigação e sem 
prejudicar o crescimento das plantas. 

Somado a biorrefinarias que não emitam carbo-
no e usem todos os subprodutos da cana, assunto 
que ocupa uma das vertentes do Bioen, esse ve-
getal altamente eficaz em produzir e armazenar 
açúcar pode causar mudanças importantes no 
quadro energético do país e do mundo. 

Se os projetos que integram o Bioen deixam 
claro que combustível de origem vegetal é mui-
to mais do que suco energético de plantas, Luiz 
Ramos, da UFPR, vai na mesma linha: soja, al-
godão, dendê e pinhão-manso, entre outros, são 
todos fontes possíveis de biodiesel. No laboratório 
paranaense, pesquisadores buscam desenvolver 
tecnologias baseadas em catalisadores reativos 
de alto desempenho, que melhorem a produção 
de etanol e biodiesel, reduzindo os poluentes 
emitidos por essa indústria. 

A produção de etanol de segunda geração re-
presenta uma das linhas de pesquisa do labora-
tório de Ramos. “Conseguimos usar a explosão a 
vapor para transformar o bagaço de cana de for-
ma mais seletiva e eficiente.” O processo deses-
trutura a parede celular de forma que a celulose 
fica mais disponível para gerar bioenergia. Não é 
um processo inédito, mas o grupo inovou com o 
uso de catálise e substâncias químicas auxiliares 
para tornar o processo mais eficaz. 

O uso de catalisadores não solúveis no meio, a 
chamada catálise heterogênea, é a espinha dorsal 
de parte da pesquisa do  grupo paranaense. “O 
impacto ambiental e econômico é bem menor 
quando a catálise é verdadeiramente heterogê-
nea”, explica o pesquisador, que faz parcerias 
com empresas para oferecer soluções químicas 
aos gargalos da produção de biocombustíveis. 

eRa humana
Uma tecnologia para a produção de biocombustí-
veis melhor e com mais fontes de energia renová-
vel pode fazer do Brasil uma potência ambiental 
tropical, ressaltou Carlos Nobre. A energia hi-
drelétrica, maior responsável pela matriz ener-
gética com 46% de fontes renováveis, não basta. 
Segundo ele, o país está ficando para trás no que 
diz respeito às energias eólica e solar, recursos 
que tem de sobra. A energia fotovoltaica deve, 
preconiza, se tornar a fonte de energia mais dis-
seminada, inclusive para a geração de hidrogênio 
como combustível. “Estamos deitados em berço 
esplêndido”, parafraseia o hino nacional. 

Os desafios de produção de energia e de ali-
mento, reduzindo a poluição que afeta a saúde 
das pessoas e está na base das mudanças climá-
ticas globais, fazem parte do que define o An-
tropoceno, a época geológica caracterizada pela 
interferência humana: a cada hora a Terra ganha 
9 mil pessoas, são emitidos 4 milhões de tonela-
das de gás carbônico (CO2 ), são derrubados 1.500 
hectares de florestas, é adicionado 1,7 milhão de 
quilogramas de nitrogênio reativo ao solo e à água 
e 3 espécies são extintas. “Já ultrapassamos em 
muito os limites da sustentabilidade.”

O excesso de gás carbônico, que ficou popula-
rizado como ícone do aquecimento global, não 
é o único vilão desses limites ultrapassados: ou-

A água, a 
energia e  
a produção de  
alimentos são 
problemas 
relacionados
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tros gases contribuem para o efeito estufa, como 
o óxido nítrico e o metano. Essas substâncias 
químicas em excesso, tanto na atmosfera como 
nos oceanos, já começam a causar danos. Mas 
os aumentos súbitos e substanciais nas últimas 
décadas tornam inequívoco, de acordo com o 
climatologista do Inpe, o aquecimento global.  
“A química precisa encontrar uma maneira viável 
de retirar CO2 do ambiente”, avisou. 

Investimentos nesse sentido têm que ser fei-
tos antes que o sistema terrestre ultrapasse os 
chamados pontos de virada, em que não há mais 
retorno para o estado anterior. “Se passarmos es-
ses pontos, todas as discussões serão meramente 
acadêmicas.” Um exemplo, novamente, é o CO2. A 
cada ano, a atividade humana é responsável por 
um acréscimo de 9,7 bilhões de toneladas desse 
gás, dos quais 5,5 bilhões são absorvidas pelos 
oceanos e pelas plantas. Esse acúmulo acaba sen-
do responsável pela acidificação da água do mar, 
que pode ter consequências sérias. Se o processo 
continuar no ritmo em que vai, estima-se que 
em 2100 o pH dos oceanos chegue a 7,8. Nessas 
condições, ele alertou, não se forma a aragonita, 
uma substância essencial para grande parte dos 
organismos marinhos de estrutura óssea. 

Para a Amazônia, a pesquisa de Nobre tem 
mostrado que um aquecimento médio maior que 
3,5 graus Celsius (°C) e mais de 40% de área des-
matada levarão a floresta para além do ponto sem 
retorno, disseminando o processo conhecido co-
mo savanização. Ainda há tempo para reduzir os 
estragos, de acordo com o pesquisador do Inpe e 

membro do Painel In-
tergovernamental para 
Mudanças Climáticas 
(IPCC), mas as mudan-
ças em políticas e com-
portamento não estão 
acontecendo na veloci-
dade que a ciência jul-
ga necessária. 

Para limitar o aquecimento aos 2°C preconiza-
dos pelo IPCC, o mundo inteiro não pode emitir 
mais de 500 bilhões de toneladas de carbono até 
o final do século, o que exige uma redução nas 
emissões atuais. As negociações são lentas, mas 
Nobre vê com bons olhos a liderança que o Brasil 
assumiu na Conferência do Clima de Copenha-
gue, a COP-15, no final de 2009, sobre redução 
na emissão de gases de efeito estufa. 

A química deve fazer parte da concretização 
dessa liderança, de acordo com os especialistas 
que, nessas conferências no início de abril, di-
rigiram seus olhares distintos para um mesmo 
problema. Fazendo a ponte entre biologia e fí-
sica, entre urbanização e meio ambiente, essa 
área do conhecimento pode ser a chave para, 
nas próximas décadas, tornar sustentável a vida 
humana com as características que ela tem ho-
je. O ciclo de conferências é uma ocasião valiosa 
para discutir como essa área do conhecimento 
pode contribuir para os grandes desafios globais 
e despertar o interesse dos jovens para a inves-
tigação científica. Veja a programação completa 
no site <revistapesquisa.fapesp.br>. n
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a riqueza da biodiversidade  

das florestas brasileiras também 

se revela nas substâncias

uando se fala em biodiversidade, 
uma das maiores riquezas do Bra-
sil, o que vem à mente costuma ser 
plantas e animais, numa enorme va-
riação de formas, cores, tamanhos e 
tipos. Quase ninguém se lembra das 

moléculas que, com uma diversidade igualmente 
espantosa, permeiam todo esse patrimônio na-
tural. Entre os raros conscientes da importância 
da química estão os palestrantes do quarto en-
contro do ciclo de conferências organizado pela 
FAPESP e pela Sociedade Brasileira de Química, 
que celebra o Ano Internacional da Química. 
Vanderlan Bolzani, da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) de Araraquara, Carlos Alfredo 
Joly e Anita Marsaioli, ambos da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), encantaram no 
dia 19 de julho uma plateia composta em grande 
parte, apesar de ser período de férias, de alunos 
do Instituto Técnico de Barueri. A presença des-
ses jovens cheios de interesse foi preciosa para 
os conferencistas, que não perderam a chance de 
apresentar a diversidade oculta e de indicar cam-
pos de trabalho e de pesquisa promissores. 

“Um dos objetivos do Ano Internacional é pro-
mover a reflexão sobre a importância da química 
para a sustentabilidade”, comentou Dulce Siqueira 

das moléculas 
aos organismos

Edição 186 | Agosto 2011
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Silva, da Unesp de Araraquara, coordenadora do 
dia. Um bom ponto de partida, retomado pelos 
três palestrantes. O botânico Carlos Alfredo Joly 
falou justamente de sustentabilidade. Ele é coor-
denador do Programa Biota, da FAPESP, que, nos 
primeiros 10 anos de atividades em inventários 
da biodiversidade dos ecossistemas paulistas, 
mostrou como o conhecimento científico pode 
ajudar na sua preservação. E vem de fato con-
tribuindo. Os mapas produzidos pelo Biota pa-
ra indicar áreas para conservação e restauração 
no cerrado e na mata atlântica no estado de São 
Paulo (ver Pesquisa FAPESP nº 141), além das 
diretrizes publicadas em livro, acabaram ajudan-
do a Secretaria do Meio Ambiente a aprimorar a 
legislação. Segundo o professor da Unicamp, até 
agora 19 instrumentos legais usam informações 
do Biota. “Isso raramente acontece”, disse Joly, 
“e o conhecimento que reunimos também foi usa-
do para zonear áreas para o plantio de cana-de- 
-açúcar no estado”. Mais do que isso, o exemplo 
deu origem a iniciativas semelhantes em outros 
estados e na escala federal, além de gerar parcerias 
na América Latina e na África. O Programa Biota 
tem continuidade garantida até 2020.

Mesmo dando origem a produtos como os ma-
pas, as listagens de espécies estão longe de ser o 
fim da história. Alguns projetos do Biota, como 
o coordenado pelo próprio Joly, buscam desven-
dar os ambientes terrestres, ainda muito pouco 
conhecidos. “Precisamos descrever os ciclos do 
carbono, da água, de nutrientes, entender como 
as mudanças climáticas afetam os ecossistemas e 
os serviços que eles oferecem”, alertou o botânico. 
Ele lembrou que o domínio da mata atlântica está 
ocupado pelas maiores capitais brasileiras, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, e abriga cerca de 125 
milhões de pessoas. “Só sobrou cerca de 10% des-
sa floresta, e é daí que vem a água para toda essa 
população.” Um exemplo dos problemas sérios 
causados pela redução da floresta é a situação 
do fornecimento de água para o estado do Rio de 
Janeiro, feito principalmente pela represa do Pa-
raibuna, a 320 quilômetros da capital fluminense. 
“Já não tem água mais próxima”, afirmou. 

Para entender o funcionamento da mata atlân-
tica, o grupo coordenado por Joly está estudando 
áreas num gradiente de altitude que vai desde o 
nível do mar, em Ubatuba, até mil metros de alti-
tude, em São Luiz do Paraitinga. “Marcamos 21 mil 
árvores de 625 espécies”, relatou. Os resultados 
mostram que a mata atlântica é muito diferente 
da floresta amazônica na forma de armazenar 
carbono. Principalmente nas áreas mais altas, a 
floresta úmida típica da Região Sudeste armaze-
na mais carbono do solo para baixo do que acima 
dele. Nessas zonas de montanha, muito da maté-
ria orgânica que cai – como galhos e folhas – se 
decompõe lentamente, por causa do frio. “A gente 

anda num chão fofo, que na verdade não é solo, é 
turfa”, contou. Essas regiões são, por isso, muito 
suscetíveis aos processos de mudanças climáticas. 
Com o aquecimento global, essa matéria orgânica 
deve se decompor mais depressa e muito do car-
bono será liberado, agravando o efeito estufa. 

Aproximando-se da química, Joly disse que 
a riqueza nacional ainda é pouco aproveitada, 
inclusive por causa da legislação, que torna, em 
suas palavras, um martírio trabalhar nessa área. 
“Precisamos utilizar a diversidade química da 
nossa biodiversidade, inclusive como mecanismo 
de sustentabilidade”, afirmou. Um dos desafios 
que ele assumiu, ao aceitar o cargo de diretor do 
Departamento de Políticas e Programas Temáti-
cos (DPPT) no Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia (MCT), é flexibilizar as regras para pesquisa 
e desenvolvimento de novos produtos oriundos 
da biodiversidade. Uma iniciativa imprescindível 
para impulsionar a Rede Biota de Bioprospecção 
e Bioensaios, o BIOprospecTA, um subprograma 
do Biota dedicado a encontrar na natureza molé-
culas que possam ser úteis ao ser humano. 

diveRsidade moleculaR 
A vertente química do Biota foi inaugurada por 
Vanderlan Bolzani em 2003. “Foi o primeiro pro-

“
A natureza  
não produz 
nada  
pensando  
na nossa 
saúde”, diz 
Vanderlan
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jeto de química de produtos naturais dentro de 
um programa de pesquisa em biodiversidade”, 
contou ela. Com seu orientador Otto Gottlieb, 
pioneiro da química de produtos naturais no Bra-
sil, ela aprendeu que a diversidade das moléculas 
tem alto valor agregado – um valor científico que 
pode se tornar econômico. “Uma planta produz 
centenas de substâncias, e apenas uma delas pode 
ser mais importante que uma galáxia”, afirmou, 
parafraseando o mestre. 

Muitas das moléculas hoje usadas na indústria 
farmacêutica são sintéticas, como mostraram as 
conferências de junho (ver Pesquisa FAPESP nº 
185), mas os químicos se inspiram na biodiver-
sidade para produzir essas substâncias com-
plexas. Por isso, para Vanderlan, é importante 
que esse laboratório natural seja mantido. Um 
exemplo é o caramujo Conus magus, que vive 
no mar Vermelho e no oceano Índico, e de cujo 
veneno foi obtida uma substância analgésica mil 
vezes mais potente que a morfina, aprovada para 
uso clínico nos Estados Unidos em 2004. “Du-
zentos anos depois da descoberta da morfina, 
a bioprospecção em ambientes marinhos deu 
origem a um medicamento ainda mais eficaz 
para o tratamento da dor crônica”, ressaltou a 
química da Unesp. 

No Brasil, ela lamenta tantas oportunidades 
perdidas. “Temos um grande número de espécies 
de mirtáceas na nossa biodiversidade”, contou, 
referindo-se à família de plantas que em outros 
lugares do mundo já serviram como base para 
medicamentos. É o caso da bucha-de-garrafa 
(Callistemon citrinus), em que foi encontrada a 
substância nitisinona, que, com uma pequena 
modificação, deu origem ao tratamento para uma 
doença rara. “Se no Brasil tivéssemos o ambien-
te e a estrutura corretos, aproveitaríamos muito 
melhor as oportunidades que as plantas nos ofe-
recem”, afirmou. Afinal, cerca de 55 mil espécies 
vegetais povoam os ecossistemas do país. 

Uma história de sucesso envolve a erva-baleeira 
(Cordia verbenacea), muito comum em toda a cos-
ta brasileira, que deu origem ao creme Acheflan, 
indicado para tendinites e dores musculares. Se-
gundo Vanderlan, foi o primeiro anti-inflamatório 
completamente desenvolvido no Brasil, numa 
parceria entre universidades (Universidade Fe-
deral de Santa Catarina e Unicamp) e indústria 
(Laboratório Farmacêutico Aché). O medicamento 
é feito de substâncias que Vanderlan extraía em 
seus tempos de estudante, mas não tinha uso para 
elas. Com o avanço do conhecimento, o que antes 
era descartado hoje se tornou líder de vendas. 
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Muita pesquisa é ne-
cessária para atingir es-
se conhecimento: as 
substâncias não vêm 
com bulas destacando 
o uso indicado. Ao con-
trário, muitas vezes  elas 
são tóxicas no estado 
natural. “A natureza 
produz essas molécu  las 

para sua própria regulação; ela não produz abso-
lutamente nada pensando na nossa saúde”, des-
tacou. Os pesquisadores é que precisam estudar 
para adaptá-las. 

natuReza Química 
A diversidade do uso das substâncias pelos animais 
e plantas que as fabricam é o tema da química Anita 
Marsaioli, amarrando ainda mais a química à biodi-
versidade. “Não sei classificar plantas nem animais, 
sei classificar substâncias químicas”, contou. Por 
isso faz seus projetos em parceria com biólogos. 

É o caso de estudos com opiliões, que conta 
com ajuda de Glauco Machado, da Universidade 
de São Paulo (ver Pesquisa FAPESP nº 144). Ela 
contou que esses aracnídeos exalam “um mau 
cheiro horroroso”, e é essa mistura de substâncias 
de defesa química que seu grupo investigou no 
contexto da evolução e diversificação do grupo. A 
equipe mapeou na árvore filogenética – a árvore 
genealógica das espécies – as substâncias encon-
tradas na secreção. A análise mostra que algumas 
surgiram em certo ponto da árvore, pista para in-

vestigar se algo mais mudou na biologia daqueles 
opiliões. A descoberta é curiosa: as espécies em 
que surgiram novos compostos também lançam 
o líquido de defesa, em vez de simplesmente ter 
gotículas brotando do corpo. 

Descobrir quais são as substâncias, como são 
formadas e seu mecanismo de ação não é fácil. 
Nesse caso, exigiu que os químicos da Unicamp 
montassem o que Anita chama de hotel de opi-
liões e sintetizasse substâncias em laboratório. 
Com isso, mostraram como a defesa jorrada per-
siste no ambiente e aos poucos, ao longo de cinco 
dias, libera o cheiro espanta-predador. Agora o 
grupo está prestes a descrever como os opiliões 
produzem essas substâncias sem acesso a tru-
ques de laboratório, como ampolas, onde a reação 
acontece sem oxigênio e a 180 graus Celsius. 

O universo encantador revelado por Anita é 
uma verdadeira homenagem à variação biológica 
e química da natureza brasileira. Envolve siste-
mas diversos como a comunicação química entre 
plantas da família das malpighiáceas e abelhas 
solitárias, e a diversidade de venenos numa única 
espécie de formigas lava-pés (Solenopsis saevis-
sima) até mesmo dentro de uma mesma colônia 
(operárias e rainhas têm compostos distintos que 
podem ter funções completamente diferentes).

“A biodiversidade está nos organismos, nas en-
zimas, nas moléculas”, concluiu Anita, que insiste 
que a pesquisa no país precisa investir naquilo que 
ele tem de melhor. Diante de oportunidades no ex-
terior no início da carreira, optou por desbravar a 
biodiversidade brasileira. Não se arrepende. n
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medicina  
é feita 

 de moléculas
Componentes químicos estão  

por trás de doenças, diagnósticos 

e tratamentos

n
o dia 8 de junho, quem foi às palestras 
do ciclo que celebra o Ano Interna-
cional da Química viu uma medici-
na sob um ângulo bastante diferente 
do habitual. Em vez de partir do pa-

ciente e de seus sintomas, a química medicinal 
se concentra nas moléculas por trás da doença 
e da cura. Garantia de uma visão ampla foi o trio 
de palestrantes coordenado pela química Heloisa 
Beraldo, da Universidade Federal de Minas Ge-
rais. A geneticista Silvia Rogatto, da Faculdade 
de Medicina do campus de Botucatu da Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp), mostrou como a 
genética (e genes são moléculas) está por trás do 
câncer de pênis e como ela pode contribuir para 
o diagnóstico. Os químicos Luiz Carlos Dias, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
e Eliezer J. Barreiro, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), frisaram o protagonismo 
da química na busca por novos fármacos e o papel 
que a pesquisa brasileira pode ter nesse desen-
volvimento. Iniciativa da FAPESP e da Socieda-
de Brasileira de Química, o ciclo de conferências 
continua até novembro, cada mês com um tema 
diferente que será relatado neste espaço.

Começar o encontro pela genética foi perti-
nente: segundo Barreiro (o pai da química me-Fo
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dicinal no Brasil, segundo Heloisa), a estrutura 
do ácido desoxirribonucleico (DNA) foi a des-
coberta mais brilhante da história da ciência. O 
achado, que rendeu o Prêmio Nobel em 1962 ao 
físico Francis Crick, ao biólogo James Watson e 
ao médico Maurice Wilkins, é o que hoje permi-
te a Silvia Rogatto entender melhor o câncer de 
pênis – uma doença de países pobres, explicou 
ela. Esse tipo de câncer é raro em países ricos 
e, no Brasil, mais comum nas regiões Norte e 
Nordeste (onde afeta 5,3% e 5,7% da população 
masculina, respectivamente) do que no Sudeste 
(1,2%). A geneticista mostrou parte da explicação: 
o papilomavírus humano (HPV) está presente em 
uma parte importante dos pacientes com câncer 
de pênis – entre 36 pacientes avaliados na cidade 
de São Paulo por um estudo de seu laboratório, 
42% também estavam infectados pelo vírus. O 
HPV é um fator importante no desenvolvimen-
to de câncer de cérvix uterino e de orofaringe, e 
há tempos se vinha discutindo a importância de 
vacinar também os homens contra o vírus (ver 
Pesquisa FAPESP nº 157) – questão que avançou 
quando em maio deste ano a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso 
da vacina no sexo masculino.

A decisão é bem-vinda, já que a pesquisa indi-
ca que a associação entre o vírus e a vacina não 

é casual. Silvia mostrou que o HPV interfere di-
retamente no controle da proliferação celular e 
faz com que as células se multipliquem de forma 
descontrolada, quando partes do material gené-
tico do vírus se inserem no DNA da pessoa infec-
tada. Como o HPV é sexualmente transmitido, 
as regiões mais atacadas são o pênis, os órgãos 
genitais femininos e a região da boca e gargan-
ta (ou orofaringe), como consequência de sexo 
oral, por exemplo. 

Os estudos do grupo de Silvia vêm revelando 
que algumas alterações no genoma humano são 
típicas dos tumores, sugerindo que elas têm um 
papel crítico na instalação do câncer. Mais impor-
tante ainda, a geneticista mostrou que é essencial 
determinar a presença ou não do HPV para traçar 
o curso de tratamento. Os pacientes  com câncer 
de pênis infectados pelo vírus têm uma sobrevida 
mais longa do que aqueles que não têm o HPV. 
São na prática doenças distintas, e se sabe menos 
sobre a versão do câncer de pênis não associa-
da ao vírus. Além disso, a expectativa de vida se 
reduz com maior número de alterações no DNA 
tumoral. “O perfil genômico nos dá uma ideia 
da evolução do paciente e pode ser usado como 
marcador da doença”, disse a pesquisadora, cujo 
laboratório está catalogando esses marcadores, 
alguns como alvos terapêuticos. 

“
O perfil  
genômico  
dá uma  
ideia da 
evolução do 
paciente”, 
afirma Silvia
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Sem ficar na listagem de genes, a investigação 
do grupo da Unesp e do Hospital AC Camargo 
identificou redes gênicas – genes que influenciam 
uns aos outros e funcionam de forma coordena-
da – relacionadas às doenças estudadas e à res-
posta imunológica e inflamatória. Em conjunto, 
os resultados deixam clara a importância de se 
caracterizar geneticamente o paciente para tra-
tá-lo e prever o curso da doença. “Os critérios 
para tratamento dos pacientes com câncer não 
consideram sua individualidade genética.”

Silvia e sua equipe continuam a se aprofundar 
na compreensão de como o câncer, o vírus e o 
genoma interagem: estão procurando entender 
o papel dos micro-RNAs na regulação do funcio-
namento dos genes e de efeitos conhecidos como 
epigenéticos, em que a sequência genética não 
é alterada, embora compostos químicos ligados 
ao DNA afetem sua atividade num processo co-
nhecido como metilação, a inserção de um grupo 
metila (CH3 ) numa das bases do DNA. “Encon-
tramos uma via metabólica com quase todos os 
genes alterados por metilação. É impressionan-
te”, comentou a pesquisadora. 

A preocupação de Silvia não está limitada a 
esse tipo de câncer. “Se a relação com o HPV 
vale para o pênis, também deve ser importante 
para a região da orofaringe, e é preciso alertar os 

jovens para evitar a doença.” O foco nos jovens 
se deve ao maior risco de transmissão do HPV 
com maior número de parceiros sexuais. A pre-
venção é essencial, visto o fracasso até agora, se-
gundo a geneticista, em obter fármacos efetivos 
contra a doença.

novos medicamentos
Encontrar a base para novos fármacos é justamen-
te o que ocupa Luiz Carlos Dias, da Unicamp. “Por 
volta de 80% dos fármacos têm origem sintética”, 
mostrou. A aspirina, um dos medicamentos mais 
vendidos no mundo, é totalmente sintética. A 
atorvastatina, usada para controle do colesterol 
e, segundo ele, o “maior blockbuster da indústria 
farmacêutica”, é uma substância sintética desen-
volvida a partir de uma molécula natural. A pro-
dução desses fármacos fica a cargo das potências 
da indústria farmacêutica, mas o pesquisador 
ressaltou a posição central da pesquisa científica: 
“São os químicos medicinais que dão informações 
para a produção dessas moléculas por meio de 
estratégias de síntese orgânica”. 

A ideia não é apenas encontrar novos compos-
tos para combater doenças que carecem de tra-
tamento, mas também aprimorar o que já existe: 
reduzir o uso de solventes, o gasto de energia e a 
produção de resíduos durante o processo de fa-
bricação. Um exemplo é a migrastatina, substân-
cia inicialmente isolada da bactéria Streptomyces 
platensis, que inibe o processo de metástase. “A 
molécula sintética que desenvolvemos em nos-
so laboratório é mais potente do que a natural”, 
contou Dias. 

Ele vem procurando substâncias terapêuticas 
contra moléstias negligenciadas, como a doen-
ça de Chagas. Como parte do Instituto Nacional 
de  Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medica-
mentos (INCT-Inofar), coordenado por Eliezer 
J. Barreiro, da UFRJ, Dias participa de projetos 
concentrados em produzir princípios ativos de 
medicamentos cuja patente está prestes a expi-
rar. Um importante sucesso recente foi conseguir 
sintetizar a atorvastatina por uma rota inédita, 
diferente da que já era conhecida – feito que po-
de ser visto como uma melhoria em relação ao 
processo usado até agora. “Precisamos de uma 
interação cada vez maior entre governo, indústria 
e universidade”, ponderou, invocando a Índia e a 
China como exemplos de países que investiram 
em ser independentes na produção de fármacos. 
“Para o Brasil, ainda é mais fácil comprar da Índia 
e da China, apesar do baixo controle de qualidade 
na produção desses insumos e da possibilidade 
de degradação durante o transporte, exigindo 
etapas de purificação antes de serem embalados 
para distribuição.”

O “caminho das Índias dos fármacos” também 
faz parte das preocupações de Barreiro. “Precisa-
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mos resolver a depen-
dência das importações 
de fármacos, medica-
mentos e adjuvantes 
farmacotécnicos”, afir-
mou. E é nesse sentido 
que o INCT-Inofar atua. 
“Temos a responsabili-
dade de inventar molé-

culas que possam ser mensageiras da saúde.”
Para isso, ele ressalta que o químico medicinal, 

artífice de uma infinidade de elementos, preci-
sa dominar as condições interdisciplinares que 
caracterizam a atividade científica. Assim como 
aconteceu na descoberta da estrutura do DNA, 
que envolveu um físico, um biólogo e um médi-
co, o químico medicinal carioca salientou que as 
conquistas científicas mais importantes da histó-
ria surgiram do encontro de disciplinas. Mais do 
que isso, é preciso aliar a criatividade à inovação. 
“Métodos antigos talvez permitam descobrir, ho-
je, o seis, depois de se ter o meia dúzia”, provo-
cou. O ambiente propício para essa criatividade, 
a seu ver, está na universidade, e não nos bem- 
-equipados grandes laboratórios farmacêuticos 
– que Barreiro avalia passarem por uma crise de 
criatividade, revelada pelo desenvolvimento de 
parcos novos compostos nos últimos anos, em-
bora tenham tecnologia de ponta à disposição. 

Reunir cabeças e tecnologia é a grande vocação 
do Inofar, por meio da integração de profissionais 
com enfoques e formações diferentes.

Além de científico, o assunto é também político, 
como já tinham mostrado Silvia e Dias com seus 
estudos sobre doenças que acometem sobretudo 
as regiões menos abastadas do planeta. “Num 
país como o nosso, o químico medicinal precisa 
ter clareza de sua importância; a pesquisa não 
tem ideologia, mas seu impacto social é impor-
tante”, afirmou Barreiro, longe de considerar a 
observação como um percalço. “A capacidade 
científica do país autoriza nossa soberania na 
área dos fármacos.”

Com um posicionamento na produção científi-
ca mundial que vem melhorando, um bom avan-
ço na geração do conhecimento, na divulgação 
de ciência, na inovação tecnológica e no setor 
empresarial – todos concatenados –, o coorde-
nador do INCT-Inofar avalia que o Brasil está no 
caminho correto. Mais um motivo para festejar a 
presença dos jovens estudantes do Instituto Téc-
nico de Barueri, cidade nos arredores da capital 
paulista, que lotaram o auditório: a importância 
da formação de novos profissionais conscientes 
do desafio foi mencionada por todos os pales-
trantes. “Os químicos medicinais lidam com uma 
infinidade de peças; é preciso persistir, perseguir 
e conseguir”, concluiu Barreiro. n

Fo
t

o
S 

ed
u

a
r

d
o

 c
es

a
r

“
Precisamos 
inventar 
moléculas que 
sejam 
mensageiras  
da saúde”,  
diz Barreiro

silvia rogatto, 
luiz Carlos dias e 
eliezer J. barreiro
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Ciência de ponta busca 

soluções para doenças 

tropicais negligenciadas

a 
ciência tem muito a avançar no que 
diz respeito a tratar as doenças que 
afetam 20% da população nas regiões 
mais pobres do planeta. Enfermida-
des como a malária e a leishmaniose 

são conhecidas como doenças tropicais negli-
genciadas, já que a maior parte dos países pouco 
desenvolvidos está nos trópicos. Mas na verdade 
estão associadas à falta de recursos econômicos, 
ao acesso sanitário precário e ao mau atendi-
mento da saúde: mesmo em regiões tropicais, só 
existem onde há pobreza. Combater essas doen-
ças é ultrapassar a ciência e atacar as injustiças 
irremediáveis dos nossos tempos, como disse o 
químico Carlos Montanari, da Universidade de 
São Paulo (USP) de São Carlos, na abertura do 
sexto encontro do ciclo de conferências organi-
zado pela FAPESP e pela Sociedade Brasileira 
de Química no âmbito do Ano Internacional da 
Química. “Minorar os estados das doenças tro-
picais negligenciadas é uma intervenção para 
promover mudança social”, completou. 

Para perseguir esse objetivo além do cien tí -
fico, mesmo numa série de conferências sobre 
química, é também preciso cruzar as fronteiras 
das disciplinas tradicionais. De fato, as palestras 
do dia 14 de setembro reuniram um engenheiro 

batalhas 
farmacológicas
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eletricista eletrônico que virou físico, um quí-
mico industrial doutor em química orgânica e 
professor num instituto de física, e uma quími-
ca especializada em biologia celular e molecu-
lar. Esses líderes na área de desenvolvimento de 
fármacos que apresentaram suas pesquisas ao 
público reunido no auditório da FAPESP foram, 
respectivamente, Glaucius Oliva e Adriano An-
dricopulo, ambos do Instituto de Física da USP 
de São Carlos, e Célia Garcia, do Instituto de 
Biociências (IB) da USP.

ameaça mundial
Em consonância com o cargo atual de presidente 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), Glaucius Oliva se 
mostrou atento não só à pesquisa, mas também 
à formação de jovens – representados na plateia 
pelos já habituais alunos do Instituto Técnico de 
Barueri e por estudantes do Instituto de Educa-
ção Atenas, em Arujá. “Vocês são certamente o 
nosso maior patrimônio”, disse o físico, cuja gra-
vata imitava um quadro-negro com fórmulas e 
cálculos escritos a giz.

Bem-sucedido no desafio de falar a uma audiên-
cia diversa, Oliva mostrou o impacto das doenças 
tropicais negligenciadas. “Elas cegam, desfigu-
ram, estigmatizam e potencialmente matam”, 
alertou, ressaltando que neste momento cerca 
de 1 bilhão de pessoas estão infectadas com uma 
ou mais dessas enfermidades e outros 2 bilhões 
vivem em áreas de risco. No total, uma ameaça 
a metade da população mundial.

Ele contou que boa parte dos medicamentos 
em uso ainda hoje foi desenvolvida antes de 1950, 
quando os colonizadores europeus na África ti-
nham motivos de sobrevivência própria para com-
bater as doenças. O resultado do fim do período 
colonial é um arsenal antigo e extremamente 
limitado de fármacos, que se renovou pouco. 
Nas últimas décadas, o imenso investimento fi-
nanceiro pela indústria farmacêutica no desen-
volvimento de novas drogas não teve impacto 
expressivo para minorar o sofrimento das po-
pulações desfavorecidas.

Mas, mesmo que ainda chegue pouco à práti-
ca, a compreensão bioquímica das doenças teve 
avanços imensos de lá para cá, e é esse conhe-
cimento que norteia o grupo comandado por 
Oliva no Centro de Biotecnologia Molecular 
Estrutural (CBME), um dos Centros de Pes-
quisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados 
pela FAPESP. Oliva comparou o encaixe entre 
as substâncias e os receptores nas células à di-
versidade de tomadas, preocupação de quem 
viaja ao exterior com o secador de cabelos na 
bagagem. “As tomadas brasileiras recentemen-
te sofreram uma mutação e se tornaram resis-
tentes aos aparelhos”, brincou, se referindo à 
mudança recente nas normas elétricas do país 
que torna os aparelhos antigos dependentes de 
adaptadores. É nesse conceito de encaixe que 
se baseia o desenvolvimento moderno de fár-
macos, muito diferente da tentativa e erro que 
norteou avanços históricos na medicina, como 
a descoberta da penicilina. 

“ 
Essas doenças 
atingem 
metade da 
população 
mundial”, diz 
Andricopulo
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“Determinar a estrutura dos receptores é mui-
to importante”, explicou. E é aí, com técnicas 
que permitem examinar e construir modelos 
de moléculas, que os físicos podem contribuir 
para o estudo das doenças. A partir do conhe-
cimento básico dos organismos e das proteínas 
que causam as enfermidades, é possível localizar 
os alvos e encontrar moléculas para bloquear os 
receptores.

Um exemplo é a doença de Chagas: endêmica 
na América Latina, causa 43 mil mortes por ano 
entre os 18 milhões de infectados. E não há tra-
tamento eficaz. Uma abordagem é procurar, na 
biodiversidade brasileira, moléculas que possam 
gerar um novo fármaco. Com modelos da estru-
tura de receptores-alvo na membrana do parasita 
ou das células do hospedeiro, os pesquisadores 
hoje sabem exatamente as propriedades neces-
sárias num composto que inative esse receptor. 
É como um quebra-cabeça em que se procura, 
numa montanha de pequenas peças, uma que te-
nha, num lado, uma protuberância arredondada 
e reentrâncias em outros três, por exemplo. Na 
química, as propriedades procuradas nas molé-
culas são a capacidade de atrair ou repelir água, 
ou a tendência a se ligar a elementos específicos. 
“Podemos ver como uma molécula de planta se 
encaixa no sítio ativo do Trypanosoma cruzi para 
combater a doença de Chagas”, explicou.

Adriano Andricopulo, também associado ao 
CBME, fez coro. “Há uma urgência muito grande 
por um medicamento novo contra a doença de 
Chagas.” Um alvo possível, segundo ele, é a cruzaína, 

uma proteína importante em todo o ciclo de vida 
do parasita. Vários inibidores dessa proteína já es-
tão descritos na literatura, mas até agora nenhum 
deu origem a um medicamento que possa entrar 
em uso disseminado. O mesmo vale para outras 
doenças, como tuberculose e malária: a equipe de 
São Carlos está em busca de proteínas-alvo pa-
ra, em seguida, encontrar novos compostos que 
bloqueiem o seu funcionamento. Um estudo de 
triagem biológica automatizada em alta escala foi 
realizado em colaboração com a Pfizer, visto que 
os recursos da indústria farmacêutica são quase 
sempre melhores do que os dos laboratórios nas 
universidades. O objetivo, nesse caso, é buscar 
tratamentos para a malária por meio de ensaios 
experimentais que identifiquem compostos ca-
pazes de bloquear a tiorredoxina redutase, uma 
proteína de Plasmodium falciparum, o parasita 
causador de uma das formas dessa doença. “Todas 
as estratégias são possíveis, desde que se possa 
usar métodos modernos”, avisou.

Nesse arsenal moderno, os icônicos tubos de 
ensaio têm pouco espaço. Boa parte da busca de 
princípios ativos é hoje feita em modelos vir-
tuais das proteínas e dos compostos promisso-
res. Nessas representações tridimensionais em 
computador é possível fazer uma triagem virtual 
e avaliar se as moléculas visadas podem alterar a 
conformação da proteína ou impedir mudanças 
essenciais para seu funcionamento. Um quebra- 
-cabeça, algo como o antigo jogo Tetris.

Mas o trabalho não acaba aí: não adianta en-
contrar um encaixe perfeito se o composto não 
consegue chegar à proteína-alvo. Alguns medi-
camentos podem ser administrados por via oral, 
por exemplo, outros só funcionam se forem in-
jetados diretamente no sangue. Propriedades 
como absorção e biodisponibilidade, chamadas 
de farmacocinéticas, precisam ser levadas em 
conta quando se pensa em desenvolver medica-
mentos. “O efeito terapêutico envolve não apenas 
o princípio ativo, mas também a combinação de 
propriedades farmacocinéticas”, resumiu Andri-
copulo. Pensando nisso e numa iniciativa para 
potencializar o trabalho feito por grupos de pes-
quisa diversos, os pesquisadores de São Carlos 
estão montando uma base de dados, disponível 
gratuitamente na internet <http://miro.ifsc.usp.
br/pkdb>, com as propriedades farmacocinéticas 
e físico-químicas de centenas de compostos. 

bioloGia da maláRia
Outra abordagem transcende a análise molecu-
lar e considera também o seu contexto biológico. 
Com esse olhar, Célia Garcia mostrou como um 
caminho para combater a malária pode estar na 
conjunção entre a bioquímica e as biologias mo-
lecular e celular do ciclo de vida do parasita que 
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a causa, o plasmódio. 
Depois de injetado no 
sangue pelo mosquito 
anófeles esse organis-
mo microscópico se 
ins  tala no fígado du-
rante uma fase, antes 
de invadir os eritróci-
tos – os glóbulos ver-
melhos do sangue.

Na busca por desco-
brir como o plasmódio se reproduz, o grupo re-
velou uma troca de informações intensa entre 
parasita e hospedeiro indicadora da existência de 
receptores muito específicos na membrana das 
células. É como se houvesse um interfone entre 
os plasmódios e os glóbulos vermelhos, mostrou 
Célia, cuja equipe é pioneira em desvendar esse 
tipo de sinalização.

Ao longo dos anos, o grupo do IB está aumen-
tando o conhecimento dos fatores que tornam 
a invasão bem-sucedida. Buscar o código para 
essa comunicação no material genético foi um 
desafio: não se tinha pistas para a função de 60% 
do genoma do Plasmodium falciparum, sequen-
ciado em 2002. Com ajuda da bioinformática, 
os pesquisadores encontraram quatro genes que 
determinam receptores – chamados de serpen-
tina – da membrana do parasita que funcionam 
como antenas para a comunicação com o hos-
pedeiro. “A célula do plasmódio precisa captar 
o que está fora”, explicou Célia. Mais recente-
mente, descobriram quais moléculas se ligam a 
dois desses receptores, um passo gigantesco para 

a pesquisa farmacêutica numa forma inovadora 
de tentar sabotar a comunicação essencial ao 
microrganismo invasor.

Mas não basta entrar nas células. “A relação 
entre o hospedeiro e o parasita é essencial pa-
ra regular o ritmo da doença”, disse Célia. Essa 
relação é mediada pelo ATP (substância que 
funciona como combustível celular) e pela me-
latonina (hormônio que tem um pico de libe-
ração à meia-noite). “O plasmódio percebe o 
ambiente dentro dos eritrócitos e sincroniza o 
ciclo de vida.” Sua equipe já identificou, e está 
estudando, duas proteínas do plasmódio que se 
ligam à melatonina. De posse desse conheci-
mento, a química do IB vem testando moléculas 
sintéticas que bloqueiam a ação da melatonina 
sobre o parasita, o que pode melhorar a ação 
dos antimaláricos.

Encontrar novos caminhos farmacológicos é 
importante porque a medicação disponível deixa 
a desejar. A atavaquona, por exemplo, medica-
mento usado para prevenção, é cara e precisa ser 
ingerida junto com alimentos gordurosos. “Em 
colaboração com Vitor Ferreira, da Universidade 
Federal Fluminense, encontramos um composto 
mais eficiente e mais barato”, especificou Célia, 
pensando em caminhos inovadores para desen-
volver medicamentos.

Em conjunto, as três palestras abriram uma 
janela sobre como a biologia, a química e a física 
interagem para entender e combater doenças. E 
revelaram uma complexidade que deixa pistas 
sobre os motivos da lentidão no desenvolvimen-
to de curas. n

adriano 
andricopulo, 
Célia garcia e 
glaucius oliva

“ 
Encontramos 
um composto  
mais eficiente  
e mais barato 
contra malária”, 
disse Célia
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substâncias e análises 

moleculares inovam em 

tratamentos e diagnósticos

Reforços 
para a 
medicina

e
m meio a avanços em equipamentos, 
fármacos, técnicas e procedimentos li-
gados à medicina, o protagonista central 
costuma ficar oculto: a química. Embo-
ra o assunto mereça muito mais tempo 

de discussão, uma boa porção foi apresentada 
no último conjunto de palestras do ciclo Ano 
Internacional da Química na sessão “A química 
inteligente a serviço da medicina”, coordenado 
por Leandro Helgueira, do Instituto de Química 
da Universidade de São Paulo (IQ-USP). O tema 
reuniu, em 9 de novembro, uma bancada formada 
quase exclusivamente por químicos: Luiz Hen-
rique Catalani, do IQ-USP, Sidney Ribeiro, do 
Instituto de Química da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) de Araraquara, Etelvino Bechara, 
do campus de Diadema da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), e Jerson Lima Silva, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
– o único médico do grupo.

A química de polímeros, responsável pela pro-
dução de produtos como plásticos, foi o foco de 
Luiz Henrique Catalani, que mostrou como é an-
tigo o uso de substâncias que atuam em conjunto 
com sistemas biológicos em substituição a algum 
tecido, órgão ou função no corpo – conhecidas 
como biomateriais. “Esqueletos do Neolítico mos-ey
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tram que já se conhecia suturas há 32 mil anos”, 
exemplificou. E tem muito mais. Há 2 mil anos 
chineses, astecas e romanos já utilizavam ouro 
para reparar dentes e George Washington, presi-
dente dos Estados Unidos entre 1789 e 1797, usava 
uma dentadura de marfim de rinoceronte.

Para que uma prótese seja funcional, é essen-
cial pensar na relação adequada entre os tecidos 
hospedeiros e o biomaterial, uma propriedade co-
nhecida como biocompatibilidade. “O ambiente 
in vivo não é estático”, lembrou Catalani, “é um 
processo dinâmico”. Em busca desse bom rela-
cionamento, cada vez mais se analisam as pro-
priedades químicas dos materiais desenvolvidos 
quando em contato com tecidos biológicos. É o 
caso do uso de teflon e poliéster em próteses de 
ligamentos, tendões e discos intervertebrais. 

Um tipo de substância que seu grupo vem de-
senvolvendo no Laboratório de Biomateriais Po-
liméricos é a eletrofiação. Trata-se de fios em 
escala nanométrica produzidos por meio de uma 
injeção de carga elétrica que estira a substância 
aglutinada numa gota de solução de polímero. A 
possível aplicação desses fios é formar malhas na 
mesma escala das células, como um arcabouço 

em que elas se encaixam, servindo como subs-
trato para a recuperação de tecidos.

Outro foco importante do laboratório de Cata-
lani na USP são os curativos à base de hidrogel. 
“A ideia de que um curativo deve ser seco é erra-
da”, explicou. O ideal é que seja úmido, leve, não 
abrasivo e altamente permeável, aderindo à pele 
sã e não ao ferimento. Não é pouca coisa, mas não 
termina necessariamente aí: as substâncias que 
compõem os nanogéis podem ter efeito fungici-
da e bactericida, contribuindo ainda mais para 
a cicatrização de ferimentos.

Os hidrogéis também são o foco do Laboratório 
de Materiais Fotônicos, coordenado por Sidney 
Ribeiro em Araraquara. É um material constituído 
por 98% de água e 2% de celulose com estrutura 
tridimensional nanométrica produzida por bac-
térias a partir de açúcar. A síntese por meio de 
microrganismos é uma alternativa importante 
devido ao impacto ecológico das usinas de celu-
lose em termos de poluição e ocupação de terras 
com plantações de eucalipto. “A celulose extraída 
de plantas é um material ecoamigável, mas desde 
que você esteja muito longe das áresa plantadas 
e da indústria produtora”, brincou.

polímero 
superabsorvente 
feito de ácido 
acrílico pode  
ser usado  
em fraldas
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O grupo vem conseguindo produzir membra-
nas com espessura que pode variar de microme-
tros a centímetros. O resultado é um material 
transparente, com alta resistência mecânica e 
que pode ser usado como substituto da pele em 
curativos para feridas de difícil tratamento. O 
grupo trabalha também com materiais de segun-
da geração, enriquecidos com substâncias com 
propriedades medicinais como nanopartículas 
de prata ou própolis. 

A proteína fibroína, principal componente 
da seda, domina outra linha de pesquisa teci-
da por Ribeiro. O Brasil é o terceiro produtor 
mundial desse fio extraído de casulos da lagarta 
Bombyx mori. Desses casulos é possível extrair 
a fibroína, que nas mãos dos pesquisadores dá 
origem a materiais tecnológicos com aplicações 
que vão da medicina à optoeletrônica, como 
esponjas magnéticas e filmes transparentes lu-
minescentes.

O grupo da Unesp está concentrado no uso de 
materiais luminescentes para imageamento em 
medicina. Elementos importantes para isso são 
as terras-raras, que podem levar a marcadores 
luminescentes mais eficazes para diagnóstico e 

terapia. Ribeiro sonha também com iluminadores 
solares e células fotovoltaicas. O primeiro cliente 
será a FAPESP, financiadora do estudo, ele brin-
cou, olhando para a iluminação do auditório.

oRGanismo alteRado
Um especialista em iluminação é Etelvino Be-
chara, pioneiro nos estudos de como e por que 
vagalumes emitem luz. Seu grupo na USP tam-
bém explicou as manchas deixadas por libélulas 
na pintura dos carros: elas põem ovos atraídas 
pela luz polarizada pela resina, que seus olhos 
confundem com a superfície de um lago. 

Mas foi um tema bem diferente que o quími-
co – agora professor da Unifesp em Diadema – 
levou ao público do ciclo de palestras: os danos 
causados no organismo pelo envenenamento 
por chumbo, elemento comum em tintas usadas 
para pintar paredes, em baterias de carros e em 
brinquedos de plástico, para citar alguns entre 
inúmeros exemplos. Alguns registros históricos 
desse tipo de intoxicação foram o do compositor 
Ludwig van Beethoven, exposto a altos teores de 
chumbo por frequentar tipografias para controlar 
a impressão de suas partituras, além dos pintores 
Vincent van Gogh e Candido Portinari, atingidos 
pelas tintas que usavam em seus quadros.

Os efeitos são disseminados, porque o chum-
bo substitui íons de cálcio e de zinco em pro-
teínas essenciais no organismo, inativando en-
zimas envolvidas no metabolismo aeróbico e 
na transmissão nervosa. A inibição de rea-
ções envolvidas na biossíntese de parte da he-
moglobina também causa uma maior produ-
ção de ácido aminolevulínico (ALA), com 
estrutura muito semelhante à do ácido gama- 
-aminobutírico (Gaba), uma substância essen-
cial nas sinapses. O resultado pode incluir danos 
neurológicos e psiquiátricos sérios, como com-
portamento antissocial e delinquente. O estresse 
oxidativo causado pela intoxicação com chumbo 
também tem efeitos mutagênicos no DNA e gera 
mau funcionamento no fígado e nos rins. O ALA 
também induz a liberação do ferro estocado pe-
la proteína ferritina, prejudicando a respiração 
celular, com perda de resistência física. 

Sobre comportamento, Bechara contou sobre 
estudos com adolescentes presos por infrações 
criminosas. Ao medir os níveis de chumbo no or-
ganismo, pesquisadores descobriram uma chance 
quatro vezes maior de atitudes agressivas com 
maior incorporação do metal. Em busca de con-
firmar esses resultados internacionais, em 2005 
ele participou da coordenação de um estudo que 
avaliou os níveis de chumbo em jovens da então 
Febem, hoje Fundação Casa. “A relação foi con-
firmada, mas os resultados não foram mais con-
tundentes porque o projeto foi bloqueado por 
motivos não justificados”, afirmou. 

esponja de fibroína com fios de celulose para regeneração 
óssea (alto) e membrana de celulose bacteriana
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O químico ainda não 
desistiu: continua estu-
dando a associação en-
tre chumbo e compor-
tamento antissocial e 
pretende montar na 
Unifesp um centro de 
tratamento e preven-
ção à exposição. Por en-
quanto, já se sabe que  
o tratamento com que-
lantes e antioxidantes pode ajudar a minorar o 
estresse oxidativo causado pela intoxicação, mas 
muitos dos danos não podem ser revertidos. 

Mas os efeitos nocivos no cérebro não vêm 
apenas de fatores externos, como mostrou Jerson 
Lima Silva. Alterações em estruturas de proteí-
nas normais do organismo podem estar por trás 
de doenças neurodegenerativas e câncer. Neste 
último caso, o agente é a proteína p53, que é um 
fator de proteção contra a formação de tumores. 
Uma mutação que cause um dobramento incor-
reto, e portanto afete a sua estrutura, pode con-
duzir a um desequilíbrio no funcionamento dos 
genes e, em consequência, ao desenvolvimento 
de algum tipo de câncer, como vem sendo com-

provado em vários estudos. Um efeito curioso 
relatado pelo palestrante é que a célula mutada 
parece ter um efeito sobre as outras, como se fos-
se um processo infeccioso, que também passam 
a se comportar de forma incorreta e proliferam 
de forma descontrolada. 

Esse efeito infeccioso é também típico nas doen- 
ças causadas por príons, como as encefalopatias 
espongiformes popularizadas pela doença da 
vaca louca. Nesse caso, já foi demonstrado que a 
relação entre o príon – uma proteína alterada – e 
moléculas de água é essencial para a estabilidade 
estrutural. “Parece que é a hidratação que contro-
la as doenças de conformação proteica”, contou 
Lima Silva, que vem buscando entender também 
a ação dos agentes genéticos – o DNA e o RNA – 
na criação dessas proteínas anômalas. 

Em sintonia com o assunto discutido mais cedo 
no mesmo dia, ele lembrou que nos primórdios 
do estudo estrutural das moléculas está a britâ-
nica Rosalind Franklin, que não foi devidamen-
te reconhecida por seu papel na elucidação da 
estrutura do DNA. “Agora temos técnicas muito 
diferentes e mais detalhadas, mas ainda restam 
problemas não resolvidos que atrasam o desen-
volvimento de fármacos”, comparou.
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pequenas  
ferramentas para  
          grandes usos

n
um mundo invisível a olho nu, ínfi-
mas partículas detectam substâncias, 
cápsulas minúsculas transportam 
medicamentos a pontos exatos no 
organismo, tubos dezenas de milha-

res de vezes menores que um fio de cabelo par-
ticipam da recuperação de zonas poluídas. O 
universo dos materiais na escala nanométrica é 
cada vez mais amplo, revela usos de diversidade 
crescente e permite a construção de aparelhos 
cada vez menores. 

As palestras do segundo encontro do Ciclo de 
Conferências do Ano Internacional da Química, 
realizadas em São Paulo no dia 12 de maio, foram 
um passeio por essa paisagem normalmente oculta, 
mas também mostraram que ela não é misteriosa 
só para leigos. “Os engenheiros químicos que usam 
novos materiais não entendem nada de química”, 
brincou a coordenadora da conferência Rosario 
Bretas, da Universidade Federal de São Carlos. 
Ela mesma, engenheira, costuma considerar a 
química um problema. “Precisamos saber quan-
to usar de cada elemento e quais são as condições 
ideais para que se formem nanoestruturas úteis”, 
contou, ressaltando a importância das exposições 
que se seguiriam: os químicos Fernando Galem-
beck e Oswaldo Alves, da Universidade Estadual 

palestras mostram 

perspectivas de uso crescente 

de novos nanomateriais
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de Campinas (Unicamp), e Henrique Toma, da 
Universidade de São Paulo (USP). O ciclo, que vai 
até novembro, é uma iniciativa da FAPESP e da 
Sociedade Brasileira de Química como parte da 
celebração do Ano Internacional da Química com 
o tema Química: nossa vida, nosso futuro, promo-
vida pela União Internacional de Química Pura e 
Aplicada em parceria com a Unesco.

Fernando Galembeck ressaltou a necessidade 
de se reconhecer que a ciência vive hoje muitos 
impasses. “Alguns tópicos do dia a dia, como o 
atrito e a eletrostática, são muito pouco conhe-
cidos por cientistas de qualquer área, devido à 
falta de atenção aos fenômenos químicos envol-
vidos”, provocou. Segundo ele, é essa ignorância 
que permite que aconteçam explosões causadas 
por descargas eletrostáticas, como a que destruiu 
o Veículo Lançador de Satélites na base de Alcân-
tara, no Maranhão, em 2003. “Não sabemos o que 
mantém as gotículas unidas para formar nuvens! 
Como elas têm carga, deveriam se repelir.”

Os estudos de Galembeck vêm mostrando que 
as superfícies têm propriedades elétricas inespe-
radas, derivadas da nanoestrutura química. Para 
aproveitar esse conhecimento, é preciso manter 
a mente aberta e fugir de muitos cânones esta-
belecidos. Um fenômeno central, ele mostrou, é 
o padrão de distribuição das cargas elétricas nas 

superfícies. “Ainda não encontrei uma superfície 
eletricamente lisa.” Com base nisso, o pesquisa-
dor criou e tem aplicado com sucesso um novo 
modelo, no qual os íons da água conferem carga 
às superfícies dos materiais, alterando suas pro-
priedades. Segundo Galembeck, as moléculas de 
água penetram em qualquer material. Os primei-
ros artigos demoraram a ser aceitos, talvez pela 
própria novidade, mas hoje os resultados vêm 
sendo muito bem recebidos por especialistas. 

O efeito da eletricidade na água é bem ilustrado 
por um vídeo com gotas que caem de uma agulha 
eletrizada. No início as gotas são arredondadas e o 
gotejamento é lento. À medida que a voltagem fica 
mais negativa o ritmo fica cada vez mais rápido e as 
gotas mais longas, até formarem um fio contínuo. 
“A atmosfera é um reservatório de cargas, e a trans-
ferência de cargas anula a tensão superficial que 
mantém a estrutura da gota”, explicou. O impor-
tante é perceber como, para avançar no desenvol-
vimento de materiais inovadores, é preciso voltar 
às raízes do conhecimento, sem hierarquizá-lo. “O 
que tem permitido costurar esse avanço teórico 
são teorias químicas antigas”, sintetiza Galembeck, 
que agora faz experimentos para capturar energia 
elétrica da atmosfera. Em escala reduzida, já que, 
brincou, ainda não conseguiu financiamento para 
colher raios em tempestades. 

“
Não sabemos  
o que mantém  
as gotículas 
unidas nas 
nuvens”, diz 
Galembeck
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Um caso emblemático são os nanotubos, em 
geral à base de carbono como é o caso das folhas 
de grafeno, compostas por uma camada de áto-
mos de carbono, enroladas. “Mas o grafeno é um 
semicondutor”, lembrou o pesquisador, ressal-
tando que usos diferentes exigem materiais com 
propriedades específicas. Ele conseguiu, em seu 
laboratório, construir nanotubos completamente 
inorgânicos (sem carbono) feitos de vanadato ou 
titanato, e nanobastões de trióxido de molibdênio, 
que, vistos num microscópio ultrapotente, se pa-
recem com palitos de picolé. 

Quando fez esferas de sulfeto de molibdênio, 
notou que elas tinham aparência estranha. A so-
lução foi usar um microscópio com feixe de íons 
focalizados (FIB, na sigla em inglês), que permi-
te manipular as partículas. “O feixe espalha as 
esferas como se fosse um jogo de bilhar”, com-
parou. Com essa ferramenta foi possível cortar 
uma das esferas e verificar que era oca. “Depois 
da concepção e da construção vem a aplicação, 
que é outra história.” As nanoesferas ocas podem 
servir como nanocarreadores, por exemplo, pa-
ra levar medicamentos para endereços especí-
ficos no organismo. Outra aparição inesperada 
aconteceu ao produzir nanofios de vanadato de 
prata, que podem ter propriedades antibacte-
rianas, decorados com nanopartículas de prata. 
Ao microscópio, essas minúsculas partículas ti-
nham uma cara conhecida: pareciam o Mickey 
(ver vídeo no site www.revistapesquisa.fapesp.br). 
Antes de duvidar da seriedade do grupo de pes-
quisa, que fique claro que os pesquisadores não 
gastam tempo procurando construir personagens 
de histórias em quadrinhos invisíveis a olho nu. 
“Esse fenômeno de auto-organização não foi in-
tencional, mas o olhar precisava estar preparado 
para enxergar”, contou. 

Desenvolver novos materiais, para ele, pode 
envolver pôr uma roupa nova em velhos e conhe-
cidos compostos, e aproveitar de forma inteligen-
te os fenômenos de auto-organização, sobretudo 
quando se pensa em aplicações. “Se o nanomate-
rial for muito exótico, ele não tem história epide-
miológica nem dados de nanotoxicologia, ficam 
maiores as dificuldades de conseguir aprovação, 
por exemplo, para uso clínico.”

peça poR peça
Igualmente em busca de novidades úteis, Henri-
que Toma, da USP, usa um enfoque que se apro-
xima mais de um construtor de modelos. “Pro-
curamos fazer com que os componentes atuem 
de forma concatenada”, descreveu, uma especia-
lidade conhecida como química supramolecular. 
O que ele considera um sonho é transformar a 
química de todos os dias numa química mais or-
denada, dominando as características e tornando 
a molécula realmente inteligente. 

auto-oRGanização 
A importância do comportamento dos elétrons, 
a base da eletricidade e da eletrônica, foi recor-
rente nas falas dos pesquisadores. Mas, para além 
da eletricidade, é imprescindível entender todos 
os parâmetros que afetam as propriedades dos 
compostos, que às vezes se formam por conta 
própria. À cata de novidades, Oswaldo Alves se 
põe na posição de observador dos fenômenos 
naturais para detectar a emergência da com-
plexidade em materiais nanoestruturados. Nos 
materiais porosos ordenados, por exemplo, ele 
mostrou que a temperatura afeta as característi-
cas das paredes que sustentam a estrutura. Tem-
peraturas a partir de 800 graus Celsius (°C) faz 
essa estrutura colapsar.

A construção de nanomateriais não é novida-
de: “Há 20 anos já era factível construir quantum 
dots no Brasil”, afirmou Alves, se referindo aos 
nanocristais, semicondutores também conheci-
dos como pontos quânticos, com uma infinidade 
de usos, como nas telecomunicações e em equi-
pamentos ópticos. A terminologia usada pelos 
especialistas é cabeluda mas, na prática, basta 
trabalhar com blocos de construção específicos 
e fornecer as condições ideais, como de tempe-
ratura, para que se forme uma estrutura com a 
morfologia e o tamanho desejados. 
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Ele tem consciên-
cia de viver num novo 
mundo, em que a mo-
lécula virou material 
e estruturas invisíveis 
movem a economia. 
Um exemplo são filmes 
de ouro com espessura 
de um bilionésimo de 
metro, tão finos que a 
luz que passa por den-
tro deles consegue in-
teragir com os elétrons 
de superfície das duas faces. O ângulo em que 
a luz entra em ressonância com os elétrons, e 
é completamente absorvida, permite detectar 
material pousado na superfície com dimensões 
muito menores que um grão de areia. Essa fer-
ramenta vem sendo usada no laboratório para 
monitorar DNA e estudar como ele interage com 
drogas e outros agentes químicos. Com esse ti-
po de técnica, Toma trabalha em desenvolver 
dispositivos para a medicina, para conversão de 
energia, e sensores eficientes e quase sem custo 
para alimentos, bebidas e fármacos, por exem-
plo. O cliente mais importante das inovações 
produzidas em seu laboratório é a Petrobras, 
que requer uma variedade de nanomateriais, 
como catalisadores e detectores de poluentes, 
para uso em campo.

A transferência de elétrons, essencial para to-
dos os processos de formação de compostos, dá 
origem até a manifestações artísticas, como mos-
trou Toma. Seu grupo de pesquisa desenvolveu 

pigmentos com moléculas orgânicas especiais e 
íons metálicos que, quando borrifados ou mer-
gulhados em solução com nanoferratos, reve-
lam uma imagem por meio de transferência de 
elétrons entre as substâncias. “Costumava ser a 
abertura dos shows de química, os alunos mer-
gulhavam o papel-filtro no líquido e de repente 
surgia a bandeira do Brasil”, contou. O processo 
deu origem à imagem que Toma fez em home-
nagem ao Prêmio Nobel recebido em 1983 pe-
lo norte-americano Henry Taube, o primeiro a 
propor um modelo de transferência de elétrons. 
“É um resumo de toda a teoria que lhe rendeu o 
prêmio.” Ele não sabe como Taube interpretou 
a pintura quando a recebeu, mas o pesquisador 
da USP afirma que ela representa todos os ele-
mentos importantes no modelo desenvolvido 
pelo norte-americano. É um bom exemplo de 
princípios básicos da química dando origem a 
fenômenos inesperados, com um aspecto lúdi-
co de lambuja.

Os três palestrantes deixaram claro que esse 
lado lúdico permeia o estudo da química. A in-
vestigação de fenômenos químicos, da formação 
de compostos e a observação do seu compor-
tamento, é, para eles, uma constante fonte de 
deslumbramento. Galembeck estendeu aos es-
tudantes e curiosos pela química o convite feito 
por Jean-Marie Lehn, químico francês ganhador 
do Prêmio Nobel em 1987, na inauguração do Ano 
Internacional da Química: “O livro da química 
está por ser escrito, a música da química está 
por ser composta. Convido-os a participar dessa 
obra de criação”. n
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educação, ciência, tecnologia  

e inovação devem ser vistas  

de forma integrada 

procura-se
criatividade

a 
formação de futuros talentos é um 
assunto que não podia faltar numa 
celebração batizada Química: nos-
sa vida, nosso futuro, como é o caso 
deste Ano Internacional decretado 

pela Unesco. E, condizente com a importância da 
discussão, foi de peso o trio responsável por ela: 
Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico 
da FAPESP e professor do Instituto de Física Gleb 
Wataghin da Universidade Estadual de Campinas, 
César Zucco, presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Química e professor do Departamento de 
Química da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina e Ronaldo Mota, secretário de Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação do Ministério 
da Ciência,  Tecnologia e Inovação, além de pro-
fessor da Universidade Federal de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul. “É preciso transformar o 
conhecimento gerado nas universidades e nas 
empresas em benefício para a população”, disse 
Paulo Cezar Vieira, da Universidade Federal de 
São Carlos, coordenador no dia 5 de outubro do 
ciclo de conferências organizado pela FAPESP e 
pela Sociedade Brasileira de Química no âmbito 
do Ano Internacional da Química.

Do ponto de vista privilegiado da FAPESP, uma 
das principais agências de fomento à pesquisa do 
país, Carlos Henrique de Brito Cruz mostrou que a 
comunidade de pesquisadores na área de química 
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cuRsos de 
Química 
tRiplicaRam 
 
119 
em 2000
 
344
em 2009

no Brasil ainda é pequena para as necessidades 
nacionais. Ao longo da última década, a taxa de 
aprovação de projetos em química na FAPESP 
tem ficado em torno de 60%. A taxa é muito mais 
alta do que se vê em outros países, a exemplo dos 
20% da Inglaterra (Research Councils) e dos 17% 
dos Estados Unidos (NSF). Sem perder o contexto 
de vista, o diretor científico da FAPESP conside-
ra que esses números refletem a diferença entre 
países que já têm uma comunidade formada e 
aqueles que a estão formando.

De 1996 para cá, o número de pesquisadores 
que pedem financiamento à FAPESP a cada ano 
se estabilizou entre 350 e 400. “Para cobrir os te-
mas necessários ao desenvolvimento do Brasil 
com alto impacto mundial, precisamos de uma 
comunidade maior”, afirmou Brito. Para ele, isso 
significa mais universidades, mais institutos de 
pesquisa e mais pesquisa nas empresas. Um dado 
marcante é que os editais do Programa FAPESP 
de Pesquisa em Bioenergia, o Bioen, que necessa-
riamente envolve muitos químicos, têm recebido 
quantidade limitada de propostas. “Todos os pes-
quisadores de peso estão ocupados com projetos 
financiados”, avaliou.

Por “alto impacto mundial”, entenda-se resul-
tados relevantes para uma comunidade científica 
mais ampla. Uma boa medida do impacto de uma 
pesquisa, mostrou Brito, é a extensão com que os 
artigos científicos são citados por outros pesqui-
sadores. A China, por exemplo, nos últimos cinco 
anos se tornou um dos países mais produtivos em 
termos do número de artigos publicados. Em quí-
mica, os artigos originados no Brasil têm impacto 
igual a 60% da média mundial, como os da Chi-
na. Já os da Espanha têm impacto 120% da média 
mundial. A quantidade não se reflete na taxa de 
citações, deixando evidente uma falta de influência 
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númeRo de 
concluintes  
 
40,6% 
licenciatura 
 
49,1% 
bacharelado 
 
se formam  
em química,  
em relação  
aos que 
ingressaram  
quatro anos 
antes

na área. “Queremos fazer muitos artigos ou artigos 
muito bons?”, perguntou, propondo o desafio de 
valorizar o impacto do trabalho de qualidade e de 
fazer menos “numerologia”, inclusive como critério 
nas avaliações de projetos feitas pelos assessores 
da FAPESP. Uma estratégia para os pesquisadores 
brasileiros, segundo ele, é valorizar mais as colabo-
rações internacionais, que têm  maior impacto. 

“A pesquisa com mais impacto é aquela que 
descobre algo que o livro de química dizia ser 
impossível”, disse, referindo-se à coincidência 
oportuna de estar falando no mesmo dia em que 
foi anunciado o Prêmio Nobel de Química de 2011. 
O ganhador foi o israelense Dan Shechtman, que 
anotou em seu caderno de laboratório que aquilo 
era impossível, quando viu um quase-cristal pela 
primeira vez. E foram justamente esses quase- 
-cristais que lhe renderam o reconhecimento 
mundial. Muitas vezes aquilo que era considerado 
impossível se revela não só possível, mas impor-
tante. E pode gerar aplicações econômicas.

Mas essa ciência ousada que acaba destacada 
pela importância nem sempre é feita com o uso 
em mente. Para ganharmos competitividade, é 
preciso que os bons cientistas não gastem tempo 
com afazeres burocráticos, como gerenciamento 
da manutenção de aparelhos, de alojamento de 
visitantes e prestação de contas. “Estamos tra-
balhando nas universidades para que os pesqui-
sadores tenham mais apoio institucional.” Seria 
um passo importante para a abertura de espaço 
criativo e para o ensino de qualidade.

onipResente 
O ensino foi, justamente, o destaque da fala de 
César Zucco. “O conhecimento do mundo natu-
ral é basicamente assentado na química e serve 
para a humanidade toda”, ressaltou. Mas, como 
tudo que traz benefícios, não se pode ignorar 
os riscos da química. Por isso mesmo é preciso 
aprofundar o conhecimento, frisou. E a sala de 
aula entra nessa equação com benefícios nos 
dois sentidos, ele mostrou, citando o polonês 
Roald Hoffman, ganhador do Prêmio Nobel de 
Química em 1981, que declarou só ter se tornado 
um bom pesquisador porque precisou ensinar 
turmas iniciantes. 

Os cursos tradicionais de química preparam os 
estudantes para conhecer, usar e interpretar as 
explicações científicas da natureza. Mas o ensino, 
segundo Zucco, só formará mentes inovadoras 
se tiver sucesso no desafio de inovar a si próprio. 
“Precisamos preparar os estudantes para gerar 
evidências, entender o processo da ciência e par-
ticipar”, explicou. As características centrais do 
químico do futuro, segundo ele, devem ser ousa-
dia e rebeldia intelectual. Para o Nobel deste ano, 
enxergar uma estrutura que fugia aos cânones 
exigiu ousadia para superar os estudos. E para 
convencer o mundo disso, a ponto de merecer a 
maior premiação da ciência mundial, foi preciso 
persistência e confiança.

“É preciso criar um lugar para ensinar inven-
ção, tecnologia e criatividade.” Esse lugar deve 
ser muito mais do que um laboratório: algo que 
integre ensino, laboratório e fábrica. Um modelo 
pode ser o FabLab@School, fundado em 2009 
na Universidade Stanford, na Califórnia, pelo 
brasileiro Paulo Blikstein, que visa justamente 
criar condições para que crianças participem de 
projetos inventivos.

O bom professor, na visão de Zucco, deve ter 
muito mais do que títulos e carisma. Precisa de 
técnicas que inspirem os jovens. Ele mostrou nú-
meros que indicam que a quantidade de cursos 
de química, somando bacharelado e licenciatura, 
triplicou na última década, e o número de pro-
fessores também vem crescendo nessa área da 
ciência. Mas não basta, porque as taxas de eva-
são são muito altas: menos de metade dos que 
começam um curso superior consegue concluir 
quatro anos depois. 

A falta de professores licenciados – um déficit 
de 50 mil nas disciplinas de física e química – é 
um problema, mas o mais importante é abraçar 
a responsabilidade do químico diante do desafio 
do século XXI, de perceber a finitude e a esgota-
bilidade dos recursos naturais e garantir a con-
tinuidade da vida na Terra. Afinal, um mundo 
sem química seria, como ele disse, um mundo 
sem materiais sintéticos. Sem telefone, cinema,  
cosméticos, medicamentos e plásticos.
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desenvolvimento
Os avanços proporcio-
nados pela química na 
vida cotidiana depen-
dem, em grande parte, 
também da participa-
ção das empresas nes-
se processo, depois da 
descoberta científica 
ou mesmo do protótipo 
desenvolvido. Ronaldo 
Mota mostrou que no 
Brasil o acoplamento 
entre pesquisa e em-
presa é ainda fraco, e 
as empresas investem 
pouco na expansão do 
conhecimento. Muito 

recentemente, segundo ele, surgiram no país con-
dições mais propícias para a inovação, desde que 
foi implantado o marco regulatório que compar-
tilha entre governo e empresa os riscos econômi-
cos do investimento em pesquisa e inovação. Da 
mesma forma, crucial estabilidade macroeco-
nômica, inflação sob controle, responsabilidade 
fiscal, moeda valorizada etc. 

Para ele, a relação tem mão dupla. “Não é desejável 
fazer ciência totalmente desacoplada da política in-
dustrial, e não dá para fazer inovação sem boa ciên- 
cia.” Daí a importância de uma mudança cultural 
que, a seu ver, já começou a acontecer. Quando 
a boa ciência não é incorporada no sistema pro-
dutivo, ela não se transforma em benefícios so-
ciais – um desperdício. “Agora a cobra mordeu o 
rabo: a inovação não é só o ponto de chegada, é 

também o ponto de partida. A inovação passa a 
ser cada vez mais um dos balizadores que contri-
buem com a definição dos principais programas 
de pesquisa.”

Além de todos os mecanismos econômicos e 
de política industrial, um fator se destaca nessa 
mudança cultural: uma educação compatível com 
a era da inovação. Para isso, é preciso inserir os 
estudantes no processo para que conheçam o 
mundo e as demandas da produção, mas, segundo 
ele, a estrutura universitária ainda não entendeu o 
que está acontecendo. “O mundo mudou, a forma 
de produzir conhecimento se alterou, as meto-
dologias com que se transfere conhecimento têm 
se modificado muito rapidamente. Mas o sistema 
de ensino continua o mesmo”, protestou. 

“A forma como ensinam vocês está errada”, avi-
sou aos estudantes da plateia, “querem que vocês 
tenham a cabeça em branco, sem nada antes, que 
só estudem depois quando o segredo é estudar 
antes, explorando no limite superior o processo 
autoinstrutivo”. A proposta é radical. Declarada a 
falência do modelo aula expositiva-estudo-prova, 
os alunos precisam ter acesso ao conhecimento 
antes mesmo da aula. Todo o programa deveria 
estar disponível desde o início do curso, explo-
rando as novas tecnologias em um contexto onde 
o conhecimento é totalmente acessível  e gratui-
tamente disponível, e que analisar esse conteúdo 
de antemão seja um pré-requisito para a presença 
dos estudantes. Não tem sentido as disciplinas 
não terem respectiva página com espaços virtuais 
de interação. “A aula é um espaço de pessoas que 
mostraram interesse preliminar e de professores 
que entenderam o novo processo.” n

“
A pesquisa 
com mais 
impacto é 
aquela que 
descobre algo 
que o livro de 
química dizia 
ser impossível”, 
disse Brito

Carlos Henrique  
de brito Cruz,  
ronaldo mota  
e César Zucco
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Caminhos de mão 
dupla ligam a 
pesquisa à indústria

o
utubro foi mês de dobradinha no 
ciclo de palestras do Ano Interna-
cional da Química, realizado no au-
ditório da FAPESP. Uma dupla de 
assuntos muito longe de ser ca sual. 

Depois de pensar em como o ensino deve ser mo-
dificado para dar origem a mentes inovadoras, 
não se podia deixar de descrever casos reais em 
que o conhecimento chegou à indústria, como 
para aprimorar a mineração, produzir plásticos 
e combustíveis e buscar medicamentos inova-
dores com base na biodiversidade vegetal. Foi 
exatamente isso que aconteceu no dia 19 de ou-
tubro, com uma mudança de procedimento: o 
coordenador da mesa, José Fernando Perez, se 
tornou palestrante e falou da criação da Recep-
ta Biopharma. A ele se seguiram Luiz Eugênio 
Mello, do Instituto Tecnológico da Vale, Edmun-
do Aires, da indústria química Braskem, e Thais 
Guaratini, da Lychnoflora – empresa nascida na 
universidade. Bons exemplos de distâncias per-
corridas por mentes inovadoras.

da teoria  
     à prática

patentes 
ReGistRadas  
nos eua em 
2004/2009:  
 
china 
404/1.655 
 
bRasil 
106/103 
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Um engenheiro que virou físico, José Fernan-
do Perez mudou de rumo quando se deu con-
ta das circunstâncias especiais que existem no 
Brasil para desenvolvimento de conhecimento 
relacionado à saúde. “Temos gente qualificada, 
instalações adequadas, excelentes empresas de 
logística, os custos operacionais são mais baixos 
do que em outros países e temos acesso mais fácil 
a pacientes para testes clínicos”, resumiu. Com 
base nessa percepção, ele montou em 2007 a Re-
cepta Biopharma, que busca inovar em terapias 
direcionadas para o tratamento do câncer. 

Em associação com o Instituto Ludwig de Pes-
quisa sobre Câncer, que foi parceiro da FAPESP 
no projeto Genoma do Câncer, de cuja iniciativa 
Perez participou na condição de diretor científi-
co, a Recepta pode assumir um papel diferente 
do habitual: obteve os direitos intelectuais sobre 
anticorpos monoclonais específicos, delineou os 
caminhos da pesquisa e desenvolvimento dessas 
drogas, visando levá-las à clínica. “Nossos pro-
dutos são intangíveis: propriedade intelectual 
de medicamentos para os quais se demonstra 
sua eficácia clínica.” São as ideias, o pensamento 
inovador, o planejamento de experimentos que 
poderão dar origem a medicamentos. 

Uma grande aventura para um engenheiro, 
que não perde as referências de sua formação 
original. Perez ressalta a grande incerteza nes-
se tipo de pesquisa médica, muito maior do que 
na engenharia: “Até o último momento, o último 
teste clínico, não sabemos se o ‘avião’ vai voar”. 
Mesmo assim, as perspectivas são promissoras e 
a Recepta está em destaque no que diz respeito 
ao desenvolvimento de fármacos, uma área cuja 
prática ainda não está estabelecida no Brasil. “Já 
temos três testes clínicos em fase II”, comemora 
o fundador da empresa, otimista.

RepensaR o bem-sucedido
Num sentido oposto ao de Perez, Luiz Eugênio 

Mello se definiu como um médico agora enve-
redando pela mineração. Sua contratação como 
diretor da Vale – uma das maiores companhias 
de mineração do mundo –, para criar o Instituto 
Tecnológico da empresa, reflete uma busca da 
empresa por novos caminhos. Reflete ainda seu 
esforço para contrariar a imagem nociva que ne-
cessariamente evoca quando se pensa no impacto 
ambiental causado pela extração de minério. 

A importância da Vale vem, em grande par-
te, da riqueza dos depósitos de ferro brasileiro,  

133 
mil
pesquisadores 
no brasil: 

57%  
academia
 37%  
indústria
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“As pessoas são o essencial, são elas que fazem as 
entidades.” E são esses pesquisadores que devem 
garantir o futuro da Vale e impedir que a compa-
nhia, de 69 anos, desapareça, seguindo o ciclo de 
vida natural de boa parte das empresas. “O mundo 
é movido por desafios e por pessoas que encaram 
esses desafios”, concluiu. 

veRde 
O maior desafio, para Edmundo Aires, é usar com 
cuidado a Terra, que é uma só. “Se vê agora uma 
convergência de interesses: o social, o econômico 
e o ambiental.” Ele define crescimento sustentá-
vel como um processo baseado em melhoria de 
padrões, em vez de crescimento. “Esses padrões 
substituem outros considerados insatisfatórios 
pela sociedade.” A química entra exatamente aí. 
Vista como vilã até o século passado, ela agora tem 
a oportunidade de se tornar solução. 

A Braskem tem buscado o desenvolvimento e a 
produção de produtos químicos e energia a partir 
de biomassa, que pode ser capim-elefante, cana- 
-de-açúcar, algas, entre outros. “Conhecer as parti-
cularidades de cada fonte de biomassa pode definir 
a tecnologia a ser empregada”, explicou.

Outro objetivo é a produção de plásticos sus-
tentáveis. Tornar essa indústria mais adequada à 
realidade atual é uma necessidade até agora pouco 
desenvolvida. Um exemplo é a alardeada garrafa 
vegetal. “O plástico utilizado nessas garrafas só é 
30% verde, os outros 70% precisam de paraxileno, 
uma matéria-prima  ainda não disponível a partir 
de fonte renovável.” A Braskem, segundo ele, já tem 

indústRia 
Química:  
maioR dÉFicit  
na balança 
comeRcial 
 

us$ 2,6 
bilhões em 2010 
 

us$ 0 
em 2020 (objetivo)

que são de boa qualidade pela facilidade de ex-
tração – quando o ferro está associado a ou-
tros materiais, como o silício, torna-se muito 
caro separá-lo. Mas mesmo assim a empre-
sa não pretende acomodar-se. Ao contrário, 
busca diversificar suas atividades. Uma va-
riação ao minério de ferro são as terras-raras, 
elementos como o európio, o ítrio e o térbio, que 
têm uso importante na tecnologia como em telas 
de computadores, em lâmpadas fluorescentes e no 
isolamento de campos radioativos, o que as torna 
essenciais em usinas nucleares. “Talvez sejam os 
elementos químicos do futuro no que agregam à 
tecnologia da humanidade”, disse Mello. O mer-
cado mundial de terras-raras é ordens de gran-
deza menor do que o de ferro na escala mundial, 
mas investir nesse novo veio deve valer a pena no 
Brasil, cujo solo conta também com relativa abun-
dância desses elementos. Além disso, ressaltou 
Mello, a Vale é a segunda mineradora de níquel 
do mundo e está crescendo como produtora de 
cobre e de potássio. 

Embora a mineração seja de longe o carro- 
-chefe da empresa, outros ramos também vêm se 
desenvolvendo há tempos. É o caso da logística, 
que inclui uma empresa de transporte, e da ge-
ração de energia. Nesses setores nem sempre a 
química é tão protagonista quanto nos elementos 
que integram a tabela periódica, mas a pesquisa 
é fundamental neles e ganha cada vez mais peso 
na Vale, segundo o palestrante. 

Essa pesquisa pode envolver diretamente os 
elementos químicos, como entender o quanto al-
guns deles, que aparecem em baixos teores junto 
ao minério desejado, interferem no processo de 
mineração. Outra aplicação direta é a caracteriza-
ção de novos depósitos de minérios para saber se 
a extração do recurso é viável. 

E, claro, uma frente importante de pesquisa da-
qui para a frente deve ser sobre a chamada econo-
mia verde. Mello mostrou imagens de projetos de 
centros que estão sendo construídos para viabilizar 
essa pesquisa. Um deles, um dos braços do Insti-
tuto Tecnológico Vale, em Belém, tem projeto do 
premiado arquiteto Paulo Mendes da Rocha e será 
uma releitura moderna das construções tradicio-
nais da região amazônica, sobre palafitas. “Quere-
mos pensar em mineração verde e o primeiro passo 
é fazer um prédio verde”, afirmou. Será um centro 
de 40 mil metros quadrados, onde trabalharão 400 
pessoas. Outro braço do Instituto Tecnológico, em 
Minas Gerais, será uma construção em forma de 
cubo em parte incrustado numa montanha, com 
uma face de aço escovado refletindo as árvores em 
torno e uma face que sofrerá oxidação, mostrando 
o lado orgânico do ferro. 

Os centros de pesquisa ainda não estão pron-
tos, mas o serviço de recrutamento dos pesquisa-
dores que chefiarão o trabalho neles já começou. 
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várias moléculas candi-
datas a serem os blocos 
de construção de novos 
tipos de plástico. “Até 
2015 devemos ter pro-
cessos comerciais pa-
ra outras substâncias”, 
disse. A previsão é de 
que a empresa produ-
zirá, até 2020,  outros 
plásticos verdes além 
do polietileno produ-
zido no Rio Grande do 

Sul. Até lá, 10% dos produtos químicos deverão ter 
origem verde, de acordo com o Pacto Nacional da 
Indústria Química, lançado em 2010. 

cRia da casa 
Outra empresa centrada na química verde é a 
Lychnoflora, representada por Thais Guaratini. 
Fundada em 2008 em Ribeirão Preto, ela busca 
desenvolver produtos inovadores para a indús-
tria da saúde, sobretudo a partir da química de 
produtos naturais. Ainda durante a formação 
em ciências farmacêuticas, Thais teve contato 
com o mundo empresarial e começou a pensar 
na pesquisa como oportunidade para negócios. 
A partir disso, foi para a empresa criada por 
membros da própria universidade, dentro da 
incubadora da USP de Ribeirão Preto. “O ce-
nário no país e na universidade se tornou mais 
favorável depois da lei da inovação de 2004”, 

contou. “O incentivo à inovação e à pesquisa 
científica agora é maior.”

Alguns exemplos dos produtos que ela vem 
desenvolvendo são um fármaco para tratamento 
de leishmaniose, produtos para proteção solar e 
um analgésico. Voltando ao início das discussões 
de outubro, para Thais a atividade empresarial 
traz melhorias ao ensino e também à pesquisa, à 
medida que os alunos têm a experiência de lidar 
com os desafios impostos pela sociedade. 

Agora a Lychnoflora se prepara para alçar no-
vos voos e, depois de se expandir dentro da incu-
badora, reforma um laboratório para se instalar. E 
se prepara também para superar desafios que vão 
muito além do mercado, como a regulamentação 
do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
(CGEN). A empresa já obteve outras licenças, mas  
casos específicos estão encontrando entraves que 
acabam por dificultar o acesso às espécies nativas 
e obrigar os pesquisadores a trabalhar, nessa fase 
inicial, com plantas originárias de outros países, 
de acordo com Thais. 

No mesmo espírito da cobra que mordeu o rabo, 
mencionada por Ronaldo Mota (ver página 46), 
Thais vê a formação de alunos e o desenvolvimento 
de inovações com potencial econômico como um 
contínuo. Por isso, entre os trabalhadores da Lych-
noflora estão estudantes de graduação de química 
e de farmácia, além de seis doutores. E a pesquisa-
dora está planejando um pós-doutorado em algo 
que a empresa identificou como sendo necessário 
para o desenvolvimento de inovações. n

Fo
t

o
S 

ed
u

a
r

d
o

 c
es

a
r

“
Vista como  
vilã até o 
século passado, 
a química 
agora tem a 
oportunidade 
de se tornar 
solução”,  
disse Aires

edmundo aires,  
thais guaratini, José 

fernando perez e luiz 
eugênio mello






