
Garra e improviso 
PIONEIRISMO

os primeiros anos
de vida da Funda-
ção, muitas vezes, o
improviso foi fer-
ramenta do profis-

sionalismo. Quando Victória Ros-
setti, pesquisadora do Instituto
Biológico,precisou de um carro pa-
ra seus estudos sobre o cancro cí-
trico, o diretor científico Warwick
Kerr não teve dúvida: entregou-
lhe as chaves de uma caminhone-
te que a Fundação havia compra-
do para ele. Anos depois, já como
uma das maiores autoridades em
doenças de citros do mundo, Vic-
tória seria a responsável por iden-
tificar a bactéria Xylella fastidiosa
(leia quadro). A mesma Xylella cu-
jo seqüenciamento pioneiro pro-
jetaria o país no competitivo ce-
nário da biotecnologia.

Muitos dos projetos que a
Fundação apoiou em seus primei-
ros anos reverteram-se em servi-
ços, tecnologias e formação aca-
dêmica da maior qualidade. Foi o
que aconteceu, por exemplo, na
área de eletrônica, que viveu uma
verdadeira revolução na década
de 60, com a miniaturização de
seus componentes. E a Universi-
dade de São Paulo (USP) acompanhou o nascimento do chip de silí-
cio, inaugurando, em 19 de abril de 1970, o primeiro Laboratório de
Microeletrônica (LME) da América do Sul, como resultado de um
projeto criado em 1965.

Sob a direção de Carlos Américo Morato de Andrade, o LME produ-
ziu os primeiros dispositivos de semicondutores e circuitos integrados
brasileiros e disseminou conhecimento em nível nacional. Segundo
Alberto Carvalho da Silva, ex-diretor presidente da FAPESP, o LME con-
tribuiu para a instalação do Laboratório de Eletrônica da Universidade

N

Nos primeiros anos da FAPESP,
dedicação e criatividade 
compensaram a escassez de recursos
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Laboratório de Química
de Produtos Naturais
nos anos 70:
estudos pioneiros 
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Estadual de Campinas
(Unicamp), do Laborató-
rio de Sistemas Integrá-
veis na Escola Politécnica
da USP, do Instituto de
Microeletrônica do CTI,
em Campinas, e para a
formação de grupos de
pesquisa nas universida-
des federais do Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul
e Paraíba. Não se pode di-
zer que o Brasil tenha se
tornado independente em
microeletrônica, pois, ain-
da hoje, quase não pro-
duz componentes eletrô-
nicos. Mas talvez tenha a
oportunidade de dar um
passo além: pesquisas rea-
lizadas hoje por físicos da
USP e Unicamp estão a-
brindo perspectivas para
novos materiais que po-
derão substituir o silício
nos computadores.

O setor de química
também esteve bem re-
presentado nessa década, com o surgi-
mento de dois grandes pólos geradores
de ciência e tecnologia: o Laboratório
de Biotecnologia Industrial e o Labora-
tório de Química de Produtos Naturais.

seus estudos sobre fer-
mentação alcoólica contí-
nua, em colaboração com
IPT e Esalq. Sob sua in-
fluência, surgiram novos
grupos de biotecnologia in-
dustrial na USP, Escola de
Engenharia Mauá, Facul-
dade de Engenharia Indus-
trial, Instituto de Pesquisas
Tecnológicas e Compa-
nhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental. Já o
Laboratório de Química de
Produtos Naturais, criado
em 1967 por iniciativa de
Paschoal Senise, passou a
fazer parte do Instituto de
Química da USP em 1970.
Sob a coordenação de Otto
Richard Gottlieb, especi-
alizou-se no estudo das
micromoléculas sinteti-
zadas pela planta em seu

metabolismo (produtos amplamente
empregados na fabricação de corantes,
perfumes e medicamentos) e foi o pal-
co do nascimento de uma nova disci-
plina, a taxonomia química.
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Victória Rossetti e as lembranças na parede 
e hoje é usado no
mundo todo, sob a
sigla CVC. “Cha-
mei-a assim porque
as manchas amare-
ladas na folha apre-
sentam-se de forma
variegada, não con-
tínua”, explica.

Victória conta que,
em 1987, chamaram-
na para identificar
uma doença nova na
Fazenda Ana Prata,
região de Bebedouro.
“Eu não sabia o que
era”. Ninguém sabia.
Aos poucos, a pesquisadora foi des-
vendando o mistério. Cobrindo algu-
mas plantas com telas e comparan-

do-as, depois, com as
que estavam expostas,
ela descobriu que o ve-
tor da doença era um
inseto: as plantas co-
bertas continuaram sãs.
Para testar a hipótese
do entupimento dos
vasos da planta – a
ação destrutiva da Xy-
lella – Victória criou
um equipamento tão
simples quanto enge-
nhoso: tubos transpa-
rentes por onde eram
introduzidos galhos da
planta. Depois, eles

eram cheios com água. Nos tubos que
continham galhos saudáveis, sur-
giam muitas bolhas, como resultado

As paredes do apartamento de
Veridiana Victória Rossetti guardam
um pouco da história da pesquisa
brasileira. As muitas medalhas e pla-
cas com seu nome gravado – justas
homenagens de alunos, colegas, as-
sociações de classe e governos – dis-
putam espaço com quadros e souve-
nirs dos vários países onde esteve em
viagens de estudo ou congressos. Lem-
branças por todo canto. É claro que,
aos 83 anos de idade e tantas expe-
riências vividas, nomes e datas às ve-
zes lhe fogem da memória. Mas as
informações científicas não. Estas
estão bem vívidas. Impossível con-
fundir as características do cancro
cítrico, por exemplo, com o amareli-
nho, ou melhor, clorose variegada dos
citros, termo que ela mesma cunhou

Victória: primeira 
agrônoma da Esalq

O Laboratório de Biotecnologia Indus-
trial foi instalado na Escola Politécnica
da USP sob a direção de Walter Borza-
ni, pesquisador  considerado o introdu-
tor da engenharia química no Brasil por

O primeiro laboratório 
de Microeletrônica, na Poli

A
C

E
R

V
O

 D
A

 E
S

C
O

L
A

 P
O

L
IT

É
C

N
IC

A

A
D

R
I 

F
E

L
D

E
N

/A
G

.A
R

G
O

S



EDIÇÃO ESPECIAL 40 ANOS ■ PESQUISA FAPESP ■ JUNHO DE 2002 ■ 73

do ar que saía dos vasos da planta.
Nos tubos contendo plantas doen-
tes, a água borbulhava bem menos,
prova de que os vasos estavam en-
tupidos. Para identificar a bactéria
causadora da doença, Victória foi à
França, onde teve a ajuda de Jo-
seph Bové, especialista em fitopa-
tologia. Até hoje, são grandes ami-
gos. Quando ele e a esposa Colette
– com quem Victória também teve
a oportunidade de trabalhar – vêm
ao Brasil, hospedam-se em sua
casa. A pesquisadora já foi presi-
dente da Organização Internacio-
nal de Virologistas de Citros e já
deve ter participado de uns 14 con-
gressos só dessa entidade, pelas
suas contas. No último, realizado
em Chipre, não pôde comparecer
por motivos de saúde. “Mas eles
me mandaram uma lembrança de
lá”, alegra-se.

O professor itinerante

pela FAPESP e que não teria um
vínculo direto com nenhuma uni-
dade da Universidade. Fiquei bas-
tante motivado e entusiasmado pe-
la proposta, pois ela estava baseada
naquilo que sempre acreditei e de-
fendi em toda a minha carreira, a
criação e fomentos a grupos de pes-
quisa”, afirma.

As atividades iniciaram-se em
1967, com a colaboração de Rai-
mundo Braz Filho, que Gottlieb
convidou para chefiar o laboratório
em tempo integral. “Naquela época
eu pertencia ao quadro de professo-
res da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro e também orien-
tava alunos na Universidade Fede-
ral de Minas Gerais e, portanto, di-
vidia meu tempo entre as três
instituições. Algumas vezes a Uni-
versidade Federal de Pernambuco
também era incluída nesse percurso
semanal. Impossível esquecer os en-
jôos causados pelas viagens semanais
entre Belo Horizonte e São Paulo
feitas nos aviões Samurai”, lembra o
pesquisador. “Eu abria a porta da
agência de passagens em Belo Ho-
rizonte e o funcionário imediata-
mente preenchia a passagem. Esses
constantes deslocamentos me vale-
ram o título de ‘professor itinerante’
dado por Paschoal Senise”.

Em 1735, o na-
turalista sueco Carl
von Linné, ou Lineu,
como ficou conheci-
do, publicou um sis-
tema de classificação
dos seres vivos ba-
seado em caracterís-
ticas morfológicas,
ou seja, em aspectos
exteriores. Esse mé-
todo ainda é indis-
pensável. Mas já é
possível distinguir
as plantas por meio
das substâncias quí-
micas que elas pro-
duzem graças aos
estudos de sistemá-
tica bioquímica de-
senvolvidos pelo cientista Otto
Gottlieb. O pesquisador descobriu
que mesmo plantas da mesma es-
pécie podem produzir diferentes
substâncias químicas conforme a ida-
de ou ambiente em que foram cria-
das. Esse surpreendente achado, de
fundamental importância para a in-
dústria farmacêutica, tornou Got-
tlieb conhecido internacionalmente.

A flora brasileira sempre esteve
presente na vida desse tcheco natu-
ralizado brasileiro. Foram os negó-
cios de exportação de café de seu
avô materno que trouxeram a fa-
mília para o Brasil. O pai montou
uma fábrica para produzir subs-
tâncias químicas puras extraídas de
óleos essenciais da Amazônia, onde
Gottlieb trabalhou por 10 anos, de-
pois de sua formatura como quími-
co industrial pela Universidade do
Brasil no Rio de Janeiro, em 1945.
Em 1955, começou a carreira aca-
dêmica na seção de fitoquímica do
Instituto de Química Agrícola do Rio
de Janeiro. Depois, esteve em várias
instituições brasileiras até assumir
a coordenação do Laboratório de
Química de Produtos Naturais no
então  recém-inaugurado Conjunto
das Químicas da USP.“Tive a honra
de ser convidado para coordenar
esse Laboratório que seria mantido

O grupo de Gottlieb isolou e
identificou numerosas substânci-
as naturais de diversas espécies
vegetais nos diferentes ecossiste-
mas brasileiros. Várias categorias
novas de produtos naturais foram
descritas por esses pesquisadores,
como as neolignanas, substâncias
características de plantas da Ama-
zônia com enorme potencial far-
macológico por sua atividade antin-
flamatória. Ao lado dos trabalhos
experimentais, Gottlieb lançou as
bases de uma nova disciplina cien-
tífica baseada nos estudos da
constituição química vegetal: a
Evolução, Sistemática e Ecologia
Química, hoje já reconhecida pelo
CNPq como uma nova especiali-
dade da Química Orgânica. A
criação de uma nova classificação
das plantas a partir de suas carac-
terísticas químicas e a sólida car-
reira em pesquisa científica leva-
riam o professor Gottlieb a uma
indicação para o Prêmio Nobel
de Química no ano de 1999. Mas
os inúmeros pesquisadores e mes-
tres que ajudou a formar por
todo o país nem precisariam des-
sa indicação para reconhecer o
valor do cientista: suas próprias
vidas o atestam. •

Gottlieb: criador da sistemática bioquímica 
e indicado ao Nobel de Química de 1999 
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