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Nobreza no nanomundo 
Ouro parece atraente até em escala nanométrica. As nanoplacas (amarelo)  

e nanopartículas (vermelho) do metal nobre sobre uma placa de silício (azul) 

foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura e coloridas pelos 

pesquisadores do Grupo para o Avanço no Design de Nanomateriais (GrAND) 

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP). Nesta 

imagem, as cores artificialmente introduzidas refletem as variações nas 

propriedades ópticas do ouro quando este metal se encontra na nanoescala. 

“Nanomateriais metálicos apresentam propriedades químicas, eletrônicas, 

magnéticas e ópticas singulares, que possibilitam aplicações em áreas como 

catálise, eletrônica, armazenamento de informação, medicina e plasmônica”, 

diz Pedro Camargo, do Departamento de Química Fundamental do IQ-USP.

FotolAb

Imagem enviada por Pedro Camargo, do IQ-USPSe você tiver uma imagem  
relacionada à sua pesquisa, envie 
para imagempesquisa@fapesp.br,  
com resolução de 300 dpi (15 cm  
de largura) ou com no mínimo  
5 MB. Seu trabalho poderá ser 
selecionado pela revista.
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EntrEvista

24 Elson Longo
Pesquisador de materiais 
cerâmicos é um dos pioneiros 
no país em projetos 
cooperativos entre 
universidade e empresas  

POLÍtiCa CiEntÍFiCa  
E tECnOLÓGiCa

32 Acervos
Equipes pequenas lutam 
contra o descaso das 
instituições para proteger 
objetos científicos antigos

38 Cientometria
Estudo mostra que diminuiu o 
número de artigos publicados 
por único autor em algumas 
áreas da biologia

42 Difusão
Pesquisadores retomam 
projeto que leva pequenos 
laboratórios individuais a 
alunos do ensino médio

CiÊnCia

46 Engenharia biomédica
Entender a comunicação entre 
nervos e músculos pode auxiliar 
na reabilitação de pessoas com 
doenças neurodegenerativas

50 Evolução
Machos que cuidam dos  
filhotes são mais comuns em 
macacos com alterações no 
hormônio oxitocina

54 Bioquímica
Estruturas que só surgem na 
forma enovelada de proteínas 
podem ser essenciais para o seu 
reconhecimento por enzimas

56 Paleontologia
Marcas em fóssil sugerem que 
paleoíndios interagiram com 
preguiça-gigante há 12,5 mil anos

58 Física
Aparato de levitação acústica  
pode contribuir para manipulação 
de substâncias delicadas

60 Astronomia
Aglomerados de galáxias crescem 
engolindo uns aos outros

CaPa

18 Cesarianas 
desnecessárias 
contribuem para  
o nascimento  
de bebês imaturos

18

fev.228
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reprodução léo ramos de 
IdentIfIcação plantar  
de recém-nascIdo atendIdo no 
berçárIo do InstItuto da crIança 
da faculdade de medIcIna da usp
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tECnOLOGia

64 Bioengenharia
Projetos de pesquisa feitos em 
universidades do país são 
premiados em competição 
internacional de dispositivos 
geneticamente modificados

68 Engenharia aeronáutica
Sora-e coloca o país entre os 
pioneiros no desenvolvimento  
de aeronaves tripuladas com 
propulsão elétrica

72 Toxicologia forense
Estudo identifica novos  
tipos de entorpecentes sob  
o nome de ecstasy

74 Química
Nariz eletrônico reconhece 
espécies de diferentes  
madeiras e poderá ajudar no 
combate à extração ilegal

hUmanidadEs

78 Estudos críticos
Novo trabalho de José Jobson  
de Andrade Arruda concilia  
teoria e prática para discutir  
a historiografia

82 Ensino
Exposição e livro mostram os 
antigos grupos escolares como a 
materialização de um projeto 
republicano de educação

86 Sociologia
Dados populacionais revelam uma 
periferia mais heterogênea na 
Grande São Paulo, com 
proximidade entre as classes 
média e baixa, mas áreas de elite 
ainda mais exclusivas

sEçõEs

3 Fotolab

6 Cartas

8 On-line

9 Carta do editor

10 Dados e projetos 
Trabalhos altamente citados de  
dez instituições de ensino e 
pesquisa no Brasil (2004-2014)

11 Boas práticas 
Integridade científica em pauta  
no Brasil

12 Estratégias

14 Tecnociência

90 Memória 
A invenção de Manoel de Abreu 
permitiu a detecção de casos 
precoces de tuberculose

92 Arte 
Com apenas seis anos de 
existência, Cia. Hiato coleciona 
prêmios com investigações sobre 
lacunas de entendimento

94 Conto 
“Um jantar”, de Bruno Simões

96 Carreiras 
› Universidade cria curso de 
pós-graduação em arqueologia 
preventiva com o objetivo de 
capacitar novos profissionais 
› IMEmpreende, do Instituto de 
Matemática e Estatística da USP, 
quer transformar ideias em 
produtos

86
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fundadores do ensino da geografia no 
Brasil. Do mesmo modo, Nice Lecoq 
Muller, Carlos Guilherme Motta, Maria 
Adélia Aparecida de Souza, Emilia Viotti 
da Costa, Aziz Ab’Saber, Milton Santos, 
para citar apenas alguns. Muitas de suas 
teorizações ou metodologias continuam 
absolutamente válidas. 
Eduardo Yázigi

FFLCH-USP

São Paulo, SP

O artigo “Entre mestres e aprendizes”, 
muito en passant e apenas para efeito de 
cláusula retórica, começa por estabele-
cer, com toda a razão, que o atual corpo 
docente da área de Teoria Literária e Li-
teratura Comparada da FFLCH “já não 
é composto por professores formados na 
mesma linhagem crítica e voltada para 
as relações entre literatura e sociedade, 
como até hoje defende o ‘mestre’ An-
tonio Candido”. Mais de meio século 
de acontecimentos relevantes – nova 
crítica francesa, escola norte-americana 
da desconstrução, a crítica cosmopolita 
e erudita de Haroldo de Campos, para 
assinalar somente uma parte deles – são 
sepultados sob esse expeditivo “já não 
é composto por professores formados 
na mesma linhagem [...]”. Se a desigual 
distribuição das atenções já pareceria 
inoportuna em qualquer data, neste re-
trospecto científico resulta antiga. 
Leda Tenório da Motta

PUC-SP 

São Paulo, SP

Pareceu-me lacuna de difícil compreen-
são a omissão ao Museu de Arte Contem-
porânea no campo cultural de artes plás-
ticas dentro da USP. Tendo sido diretora 
desse museu nos anos 1980 e assessora 
de sua direção nos anos 1960, considero 
a coleção do MAC-USP o maior acervo 
de arte contemporânea internacional em 
São Paulo ao lado do Masp. Trata-se de 
patrimônio cultural inestimável, um orgu-
lho para São Paulo e para a USP, graças à 
doação de Francisco Matarazzo Sobrinho 
e Yolanda Penteado em inícios dos anos 
1960. Hoje em edifício ao lado do Parque 

carTas cartas@fapesp.br

UsP 80 anos
Formidável o suplemento USP 80 anos! 
Pura e simplesmente. Tive a sorte de ter 
sido aluna de excelências como Renato 
Basile, Sérgio Rodrigues, Crodowaldo 
Pavan, além de um genial e inigualável 
Oswaldo Frota-Pessoa. Isso sem esque-
cer Nanuza Menezes, José Mariano 
Amabis, Roger Lavalard, Walter Terra. 
Ainda tive o privilégio de assistir aos 
primeiros passos de Mayana Zatz em sua 
luta dedicada e dura para constituir a 
Associação Brasileira de Distrofia Mus-
cular. Na época, aprendi muito, muito 
e muito mais do que esperava e muito 
menos do que a falta de maturidade 
determinou. Sou “extremamente” (ex-
pressão constante no discurso de Renato 
Basile) grata e honrada ao que recebi 
dos mestres que citei e dos demais que 
fizeram parte de minha formação na-
quele curso de biologia no Instituto de 
Biociências da USP.
Lúcia cruz

Unicamp

Campinas, SP

As reportagens do suplemento especial 
USP 80 anos são necessárias. No entan-
to, alguém que as leia no futuro haverá 
de pensar que vivemos no melhor dos 
mundos, nadando num mar de produ-
ções de alta categoria. Não se pode viver 
das gorduras do passado. Mas estranhei 
a omissão de nomes que alicerçaram 
os grandes fundamentos da FFLCH, a 
começar por Pierre Monbeig, um dos 
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Cartas para esta revista devem ser enviadas para 
o e-mail cartas@fapesp.br ou para a rua joaquim 
antunes, 727, 10º andar - CeP 05415-012,  
Pinheiros, São Paulo-SP. as cartas poderão ser 
resumidas por motivo de espaço e clareza.

 conTaTos

 site da revista
 no endereço eletrônico  
 www.revistapesquisa.fapesp.br 
 você encontra todos os textos de  
 Pesquisa FAPESP na íntegra. 
 no site também estão disponíveis 
 reportagens traduzidas e 
 as edições internacionais da 
 revista em inglês, francês e  
 espanhol.

 opiniões ou sugestões
 envie cartas para a redação 
 pelo e-mail cartas@fapesp.br
 ou para a rua joaquim antunes,
  727  – 10º andar CeP 05415-012
 São Paulo, SP

 assinaturas, renovação e
 mudança de endereço
 envie um e-mail: 
 assinaturaspesquisa@fapesp.br
 ou ligue: (11) 3087-4237
 de segunda a sexta das 9h às 19h

 Para anunciar
 Midia office – júlio César Ferreira
 (11) 99222-4497   
 julinho@midiaoffice.com.br

 Classificados: (11) 3087-4212 
 publicidade@fapesp.br

 Edições anteriores
 Preço atual de capa da revista 
 acrescido do valor de postagem.
 envie e-mail para clair@fapesp.br

 Licenciamento de conteúdo
 Para adquirir os direitos de 
 reprodução de textos e imagens
 de Pesquisa FAPESP ligue: 
 (11) 3087-4212 ou  
 mpiliadis@fapesp.br 

Ibirapuera, o MAC vivencia outro período 
de sua existência, com mais fácil acesso 
ao público e maior destaque e entrosa-
mento com a cidade. Pena que não tenha 
sido inserido, na matéria, como um dos 
pontos mais elevados da cultura dentro 
da USP e do Brasil por seu patrimônio.
aracy amaral

FaU-USP

São Paulo, SP

Luz visível
O título da reportagem sobre o estudo 
realizado por pesquisadores de São Paulo 
e do Paraná, que demonstra que a luz 
visível também pode causar câncer de 
pele, é mesmo muito eloquente: “Um 
perigo a mais do sol” (edição 227). Esse 
perigo é um alerta para todos nós e, prin-
cipalmente, para as crianças e jovens. 
ademar freire Maia

Unesp

São Paulo 

circum-navegação 
Surpreendente a reportagem sobre a 
circum-navegação norte-americana entre 
1838-46 (“Nas ondas da globalização”, 
edição 226). Apenas um reparo: acho que, 
ao buscar os motivos dos Estados Unidos 
para tamanho empreendimento científi-
co-militar, a professora Mary Anne Jun-
queira “esqueceu” a doutrina (“A América 
para os americanos”) expressa em 1823 
pelo presidente Monroe em repúdio 
franco ao imperialismo europeu. Havia 

motivos. Em 1815 a Inglaterra ocupou as 
Malvinas (com apoio ianque). Em 1835 
a Espanha tentou recuperar o México. 
geraldo hasse 

Porto alegre, rS

o golpe na academia
Gostaria de parabenizá-los e agradecê-
-los pela produção da excelente série de 
entrevistas “O golpe na academia”, feitas 
em vídeo e veiculadas no site de Pesquisa 
FAPESP (www.revistapesquisa.fapesp.
br). Os relatos dos entrevistados são im-
pressionantes, e certamente ficarão como 
registro histórico de um período obscuro 
da Universidade de São Paulo e do país. 
Que sirvam de reflexão e exemplo para 
todos nós! Aproveito para estender meus 
agradecimentos aos ilustres pesquisa-
dores que se dispuseram a falar sobre o 
assunto de maneira tão esclarecedora. 
Vocês serão para sempre lembrados!
 Mariana P. Massafera

   instituto de química-USP

São Paulo, SP

correções
A espécie Micrurus potyguara é uma 
coral-verdadeira e não uma falsa-coral, 
como publicado na reportagem “Serpen-
tes acuadas” (edição 227).

Na reportagem “Enxerto sintético” (edi-
ção 227) há duas incorreções: onde está 
“tempo de convalescência” leia-se “tem-
po de convalescença”; em vez de “ação 
antibactericida” leia-se “ação bactericida”.



8  |  fevereiro De 2015

youtube.com/user/PesquisaFaPesP

on-line
w w w . r e v i s t a P e s q u i s a . F a P e s P. b r

xcientistas e agricultores  
estão trabalhando juntos no Peru 
para reduzir os impactos das 
mudanças climáticas ao produzirem 
biocarvão. o composto é usado  
em plantações de mandioca  
e milho, entre outras, desde 2012.  
o material mostrou-se capaz de 
aumentar a fertilidade do solo e 
favorecer o crescimento das plantas 
cultivadas. No brasil, pesquisadores 
estão testando biocarvão produzido  
a partir de dejetos de galinha  
e cana-de-açúcar, também para 
finalidade agrícola e na retenção  
de metais pesados no solo.

x Pesquisadores do instituto  
Florestal de são Paulo estudaram  
o comportamento de 15 espécies  
de plantas do cerrado cultivadas  
em diferentes condições de luz. 
Destas, 12 germinaram,  
sendo três apenas à sombra  
e quatro apenas sob o sol. segundo 
eles, os resultados, publicados  
na edição de dezembro da revista 
Bioscience Journal, podem ajudar  
a aumentar as chances de sucesso  
de técnicas de produção de mudas, 
ampliando o número de espécies 
usadas em processos de restauração 
do ecossistema, um dos mais 
degradados do brasil.

exclusivo no site

Vídeos do mês

Sensor permite 
monitorar  
de modo  
não invasivo  
a pressão 
intracraniana

Especialistas 
falam sobre 
recursos 
hídricos  
e como 
preservá-los
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eJosé Roberto Luppino_ Ótimo artigo! 
muito fundamentado cientificamente 
e, ao mesmo tempo, acessível ao 
entendimento dos não iniciados no 
assunto. (Serpentes acuadas)

Fabiana Pimentel_ viva as novas 
formas de circulação da informação. 
graças a Deus temos mais que a 
cobertura tão rasa quanto um pires 
que a imprensa veicula todo dia. esse 
caso é sério e precisa ser debatido 
com profundidade. (A palavra dos 
cientistas sobre a crise da água)

Fernando Beaumont_ soluções 
simples para problemas complexos. 
com um método experimental 
simples, sérgio mascarenhas 
descobriu uma forma de medir  
a pressão intracraniana sem  
lesão na região do crânio.  
(Um monitor para o cérebro)

nas redes

biocarvão usado 
em plantações 
em cusco ajuda 
a aumentar  
a fertilidade  
do solo

Assista ao vídeo:

Assista ao vídeo:
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cArtA do EdItor

J aneiro foi farto em notícias de grande ape-
lo. Entre a severa seca no Centro-Oeste e 
Sudeste do país e atentados no exterior, o 

número elevado de partos cirúrgicos – as cesa-
rianas – chamou a atenção no Brasil. O Minis-
tério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar decidiram no início do mês que 
deveriam intervir para tentar reduzir a quanti-
dade de cesarianas desnecessárias, aquelas fei-
tas sem indicação médica. Para coibir a prática, 
passará a ser exigida dos médicos uma justifica-
tiva detalhada das razões que levaram à opção 
pela cirurgia. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda um máximo de 15% de partos 
cirúrgicos; no Brasil, o índice geral de cesáreas é 
40% nos hospitais públicos e 90% nos privados. 
Uma das consequências desse excesso começa a 
ser mais bem investigada. Pesquisadores de dife-
rentes universidades estão colhendo evidências 
de que parte dessas cirurgias pode levar ao nas-
cimento de crianças ainda sem maturidade bio-
lógica, o que inclui maior risco de desenvolver 
problemas respiratórios e até morrer.

Os altos números de cesarianas no Brasil não 
são novidade. Desde a década de 1970 eles cres-
cem continuamente. Foram de 15%, há 40 anos, 
para 52% na atual década, de acordo com o re-
latório Nascer no Brasil, um estudo coordenado 
por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Agora, novas pesquisas da Universi-
dade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto in-
dicam claramente, pela primeira vez, aumento 
na taxa de prematuros em razão de cesarianas 
desnecessárias. Foram examinados os dias e ho-
rários em que ocorreram os partos cirúrgicos, se 
foram realizados no sistema público ou privado, 
e percebeu-se que havia grande influência do 
fator conveniência – ou seja, parte significativa 
das cesarianas havia sido marcada com ante-
cedência. A repórter Alice Giraldi e o editor de 
Ciência, Ricardo Zorzetto, contam os meandros 
dessa história a partir da página 18. 

As novidades desta edição não estão restritas à 
maternidade. Um trabalho de pesquisadores do Rio 
Grande do Sul traz novos elementos para se tentar 
entender o comportamento social e a formação 
de laços afetivos em mamíferos. A oxitocina é um 
hormônio importante que atua, por exemplo, na 
contração uterina no momento do parto. Recente-
mente, descobriu-se que ela pode ser importante 
também na atividade paterna. Traduzindo: macacos 
da América do Sul, cujos pais muitas vezes cuidam 
dos filhotes, têm alterações nesse hormônio. Esse 
comportamento não é comum entre mamíferos 
machos. A editora do conteúdo on-line da revista, 
Maria Guimarães, explica como se deu esse raro 
encontro entre um estudo evolutivo genético e ex-
perimentos comportamentais (página 50).

Os trabalhos científicos descritos acima têm 
complexidades que podem assustar a quem de-
seja seguir pelas sendas da ciência. Para mostrar 
que a pesquisa científica também pode ser di-
vertida e dinâmica, um grupo de pesquisadores 
recriou os kits de ciência. Trata-se de uma cai-
xa que traz um pequeno laboratório individual 
destinado a estudantes do ensino médio com o 
objetivo de estimular o interesse pela pesquisa. 
Por enquanto, a coleção Aventuras na Ciência 
tem cinco kits (física, astronomia, matemática, 
química e biologia) e circulou de modo restrito. 
O plano para este ano é levar a experiência para 
estudantes de 22 mil escolas públicas de todo o 
país. O editor-assistente Bruno de Pierro conta 
como essa ideia, já tão bem-sucedida nos anos 
1970, está sendo retomada (página 42).

Para terminar, recomendo a leitura da entre-
vista do professor Elson Longo, especialista em 
materiais cerâmicos da Universidade Estadual 
Paulista, campus de Araraquara, realizada pelo 
editor de Tecnologia, Marcos de Oliveira (página 
24). Longo sempre teve olhos para as necessida-
des do mundo acadêmico e das empresas e uma 
fina sensibilidade para selar parcerias produtivas 
e benéficas para os dois lados. 

Excessos e estímulos
Neldson Marcolin  |  editor-chefe
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DaDos e projetos

temáticos
caracterização molecular das 
interações entre carrapatos,  
riquétsias e hospedeiros 
vertebrados
Pesquisadora responsável: Sirlei 
Daffre
instituição: Instituto de Ciências 
Biomédicas/USP
Processo: 2013/26450-2
Vigência: 01/02/2015 a 31/01/2019 

exigência nutricional, 
comportamento alimentar, 
temperamento animal, eficiência 
alimentar, parâmetros 
metabólicos, qualidade da carcaça 
e da carne de bubalinos em 
condições tropicais
Pesquisador responsável: André 
Mendes Jorge
instituição: Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia de 
Botucatu/Unesp
Processo: 2014/05473-7
Vigência: 01/02/2015 a 31/01/2020

transtorno de estresse 
pós-traumático e neuroprogressão: 

temáticos e JoVem Pesquisador recentes
Projetos contratados em dezembro de 2014 e janeiro de 2015

novas abordagens na 
compreensão do efeito da 
violência no funcionamento 
mental
Pesquisador responsável: Marcelo 
Feijo de Mello
instituição: Escola Paulista de 
Medicina/Unifesp
Processo: 2014/12559-5
Vigência: 01/05/2015 a 
30/04/2020

JoVem Pesquisador
abordagens de biologia 
sintética para decifrar os 
mecanismos de integração de 
sinais em promotores bacterianos 
complexos
Pesquisador responsável: Rafael 
Silva Rocha
instituição: Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto/USP
Processo: 2012/22921-8
Vigência: 01/03/2015 a 
28/02/2019

 integração de ferramentas 
ômicas para o estudo de modelos 

multivariados nas interações 
gene-ambiente em população  
exposta a metais tóxicos
Pesquisador responsável: Gustavo 
Rafael Mazzaron Barcelos
instituição: Faculdade de  
Ciências Farmacêuticas  
de Ribeirão Preto/USP
Processo: 2013/06033-8
Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2018

 investigação do papel das 
células-tronco de câncer e do 
microambiente no processo de 
transição epitélio-mesenquimal, 
invasão e metástase do carcinoma 
epidermoide de boca
Pesquisadora responsável: Camila 
de Oliveira Rodini Pegoraro
instituição: Faculdade de 
Odontologia de Bauru/USP
Processo: 2013/07245-9
Vigência: 01/02/2015 a 31/01/2019

como a sinalização 
serotoninérgica epitelial difere 
dos efeitos de sua síntese neural 
durante a inflamação associada ou 
não ao câncer de cólon

Pesquisador responsável: Vinicius 
Kannen Cardoso
instituição: Faculdade de  
Ciências Farmacêuticas  
de Ribeirão Preto/USP
Processo: 2014/06428-5
Vigência: 01/02/2015 a 31/01/2019

Papel da corrente tardia de  
sódio nas arritmias cardíacas 
herdadas e adquiridas:  
da biofísica à procura de novos 
alvos terapêuticos
Pesquisador responsável: Danilo 
Roman Campos
instituição: Escola Paulista de 
Medicina/Unifesp
Processo: 2014/09861-1
Vigência: 01/02/2015 a 31/01/2019

mecanismos de sinalização para 
o processo de exocitose em 
células beta-pancreáticas
Pesquisador responsável: Eduardo 
Rebelato Lopes de Oliveira
instituição: Instituto de Ciências 
Biomédicas/USP 
Processo: 2014/14826-0
Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2017

ciência de impacto
Trabalhos altamente citados de dez instituições de ensino e pesquisa no Brasil com mais citações entre 2004-2014

instituição total de documentos 
no Web of science 

número de 
citações

citações/
documento

documentos 
altamente citados

% dos altamente 
citados/total 

1. Universidade de São Paulo (USP) 73.577 645.270 8,77 473 0,64

2. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 24.456 199.789 8,17 168 0,69

3. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 21.954 184.989 8,43 158 0,72

4. Universidade Estadual Paulista (Unesp) 25.418 154.971 6,1 78 0,31

5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 18.324 144.778 7,9 96 0,52

6. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 16.277 128.616 7,9 72 0,44

7. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 13.859 121.136 8,74 66 0,48

8. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 9.844 89.884 9,13 60 0,61

9. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 9.213 63.335 6,87 24 0,26

10. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 9.322 55.741 5,98 46 0,49

Fontes: InCites, Essential Science Indicators, Highly Cited Papers, 2004-2014. As dez instituições estão ordenadas por número de citações.
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Integridade científica em pauta no Brasil

Boas práticas

Apontado como líder na América 
Latina em iniciativas sobre 
integridade científica, o Brasil 
sediará a quarta edição da 
Conferência Mundial sobre 
Integridade Científica, entre  
os dias 31 de maio e 3 de junho,  
no Rio de Janeiro. Os inscritos 
incluem pesquisadores e gestores 
de cerca de 120 instituições 
públicas em 43 países. Neste ano, 
o foco do evento será a relação 
entre integridade na pesquisa e 
ações associadas com a melhoria 
das práticas nos sistemas de 
ciência e tecnologia. O Brasil,  
que participará da conferência 
com 13 trabalhos acadêmicos, 
privilegiará os aspectos educacionais 
sobre o tema. Em relação às 
edições anteriores, a quarta edição 
trará algumas novidades. 

Entre elas, haverá a realização 
de oficinas e minicursos para 
autores e editores científicos. 
“Bolsistas da FAPESP poderão 
utilizar suas reservas técnicas  
para custear a participação no 
evento, desde que se inscrevam  
e frequentem cursos”, diz Luiz 
Henrique Lopes dos Santos, 
coordenador adjunto de Ciências 
Humanas e Sociais da FAPESP  
e membro do comitê de 
organização da conferência. 

Entre as contribuições 
brasileiras que serão apresentadas 
na conferência, está um estudo 
sobre os desafios culturais 
impostos pela abordagem 
internacional sobre integridade 
científica. A pesquisa em andamento 
faz uma descrição do sistema de 
capacitação em ética na pesquisa 
adotado pelo projeto International 
Clinical Operational and Health 
Services Research and Training 
Award (ICOHRTA), com apoio 
financeiro do Fogarty International 
Center, dos Institutos Nacionais 
de Saúde (NIH, na sigla em inglês), 

nos Estados Unidos. “Queremos 
avaliar aspectos culturais e locais 
que devem fazer parte de cursos 
direcionados à integridade em 
pesquisa, considerando as 
peculiaridades de diferentes 
sistemas de ciência e tecnologia”, 
explica José Roberto Lapa  
e Silva, professor da Faculdade  
de Medicina da Universidade  
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e coordenador do estudo. 

O trabalho faz parte de um 
grande projeto de colaboração 
iniciado em 2002 entre 
instituições brasileiras e 
universidades americanas, como  
a Johns Hopkins e a Cornell.  
O objetivo é levar capacitação  
em integridade científica a 
pesquisadores das áreas clínica e 
operacional em tuberculose  
e Aids. “Além da avaliação, já foi 
oferecido o primeiro workshop 
para pesquisadores brasileiros  
de diferentes instituições do país, 
a maioria atuando na área de 
clínica médica”, diz Sonia 
Vasconcelos, professora do 
programa de Educação, Gestão e 
Difusão em Biociências do 
Instituto de Bioquímica Médica 
Leopoldo de Meis da UFRJ e 
coautora do estudo. Ela integra o 
comitê de organização do evento. 

No ano passado, Sonia 
participou da terceira edição  
da conferência, realizada no 
Canadá. Um dos pontos fortes  
do evento, diz ela, foram as 
discussões sobre a relação  
entre integridade científica e  
a confiança pública na ciência. 
“Esse tema foi bem explorado na 
discussão sobre a credibilidade  
de resultados de pesquisa e sua 
relação com a apropriação do 
conhecimento científico pelos 
pares e a correção da literatura”, 
diz Sonia. Nos últimos anos, 
algumas instituições passaram  
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a investir na realização de reuniões 
e seminários para discutir o  
tema, e começam a surgir cursos  
de extensão e disciplinas na 
pós-graduação. 

Como exemplo, Sonia cita o 
Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho e o Instituto Luiz Coimbra  
de Pós-graduação e Pesquisa em 
Engenharia (Coppe), ambos na 
UFRJ. Ela também cita a PUC do 
Rio Grande do Sul, que tem várias 
ações educacionais. Essas iniciativas 
estão alinhadas com as diretrizes da 
FAPESP, que em 2011 lançou seu 
código de boas práticas científicas 
com o objetivo de reforçar na 
comunidade científica de São Paulo 
uma cultura sólida de integridade 
ética da pesquisa, e do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).  

A programação e a inscrição 
estão em http://wcri2015.org

Bolsistas da FAPESP poderão 
utilizar suas reservas 
técnicas para custear sua 
participação no evento  
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estratégias

O bioquímico Hernan 
Chaimovich foi indicado  
à presidência do  
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) pelo ministro da 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Aldo Rebelo, 
em janeiro. Coordenador  
do programa Centros  
de Pesquisa, Inovação  
e Difusão (Cepid) da 
FAPESP, Chaimovich 
aceitou o convite. 
“Trata-se de uma nova 
responsabilidade e  
espero que a minha longa 
experiência em ciência  
e política científica 
nacional e internacional 
possa ser útil para  
o desenvolvimento 
harmônico da ciência, 
tecnologia e inovação  
no Brasil”, disse ele à 
Agência FAPESP. 
Graduado na Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas 
e Químicas da 
Universidade do Chile,  

Mudança no CNPq

em 1962, o pesquisador 
veio para o Brasil com 
bolsa da FAPESP  
e fez doutorado na 
Universidade de  
São Paulo (USP) e 
pós-doutorado nas 
universidades da 
Califórnia, em Santa 
Bárbara, e Harvard,  
nos Estados Unidos.  
Foi professor na 
universidade do Chile  
e livre-docente, professor 
adjunto e professor 
titular de Bioquímica do 
Instituto de Química  
da USP. Chaimovich foi 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Bioquímica 
e Biologia Molecular e  
é membro da Academia 
Brasileira de Ciências 
(ABC), atualmente 
ocupando posição de 
vice-presidente. Outra 
mudança anunciada  
pelo ministério é a 
transferência do 
climatologista Carlos 
Nobre da Secretaria de 

O bioquímico 
Hernan 
Chaimovich: 
novo desafio

Pesquisadores ligados  
à Plataforma 
Intergovernamental de 
Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos (Ipbes,  
na sigla em inglês), criada 
em 2012, publicaram  
um documento na  
revista Current Opinion  
in Environmental 
Sustainability, no qual 
apresentam a estrutura 
conceitual da plataforma. 
O texto é assinado por  
86 cientistas de diversos 
países, entre eles os 
brasileiros Eduardo 
Brondizio, da Universidade 
de Indiana (EUA), Jean 
Paul Metzger, da 
Universidade de São 
Paulo (USP), e Carlos Joly, 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), 
coordenador do Programa 
Biota-FAPESP. O trabalho 
faz uma síntese de  
termos usados pela 
comunidade científica, 
como biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos,  
e os relaciona com  
outros empregados por 
comunidades tradicionais 
com o mesmo significado, 
tais como “mãe  
natureza” e “presentes da 
natureza”, por exemplo. 
“Muitos países ainda 
lidam com conhecimentos 
tradicionais e não 
aceitam alguns termos  
da ciência moderna. 
Houve uma preocupação 
de primeiro compreender 
como populações 
diferentes se relacionam 
com a natureza”,  
diz Metzger. 

Políticas e Programas  
de Pesquisa e 
Desenvolvimento para  
a direção do Centro 
Nacional de 
Monitoramento e Alerta 
de Desastres Naturais, 
criado em 2011 e 
localizado em São José 
dos Campos. O cargo na 
secretaria será ocupado 
por Jailson Bittencourt 
de Andrade, professor do 
Instituto de Química da 
Universidade Federal  
da Bahia. 

Conceitos  
de natureza

Ipbes define 
conceitos que  
serão empregados 
em relatórios  
sobre a 
biodiversidade,  
como a da 
Amazônia (abaixo)

1

2



PESQUISA FAPESP 228  |  13

Fo
to

S 
1 

E
D

U
A

R
D

O
 C

E
SA

R
  2

 E
 3

 l
éO

 R
A

M
O

S 
Il

U
St

r
A

ç
ã

o
 D

A
N

IE
l 

B
U

EN
O

 

Celebração especial da luz

A Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
declarou 2015 como o 
Ano Internacional da luz 
e a maioria dos países 
programou eventos e 
exposições sobre a 
importância das 
tecnologias associadas  
à luz na busca de 
soluções para os desafios 
nos campos da energia, 
educação, agricultura e 
saúde. No início de 
janeiro, uma conferência 
mundial sobre física 
quântica, realizada nos 
Estados Unidos, discutiu 
a física de nanolasers  
e máquinas de calor 
quânticas. Na Nova 
Zelândia, um evento 
reunirá ao longo do ano 
23 artistas e 14 
pesquisadores em 
trabalhos envolvendo 

luzes, com o objetivo de 
mostrar o lado artístico 
da ciência. No Brasil,  
já há vários eventos 
programados pela 
Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 
Ciência (SBPC). O físico 
Vanderlei Bagnato, 
coordenador do Centro 
de Pesquisas em Óptica 
e Fotônica (CePOF), um 
dos Centros de Pesquisa, 
Inovação e 
Difusão (Cepid) da 
FAPESP, é um dos 
organizadores do ano 
internacional no Brasil. 
“Queremos conscientizar 
as pessoas sobre a 
influência da luz em 
várias áreas do 
conhecimento”, diz 
Bagnato. Entre os temas 
tecnológicos que devem 
tomar conta dos debates 

revisores 
remunerados

Uma nova revista científica de acesso 
aberto na internet, a Collabra, irá pagar 
pequenas quantias a seus revisores – 
pesquisadores qualificados incumbidos 
de opinar sobre os manuscritos e indicar 
o que será publicado. A medida rompe 
com o modelo tradicional, segundo o 
qual a maioria dos periódicos conta com 
editores e revisores voluntários. O obje-
tivo é fazer com que parte do dinheiro 
obtido de taxas de publicação cobradas 
dos autores dos artigos seja revertida 
para a própria comunidade cien tífica. 
Para poupar os leitores do pagamento 
de taxas ou assinaturas, as revistas de 
acesso aberto cobram encargos dos au-
tores para que seus papers sejam difun-
didos de forma livre e gratuita. A Collabra 
planeja cobrar US$ 875 por artigo dos 
quais US$ 250 integrarão um fundo usa-
do para remunerar a revisão por pares. 

A revista pagará os revisores indepen-
dentemente de os artigos serem aceitos 
ou rejeitados. “Não se trata apenas de 
remunerar nossos colaboradores, mas 
também destinar um pouco do valor 
gerado com o trabalho deles de volta 
para a comunidade científica, da qual 
eles fazem parte”, disse à revista Scien-
ce Neil Blair Christensen, diretor de De-
senvolvimento de Negócios Digitais da 
University of California Press, responsá-
vel pela edição da Collabra.  

no país, ele destaca 
alguns desafios da 
pesquisa em óptica, 
como o uso da luz para 
fazer o diagnóstico 
precoce de câncer  
e outras doenças 
e o aproveitamento  
da fotoquímica  
para eliminar pragas  
da agricultura. 

Experimento 
com átomos de 
sódio e lasers 
no CePOF, em 
São Carlos 

A Macmillan, proprietária 
das revistas Nature e 
Scientific American,  
e a Springer anunciaram 
a fusão entre as duas 
editoras, criando  
um novo grupo de 
publicações científicas 
com valor superior a 
€ 5 bilhões. O grupo 
alemão Holtzbrinck,  
que detém a Macmillan, 
terá participação de 
53% na empresa 
resultante da fusão.  
O restante estará nas 
mãos da BC Partners, 
empresa com sede em 
londres que comprou a 
Springer por mais de  
€ 3 bilhões em 2013.  
A companhia inglesa 
planeja vender sua parte 
em uma oferta pública 
dentro de quatro anos. 
levando em conta o 
número de artigos 
publicados, a nova 
empresa será responsável 
por 13% do mercado, 
ficando atrás da Elsevier, 
que detém 23%   
do total de artigos 
científicos em circulação. 
A fusão deverá  
estar completa até  
o fim deste semestre. 

Fusão 
editorial

3
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por equipes 
internacionais de 
astrônomos. Um estudo 
apresentado em janeiro, 
em Seatle, na 225ª 
reunião da Sociedade 
Astronômica Americana 
sugere que talvez a 
estrela secundária, a 
menor, pode estar 
perdendo massa e ser  
a responsável por uma 
alteração verificada no 
sistema. “Os dados 
indicam que a 
intensidade das 
emissões produzidas por 
átomos de hélio 
duplamente ionizados 
(He II) não se alterou nos 
últimos cinco anos e 
meio, mas as emissões 
em raios X aumentaram 
sistematicamente nos 
últimos 16 anos”, diz o 
astrofísico brasileiro 
Mairan Teodoro, um dos 
autores do trabalho, 
pesquisador da Western 
Michigan University. Em 
princípio, o aumento na 
emissão de raios X 
poderia ser explicado 
por uma variação em  
algum parâmetro de 
qualquer uma das duas 
estrelas. No entanto 
Teodoro e seus colegas 
têm evidências de que a 
alteração estaria 
associada a modificações  
em curso na estrela 
secundária. Os 
pesquisadores acreditam 
que o aumento de raios X 
pode ser causado por 
uma intensificação na 
taxa de perda de massa 
da Eta Carinae menor.  
Mas a hipótese ainda  
precisam ser confirmada. 

Fragmentos de uma 
proteína (peptídeos) com 
ação similar à da morfina 
foram identificados no 
café por pesquisadores  
do Distrito Federal.  
A pesquisa foi feita por 
Felipe Vinecky durante o 
seu doutorado na 
Universidade de Brasília 
(UnB), sob a orientação 
do pesquisador Carlos 
Bloch Júnior, da Embrapa 
Recursos Genéticos e 
Biotecnologia. O trabalho 
tinha como objetivo 
original procurar genes  
do café associados à 
melhoria da qualidade do 
produto, como parte de 
um projeto desenvolvido 
em parceria entre a 
Embrapa e o Centro de 
Cooperação Internacional 
em Pesquisa Agronômica 
para o Desenvolvimento 
(Cirad, na sigla em 
francês). Durante a 
análise do material 
genético, Vinecky e Bloch 
Júnior observaram que 
algumas sequências 
continham fragmentos 

Proteína analgésica do café

internos funcionais 
– chamados de peptídeos 
encriptados – com 
estruturas semelhantes  
às de alguns opioides 
naturalmente presentes 
no corpo humano, como  
a encefalina, um 
neurotransmissor capaz 
de modular a dor. A partir 
de análogos sintéticos, os 
pesquisadores testaram 
na UnB o possível efeito 
analgésico dos peptídeos 
em camundongos. Os 
ensaios indicaram que  
os pedaços de proteínas 
são capazes de suprimir  
a dor, como a morfina, e 
ainda apresentam uma 
vantagem: sua ação se 
prolonga por mais  
tempo, por cerca de  
quatro horas, e não 
provoca efeitos colaterais 
significativos. As  
duas instituições 
encaminharam um pedido 
de depósito de patente  
ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial 
(Inpi) para sete peptídeos 
descobertos no estudo. 

Tecnociência
Novo mistério da Eta Carinae

Observações recentes 
sugerem que algo de 
estranho parece estar 
ocorrendo com o astro 
de menor porte do 
sistema Eta Carinae, 
composto de duas 
estrelas gigantes, uma 
com 90 massas solares e 
outra com 30. Situado a 
7.500 anos-luz da Terra, 
na constelação austral 
de Carina, à direita do 
Cruzeiro do Sul, o 
sistema é um dos mais 
misterioros da  
Via Láctea. A cada cinco 
anos e meio, a Eta 
Carinae deixa de brilhar 
por aproximadamente  
3 meses em certas  
faixas do espectro 
eletromagnético, em 
especial nos raios X. O 
último apagão ocorreu 
no segundo semestre  
do ano passado e foi 
analisado em detalhes 

Fragmentos 
de proteína 
identificados 
no café 
têm efeitos 
similares aos 
da morfina

 As duas 
estrelas Eta 
Carinae (pontos 
escuros): a 
menor parece 
estar perdendo 
massa

1

2
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Chip com fótons emaranhados

Em um espaço milhões de vezes menor 
que a ponta de uma agulha, a natureza 
se comporta de modo curioso. Nesse 
mundo ultramicroscópico, duas ou mais 
partículas podem compartilhar uma pro-
priedade peculiar, chamada emaranha-
mento quântico. Há tempos, físicos e 
engenheiros buscavam desenvolver uma 
fonte de fótons emaranhados pequena 
o bastante para ser inserida em um chip 
de computador. Agora, um grupo inter-

nacional, coordenado por pesquisadores 
da Universidade de Pavia (Itália), parece 
ter superado esse desafio criando um 
componente microscópico capaz de ga-
rantir o fornecimento contínuo dessas 
partículas (Optica, fevereiro de 2015). O 
estudo explorou o potencial dos resso-
nadores na forma de microanéis, que 
funcionam como uma espécie de acele-
radores de partículas em miniatura. Ao 
emitirem feixes de laser em direção ao 

Laser (verde) 
acelera no 

ressonador 
(azul-claro) e 
emaranha os 

fótons (vermelho 
e azul-escuro) 

Cobras primordiais

Fósseis atribuídos 
inicialmente a formas 
extintas de lagartos 
foram reclassificados e 
alçados ao status de  
as cobras mais antigas 
de que se tem registro. 
Resultado: as quatro 
novas espécies de 
serpentes descritas 
acrescentaram  
70 milhões de anos à 
história evolutiva dessa 
forma de réptil. Até  
hoje, os herpetólogos 
dispunham de evidências 
de que as cobras tinham 
surgido cerca de 100 
milhões de anos atrás, 
mas as novas espécies 
indicam que sua  
origem é mais remota.  
Os fósseis agora 
apresentados por uma 
equipe internacional de 
paleontólogos sinalizam 
que essas serpentes 
viveram entre 167 
milhões e 143 milhões de 
anos atrás em diferentes 
hábitats (pântanos, 
poças, sistemas 
ribeirinhos e marinhos) 
durante o Jurássico 
Médio. A maior delas,  
a Portugalophis lignites, 
com cerca de 1 metro  
de comprimento, foi 
encontrada em Portugal. 

Outra, a Diablophis 
gilmorei, foi resgatada  
no estado americano do 
Colorado. Os vestígios  
da Parviraptor estesi e  
da Eophis underwoodi,  
a mais velha de todas, 
foram achados em 
distintas localidades  
da Inglaterra (Nature 
Communications, 27 de 
janeiro). “O estudo 
explora a ideia de que a 
evolução dentro do 
grupo que chamamos  
de “cobras” é muito mais 
complexa do que se 
pensava anteriormente”, 
diz Michael Caldwell, da 
Universidade de Alberta 
(Canadá), principal  
autor do trabalho. 

Hipertensão em crianças

Crianças que pouco se 
exercitam correm um 
risco quase 30%  maior 
de ter hipertensão,  
uma condição que tem 
grande risco de causar 
problemas na idade 
adulta. O resultado foi 
obtido em estudo que 
acompanhou por dois 
anos mais de 5 mil 
crianças europeias,  
cuja idade inicial era de  
2 a 9 anos. O trabalho  
foi parte do doutorado 
de Augusto César de 
Moraes, na Faculdade  
de Medicina da 
Universidade de  
São Paulo (FM-USP)  
e na Universidade de 
Zaragoza, na Espanha,  
e se deu no âmbito  
de um consórcio 
internacional que reúne 

20 instituições de  
10 países (International 
Journal of Cardiology, 
fevereiro de 2015). Entre  
as crianças examinadas, 
os fatores que mais 
contribuíram para o 
estabelecimento de 
hipertensão foram  
o comportamento 
sedentário (mais de duas 
horas inativas por dia)  
e a falta de exercício físico 
(o recomendado é no 
mínimo uma hora por dia). 
Moraes planeja iniciar 
ainda este ano um 
levantamento similar na 
América do Sul, um 
projeto coordenado por 
ele e seus orientadores  
de doutorado, Heráclito 
Carvalho (da FM-USP)  
e Luis Moreno, da 
Universidade de Zaragoza.

equipamento, as partículas são puxadas 
para dentro, e lá giram ao redor do mi-
croanel em altíssima velocidade. Essa 
condição cria um ambiente ideal para o 
emaranhamento dos fótons. Segundo os 
pesquisadores, a emissão de partículas 
de luz emaranhadas em uma fonte de 
silício representaria um avanço impor-
tante para o aprimoramento de diversas 
tecnologias, sobretudo na área de tele-
comunicações e de informação quântica.
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Reconstituição 
da Portugalophis 
lignites:  
cobras surgiram  
70 milhões  
de anos antes  
do estimado
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Em caminhadas na 
floresta, em meio a 
árvores e arbustos, 
pouca gente volta os 
olhos para o chão. 
Fazer exatamente isso 
tem rendido novas 
descobertas ao grupo 
do Instituto de Botânica 
do estado de São Paulo 
liderado por Tarciso 
Filgueiras. Ele, Rodrigo 
Rodrigues e Regina 
Shirasuna se dedicam a 
investigar gramíneas 
(capins) paulistas, como 
nos levantamentos 
feitos por ocasião da 
construção do 
Rodoanel Mario Covas. 
O achado mais recente 
é a Agrostis lenis, uma 
gramínea considerada 
extinta no estado  
(a última coleta fora  
há 89 anos) e agora 
reencontrada no 
Parque Estadual da 
Serra da Bocaina, 
próximo à fronteira  
com o Rio de Janeiro e 
Minas Gerais (Check 
List, janeiro). “É uma 
gramínea anual, 
pequena e delgada, por 
isso é de difícil coleta e 
identificação”, explica 
Rodrigues. Para 
identificá-la, é preciso 
analisar as flores – 
minúsculas estruturas 
agrupadas às centenas 
em cachos amarelados. 
Pouca gente tem 
paciência para isso, e 
também é preciso estar 
presente quando essa 
espécie floresce, entre 
o verão e o outono. A 
suposta extinção de  
A. lenis abrangia apenas 
as montanhas paulistas: 
há registros antigos da 
gramínea em outros 
pontos da Mantiqueira. 

Nos últimos anos ela  
não deixou de ser 
encontrada na região 
Sul (onde é mais 
comum), no Rio de 
Janeiro e em Minas 
Gerais, sempre em 
regiões serranas. De 
2009 para cá, o grupo 
também reencontrou 
outras espécies e 
estendeu para São 
Paulo a distribuição de 
gramíneas que não 
constavam da lista do 
estado. Diante dos 
achados, Rodrigues 
ressalta a “importância 
do conhecimento  
da biodiversidade para 
a efetiva conservação  
e possível uso 
sustentável dessas 
áreas e das espécies 
que nelas ocorrem”.

1

Um processo químico 
permite “descozinhar” 
de forma mais rápida e 
barata a clara do ovo  
e restabelecer a 
estrutura inicial de uma 
de suas proteínas mais 
abundantes, a lisozima 
(ChemBioChem, 23 de 
janeiro). Pesquisadores 
da Universidade da 
Califórnia em Irvine  
e da Universidade  
Flinders da Austrália 
acrescentam à clara 
cozida uma substância 
que desmancha a parte 
branca e liquefaz o 
material. Depois disso  
os trechos da proteína 
continuam enroscados, 
até que um aparelho 

De volta a 
São Paulo

Como “descozinhar” o ovo

Inflorescência 
(alto) e 
espiguetas 
de Agrostis 
lenis: gramínea 
encontrada 
novamente no 
estado de São 
Paulo depois 
de 89 anos

Novo método 
“descozinha” 
a clara do ovo 
em minutos

aplica pressão e estica 
as moléculas de lisozima. 
Além do preço reduzido, 
o processo consome 
apenas alguns minutos e 
é 100 vezes mais rápido 
do que as técnicas atuais 
para atingir o mesmo 
objetivo. O objetivo  
final da pesquisa não é 
produzir um 
malabarismo químico 
para a gastronomia 
molecular (ver Pesquisa 
FAPESP nº 142), mas 
gerar um recurso para 
devolver a configuração 
original a moléculas 
grandes. Esse tipo de 
técnica é importante 
para as indústrias 
farmacêutica e 
alimentícia, que lidam 
com proteínas que 
tendem a se dobrar  
de maneira a impedir  
o seu uso. 

2

3
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Vigilante 
urbano

O aplicativo Cidadera,  
que permite aos cidadãos 
tomar conhecimento  
e relatar problemas 
urbanos, como buracos 
em ruas e falta de água, 
criado em 2013 por 
estudantes e ex-alunos  
da Universidade Federal  
de São Carlos (UFSCar) e 
da Universidade de São 
Paulo (USP),  transformou-se 
em uma startup, sediada 
na incubadora Sanca 
Ventures, em  
São Carlos. Para que  
os gestores pudessem 
responder a mais de 80 
tipos de reclamações da 
população – a base de 
dados do Cidadera conta 
hoje com mais de 10 mil 
reclamações em aberto –, 
a equipe desenvolveu 
uma ferramenta gratuita 
para os órgãos municipais 
(http://cidadera.com/
prefeituras), acessada  
por meio de cadastro.  
Os cidadãos, por sua vez, 
podem usar tanto o site 
http://cidadera.com 
quanto o aplicativo, 
disponível para download 
também gratuitamente.
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Neurônios engajados

Em 2005, a proibição do comércio de 
armas de fogo no Brasil foi rejeitada por 
quase dois terços dos eleitores num re-
ferendo. Por semanas, campanhas publi-
citárias argumentaram sobre os perigos 
da venda de armas ou, no campo oposto, 
ressaltaram a ineficácia desse tipo de 
controle no país. Mas esses argumentos, 
contra ou a favor, não influenciaram os 
votos dos eleitores, sugere um estudo 
recente. Sob coordenação de Arman-
do Freitas da Rocha e Eduardo Massad, 
da Faculdade de Medicina da USP, os 
pesquisadores monitoraram a atividade 
cerebral de 1.136 indivíduos enquanto 
respondiam a um questionário sobre 
o plebiscito (Journal of Behavioral and 
Brain Science, dezembro de 2014). Os 
resultados mostraram que os argumentos 
favoráveis à proibição do comércio de ar-
mas foram considerados verdadeiros por 
50% dos participantes, mas apenas 20% 
das pessoas disseram que os argumentos 
apresentados pela mídia justificariam a 
intenção de voto. Um detalhe interes-
sante é que os cérebros dos indivíduos 
ativaram circuitos cerebrais diferentes 

ao analisarem argumentos favoráveis e 
contrários ao livre comércio de armas. 
Argumentos favoráveis ativaram neurô-
nios de regiões relacionadas à memória 
retrospectiva e episódica e à avaliação 
da intenção dos outros. Já os argumen-
tos contrários eram processados por 
neurônios de regiões ligadas à avaliação 
de questões de interesse próprio. No 
geral, a análise de argumentos favorá-
veis à proibição ativou uma quantidade 
maior de neurônios, sugerindo ser esse 
tipo de análise mais complexo que a de 
argumentos contrários à proibição.

A lagoa mais funda do Brasil

A região do baixo Vale 
do Rio Doce abriga a 
lagoa natural mais 
profunda do Brasil.  
A equipe de Gilberto 
Barroso, da Universidade 
Federal do Espírito Santo 
(Ufes), fez um detalhado 
estudo morfométrico 
–  ou seja, determinou  
as formas e o tamanho 
–  da lagoa Palmas, em 
Linhares, perto do litoral 
capixaba, e concluiu que 
seu ponto mais fundo 
atinge 50,7 metros (PLoS 
ONE, 18 de novembro). 
Segundo o trabalho, a 
profundidade média da 
lagoa, de 21,4 metros, 
também deve ser um 
recorde nacional para 

formações lacustres, 
com exceção das 
represas, que são 
sistemas artificiais.  
As medidas foram 
obtidas por meio de  
um levantamento 
batimétrico feito em 
2011 e da análise de 
dados sobre a 
hidrografia e o vento 
nessa parte do baixo 
Vale do Rio Doce.  
O espelho de águas da 
lagoa se espalha por 
uma área de 10,3 
quilômetros quadrados. 
Situada numa região 
onde há cerca de 90 
lagos, Palmas apresenta 
um formato que lembra a 
letra y ou uma forquilha. 

Sua conformação faz 
com que a maior parte 
de sua água se 
concentre nas zonas 
fundas e distantes das 
bordas e que nem todas 
as camadas de água se 
misturem. Isso faz com 
que falte oxigênio nas 
partes mais profundas 
do lago. No trabalho, os 
autores também fazem 
um comentário sobre a 
situação no baixo rio 
Doce: “Há sinais de 
alerta de que o balanço 
das águas na bacia está 
sob pressão devido a 
usos não regulados da 
água para a irrigação 
durante todo o ano de 
culturas agrícolas”. 

Imagem de 
satélite da 
lagoa Palmas, 
em Linhares 
(ES): 50,7 
metros de 
profundidade

4
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Cesarianas desnecessárias contribuem 

para o nascimento de bebês imaturos

Antes  
da hora

cAPA

o início de janeiro o Ministério da Saúde e a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que 
regula os planos de saúde privados no país, pu-
blicaram uma resolução com o objetivo de redu-
zir o número de partos cirúrgicos (cesarianas) 
considerados desnecessários. As medidas, que 
devem começar a valer no segundo semestre, 
exigirão que os médicos justifiquem de maneira 
mais rigorosa e detalhada os motivos que leva-
ram à escolha da cirurgia para o nascimento da 
criança. Caso contrário podem deixar de receber 
pelo trabalho. É um esforço, considerado apenas 
paliativo por uma parte dos médicos, para tentar 
diminuir os índices absurdamente elevados de Il

U
St

r
A

ç
ã

O
 m

a
r

ia
n

a
 z

a
n

e
t

t
i

Alice Giraldi e ricardo Zorzetto

N partos cirúrgicos feitos no Brasil – em especial 
no setor privado de saúde – e uma de suas pro-
váveis consequências: o nascimento de crianças 
que ainda não alcançaram maturidade biológica.

Os partos cirúrgicos são essenciais nos casos em 
que há risco de doença grave ou de morte para a 
mãe ou o bebê. Mas, sem uma indicação clínica es-
pecífica, podem contribuir, em um grau ainda não 
conhecido pelos especialistas, para o nascimento de 
crianças antes do término da gestação, um fenôme-
no que vem aumentando no país. Os médicos que 
atendem os recém-nascidos se preocupam com o 
aumento dos casos de bebês prematuros, que nas-
cem com menos de 37 semanas de gravidez, e tam-
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bém com os chamados termos precoces, nascidos 
com 37 e 38 semanas (ver quadro ao lado). Até pouco 
tempo atrás obstetras e pediatras acreditavam que 
estes últimos já teriam a maturidade necessária 
para viver bem fora do útero, razão por que eram 
considerados nascidos a termo. Mas começam a se 
acumular evidências de que os termos precoces não 
estão prontos para nascer e que precisariam pas-
sar mais uma ou duas semanas no ventre materno. 
Esses bebês em geral recebem alta sem nenhuma 
complicação aparente, mas apresentam mais risco 
de desenvolver problemas respiratórios – e até de 
morrer – nos primeiros dias de vida.

Especialistas em saúde materna e infantil 
desconfiam que há uma conexão entre o 
nascimento das crianças sem maturidade 

biológica e o excesso de cesarianas desnecessá-
rias. Há 40 anos o índice de cesarianas cresce 
no Brasil (ver gráfico acima). Cerca de 15% dos 
partos eram cirúrgicos nos anos 1970. No início 
desta década o número de bebês brasileiros que 
nascem por meio de cesariana ultrapassou o dos 
que vêm ao mundo pela via natural. Hoje 52% 
dos 3 milhões de partos feitos anualmente são 
cesáreos, segundo o mais amplo estudo sobre o 
assunto, o Nascer no Brasil , cujos resultados fo-
ram divulgados nos Cadernos de Saúde Pública em 
2014. Coordenado por pesquisadores da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), esse levantamento 
reuniu informações de 23.894 gestantes atendi-
das em 2011 e 2012 em 266 hospitais (públicos, 
privados e mistos) de 191 municípios brasileiros.

Embora o número total de cesarianas seja 
maior nos hospitais públicos – ali nascem 8 de 
cada 10 bebês brasileiros –, elas são proporcio-
nalmente bem mais frequentes na rede particu-
lar. Nos hospitais privados, onde são atendidas 
as gestantes com renda mais elevada, 90% dos 
partos são cirúrgicos, enquanto no setor públi-
co esse índice é menor e corresponde a 40% dos 
partos – ainda assim, um número alto ante os 
15% recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Boa parte dessas cirurgias – alguns 
calculam em 1 milhão – ocorreria sem indicação 
médica, contribuindo para o nascimento antes 
de o organismo estar devidamente preparado.

Estudos populacionais realizados por grupos 
de pesquisa distintos em maternidades de dife-
rentes regiões do país indicam que a proporção de 
bebês que nascem antes de completar 37 semanas 
de gestação está em ascensão nas últimas déca-
das, tendência já observada nos Estados Unidos 
e em alguns países da Europa. Mostram ainda 
que esse índice – ele varia de 11% a 13% dos nas-
cidos vivos, dependendo do universo analisado 
no levantamento – é cerca de duas vezes maior 
do que os 6,5% oficiais, registrados pelo Sistema 
de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc), 
do Ministério da Saúde, e coloca o Brasil como 
o décimo país em que mais nascem prematuros.

O mais recente desses levantamentos, coorde-
nado pelo obstetra José Guilherme Cecatti, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
acompanhou 33.740 gestantes atendidas em 2011 
e 2012 em 20 hospitais das regiões Nordeste, 

trajetória semelhante
Proporção de partos cirúrgicos cresce continuamente desde os anos 1970, acompanhada 
pelo aumento do nascimento de crianças prematuras

FOntE nasCer no brasil / fioCruz e  silveira, m. f. et al 2008
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Sudeste e Sul. Desse total, 4.150 bebês (12,3%) 
nasceram com menos de 37 semanas de gestação, 
segundo artigo de outubro de 2014 na PLoS ONE. 

Nem todas essas crianças nasceram antes do 
tempo por causa da cesariana. Na realidade, a maior 
parte delas (65%) nasceu prematuramente de mo-
do espontâneo – porque a mãe não recebeu a as-
sistência pré-natal adequada, porque apresentava 
problemas de saúde, como hipertensão e diabetes, 
ou porque tinha idade avançada. Em 35% dos ca-
sos, a criança foi tirada do útero prematuramente 
por meio de intervenção cirúrgica. Na maioria das 
vezes a cirurgia era necessária por questões de saú-
de, como pressão alta ou problemas na placenta, 
que colocavam em risco a vida da mulher ou da 
criança. Mas uma proporção, ainda que pequena, 
pode ser decorrente de cesarianas desnecessárias. 
Para o obstetra Renato Passini Junior, do grupo da 
Unicamp, essa é uma conexão difícil de estabelecer. 
“Seria preciso identificar as cesarianas eletivas fei-
tas no país e verificar se foram indicadas adequada 
ou inadequadamente”, diz. Nem sempre é simples 
fazer essa avaliação. “Há casos em que a indicação 
não é absoluta e uma série de condições da mãe e 
do feto levam à realização do procedimento, já que 
a demora pode colocar em risco a saúde da mulher 
ou da criança”, explica.

A evidência mais contundente de que o 
excesso de cesarianas pode levar ao nas-
cimento da criança antes do desejado 

vem dos estudos conduzidos pela equipe do pe-
diatra Marco Antonio Barbieri, da Universidade 
de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto. “Temos 
observado claramente um aumento na taxa de 
prematuros devido às cesarianas”, afirma o pes-
quisador, que no final dos anos 1970 iniciou o pri-
meiro estudo de acompanhamento populacional, 
o chamado estudo de coorte, realizado no país. 

Barbieri e seus colaboradores coletaram dados 
sobre o parto e a saúde dos 6,7 mil bebês que nas-
ceram na cidade em 1978 e depois compararam 
com os de 2,9 mil crianças nascidas em 1994. 
Nesse período, o índice de prematuros pratica-
mente dobrou: passou de 7,6% para 13,6% do total 
de partos. A proporção aumentou de 30% para 
51% entre os nascidos de cesáreas no sistema 
público e privado e de 4% para 36% nos partos 
realizados em hospitais particulares. “A taxa de 
prematuridade dobrou da coorte de 1978 para a 
de 1994 e a proporção de prematuros que nascem 
com 35 ou 36 semanas triplicou”, conta Barbieri.

O aumento concomitante nesses dois índices 
chamou a atenção dos pesquisadores. “Havia vá-
rios fatores relacionados ao aumento no índice de 
prematuros, mas o que se destacava era a cesá-
rea”, conta a pediatra Heloísa Bettiol, da equipe 
de Ribeirão. “Examinando aspectos como os dias 
da semana e os horários em que foram realizadas 

uma gravidez humana saudável 
dura em média de 37 a 41 semanas e 
é definida pela organização mundial 
da saúde (oms) como concluída a 
termo. as crianças que nascem nesse 
intervalo de tempo de gestação são 
consideradas preparadas para a vida 
fora do útero materno. acreditava-se 
até pouco tempo atrás que o risco 
de adoecer e morrer fosse muito 
semelhante para todo esse grupo. 
mas estudos epidemiológicos 
recentes indicam que não. as que 
nascem com 38 semanas ou menos 
são mais vulneráveis a alguns 
problemas de saúde, em particular 
os respiratórios. em uma reunião 
realizada em dezembro de 2012 nos 
institutos nacionais de saúde dos 
estados unidos, da qual 

O momento de nascer
participaram representantes da 
oms, especialistas em saúde 
materna e infantil propuseram uma 
redefinição do conceito a termo. 
Com base na nova proposta, a 
federação brasileira das 
associações de Ginecologia e 
obstetrícia (febrasgo) passou a 
recomendar a partir de 2013 que  
os médicos adotem a seguinte 
classificação:
Gestação a termo inicial ou 
precoce: 37 semanas a 38 semanas 
e 6 dias
Gestação a termo: 39 semanas  
a 40 semanas e 6 dias
Gestação a termo tardio: 41 
semanas até 41 semanas e 6 dias
Gestação pós-termo:  
42 semanas ou mais
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as cesarianas e se haviam ocorrido no sistema pú-
blico ou privado, foi possível verificar que exis-
te uma forte influência do fator conveniência”, 
afirma Heloísa. Segundo ela, isso indica que boa 
parte das cesarianas havia sido planejada com 
antecedência, muitas vezes para a conveniência 
da gestante, do médico ou de ambos.

Uma terceira coorte, que coletou em 2010 
informações sobre 7 mil crianças, deve 
ajudar a estimar com mais precisão o 

índice de cesarianas desnecessárias. “Estamos 
concluindo a análise de informações coletadas 
nos prontuários médicos e em entrevistas com 
mães que fizeram cesarianas”, diz Barbieri. “Os 
dados preliminares mostram que o percentual de 
cesáreas programadas e sem indicação clínica é 
alto, alcança de 20% a 25% dos partos cirúrgicos.”

As cesarianas sem indicação específica não são 
exclusividade nacional. Um levantamento recém-
divulgado na Jama Pediatrics avaliou as condições 
associadas ao nascimento de 5.828 crianças prema-
turas em oito países – entre eles o Brasil – e identi-
ficou que 4% delas haviam nascido por parto cirúr-
gico sem indicação obstétrica.

O estudo Nascer no Brasil, da 
Fiocruz, também atribui o que 
chama de “epidemia de nasci-
dos com 37 ou 38 semanas no 
Brasil” ao menos em parte às 
cesáreas eletivas, feitas antes 
do início do trabalho de parto 
– e, portanto, sem evidência 
de serem imprescindíveis. Se-
gundo seus autores, “estima-se 
que, no país, quase 1 milhão de 
mulheres, todos os anos, são 
submetidas à cesariana sem in-
dicação obstétrica adequada”.

Uma das razões por que 
o agendamento do parto ci-
rúrgico leva a prematuros e 
termos precoces é o cálculo 
da idade gestacional. “A esti-
mativa do tempo de gestação 
tem uma margem de erro de 15 dias para mais e 
para menos”, explica Heloísa. Como consequên-
cia, ao se agendar uma cesárea para a 37ª semana 
de gestação, pode-se tirar do útero um bebê de 
35 semanas. 

Ruth Guinsburg, neonatologista da Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp), lembra que é 
preciso não transformar a cesariana em vilã. “Bem 
indicada, ela pode salvar a vida da mãe e do bebê”, 
diz. “O que o governo está tentando com a nova 
medida é limitar o número absurdo de crianças 
que nascem com 36, 37 e 38 semanas.”

Nos últimos anos os médicos começaram a se 
preocupar com esses bebês porque eles costumam 

Estima-se  
que 1 milhão  
de mulheres, 
todos os anos,  
são submetidas  
à cesariana  
sem indicação 
obstétrica 

receber alta e ir para a casa 
sem nenhuma complicação 
grave aparente. Mas estudos 
já mostram que mesmo os que 
nascem com 37 ou 38 sema-
nas correm mais risco de de-
senvolver problemas de saú-
de nos primeiros dias após o 
nascimento, no primeiro ano 
de vida e até na idade adulta. 

“Os prematuros tardios são 
até gordinhos, parecem es-
tar bem de saúde, mas apre-
sentam uma série de peque-
nos problemas”, conta Ruth, 
chefe da UTI neonatal do 
Hospital São Paulo, ligado 
à Unifesp. Eles apresentam 
mais dificuldade para respi-
rar, manter níveis adequados 
de glicose e de eletrólitos no 

sangue e mamar. Também correm mais risco de 
morrer no primeiro ano de vida do que as crianças 
que nascem com uma ou duas semanas a mais. Um 
dos trabalhos que confirmam a vulnerabilidade 
maior desses bebês foi conduzido pela equipe do 
pediatra Fernando Barros, da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul. Há quase 
três décadas Barros e colaboradores acompanham 
a saúde de quase todas as crianças que nasceram 
nos anos de 1982, 1993 e 2004 nesse município do 
extremo sul gaúcho.

Comparando dados sobre a gestação, o parto e 
a saúde, eles constataram que os bebês que nas-
ceram com 37 semanas de gestação corriam um 
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risco duas vezes maior de morrer no primeiro ano 
de vida do que os nascidos com 39 semanas. O 
índice de mortalidade foi de 23 para cada mil no 
primeiro grupo e 10 por mil no segundo, de acor-
do com artigo de 2012 na revista BMC Pediatrics. 

“O ponto de corte usado pela OMS para definir 
a gestação a termo está inadequado e deve mudar 
em breve”, afirma Barros. “Vários estudos indicam 
que é preciso alterá-lo para 39 semanas.” Cecatti, 
da Unicamp, discorda. “Acho difícil haver uma po-
sição oficial elevando o patamar da prematuridade 
porque são muitas as variáveis envolvidas”, diz.

Seja como for, os especialistas recomendam a 
mães e médicos que marquem a cirurgia para a 
39ª semana da gestação. Ou, numa situação ideal, 
que aguardem o início do trabalho de parto. “A 
melhor indicação de que os bebês estão prontos 
para nascer é dada pela natureza, com o desenca-
deamento do trabalho de parto”, lembra Cecatti.

A transformação desse cenário não é simples. O 
estudo Nascer no Brasil revela que o atendimento 
à saúde da grávida deixa a desejar: 60% delas pas-
saram pelo primeiro exame pré-natal depois da 
12ª semana de gestação, o que é considerado tarde, 
e um quarto não teve as seis consultas recomen-
dadas. Outras 60% não receberam informação de 
qual maternidade procurar e quase 20% tiveram de 
buscar atendimento em mais de uma maternidade 
depois de iniciado o trabalho de parto – em geral 
faltavam médicos, equipamentos ou materiais.

Não é só no setor público. Nos hospitais 
privados os leitos obstétricos seguem 
minguando e faltam médicos e equipes 

especializadas na realização de partos normais, 
compostas também por doulas e enfermeiras obs-
tetrizes. “As maternidades são hoje um mau negó-
cio e muitas estão fechando. As que persistem são 
centros cirúrgicos vocacionados para cesáreas”, diz 
César Eduardo Fernandes, membro da Comissão 
de Defesa Profissional da Associação de Ginecolo-
gia e Obstetrícia do Estado de São Paulo (Sogesp).

Há um consenso entre os entrevistados para 
esta reportagem de que o caminho para reduzir 
o número de cesarianas desnecessárias e o de 
nascimento de crianças não totalmente prontas 
para vir ao mundo passa pela reformulação do 
sistema de atenção à gravidez e ao parto. “As me-
didas anunciadas pela ANS são paliativas”, afirma 
Fernandes. “Não é criminalizando o obstetra que 
as cifras relacionadas às cesarianas irão baixar. 
É preciso investir na reeducação de médicos, 
profissionais da saúde e pacientes.” Para Maria 
Elisabeth Moreira, da Fiocruz, a mudança nesse 
cenário passa necessariamente pelo empodera-
mento das mães. “É preciso fazer o que se fez em 
relação ao aleitamento materno: oferecer conhe-
cimento para que possam opinar com segurança 
sobre a melhor via de parto para elas”, diz. Ainda 
que a decisão final caiba aos médicos. n

Projetos
1. fatores etiológicos da prematuridade e consequências dos fatores 
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2. estudo multicêntrico sobre a prematuridade no brasil (n. 
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A química  
das parcerias

entrevistA

e
specialista em materiais cerâmicos, área que abrange 
desde a argila para louças e peças artesanais, passan-
do por revestimentos de fornos da indústria siderúr-
gica, até pisos, azulejos, sensores e semicondutores, 
Elson Longo tem antes de tudo uma ampla antevisão 

e capacidade de gestão de projetos de parcerias entre o mun-
do acadêmico e o da iniciativa privada. Capaz de identificar 
as necessidades desses dois mundos, ele tem uma trajetória 
eclética – e muitas vezes pioneira – no país, principalmente 
em projetos que levam o conhecimento científico e tecnoló-
gico para grandes empresas como a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), White Martins e Faber Castell, entre outras, 
além de grupos de pequenas e médias indústrias em polos 
cerâmicos de cidades paulistas como Porto Ferreira, Santa 
Gertrudes e Pedreira. 

A contrapartida, segundo Longo, é o aprendizado em se 
manter atualizado com a prática industrial, o que reverte pa-
ra dentro da sala de aula, como também aproximar alunos da 
graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado das empresas 
para que conheçam a vivência empresarial. Atualmente, ele 
é o pesquisador responsável pelo Centro para o Desenvolvi-
mento de Materiais Funcionais, um dos Centros de Pesquisa, 

Elson Longo
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Marcos de Oliveira

Pesquisador de materiais cerâmicos é um dos pioneiros no país  

em projetos cooperativos entre universidade e empresas 

Inovação e Difusão (Cepid) da FAPESP, e coordenador do 
Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Materiais em 
Nanotecnologia, mantido pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela FAPESP. 
Aos 73 anos, é professor emérito da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) e docente da pós-graduação da Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp).

Elson Longo tem uma trajetória de vida pessoal não muito 
comum. Entrou em 1966, aos 24 anos, na graduação do curso 
de química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Araraquara, atual Instituto de Química (IQ) da Unesp. Antes, 
paulistano do bairro do Pari, havia trabalhado, ainda aos 12 
anos, em uma ourivesaria. Depois, seguindo o pai, militar da 
cavalaria da antiga Força Pública, morou na cidade de Presi-
dente Prudente, no oeste paulista, onde aos 13 anos começou 
a atender telefone na Rádio Prudente, logo se tornou repórter 
e chegou a ser um dos mais requisitados jornalistas da cidade, 
até se tornar secretário de redação do jornal O Imparcial. Mili-
tante político do antigo Partido Socialista Brasileiro (PSB), ele 
viu sua carreira jornalística e político-partidária interrompida 
com o golpe militar de 1964, aos 23 anos. Aconselhado pelo pai, 
voltou a São Paulo, trabalhou vendendo banana no Mercado 
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idAde 73 anos

esPeciAlidAde 
materiais cerâmicos

FOrMAçãO  
Instituto de Química 
da Unesp (graduação), 
Instituto de Química  
da UsP (mestrado  
e doutorado)

institUições  
Unesp e UFsCar

PrOdUçãO cientíFicA 
915 artigos científicos 
com mais de 15 mil 
citações, orientou  
59 mestrandos  
e 70 doutorandos  
e tem 38 patentes
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Municipal de São Paulo e logo conseguiu 
dar aulas de ciências e matemática no 
ensino médio em um colégio estadual. 
Na capital paulista reencontrou também 
um amigo de Presidente Prudente, José 
Arana Varela, com quem já tinha, com 
outros alunos do curso científico (an-
tigo ensino médio), feito um clube de 
química na mesma cidade. Com Varela, 
atual professor do IQ-Unesp e diretor-
-presidente da FAPESP, Longo firmou 
uma forte parceria acadêmica. 

Depois os dois, já professores, Vare-
la em Araraquara e Longo na UFSCar, 
montaram, junto com o professor Luiz 
Otávio Bulhões, o Laboratório Interdis-
ciplinar de Eletroquímica e Cerâmica 
(Liec), em 1988, que tem sede nas duas 
universidades. É o mesmo laboratório, 
com trabalhos compartilha-
dos, que os fez partir para 
os projetos de parceria com 
empresas, uma prática pouco 
exercida na época. Hoje são 
16 professores no Liec, nas 
duas universidades, e cerca 
de 110 alunos de iniciação 
científica, mestrado, douto-
rado e pós-doutorado.

Longo fez mestrado na 
USP e iniciou o doutorado 
no Centre de Mécanique 
Ondulatoire Appliquée, na 
França, em 1976, e finalizou 
na USP em 1984, quando ti-
nha 43 anos. Na França, Lon-
go compartilhou o período 
de estudos com sua esposa, 
a professora e socióloga Ma-
ria Aparecida de Moraes, da 
UFSCar, que se doutorou em 
sociologia. O casal tem dois filhos, a en-
genheira de materiais Valéria Longo, 
pesquisadora do Instituto de Física da 
USP em São Carlos, que participa ati-
vamente na elaboração de modelos teó-
ricos no Liec, e Elson Longo, físico de 
formação que preferiu ser professor de 
tênis e é consultor da Federação Inter-
nacional de Tênis (ITF). Em uma tarde 
de janeiro, Longo concedeu a entrevista 
na sede do Liec na UFSCar. 

O senhor foi um dos pioneiros em pro-
jetos de parcerias entre universidades 
e empresas. Como vê esse arranjo hoje? 
Melhorou 100%. Na época em que co-
meçamos, eu e o professor José Arana 
Varela, na CSN, o pessoal via o pesqui-

sador que estava na universidade e inte-
ragia com a indústria como alguém que 
estava vendendo a universidade. Não 
era bem-visto quem fazia isso. A ciência 
tinha que ser pura.

Essas críticas partiam da universidade?
Principalmente de dentro da universi-
dade. Não éramos vistos como pesqui-
sadores. Ao longo dos anos, mudou essa 
ideia. Hoje, o Estado e fortes financiado-
res veem de uma forma completamente 
diferente a interação com a indústria, 
porque sabem que isso pode gerar ri-
quezas para o país e também porque é 
muito difícil transformar conhecimento 
em riqueza. É preciso ter um aprendi-
zado que não existe na universidade, é 
uma deficiência.

Deficiência de como funciona uma em-
presa?
De como conversar com o empresário. 
Porque ele, obviamente, está fazendo um 
produto e, como estamos no sistema ca-
pitalista, vai pegar esse produto, vender 
e ganhar dinheiro. É linear. O linguajar 
dele, desde o início, é: “Se eu fizer algu-
ma modificação no meu produto ou se 
produzir um produto completamente 
novo, quanto eu vou ganhar com isso?”. 
O empresário visa lucros, não quer jogar 
dados com probabilidade. Ele quer que 
a probabilidade seja alta a favor dele. 
Não acho que esteja errado. A indústria 
nacional, a maior parte, pelo menos, ti-
rando as pequenas, conseguiu chegar 
aonde está com muito trabalho. O mais 

difícil é a conversa. Para aprender isso, 
normalmente são necessários anos e é 
preciso ser sincero. Às vezes, um em-
presário diz que viu um produto lá fora 
e quer fazer uma reprodução aqui. Faz 
um produto X, mas queria fazer um Y. 
Ele tem que comprar novos equipamen-
tos, fazer investimentos grandes. Dize-
mos: é possível fazer do jeito que você 
quer, mas terá que gastar tanto. “Então 
não dá”, ele responde. Essa sinceridade 
desde o início gera confiança do empre-
sário no laboratório e ajuda o trabalho 
com os pesquisadores a dar certo. Antes 
fazemos uma análise se é viável ou não 
aquele projeto. 

Acabou aquele comentário “o tempo 
da universidade é diferente do tempo 

da empresa”.
Esse é um ponto que não 
avançou muito. Os empresá-
rios sempre perguntam: para 
quando? Tem que deixar claro 
para eles que temos projetos a 
curto prazo, que não são ino-
vadores, em que pesquisamos 
para melhorar o produto. Uma 
inovação é um processo bem 
mais profundo. Na maioria das 
vezes envolve equipamentos 
novos e a adaptação dos em-
pregados aos novos produtos. 
É fundamental saber que ti-
po de trabalho o empresário 
quer fazer, discutir muito bem 
e deixar claro que a universi-
dade não é um órgão de doa-
ção do conhecimento, tem que 
pagar por esse crescimento.

A universidade, os alunos e professo-
res ganham o que com essas parcerias?
Ganham muito. É muito simples, porque 
compensa para um aluno que está fazen-
do graduação ter contato com a indústria. 
Normalmente, ele vai ser professor do 
ensino médio ou vai ficar na universidade 
no mestrado e doutorado ou trabalhar na 
indústria. Ele sabe que tem a indústria, 
mas as pessoas não são aventureiras, elas 
gostam de ter o pé no chão. Agora, se ele 
tem o contato com a indústria antes, vê 
que não é algo tremendamente compli-
cado. Ele viu, fez o projeto, participou, 
conheceu a indústria e, muitas vezes, 
a indústria gosta da pessoa pelo jeito, 
pelo conhecimento e o contrata como 
funcionário. E, uma coisa que fazemos 

se o aluno entra em 
contato com a 
indústria ainda na 
graduação, ele vê que 
não é algo complicado
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na universidade, passamos 100% do co-
nhecimento. Não queremos a indústria 
atrelada à universidade, porque aqui não 
é um departamento, um apêndice da in-
dústria. É um centro de formação.

Que tipo de conhecimento gerado vocês 
passam? Patentes também?
Passamos tudo para eles. Essa é uma dis-
cussão muito forte, porque a universi-
dade quer receber uma parte e, no final, 
por causa desses detalhes, não ganhamos 
mais parceiros na indústria por isso, eles 
ficam reduzidos. Tem pesquisador que 
não consegue parceiro, porque no pri-
meiro dia já começa a falar em patente, 
de toda aquela burocracia. 

O empresário não gosta disso. 
Não gosta porque é um capi-
talista que quer lucros. A gen-
te tem que entender. É do ser 
humano: se puder aproveitar, 
ele aproveita. Nós também 
aproveitamos o outro lado 
para os alunos conhecerem 
a indústria, estudar os tipos 
de aperfeiçoamento que po-
demos colocar em determi-
nado setor, por exemplo. Há 
uma troca. A universidade ga-
nha porque dá uma formação 
melhor para o aluno e o pro-
fessor, que tem uma interação 
com essa indústria, quando 
vai dar aula, não vê apenas o 
livro, mas cria expectativas 
de como realmente funciona 
o setor industrial.

Há um tempo falava-se que a 
patente daria mais prestígio acadêmico.
Eu concordo, eu tenho 38 patentes. O 
que acontece? Na indústria siderúrgi-
ca, por exemplo, nós mudamos muitas 
vezes o processamento do aço, e isso aí 
rendeu milhões para a indústria. Com a 
CSN, por exemplo, fiz 47 ou 48 proces-
sos, todos funcionais. Implantamos mais 
de 30. Implantar significa funcionar. Na 
prática, nosso laboratório mudou a con-
cepção dos refratários para fabricar aço.

Em que ano?
A primeira vez que estivemos em Volta 
Redonda foi em 1982. Havia muito aciden-
te de trabalho e problemas técnicos. Fo-
mos o Varela e eu. Nesse trabalho ganha-
mos a comida e a hospedagem, e pagamos 

a viagem. Então deu prejuízo. Resolvemos 
um problema em que técnicos japoneses 
queriam derrubar os dois queimadores 
de cerâmica. Eles diziam existir um pro-
blema de choque térmico. Fizemos uma 
análise que mostrou que o ar entrava com 
uma determinada quantidade de nano-
partículas de óxido de ferro, reagia com 
o silício, que era o refratário, formando 
silicato de ferro e, por isso, o queimador 
estava vertendo líquidos devido à fusão 
desse sal. Estava havendo uma corrosão 
enorme do equipamento. Aí colocamos 
um filtro de ar e acabou o problema. Por 
que uma equipe que veio do Japão não re-
solveu? Eram técnicos de alto nível, mas 
desacostumados a pensar como um pes-
quisador faz. Perguntamos: por que es-
tá caindo o líquido? Pegamos a amostra, 

analisamos e vimos que era silicato de 
ferro, que o óxido de ferro estava reagindo 
com a sílica e destruindo o refratário. Se 
filtrasse, resolveria. O presidente pergun-
tou se eu sabia quanto custava um filtro. 
Eu disse que não e ele respondeu: US$ 1 
milhão. Nós falamos que se ele quisesse 
resolver o problema que colocasse o filtro. 
O presidente gostou da nossa segurança e 
mandou comprar o equipamento. 

A parceria se prorrogou por quantos 
anos?
Até hoje. Atualmente estamos fazendo 
projetos em meio ambiente, reutilizan-
do cerca de 80% dos rejeitos da usina 
siderúrgica. Temos uma equipe de pes-
quisadores que dá consultoria para eles, 

comandada pelo professor Fernando Ver-
nilli Junior [Escola de Engenharia de 
Lorena da USP]. 

Tem um custo para a universidade? 
Tem um custo. Fazemos um projeto, a 
CSN coloca esse projeto numa fundação 
ligada à universidade e esse dinheiro 
paga os alunos, as viagens, compramos 
equipamentos para o laboratório, faze-
mos a manutenção dos aparelhos. No 
nosso laboratório, temos vários técnicos 
e secretárias pagos com esses projetos.

A universidade não teria condição de 
pagar esses funcionários e esses equi-
pamentos com dinheiro próprio?
A universidade é um sistema comple-
xo. Temos técnicos da universidade e 

eles ganham um dinheiro da 
fundação, como incentivo. Eu 
acho errado que na univer-
sidade todo mundo ganhe o 
mesmo salário. Quem mais 
trabalha, deveria receber 
mais; quem menos trabalha, 
receber menos. Sou contra 
essa prática de fazer a demo-
cracia da incompetência.

Como faz para medir o tra-
balho?
É simples. Pega-se uma folhi-
nha de papel e pergunta-se: 
quantos artigos publicou no 
ano? Quantos alunos formou 
no mestrado e no doutorado? 
Com quem interagiu em ter-
mos de empresas? Que resul-
tado obteve? Isso tudo cabe 
em uma folha de papel. A 

grande maioria dos pesquisadores brasi-
leiros é constituída de pessoas sérias. No 
entanto, há aqueles pouco produtivos.

Com quais outras empresas o senhor 
teve parceria? 
A CSN foi nossa empresa número 1. Tem 
a 3M, que no Brasil, juntamente com o 
professor Edson Leite [UFSCar], ajuda-
mos a construir uma fábrica de varisto-
res [semicondutor cerâmico que funcio-
na como sensor e é capaz de proteger a 
rede de transmissão de energia contra 
raios], que quando estava funcionando 
os dirigentes a levaram para o exterior. 
A White Martins queria produzir vidros 
melhores e sem defeito numa atmosfera 
de oxigênio. Qual foi a saída? Fazer um 

Fazemos um projeto 
para a csn, que  
nos paga por meio  
de fundação ligada  
à universidade
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novo tipo de refratário para viabilizar 
essa tecnologia, que produz vidros sem 
defeito. Essa é uma tecnologia que toda 
fábrica de vidro hoje tem. 

A White Martins repassa isso para fá-
bricas de vidro?
É lógico, porque ela vende o oxigênio. 
Da mesma forma, vimos que as peças de 
revestimento cerâmico tinham de 12% 
a 13% de perdas por defeito. O que fize-
mos? Juntamente com o professor Carlos 
Paskocimas [Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte], colocamos oxi-
gênio nos fornos, o que resultou em um 
revestimento muito melhor. Essa tecno-
logia, que desenvolvemos, está no mundo 
inteiro. Outra empresa, a Faber Castell, 
tinha um problema que era o seguinte: 
os japoneses e coreanos estavam fazendo 
grafite muito melhor que eles. Tentaram 
comprar a tecnologia e não consegui-
ram. Vieram ao nosso laboratório e com 
o professor Fenelon Pontes [Unesp] nós 
criamos um sistema melhor para a fabri-
cação do grafite, e hoje eles continuam 
competitivos e, por sinal, com preços me-
nores, porque nós desenvolvemos uma 
tecnologia de baixo custo e desempenho 
melhor. Por isso é importante investir na 
universidade e tê-la como parceira real. 

A pesquisa básica está por trás de todas 
essas tecnologias?

Aquele exemplo que eu usei da CSN ex-
plica. Tinha um prédio de 20 andares que 
tem oxigênio. Reaçãozinha, óxido de fer-
ro mais óxido de silício formando silicato 
de ferro. Isso aí o estudante aprende no 
primeiro ano. É isso que a universidade 
dá para as pessoas. Ela ensina a pensar, 
porque o técnico aprende a fazer algo 
com muita técnica. Um professor não 
vai fazer igual a um técnico bem forma-
do. Agora, aquele resultado que um pes-
quisador obtém, com nuances, só ele vai 
chegar e transformar aquilo em conheci-
mento. O que é conhecimento? É aquilo 
que é diferente de tudo que está na praça, 
na literatura. Existe muita coisa na lite-
ratura e ficamos felizes quando coloca-
mos uma linha nova lá, o que não é fácil.

O senhor me falou uma vez que cons-
truiu um prédio aqui na UFSCar...
Junto com a CBMM [Companhia Bra-
sileira de Metalurgia e Metais], é esse 
aqui onde estamos sentados.

Como o senhor conseguiu construir um 
prédio dentro da universidade? 
O pessoal da CBMM veio propor uma 
parceria para trabalhar com nióbio. O 
Brasil é um dos maiores produtores do 
mundo, se não for o maior. E o produto 
que mais usa esse mineral é o aço nióbio, 
que é um aço especial. O aço especial 
custa 20 vezes mais que o comum e tem 

propriedade mecânica muito boa. Eles 
vieram conversar e nós fizemos uma tro-
ca. Faríamos a pesquisa e eles construi-
riam um prédio para nós. É o primeiro 
prédio construído dentro da universida-
de pela indústria. Foi em 1987. Além de 
mim, participaram o José Arana Varela 
e o Luiz Bulhões [aposentado, está na 
Universidade Federal de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul].

Vocês tiveram muita oposição na época? 
Muita. O pessoal dizia que a indústria es-
tava querendo usar a universidade, a cons-
trução do prédio seria a indústria toman-
do posse do que era do povo. Quem nos 
paga é o povo e a gente tem que dar um 
retorno à população brasileira. Geração 
de riqueza é o melhor retorno. Formação 
de recursos humanos é fundamental, a 
parte principal da universidade. Mas a 
universidade pode fazer mais, pode ter 
firmas spin off, como as seis que saíram 
aqui do nosso laboratório e se transfor-
maram em empresas, como a Nanox, de 
nanotecnologia.

Que tipo de ajuda vocês deram? 
Nós contribuímos com a parte de senso-
res, em pigmentos cerâmicos, utilizan-
do nióbio, que muda de cor, e também 
colocando nióbio para estabilização da 
zircônia. Hoje eles não usam mais, mas 
foi uma tecnologia que nós desenvolve-
mos aqui no laboratório. Eles ficaram 
contentes, tanto que nem discutiram, 
mandaram a planta e nós acertamos a 
empresa para construir. Começou numa 
sexta e quando foi segunda, ou terça-fei-
ra, quando o engenheiro da universidade 
veio, já tinha 1 metro de altura o muro. 
Já estava cercado. É patrimônio da uni-
versidade. No começo, eles reclamaram 
de ter que mandar pessoal para fazer a 
limpeza. Os quatro primeiros anos não 
tivemos limpeza porque se concebia este 
espaço como não sendo da universidade. 
Às vezes, paga-se o preço por inovar, por 
ter novas ideias. 

Como é ver agora o impulso que vocês 
deram para o aumento das parcerias? 
Hoje, vemos que aquela semente que 
plantamos frutificou. Existe uma grande 
maioria de pesquisadores que fala inclu-
sive que não vai interagir com a indústria, 
mas acha importante a interação, que isso 
vai estabelecer novas tecnologias, que o 
Brasil vai ganhar. Mas existem também 

Longo: “Existe muita coisa na literatura científica e ficamos felizes quando colocamos uma linha nova lá”
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aqueles que se opõem a essa ideia. Há um 
consenso nacional de que é importante 
desenvolver novas tecnologias, e esse é 
o caminho para sairmos dessa situação 
de dependência econômica no mundo. 
A universidade não é um gueto, uma re-
doma de vidro com seres iluminados. 
É necessário não só entender as leis da 
natureza, mas contribuir para a trans-
formação do mundo social

Quando o senhor começou a trabalhar 
com a nanotecnologia?
Em cada época o pesquisador tem que sur-
far em um conhecimento. O que significa? 
É preciso analisar de forma fria quando 
surgem os modismos científicos. Isso já 
fazíamos. Quando aumentamos a vida do 
cadinho [recipiente cerâmico que suporta 
altas temperaturas] do alto-
-forno, com o Sidney Nasci-
mento Silva, da CSN, coloca-
mos partículas de óxido de 
titânio que reagia com óxido 
de cálcio e formava titanato de 
cálcio, que é muito mais refra-
tário que o próprio cadinho, 
que é de carbono, e isso fez pa-
rar a corrosão do equipamento. 
Com isso, aumentamos a so-
brevida dele. Nós colocamos 
nanopartículas no cadinho. A 
gente sabia que era nano? Não 
se usava a palavra nano, mas 
era nano. Isso foi em 1991.

Não se falava ainda nos na-
notubos…
Ainda não tinha nanotubo, 
mas era nessa época. O na-
no surgiu porque é possível 
ver a estrutura da matéria e criar novos 
materiais. O nano só existe por causa 
do avanço na microscopia, se não era 
só imaginação. Hoje é possível ver que 
é verdade aquilo que imaginamos, por-
que dá para ver a imagem do material e 
imaginar o tipo de superfície, se é mais 
reativa que outra superfície e assim por 
diante. A nanotecnologia sempre existiu, 
desde os primórdios, antes dos vitrais da 
Idade Média. Na Idade Antiga, o pessoal 
diluía ouro e dava como remédio. Eram 
partículas nanométricas de ouro como 
medicamento. O homem já lida com na-
no há muito tempo, mas não usava o ter-
mo. Todo medicamento é menor que 
nano, é molecular. O princípio ativo da 
Aspirina é molecular. Quem não gosta 

de colocar um limãozinho no peixe ou 
na carne de porco? Aquilo é ácido cítri-
co. É molecular. Basta mudar um pouco 
os termos. O pesquisador surfa naquela 
onda do conhecimento, recebe mais fi-
nanciamento e, com isso, aprimora o la-
boratório e as condições para a pesquisa.

Muitos produtos estão surgindo com 
nanotecnologia...
Eu concordo, mas já existia o nano. O que 
não existia era pegar esse conhecimento 
e aplicar, e usar todas as propriedades 
de forma correta. Isso está sendo feito, 
porque o pesquisador conhece aquilo 
que está trabalhando, ele vê. A FAPESP 
financiou para nós um equipamento que 
vai permitir pegar uma partícula nano, 
fatiá-la e analisá-la.

Uma partícula de 10 nanômetros, por 
exemplo?
De 5, de 8. Fatiar e analisar num micros-
cópio de transmissão. Vamos entender 
ainda mais a estrutura da matéria. Com 
esse maior entendimento é possível criar 
novos materiais. Vamos pesquisar, com-
provar, ver se existe defeito na estrutura 
cristalina e como ela influi na proprie-
dade. É a história do cofre. Eu tenho 
um de 5 metros altura e o outro de 30 
centímetros. Perguntam qual eu quero. 
O grandão, eu digo. Tinha R$ 1.000 no 
grandão e R$ 1 milhão no pequenininho. 
Quando é possível ver, sabemos o que 
tem. Se o fulano pudesse abrir a porta 
dos dois cofres, ele ia escolher o peque-
nininho, que até cabe melhor em outros 

lugares. O problema maior é a manipula-
ção, mas estão surgindo muitas soluções. 
Há muita criatividade no processo de 
manipulação de partículas nano.

Há exemplos aqui?
Sim, claro. Desenvolvemos partículas bac-
tericidas na Nanox, mas não havia uma 
aplicação em larga escala. Agora colo-
camos num plástico. É um material que 
envolve o recipiente. Eu vejo lá em casa. 
Deixo a salada nesse recipiente plástico e 
em três dias continua a mesma, não muda 
nada. Os vegetais e frutas conservam-se 
mais. É uma tecnologa feita aqui e expor-
tada para os Estados Unidos.

O Liec fez também parcerias com cen-
tros de cerâmica nas cidades de Porto 

Ferreira, Santa Gertrudes e 
Pedreira. Como foi?
São empresas pequenas em 
grupos de 15 ou 20. Fizemos, 
analisamos custos, e eles me-
lhoraram fortemente os pro-
dutos deles. Primeiro, chega-
mos em Porto Ferreira e vi-
mos que todas as empresas 
tinham forno elétrico. Fala-
mos que precisavam mudar 
para forno a gás, porque a 
energia elétrica estava cara e 
deficiente. Todos que muda-
ram e seguiram nosso con-
selho estão lá estabelecidos. 
Os que não mudaram, porque 
não tinham dinheiro, pere-
ceram. Primeiro fomos para 
Porto Ferreira e depois pa-
ra Pedreira, que têm cerâmi-
ca artística. Outra coisa que 

mostramos para eles: que pode ter uma 
argila excelente feita pela natureza, e uma 
argila ruim também feita pela natureza. 
E tem a imprestável, que tem muito ma-
terial orgânico, não serve para nada. A 
ruim tem muita areia, sílica. E a boa tem 
um balanceamento bom de orgânico e 
sílica. O que ensinamos para eles? É pre-
ciso fazer uma análise simples de quanto 
de material orgânico existe no produto, 
quanta sílica. Ensinamos, pelo conheci-
mento que temos da indústria, a terem 
um padrão. O fulano chegava lá e tratava 
a indústria dele como se fosse a própria 
casa. A indústria precisa de padrão pa-
ra não ter perdas e obter um produto 
de qualidade. Não é complicado, mas a 
grande maioria tinha aprendido com um 

A nanotecnologia 
surgiu com o avanço 
da microscopia e 
agora podemos ver  
o que imaginávamos



30  |  fevereiro De 2015

de uma hora para 
outra passei a ser 
repórter da rádio 
Prudente, com  
15 anos de idade

amigo a fazer a cerâmica e pôr no forno, 
nem sabiam o porquê das temperaturas, 
colagem, porque certas vezes a colagem 
dava certo, certas horas não, detalhes téc-
nicos etc. Não interferimos na criatividade 
dos artesãos. Não vamos falar de design, 
mas sim do bê-á-bá da cerâmica. Quando 
o professor Fernando Henrique Cardoso 
era presidente, a professora Rute Cardoso 
[fundadora da Comunidade Solidária] in-
centivou a nossa colaboração com os cera-
mistas do Vale do Jequitinhonha [Minas 
Gerais] e de outras regiões do país. Foi 
uma excelente parceria com resultados 
relevantes para os artesãos, porque repas-
samos um pouco de nosso conhecimento 
em tecnologia cerâmica. 

Em Santa Gertrudes, são pisos e azulejos?
Aí era outra história. Quem 
concebeu criou e trabalhou 
com o Liec foi o professor 
José Octavio Armani Pas-
choal, que trabalhava no 
Ipen [Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares]. Foi 
o primeiro homem a sinte-
tizar zircônia, que usamos 
muito aqui no laboratório, e 
junto com o Liec criou aqui-
lo que funciona hoje: padro-
nizou a indústria cerâmica, 
transformando pisos e azu-
lejos em revestimento com 
qualidade. E hoje Santa Ger-
trudes é o maior produtor de 
cerâmica de pisos e azulejos 
do mundo. Falo do mundo, 
porque não se sabe quanto 
a China produz. 

Agora quero entrar na sua vida de pes-
quisador. Por que demorou a entrar na 
graduação e em fazer o doutorado? 
Tenho uma origem muito humilde. Sou 
paulistano do bairro do Pari. Meu pai 
era militar. Éramos uma família grande, 
com seis filhos. Comecei a trabalhar ce-
do; com 11 anos já contribuía para o or-
çamento familiar. Uma vez, passei num 
ourives, o senhor Fortunato, na rua Silva 
Teles, e ele me chamou para trabalhar lá. 
Varria, limpava, arrumava, fundia prata 
e ouro. Meu pai foi então deslocado pa-
ra Presidente Prudente. Era militar da 
antiga Força Pública, da cavalaria. Fui 
junto, tinha 12 anos. Um dia passando 
em frente à Rádio Prudente, o senhor 
Hélio Cirino me perguntou se eu era fi-

lho do comandante da polícia e se eu não 
queria atender telefone na rádio. Ele ti-
nha uns meninos lá para isso. Então, eu 
saía da aula e ia para lá. Fiz um teste, eu 
sabia escrever, e ele disse que tinha que 
anotar os recados exatamente como as 
pessoas que ligavam diziam. Mostrou os 
jornalistas, os radialistas que estavam lá. 
Eu já tinha quase 14 anos e ele me pediu 
para passar pela polícia e dar as notí-
cias da polícia. Aí, um dia, ele me disse 
que eu seria foca [ jornalista em início 
de carreira]. Naquela época, a primeira 
coisa que o foca fazia era carregar o gra-
vador. Era um gravador de rolo, pesado. 
O repórter ia fazer a entrevista e eu ia 
junto carregando o gravador. Como eu 
trazia as notícias da polícia direitinho, 
comecei a fazer o mesmo na prefeitura 

e na Câmara Municipal. De uma hora 
para outra, era repórter da rádio, com 
15 anos. Depois fui para a Rádio Record 
de Presidente Prudente e começaram a 
me pagar o dobro. Passei para a Rádio 
Piratininga e de lá me chamaram pa-
ra escrever para o jornal O Imparcial. 
Ainda é o maior na região. Nesse jornal 
fui até secretário de redação, a segunda 
pessoa do jornal. 

Foi até que ano?
Até o ano do golpe militar, 1964. Na épo-
ca, nós montamos um grupo lá e elege-
mos o vereador mais jovem do estado 
de São Paulo. Fazíamos política forte. 
No Partido Socialista Brasileiro, o PSB. 
No partido, eu era secretário.

O senhor era secretário do partido e 
do jornal também? Não dava conflito?
Era. Não dava, porque o dono do jor-
nal era da capital e ele nem via o que a 
gente fazia. E todas as rádios e jornais 
tinham gente nossa fazendo política. 
Aí, em 1964, acabou tudo. Todo mun-
do fugiu. 

Não foram os militares que chegaram?
Não, porque eu tinha a vantagem de 
meu pai ser militar e ele me disse pa-
ra sumir que iam prender todo mundo. 
Fui para São Paulo, acho que tinha uns 
23 anos. Passei um tempo no Mercado 
Municipal, vendendo banana. Mas eu 
tinha feito o científico, passado na Ca-
des [Campanha de Aperfeiçoamento e 
Difusão do Ensino Secundário] e podia 

dar aula. Então fui dar aula 
de ciências e matemática em 
uma escola pública no bairro 
Alto do Mandaqui, na zona 
norte de São Paulo. Dei au-
la, continuava estudando e 
queria ser químico. No dia 
que eu estava prestando ves-
tibular, conheci o professor 
Waldemar Saffiotti, que mu-
dou os rumos da minha vi-
da. Ele apareceu na classe e 
disse que nem todo mundo 
ia passar na USP, mas que 
tinha um curso novo de quí-
mica em Araraquara. Então, 
eu saí de São Paulo, prestei 
em Araraquara e fiz química 
na então Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de 
Araraquara, a atual Unesp.  

Deixou de fazer política?
Não, fiz tanta política que fui presiden-
te do Clube de Química de Araraquara 
e fizemos várias reuniões no tempo do 
regime militar, inclusive no congresso 
estadual na USP, onde todo mundo ficou 
com medo porque diziam que iam pren-
der todos os estudantes. Eu era da Polop 
[Organização Revolucionária Marxista 
Política Operária, formada por membros 
do ex-PSB]. 

O senhor não foi preso?
Não, porque eu não era da diretoria do 
centro acadêmico, que foi presa em Ibiúna 
[cidade paulista onde aconteceu o con-
gresso da União Nacional dos Estudantes 
(UNE) em 1968]. Eu também fui presi-
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dente do Clube de Química de Pruden-
te, o primeiro laboratório do interior de 
química que eu, o Varela e outros cons-
truímos com o professor Elias Nahum 
Rahal. Nós construímos um prédio, um 
laboratório, porque achávamos que só 
podia aprender química fazendo. Como 
eu era jornalista, tinha boas relações, fa-
zíamos sessões no cinema para recolher 
o dinheiro e construir o prédio de dois 
andares do Clube de Química.

O senhor já gostava de construir pré-
dios desde aquela época...
Era um clube de estudos de química pa-
ra incentivar outras pessoas. Eu era jor-
nalista e era bom de química no ensino 
médio. O Varela também participava e 
a gente se conhecia desde aquela épo-
ca, em Prudente. Quando eu 
vim para São Paulo, onde ele 
também dava aula, reatamos 
o contato. 

Já pensava em dar aula na 
universidade?
Quando eu terminei o cur-
so de química, vim aqui para 
São Carlos para dar aula no 
cursinho do Centro Acadê-
mico da USP. Peguei todas as 
cadeiras de química do cur-
sinho. Passei a fazer mestra-
do com a professora Ivone 
Mascarenhas, em cristalogra-
fia, na parte de proteínas, na 
USP de São Carlos. Quando 
eu já estava determinando a 
estrutura de uma proteína, 
veio um colega e disse que 
a Ivone tinha falado que eu 
estava fazendo um bom trabalho e pediu 
para ver. Ele tinha um cabelão, o cabe-
lo bateu no experimento e derrubou o 
cristal. É claro que foi um acidente. Eu 
tinha demorado seis meses para orientar 
o material. Aí resolvi mudar o tema da 
pesquisa. Vou ser teórico. Estudei me-
cânica quântica, fiz o mestrado com o 
professor Carlos Frederico Bunge, que 
é um dos grandes teóricos até hoje, e 
com isso me relacionei muito bem com 
o pessoal de teoria e fui para a França, no 
laboratório Louis de Broglie, para traba-
lhar com o professor Raimund Daudel, 
no Centre de Mécanique Ondulatoire 
Appliquée. Tinha dois grandes labora-
tórios no mundo de teoria, o de Paris e 
o de Estocolmo.  

Para a França foi com a sua esposa, a 
professora Maria Aparecida, que tam-
bém estudou lá? 
Eu a conheci nas famosas greves que nós 
fazíamos em Araraquara. Ela era aluna 
do curso de ciências sociais, estava dois 
anos na minha frente. Eu a conheci e tí-
nhamos as mesmas ideias políticas, ela 
era da sociologia, por sinal excelente 
cientista social, pesquisadora dos temas 
rurais. Aí nos entrosamos no tempo de 
estudantes e estamos juntos desde então. 
Ela fez doutorado na Sorbonne, Paris 1 .

A parceria acadêmica com o professor 
Varela quando começou? O Liec é aqui 
na Unesp e na UFSCar? 
O Liec é um só, São Carlos e Araraquara. 
Olha o nosso exemplo. Fazendo uma aná-

lise fria, nosso centro funciona bem. To-
do mundo que trabalha aqui não com-
pete com o outro. Se eu posso ajudar 
qualquer um do centro, eu ajudo e vice-
-versa. E não é só aqui em São Paulo. 
Temos 12 estados em que temos pesqui-
sadores em universidades. 

Como se formam essas parcerias? 
Se você olhar, tem oito ou dez professo-
res que foram nossos alunos e estão nas 
universidades. Cada um tem seu laborató-
rio, mas são nossos parceiros de pesquisa. 
Nossa força está aí. Você não consegue 
fazer uma boa ciência sem ter gente tra-
balhando junto, questionando e muni-
ciando o conhecimento. Temos também 
uma boa interação no exterior, na Argen-

tina, Colômbia, França, Portugal, Estados 
Unidos, Canadá e Japão, por exemplo. Na 
Espanha, temos o nosso maior parceiro, o 
professor Juan Andres, da Universidade 
Jaime I. Eles fizeram um levantamento 
das interações do grupo e a maior é com o 
Liec. Produzimos juntos 90 artigos. É uma 
parceria de 25 anos. A internacionalização 
está no nosso trabalho há muito tempo, e 
só considero uma interação internacional 
quando se publica o primeiro artigo. 

Como é que o senhor seleciona os alunos 
para fazer pesquisa?
Dou oportunidades iguais para todos. 
Quem quiser vem e quem trabalhar bem 
nós pleiteamos bolsa. A gente tem de tra-
tar com muito cuidado e responsabili-
dade. Somos um povo pobre e que exige 

resultados para melhorar a 
sociedade. Agora, se nós que 
somos professores não temos 
responsabilidade, quem vai 
ter? O órgão financiador está 
gastando, então o aluno tem 
que fazer o trabalho bem, ser 
assíduo. É um ensinamento, 
uma prática pedagógica orien-
tada para gerir com ética os 
recursos públicos.  

E o Brasil, tem importância 
na área de cerâmica?
É um dos mais importantes 
do mundo em cerâmica. Mas 
na parte de cerâmica de se-
micondutores estamos enga-
tinhando. Temos aquela ce-
râmica tradicional e somos 
muito fortes, mas na parte de 
semicondutores, que dá mais 

retorno para a sociedade, porque eles são 
usados em celulares e computadores, não. 

Temos chance de entrar nessa área?
Isso depende de os governos federal e 
estadual falarem que vão investir e que 
querem criar condições. Se não tiver essa 
vontade política, não tem jeito. Falam que 
o novo ministro, o Aldo Rebelo, não é cien-
tista. Agora, ele escolheu o presidente do 
CNPq, o professor Hernan Chaimovich, 
e foi uma escolha excelente. A CSN não 
estava falindo e não ajudamos a trans-
formá-la numa usina que é modelo no 
mundo na produção de aço? A questão é: 
o conhecimento gera riqueza. Os políticos 
até hoje não sentiram isso em relação ao 
país. Mas acredito que o Brasil é viável.  n

dou oportunidades 
iguais a todos  
os alunos. eles  
têm que trabalhar  
bem, ser assíduos
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Equipes pequenas lutam contra o 

descaso das instituições para 

proteger objetos científicos antigos

U
m aparelho de observação de estrelas que lem-
bra um canhão antigo, de quase 3 metros de 
comprimento, é uma das razões de orgulho do 
Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast), 

do Rio de Janeiro. Construído na França, o círculo me-
ridiano de Gautier, como é chamado, foi instalado em 
1900 em um abrigo provisório de madeira na antiga 
sede do Observatório Nacional, no morro do Castelo. 
Depois foi transferido para a sede atual, no morro do 
São Cristóvão, ganhou uma cúpula de madeira com 
estrutura metálica e funcionou durante décadas para 
determinar a posição das estrelas e a hora exata, fun-
damentais para a observação astronômica. Por falta de 
uso, foi desmontado em 1962, e a cúpula e o prédio que o 
abrigavam foram abandonados e, tempos depois, estavam 
em ruínas. Quando se decidiu restaurar o equipamento, 

1

A reconquista dos 

tesouros
científicos

políticA c&t ACERVOS y

TExTO carlos Fioravanti 

FOTOS Eduardo cesar, do Rio de Janeiro
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O círculo meridiano 
de Gautier: algumas 
décadas em uso, 
outras em 
esquecimento, 
agora em exposição
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em 2000, em vista de sua raridade e antiguidade, 
a primeira dificuldade foi encontrar as peças, 
dispersas pelo museu, e os parafusos, também 
perdidos. Com peças limpas, restauradas e po-
lidas, o equipamento foi montado e, depois de 
três anos de trabalho, reinaugurado em 2004 
em uma sala refeita. 

Com equipe especializada, um inventário e um 
catálogo da coleção, planejamento e método de tra-
balho, o Mast é uma exceção nessa área. “Pelo Bra-
sil, o que mais temos visto é uma quantidade imen-
sa de objetos científicos antigos abandonados”, 

observa Marcus Granato, 
coordenador da equipe de 
museologia. Com sua equi-
pe, ele tem visitado insti-
tutos de pesquisa, museus, 
universidades e escolas de 
ensino médio e encontra-
do objetos de valor histó-
rico muitas vezes jogados 
em salas com móveis que-
brados. Em uma sala que 
servia de depósito de ve-
lharias de um instituto de 
uma universidade paulista, 
a equipe do museu encon-
trou um relógio de preci-
são chamado pêndula que 
tinha sido emprestado pe-
lo Observatório Nacional, 
pelo menos quatro déca-
das antes. Em 2014, o Mast 
conseguiu trazer de volta o 
aparelho, hoje exposto em 
uma das salas de exposição 
do acervo. Os caçadores de 

tesouros científicos sabem que há muito mais em 
armários ou gavetas de professores, principalmente 
os mais antigos, que protegem os aparelhos com 
que trabalharam há décadas e dos quais muitas 
vezes não querem abrir mão. 

No final de 2014, a equipe de museologia 
do Mast e especialistas em museologia 
de universidades de Pernambuco, Bahia, 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais concluíram 
um levantamento nacional sobre objetos cien-
tíficos fabricados até 1960 e não mais em uso, 
indicando que ainda há muito a ser identificado 
e valorizado – e, por outro lado, que muita coisa 
provavelmente já se perdeu. Das 1.486 institui-
ções consultadas (834 universidades, 470 mu-
seus, 161 institutos de pesquisa científica e/ou 
tecnológica e 21 escolas de ensino médio), 1.021 
relataram não possuir qualquer objeto antigo de 
pesquisa ou ensino de física, química, geociên-
cias e engenharias. 

Uma minoria, 337 instituições (160 universida-
des, 139 museus, 27 institutos de ciência e tecno-
logia e 11 escolas), o equivalente a 32% do total, 
mantinha instrumentos antigos de pesquisa ou 
ensino, que, por lei, deveriam ser preservados: a 
Constituição de 1988 reconhece os objetos cien-
tíficos como uma das formas do patrimônio cul-
tural. “Não é preciso guardar tudo”, tranquiliza 
Granato, imaginando os protestos sobre falta de 
espaço para preservar as lembranças do passa-
do, “mas deve-se guardar aqueles instrumentos, 
com os respectivos catálogos, que documentem 
a atividade científica de uma época”.

Relíquias da coleção 
do Mast: um previsor 
de marés, acima,  
e relógios de 
precisão, ao lado. 
Abaixo, Dias  
cuida da limpeza  
e polimento 
do círculo graduado 
de prata de  
um teodolito
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Algumas conclusões causam alívio e outras, 
inquietação. Mapeamentos anteriores registra-
ram coleções de objetos antigos em bom estado 
expostos em museus de universidades do Rio de 
Janeiro, Ouro Preto, São Paulo e Porto Alegre. 
Mesmo nesses lugares sempre podem aparecer 
coisas novas. Em 2006, em uma visita ao Museu 
Nacional, pesquisadores encontraram 39 instru-
mentos científicos usados em geologia e paleon-
tologia que ainda não haviam sido catalogados. 
Por outro lado, apenas algumas universidades em 
São Paulo, Rio e Minas Gerais mantêm ou estão 
criando diretrizes e abrem editais para promover 
a preservação de instrumentos científicos usados 
no ensino ou em pesquisa. 

Há também iniciativas particulares bem-su-
cedidas, como um museu de aviões antigos 
mantido pela TAM no interior paulista. 

Há muitos museus ferroviários pelo país – um 
levantamento preliminar indicou mais de 60 –, 
embora alguns fechados por falta de equipes e 
recursos para manter as coleções de objetos, li-
vros, móveis e edificações dos tempos em que o 
transporte ferroviário era pujante no país. Quanto 
menor o museu, maior a dificuldade em manter 
as coleções e conhecer seu valor. Em Pirapora 
do Bom Jesus, interior paulista, o museu de um 
antigo colégio religioso exibe instrumentos cien-
tíficos ao lado de animais empalhados, móveis 

antigos e objetos históricos, como um capacete 
da Primeira Guerra Mundial, todos com pouca 
informação sobre suas histórias ou ex-donos.

O levantamento nacional mostrou também que 
os museus mantinham a maioria (45%) dos cerca 
de 30 mil objetos identificados, concentrando os 
mais antigos, dos séculos XVII e XVIII, indicando 
que provavelmente foram protegidos, enquanto as 
universidades, com 42% dos objetos, concentra-
vam os do século XX. Os institutos detêm apenas 
6% dos objetos e, concluíram os pesquisadores, 
os descartam com frequência, quando têm de re-
novar os instrumentos de trabalho. As 11 escolas 
de ensino médio, por sua vez, abrigavam 2 mil 
objetos, que retratam o ensino de ciências nos 
séculos XIX e XX. “A maioria das pessoas quer 
proteger os instrumentos científicos antigos, 
mas não sabe como”, observa Granato. Mesmo 
que faltem equipes, métodos de trabalho, espa-
ços de armazenamento e dinheiro para fazer o 
que deveria ser feito, “sempre é possível fazer 
alguma coisa”, ele assegura. 

A equipe do Mast tem feito bastante. No site 
do museu, além de relatos de restauração de 
objetos do museu e outros estudos, há duas pu-
blicações que podem interessar a quem guar-
da objetos científicos antigos. A primeira é um 
Thesaurus, uma espécie de dicionário com 1.153 
entradas, de ábaco a wattímetro, apresentando 
os vários nomes, funções e fotos de cada apare-



lho. A outra é um manual com recomendações 
para a preservação de instrumentos científicos 
antigos, sugerindo, por exemplo, limpar apenas 
com um pano e jamais colar etiquetas nos obje-
tos. Agora a prioridade é terminar – e distribuir 
ainda neste ano – um programa de computa-
dor para facilitar o inventário dos aparelhos e, 
o mais breve possível, um site com as institui-
ções e os respectivos acervos de instrumentos 
científicos, desse modo reunindo as iniciativas 
solitárias de todo o país. 

Para este ano está também prevista a restau-
ração de uma luneta astronômica do século XIX, 

já instalada em uma bancada do laboratório de 
conservação de objetos metálicos do Mast. “Já 
fizemos a pesquisa histórica, o diagnóstico das 
peças e um modelo tridimensional da luneta, por 
meio de um scanner operado por uma equipe da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro”, informa 
Granato. Um dos responsáveis pela restauração 
será o técnico Ricardo de Oliveira Dias, que no 
final da manhã do dia 16 de janeiro tirava a poeira 
e, “com muita paciência”, como ele disse, passa-
va uma cera especial e óleo fino em um círculo 
graduado de prata de um teodolito, instrumento 
usado para medir distâncias em terra e no mar, 

fabricado no século XIX. 
Uma vez por ano, Dias ti-
ra a poeira de cada um 
dos 2 mil objetos antigos 
de pesquisa em astrono-
mia, geofísica, metrologia 
e meteorologia do acervo 
do museu. Percorrer as sa-
las de exposição do museu 
e ver as bússolas, astrolá-
bios, barômetros, cintilô-
metros (medidor da radia-

ção), pêndulos de precisão, medidores de marés, 
lunetas e telescópios, em geral de latão ou bronze, 
fabricados na Alemanha, Inglaterra ou na França, 
é uma forma de entender como a ciência era feita 
e as medições, muito mais trabalhosas.

Às vezes a equipe do Mast também atende 
a pedidos de socorro de quem não sabe 
o que fazer ao tirar de um armário um 

instrumento antigo possivelmente importante. 
Um dos pedidos chegou de Maria Cristina Senzi 
Zancul em 2007. Maria Cristina foi professora de 
física da Escola Estadual Bento de Abreu, criada 
no início do século XX em Araraquara, interior 
paulista, durante dez anos. Ela admirava os ins-
trumentos antigos de ensino de física, a maioria 
fabricados na França ou na Alemanha, guarda-
dos nos armários do laboratório – balanças, ba-
rômetros, galvanômetros, prismas, giroscópios, 
telégrafos e um modelo de máquina a vapor, en-
tre outros – e dizia que algum dia organizaria 
aquelas coisas. 

Em 2006, depois de ter sido contratada como 
professora na Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), ela voltou e reencontrou os instrumen-
tos abandonados. Pensou em cuidar deles, mas 
reconheceu: “Eu não sabia por onde começar”. 
Com apoio das equipes do Mast, da Unesp e da 
própria escola, Maria Cristina organizou cerca 
de 200 equipamentos e reformou o laboratório, 
reinaugurado em 2009. O estudo desses objetos 
“pode ajudar a desvendar aspectos significativos 
do ensino das disciplinas científicas no passado”, 
ela argumentou em um artigo de 2009. Uma vez 

As primeiras recomendações: 
limpar apenas com um pano e 
jamais colar etiquetas nos objetos
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por ano Maria Cristina organiza 
uma exposição dos instrumen-
tos na própria escola, mas ainda 
não conseguiu passar a respon-
sabilidade de cuidar da coleção 
para outro professor. “A coleção 
está órfã.” 

Encerrado o trabalho na escola 
de Araraquara, agora ela faz um 
levantamento de objetos cientí-
ficos antigos em outras escolas 
centenárias do interior paulista. 
“A situação que tenho encontra-
do é bem triste”, diz. “Em uma 
escola de Penápolis, encontrei 
três ou quatro instrumentos, o 
resto ninguém sabe onde está.” Em um antigo 
ginásio de Ribeirão Preto, “estava tudo jogado 
em um canto”, ela observa. “Ninguém sabe o 
que fazer com essas coleções de objetos, que 
deveriam ser formalmente reconhecidas pelas 
instituições, mas não são. O valor atribuído aos 
objetos histórico-científicos depende muito de 
quem está na direção da escola.”

Os guardiães dos tesouros científicos não sa-
bem o que fazer se as instituições não se interes-
sam pelos objetos de valor histórico. Há outras 
dúvidas ainda sem resposta. Quem deve cuidar 
das coleções, principalmente quando os profes-
sores e os bibliotécários não querem assumir a 
responsabilidade e não há nenhum museólogo 
por perto? O que fazer quando não há ninguém 
disposto ou especializado nesse campo, nem di-
nheiro para organizar e manter os objetos? 

estas perguntas afligem Edvaldo Simões da 
Fonseca Jr., professor da Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo (USP). 

Há oito anos, ao assumir a coordenação do la-
boratório de topografia e geodésia, ele recebeu 
a responsabilidade de cuidar de uma coleção de 
cerca de 150 objetos, como sextantes, teodolitos, 
calculadoras, termógrafos, lunetas, níveis ópticos, 
bússolas e outros, que formam o patrimônio do 
laboratório. Muitos deles pertenceram ao Gabi-
nete de Topografia, uma das unidades a partir 
da qual a Escola Politécnica foi criada, em 1893. 
No momento, dois estudantes estão cuidando 
do inventário dos equipamentos, mantidos em 
armários em uma sala ainda fechada à visita-
ção. “Estamos tentando tornar esse patrimônio 
mais visível”, diz Fonseca Jr. Ele conseguiu um 
financiamento da própria USP para cadastrar e 
restaurar alguns equipamentos, mas depois o 
dinheiro foi retido, por causa da crise financei-

ra da universidade, e não foi 
liberado até hoje.

O reconhecimento do va-
lor das coleções pelas insti-
tuições é uma das primeiras 
batalhas. Em 1998, o pare-
cer de um especialista ita-
liano em instrumentos anti-
gos que examinou a coleção 
do Mast reforçou a ideia de 
que os objetos eram de fato 
raros. Outra lição aprendi-
da é que o resgate de objetos 
significa, muitas vezes, o res-
gate de pessoas. A recupera-
ção do círculo meridiano só 
foi possível por causa da co-
laboração de um técnico já 
aposentado, Odílio Ferreira 
Brandão, que havia guardado 
em sua casa a maioria das pe-

ças. Brandão ajudou a encontrar outras peças e 
os parafusos,  acompanhou a montagem do equi-
pamento, mas morreu antes da reinauguração. n

Teodolito  
(à esquerda)  
e sextante da USP: 
herança do final  
do século xIx

o resgate  
de objetos 
históricos 
significa,  
muitas vezes,  
o resgate  
de pessoas

Projeto
Coleção de instrumentos científicos do laboratório de física da Escola 
Estadual Bento de Abreu de Araraquara (SP) (nº 2007/07198-0); Mo-
dalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Maria 
Cristina de Senzi Zancul (Unesp); Investimento R$ 21.851,51 (FAPESP).

Artigos científicos
GRANATO, M. et al.  Restauração do círculo meridiano de Gautier e 
reabilitação do pavilhão correspondente – Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (Mast). Anais do Museu paulista. v. 15, n. 2, p. 319-
57. 2007.
ZANCUL, M. C. S. A coleção de instrumentos antigos do Laboratório de 
Física da Escola Estadual Bento de Abreu de Araraquara (SP). Revista 
Ensaio: pesquisa em Educação em ciências. v. 11, n. 1, p. 1-17,  2009.
GRANATO, M. et al. Cartilha de orientações gerais para preservação 
do patrimônio cultural de ciência e tecnologia. Mast-RJ, 14 p., 2013.
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Estudo mostra que diminuiu o número 

de artigos publicados por único  

autor em algumas áreas da biologia

Q
uando o zoólogo Célio Haddad, 
da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) de Rio Claro, co-
meçou sua jornada na ciência 

no início dos anos 1980, a maioria dos pes-
quisadores de sua área preferia publicar 
artigos sozinhos. Trabalhos de taxonomia 
e de botânica exigiam pouco diálogo com 
outros campos da biologia e eram reali-
zados quase solitariamente. “A tarefa de 
identificar e classificar espécies podia 
ser feita de forma individualizada, com 
pouca interação entre pesquisadores”, 
conta Haddad. A situação começou a mu-
dar a partir da década seguinte, quando as 
técnicas de descrição das características 
externas dos animais e plantas não eram 
mais suficientes para distinguir novas 
espécies e métodos de outras subáreas 
da biologia, como a análise molecular, 
precisaram ser incorporadas. Agora, um 
estudo publicado por pesquisadores da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG) na 
edição de janeiro da revista Scientometrics 
apresenta dados sobre as alterações no 
padrão de publicação em quatro subáreas 
da biologia – genética, ecologia, zoologia 
e botânica – nos últimos 40 anos. 

CiEntomEtria y

Bruno de Pierro

Solitários  
em extinção

A pesquisa sugere que de fato houve 
diminuição do número de artigos publi-
cados por apenas um autor em todas es-
sas especialidades. No entanto, o critério 
de publicação com vários autores é mais 
pronunciado em áreas interdisciplinares, 
como genética e ecologia. Em zoologia 
e botânica, que não têm tanto caráter 
interdisciplinar e nas quais artigos des-
crevendo espécies são mais comuns, o 
número de papers de autor único é ainda 
significativo e diminui mais lentamente 
(ver quadro). Segundo João Carlos Na-
bout, biólogo da UEG e autor principal do 
estudo, isso acontece porque essas duas 
áreas têm o que ele chama de problema 
de origem. “A classificação científica mo-
derna, proposta pelo sueco Carl Lineu, 
no século XVIII, começou com estudos 
independentes. Esse método foi seguido 
por centenas de anos”, explica Nabout. 
Já a genética e a ecologia têm natureza 
multidisciplinar, pois nasceram do tra-
balho colaborativo de diversas áreas, en-
tre elas bioquímica, matemática e física. 

Para chegar a essas conclusões, o estudo 
selecionou artigos científicos publicados 
entre 1966 e 2012 em periódicos anexados 
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aceito para publicação e de também re-
ceber mais citações aumentam quando o 
pesquisador está associado a redes inter-
nacionais de pesquisa, que podem reunir 
centenas de autores num projeto”, diz 
Rogério Meneghini, coordenador cien-
tífico da biblioteca virtual SciELO Brasil. 

Um exemplo de projeto dessa magni-
tude é o Large Hadron Collider (LHC), o 
maior acelerador de partículas do planeta, 
instalado no Centro Europeu de Pesqui-
sas Nucleares (Cern), nos arredores de 
Genebra, que envolve quase 10 mil pes-
quisadores de vários países. Segundo Me-
neghini, a participação de brasileiros em 
artigos multiautorais é mais frequente nas 
áreas de física de partículas e de clínica 
médica. Nesta última, é comum a divisão 
de procedimentos para testar novos me-
dicamentos em várias partes do mundo.

Para Jacqueline Leta, pesquisadora 
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), a tendência é que todas 
as subáreas da biologia dialoguem mais 
entre si e também com outros campos 
do conhecimento. “A ciência nas áreas 
experimentais é cada vez mais técnica”, 
diz ela. É cada vez mais difícil, portanto, 
fazer pesquisa sem equipamentos mo-
dernos. “Uma pessoa não dá conta de 
dominar sozinha técnicas, por exemplo, 
de genética, química e informática”, diz 
Jacqueline, bióloga de formação com 
atuação em ciências da informação. Bus-
cam-se parcerias, portanto, não apenas 
para preencher lacunas da pesquisa que 
dependem do conhecimento de outras 
áreas, mas também para reduzir custos, 
por meio do compartilhamento de equi-
pamentos e laboratórios – as chamadas 
facilities, que reúnem múltiplos usuários 
e podem ajudar a fecundar parcerias pro-
missoras (ver Pesquisa FAPESP nº 221). 

O impacto dessas mudanças também é 
observado em escala reduzida. Roberto 
Lovon, aluno de Jacqueline no Programa 
de Pós-graduação em Ciências da Infor-
mação (Ibict/UFRJ), realiza um trabalho 
em que a figura do autor único parece se 
enfraquecer. Dados preliminares do es-
tudo mostram que no triênio 2001-2003 
a proporção de artigos de autoria única 
publicados pela totalidade dos pesquisa-
dores da UFRJ foi de 36%. Já entre 2010 
e 2013, o índice havia caído para 28%. A 
próxima etapa da pesquisa irá fazer uma 
distinção por área do conhecimento, mas 
de acordo com Jacqueline, tudo leva a 
crer que o fenômeno acontece em todas 

à base de dados do Institute for Scientific 
Information (ISI), da Thomson Reuters. 
Os pesquisadores consultaram 16 revistas 
científicas (quatro para cada especialida-
de) com alto fator de impacto, entre elas 
Nature Genetics, Botanical Journal of the 
Linnean Society e Zootaxa, criada em 2004 
e responsável pelo aumento de publicações 
em zoologia a partir daquele ano. Diante 
dos dados coletados, uma das questões 
levantadas por Nabout e sua equipe foi 
tentar prever quando o padrão de autoria 
única entraria em extinção em cada uma 
das subáreas. Com base em cálculos mate-
máticos, o grupo estimou as datas em que 
as especialidades atingiriam o índice de 
apenas 0,1% de artigos publicados por uma 
pessoa. Em genética, isso aconteceria em 
2036; na ecologia, em 2054; na botânica, 
em 2063; e em zoologia, por volta de 2090. 
“Trata-se de uma estimativa, mas que refle-
te o quanto essas especialidades são cada 
vez menos autônomas”, afirma Nabout.

FErrAmEntA IntErdIScIPlInAr
Segundo o pesquisador, um dos fatores 
que têm levado a zoologia e a botânica a 
interagirem um pouco mais com outras 
especialidades da biologia – mas num 
ritmo mais lento do que genética e eco-
logia – é o fato de elas serem, hoje, mais 
utilizadas como ferramentas que forne-
cem abordagens teóricas para outras ca-
tegorias da biologia. Um exemplo é uma 
pesquisa comandada recentemente pe-
lo biólogo Carlos Guilherme Becker, da 
Unesp de Rio Claro. O estudo mostra que 

o maior número de espécies de anfíbios 
numa região ajuda a deter a transmissão 
de uma doença fatal causada por fungos 
(ver Pesquisa FAPESP nº 226). A pesquisa, 
cujas etapas envolveram conhecimentos 
de taxonomia, estatística e análise mole-
cular, contou com a participação de Célio 
Haddad, cuja principal responsabilidade 
no estudo foi identificar espécies de anfí-
bios adequadas aos experimentos. 

Uma das evidências do aumento da 
interdisciplinaridade é o crescimento 
do número de revistas científicas que 
agregam subáreas da biologia, como o 
Journal of Animal Ecology e o Molecular 
Ecology. “As chances de ter um trabalho 

“A tendência  
de o autor único 
desaparecer  
nas ciências 
biológicas é  
um dado da 
realidade”, diz 
João nabout
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Prática em desvantagem
Porcentagem de artigos com autor único publicados em 1966 e 2011 em quatro subáreas da biologia

FOntE João Carlos nabout (univErsidadE Estadual dE goiás)

as áreas do conhecimento. Meneghini 
chama a atenção também para as ciências 
sociais e humanidades. “Nessas áreas, a 
autoria única ainda é forte, assim como a 
preferência de publicação das pesquisas 
em livros”, diz ele.

rESSAlvAS
Embora o estudo da UEG indique o avanço 
das colaborações em subáreas da biologia, 
é preciso cautela na hora de considerar as 
conclusões da pesquisa. Uma ressalva feita 
por Meneghini é que a coautoria é apenas 
um dos critérios para avaliar os níveis de 
colaboração científica. E ainda assim pode 
não ser uma métrica muito confiável. “É 
cada vez mais difícil saber qual a respon-
sabilidade que cada autor teve num arti-
go assinado por várias pessoas”, diz ele. 
“Um pesquisador pode ter contribuído 
emprestando um equipamento, mas isso 
não configura uma colaboração científica 
efetiva”, explica Meneghini. “Escrever 
em conjunto nem sempre significa uma 
cooperação”, concorda Jacqueline. “O 
pesquisador pode acrescentar o nome de 
um colega por amizade, para retribuir um 
favor ou até para facilitar a aceitação do 
artigo em uma revista”, diz ela. 

Essa ideia ficou ainda mais clara entre 
os estudiosos da cientometria, depois 
que J. Sylvan Katz e Ben Martin, pes-
quisadores da Universidade de Sussex, 
na Inglaterra, publicaram um artigo em 
1995 mostrando que a coautoria é apenas 
um indicador parcial da colaboração. 
Com base em dados bibliométricos de 
1981 a 1990, extraídos do Science Cita-
tion Index, da Thomson Reuters, e na 
revisão da literatura da época, os pes-
quisadores afirmam que a colaboração 
é convencionalmente medida pela mul-
tiautoria de papers, mas a abordagem não 
é muito eficiente, uma vez que há vários 
casos de “colaboração não consumada”. 
“Diante do pressuposto de que múltipla 
autoria e colaboração são sinônimos, é 
preciso reconhecer que, em alguns casos, 
nem todos os citados são responsáveis 
pelo trabalho. Estudos de caso mostram 
que alguns autores são citados por ra-
zões puramente sociais. Recentemente, 
a investigação de vários casos de fraude 
científica revelou ser comum essa práti-
ca”, diz o estudo. 

Já outro trabalho mais recente, publi-
cado por pesquisadores do Journal of the 
American Medical Association em 2011, 

avaliou a prevalência dos chamados au-
tores honorários e autores fantasmas em 
seis periódicos da área médica com alto 
fator de impacto em 1996 e 2008. Os au-
tores honorários são aqueles nomeados 
no artigo sem ter contribuído substancial-
mente para poder assumir a responsabili-
dade pública pelo trabalho; os fantasmas 
são os que contribuíram bastante para a 
pesquisa e não aparecem como autores, 
mas apenas, por exemplo, nos agradeci-
mentos finais. Os resultados do estudo 
mostraram que 21% dos artigos publica-
dos em 2008 nas seis revistas médicas 
analisadas apresentaram esses dois tipos 
de autoria. Em 1996, o índice de artigos 
com autoria inapropriada era de 29%. 

João Carlos Nabout reconhece essas 
limitações. “Claro que existem aqueles 
que contribuem menos numa pesquisa. O 
que o estudo mostra é que a tendência de 
o autor único desaparecer nas ciências 
biológicas é um dado da realidade”, diz. n

 total em números absolutos 

 autor único 

 1966 

 2011

67 77

178
249

1.162

825

1.688

37 61
108 132

2744
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56%

5,1%

79%

17,4%

61%

5,4%

53%

25

490
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2,3%

artigo científico
nabout, J. C. et al. Publish (in a group) or perish 
(alone): the trend from single to multi-authorship 
in biological papers. Scientometrics. v. 102, issue 1,  
p. 357-64, 2015.



42 z  fevereiro De 2015

N
a entrada do Instituto de Quí-
mica da Universidade de São 
Paulo (USP), um painel con-
vida as pessoas a se envolve-
rem por alguns minutos em 

um laboratório a céu aberto. Dispostas 
em uma longa mesa, amostras de com-
postos químicos e ferramentas simples de 
laboratório, como microtubos e espátulas 
de plástico, são usadas em experimentos. 
Desde setembro do ano passado, quando 
a iniciativa foi colocada em prática pelo 
professor Henrique Eisi Toma, mais de 
2 mil reações químicas foram realizadas 
por centenas de visitantes, entre estu-
dantes da USP e alunos do ensino médio 
de escolas públicas e particulares que 
visitam a universidade. A estrela desse 
laboratório improvisado é o kit de quí-
mica da coleção Aventuras na Ciência, 
criada há oito anos por pesquisadores da 
USP e das universidades Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e Estadual de Campi-
nas (Unicamp). Toma, que integra o gru-
po, também usa o material em um curso 
a distância sobre ensino de ciências da 
Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo (Univesp), oferecido a professores 
do ensino fundamental. “O objetivo é tor-
nar o ensino de ciência mais divertido e 
dinâmico”, diz o professor.

A partir deste ano, a experiência deve 
ganhar escala nacional. Um acordo de 
cooperação firmado com o Ministério da 
Educação (MEC) em 2013 prevê a dis-
tribuição de 1 milhão de kits de ciência 
para mais de 22 mil escolas públicas de 
todo o país. A execução do projeto, no 
entanto, depende da retomada do diálogo 
com o ministério, interrompido em 2014 
por conta das eleições. “Nosso grupo será 
responsável pela gestão do programa e 
pelo treinamento dos professores”, expli-
ca o físico Vanderlei Bagnato, professor 
da USP de São Carlos e um dos coor-
denadores do projeto. Além dele e de 
Toma, fazem parte o físico Herch Moy-
sés Nussenzveig, da UFRJ; a astrônoma 
Beatriz Barbuy, o matemático Eduardo 
Colli, as biólogas Mayana Zatz e Eliana 
Dessen, da USP; e o diretor científico da 
FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz. 

A coleção Aventuras na Ciência bus-
cou inspiração em Os Cientistas, fascí-

culos lançados em 1972 por iniciativa do 
professor Isaias Raw e da antiga Funda-
ção Brasileira para o Ensino da Ciência, 
em parceria com a Editora Abril. Os kits 
eram vendidos em bancas de jornal e 
vinham em caixas de isopor contendo 
materiais simples para reproduzir ex-
perimentos ligados às descobertas de 
algum cientista mundialmente conhe-
cido. Acompanhavam um folheto com 
instruções e um livreto biográfico. Havia, 
por exemplo, um sobre o químico e físi-
co inglês Michael Faraday, e, para testar 
sua lei da indução, o kit trazia ímã, fios, 
uma bobina e pilhas. 

O desejo de reeditar os kits surgiu 
em 2006, quando Nussenzveig apre-
sentou a ideia a Mayana Zatz, na época 

difusão 

Ciência ao 
alcance das mãos

Pesquisadores retomam projeto que 

leva pequenos laboratórios 

individuais a alunos do ensino médio



pESQUISA FApESp 228 z  43

pró-reitora de Pesquisa da USP, Isaias 
Raw e Roberto Civita, então presiden-
te da Abril, além de representantes da 
FAPESP, do MEC e da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep). “Em 2009, 
percebemos que seria difícil viabilizar 
a volta dos kits em bancas. Roberto Ci-
vita então propôs que eles fossem ven-
didos ao MEC para utilização exclusiva 
em sala de aula”, conta Nussenzveig. 
No mesmo ano, foi feito o protótipo do 
primeiro kit, sobre óptica de raios lumi-
nosos. Em 2011, alguns modelos foram 
apresentados à diretoria da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), órgão ligado ao 
MEC, que resolveu financiar uma ava-
liação preliminar em escolas públicas. 
Entre 2012 e 2013, cerca de 6 mil kits 
foram entregues a mais de 2 mil estu-
dantes de todo o país. Segundo o rela-
tório de avaliação, 80% dos estudantes 
se interessaram pelos kits, afirmando 
que as atividades propostas estimulam 
a criatividade. Já 60% disseram sentir-
-se motivados a se reunir com colegas e 
familiares para falar sobre ciência.
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originalmente criadas nos anos 1970, as 
novas versões dos kits de ciência permitem ao 

estudante realizar experimentos reais com 
compostos químicos, no kit de química, e 

observar a estrutura de células em um 
microscópio, no kit de biologia
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Em relação às instruções de uso que 
acompanham os kits, 57% dos estudantes 
sentiram facilidade para ler e entender 
o conteúdo. No entanto, 66% afirmaram 
que o texto dos manuais deveria ser mais 
claro e conciso. “Com base nisso, refi-
zemos os manuais com uma linguagem 
mais adequada ao público jovem”, conta 
Eliana Dessen, professora do Instituto 
de Biociências da USP e coordenadora 
das atividades de educação e difusão 
do Centro de Pesquisa sobre o Geno-
ma Humano e Células-tronco – um dos 
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(Cepid) da FAPESP. Ela e Mayana Zatz 
foram as responsáveis pela elaboração 
do kit de biologia. 

Boa parte dos alunos também recla-
mou da falta de aulas práticas. No Brasil, 

são poucos os estudantes que ao longo 
da formação básica têm a oportunidade 
de entrar em contato com laboratórios 
de ciência. Dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), órgão ligado ao MEC, mostram 
que apenas 10,6% das escolas brasilei-
ras, entre públicas e privadas, contavam 
com essa estrutura em 2012. “Os labora-
tórios são ferramentas importantes pa-
ra qualificar e tornar o aprendizado de 
ciências mais atraente. Mas não existe, 
no país, uma cultura que valorize ativi-
dades desse tipo”, afirma o físico Luís 
Carlos de Menezes, professor do Insti-
tuto de Física da USP e especialista em 
ensino de ciências. 

Segundo o relatório de avaliação, ape-
nas 7% dos alunos entrevistados estavam 

satisfeitos com o ensino de ciências. Es-
sa realidade foi a principal motivação 
para trazer de volta os kits de ciência. 
A geneticista Mayana Zatz ressalta, po-
rém, que eles não pretendem substituir 
as aulas em laboratório. “O laboratório 
tem estrutura para a realização de ex-
perimentos mais complexos. Já os kits 
são recursos individuais para experi-
mentação, como pequenos laboratórios 
caseiros”, explica Mayana. Ainda assim, 
os kits cumprem a função de desmistifi-
car vários conceitos abordados em sala 
de aula. Aproximadamente 67% dos es-
tudantes disseram que só conseguiram 
compreender plenamente um conceito 
científico depois de entrar em contato 
com os kits.

Na Escola Estadual de Ensino Médio 
Professor Lordão, em Picuí (PB), por 
exemplo, foram testados 25 kits de ciên-
cia por meio de um projeto do professor 
Alecxandro Alves Vieira, da Universida-
de Federal de Campina Grande (UFCG). 
“Tenho vivenciado muitas experiências 
em ensino e aprendizagem, e uma das 
que mais trouxeram resultados satis-
fatórios foram os kits de ciência”, diz 
ele. Segundo um relatório feito em 2013, 
logo após a aplicação dos kits na escola, 
a atividade em grupo em torno dos kits 
promoveu mais diálogo entre os alunos 
e maior divisão de trabalho – algo pouco 
explorado em aulas expositivas. 

Embora inspirada nos kits dos anos 
1970, a nova versão precisou ser 
adaptada à realidade atual. Os an-

tigos kits de biologia, por exemplo, vi-
nham com materiais cortantes, como 
bisturis, e tecidos biológicos. “Aqueles 
kits jamais seriam aprovados hoje por 
órgãos de controle de qualidade, como 
o Inmetro”, enfatiza Eliana Dessen. O 
novo kit de biologia aborda a diversi-

1

2

1 o kit de matemática 
ensina probabilidade 
usando dados e jogos

2 o galileoscópio: 
instrumento 
semelhante ao usado 
por Galileu para fazer 
observações do céu
 

3 Kit de óptica utiliza 
prismas e espelhos para 
demonstrar conceitos 
básicos da física, como 
a reflexão da luz
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dade das células e al-
gumas estruturas vi-
síveis em microscopia 
óptica. Em vez de vir 
com amostras prontas 
de material biológico, 
o aluno é estimulado 
a coletar materiais à 
sua volta, como algas, 
plantas, insetos mor-
tos, gotas de água e 
pedaços de frutas ou 
legumes. O manual de 
instruções explica co-
mo montar uma lâmi-
na, usada no micros-
cópio com ampliações 
de 75, 150 e 400 vezes. 
Eliana conta que o kit 
tem sido usado em um 
projeto do Cepid. “Va-
mos a escolas públicas 
da cidade de São Pau-
lo e nelas montamos laboratórios itine-
rantes, que ficam disponíveis durante 
três semanas. Em 2015 serão atendidas 
60 escolas”, diz ela.

outro kit que passou por renovação 
foi o de química. A versão antiga 
trazia produtos que podiam ser 

perigosos quando manipulados, como 
o ácido sulfúrico. Henrique Eisi Toma 
o substituiu pelo ácido sulfâmico, que 
é sólido, sem odor forte e mais seguro. 
Todos os reagentes utilizados foram es-
pecialmente selecionados em função da 
segurança, toxidade, estabilidade e faci-
lidade de manipulação. Outra adaptação 
foi em relação à quantidade de material. 
“Os experimentos foram adaptados para 
a microescala. Com apenas uma pequena 
gota de material, é possível, por exemplo, 
fazer medições eletroquímicas e com-
preender como uma pilha funciona”, 
explica Toma. Também foram substi-
tuídos os equipamentos de vidro, como 
tubos de ensaio, por versões de plástico 
e menores, e foi dada ênfase ao uso de 
produtos encontrados dentro de casa, co-
mo vinagre e água sanitária, para calcu-
lar o valor da acidez (pH). Os pequenos 
tubos de plástico foram transformados 
em montagens para experimentos com 
gases, e canudos de refrigerante cortados 
em diagonal são usados como espátulas .

“Queremos mostrar ao jovem a ciência 
como uma prática. O estudante é des-
de cedo acostumado a lidar com os re-

sultados finais da pesquisa, e não com 
o processo”, diz Vanderlei Bagnato, res-
ponsável pelo kit de física, que privilegia 
os conhecimentos da óptica. Em meio a 
prismas, espelhos côncavos e convexos 
e lentes, o jovem tem a chance de ver de 
perto os caminhos que os raios de luz de-
lineiam. Bagnato adianta que já foram 
concebidos novos kits de física com temas 
específicos, como cores, visão e sensação, 
ondas e termodinâmica dos gases e tam-
bém um de geologia. Alguns deles estão 
sendo testados por alunos e professores 
do ensino médio em São Carlos. 

O kit de matemática também se con-
centra num assunto específico da disci-
plina, a probabilidade. “Usando objetos, 

como dados e bolinhas, é possível expe-
rimentar fisicamente a matemática, em 
vez de simplesmente aceitar os enun-
ciados”, afirma Eduardo Colli, professor 
do Instituto de Matemática e Estatística 
da USP. Os experimentos são feitos com 
dados de vários formatos e outros recur-
sos, como a caixa que simula um sorteio 
de amigo secreto ou os chocalhos que 
contêm um certo número desconhecido 
de bolas. O interessante é que, neste ex-
perimento, o aluno não sabe exatamente 
o número total de bolinhas, apenas uma 
aproximação, já que o kit não vem acom-
panhado de gabarito. “A ideia é mostrar 
ao estudante que a ciência está repleta de 
questões sem soluções”, diz Colli. 

Dos cinco kits, o de astronomia é o úni-
co que não pode ser usado dentro da sa-
la de aula. Seus experimentos giram em 
torno do galileoscópio, um instrumento 
óptico que possibilita a visualização de 
corpos celestes tal como Galileu Galilei 
os observou há mais de 400 anos. A lu-
neta foi recriada em 2009 pela Sociedade 
Americana de Astronomia e adotada pela 
União Astronômica Internacional para o 
Ano Internacional da Astronomia. Com 
ela é possível observar, por exemplo, as 
crateras da Lua, as fases de Vênus e os sa-
télites de Júpiter. “Redescobrir a ciência 
feita à mão, sem muitos recursos digitais, 
é uma experiência libertadora”, diz Bea-
triz Barbuy, professora da USP. A nova 
versão dos kits também oferece aulas e 
explicações em vídeo. n Bruno de pierro

“o objetivo  
dos kits é 
tornar o ensino 
de ciência  
mais divertido  
e dinâmico”,  
diz Henrique 
Eisi toma
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Entender a comunicação entre nervos e  

músculos pode auxiliar na reabilitação de pessoas 

com doenças neurodegenerativas

alunos de doutorado desenvolveram um novo 
modelo para descrever como uma porção da 
medula espinhal – o tecido formado por neurônios 
agrupados no interior de um canal que atravessa 
os ossos da coluna – coordena a contração e o 
relaxamento de músculos situados abaixo do 
joelho. São esses músculos que controlam as 
rotações do tornozelo, impedindo que o corpo 
parado em pé caia para a frente ou para trás.

O modelo da equipe de Kohn demonstra que 
a medula espinhal é poderosa o suficiente para 
receber os sinais elétricos indicadores da tensão 
dos músculos, processá-los e enviar de volta co-
mandos para controlar essa tensão, com pouquís-
sima ajuda do cérebro. “Algumas pessoas pensam 
que a medula espinhal é como um cabo elétrico 
que se conecta com o cérebro, apenas um feixe de 
passagem, mas essa ideia é errada. Se o cérebro 
é o equivalente a um supercomputador, a medu-
la espinhal seria um computador muito bom.”

Os músculos simulados pela equipe de Kohn 
apresentam o mesmo padrão de atividade elé-
trica – uma combinação de sinais contínuos e 
intermitentes – que neurofisiologistas e enge-
nheiros biomédicos observaram em experimen-
tos recentes com seres humanos. Um músculo 

U
m fato curioso para refletir enquanto 
estiver parado, em pé, em alguma fi-
la: sem a atividade constante de ner-
vos e músculos, o corpo desabaria 
como uma marionete largada por 

seu manipulador. Para ficar em pé, parado, não 
basta que os impulsos elétricos transmitidos pelo 
sistema nervoso ordenem aos músculos que per-
maneçam rígidos o tempo todo. Se fosse assim, 
o equilíbrio do corpo humano seria idêntico ao 
de um cabo de vassoura: qualquer perturbação 
– a mais leve brisa ou mesmo a respiração ou os 
batimentos cardíacos – levaria à queda. Manter-
-se ereto sobre duas pernas exigiria a habilidade 
de um equilibrista de circo, que tem de se movi-
mentar para lá e para cá para sustentar um pra-
to na ponta de uma vareta. No corpo humano 
uma parte do sistema nervoso central ordena, de 
modo automático, a contração e o relaxamento 
coordenados dos músculos da perna, deixando 
o cérebro livre para prestar atenção ao ambiente 
ou divagar sobre esse tipo de curiosidade.

“Embora não se perceba, ficar em pé é um 
desafio constante para o sistema nervoso”, explica 
André Fábio Kohn, engenheiro biomédico da 
Universidade de São Paulo (USP). Kohn e seus 
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de ação rápida, o gastrocnêmio, que, além de 
manter a postura, ajuda a saltar e correr, atua de 
maneira mais pulsada, intermitente, ativado de 
uma a duas vezes por segundo. Já um músculo 
mais lento, mas mais resistente à fadiga, o sóleo, 
tende a ser ativado de maneira quase contínua. 
“Alguns músculos respondem de modo contínuo, 
enquanto outros de maneira intermitente”, diz a 
médica Júlia Greve, do Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. 
Ela pesquisa terapias que auxiliam a recuperação 
de pacientes idosos ou com doenças neurodege-
nerativas com dificuldades de realizar movimen-
tos e de manter a postura. “O controle do sistema 
nervoso sobre a sensibilidade dos músculos que 
Kohn modelou é uma função importante para a 
reabilitação dessas pessoas.”

“Quando se está em pé e se inclina um pouco 
para a frente, os músculos da panturrilha, o só-
leo e o gastrocnêmio, se contraem, enquanto o da 
frente da perna, o tibial anterior, relaxa”, explica 
Júlia. Ao contrário, a musculatura da parte ante-
rior da perna se contrai e a da panturrilha relaxa 
se a tendência é cair para trás. “Esse sincronismo 
é modulado em um mesmo segmento da medula 
espinhal; o sinal que manda um músculo contrair 
já faz o outro relaxar.”

E la nota que o controle desses músculos re-
presenta apenas parte do sistema de controle 
postural. Para manter o corpo em certa po-

sição, cada segmento da medula precisa de uma 
cópia do circuito de controle do tornozelo para os 
demais músculos do corpo. Além disso, a medula 
espinhal e o córtex motor, região cerebral respon-
sável pelos movimentos conscientes, precisam tra-
balhar em conjunto para integrar as informações 
recebidas dos nervos ligados aos músculos com 
as vindas da visão, do tato e do sistema vestibular 
do ouvido interno, que dá a referência de onde 
a cabeça está em relação ao restante do corpo. 
“Sem essa noção, caímos”, ela diz.

Depois de algum tempo parado de pé, o corpo 
começa a usar outras estratégias para se equili-
brar. Além da oscilação do tornozelo, o quadril 
passa a se mover e o apoio do peso a se concentrar 
ora mais em uma perna, ora em outra. “O sistema 
de controle postural humano é um mecanismo 
de extraordinária complexidade”, diz o especia-
lista em biomecânica Daniel Boari, da Escola de 
Educação Física e Esporte da USP. Segundo ele, 
cerca de 750 músculos controlam os mais de 200 
tipos de movimentos independentes que o corpo 
é capaz de realizar. “Cada grupo de pesquisa tem 
um ponto de vista um pouco diferente sobre os 
mecanismos neuromusculares que atuam nessas 
situações”, diz o engenheiro biomédico Robert 
Peterka, da Universidade de Saúde e Ciência do 
Oregon, nos Estados Unidos. 

O engenheiro brasileiro Hermano Krebs, pes-
quisador do Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), constrói e utiliza robôs com a 
intenção de auxiliar a fisioterapia de pacientes 
que perderam parte dos movimentos por lesões 
no sistema nervoso. Os robôs funcionam como 
fisioterapeutas automáticos, corrigindo os mo-
vimentos. Krebs trabalha com a equipe de Kohn 
em um projeto que, se der certo, permitirá que 
o novo modelo computacional seja usado para 
orientar terapias de reabilitação. “Para melho-
rar a reabilitação robótica, é importante olhar o 
problema sob vários pontos de vista, com expe-
rimentos e simulações”, diz ele.

“Não basta ser bom em matemática e compu-
tação para fazer esses modelos; é preciso estudar 
fisiologia e conhecer os trabalhos experimentais, 
de modo a melhorar a intuição sobre o problema”, 
diz Kohn. Ele começou a pesquisar a fisiologia 
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pêndulo com pernas
modelo computacional reproduz de modo fiel o controle da 
medula espinhal sobre os músculos que permitem parar em pé

FOntE andré fabio Kohn / usp

Engenheiros da usp 

usaram informações 

sobre neurônios, 

músculos e estruturas 

sensitivas musculares  

para investigar a 

influência da medula 

no equilíbrio

músculo 
tibial anterior

centro de gravidade

músculo 
gastrocnêmio

cérebro

medula espinhal

músculo sóleo

a medula espinhal recebe 

informações sobre  

o tônus dos músculos  

da perna e ordena que 

contraiam ou relaxem

a tensão dos músculos 

anteriores e posteriores 

da perna controla  

a torção do tornozelo  

e permite ao corpo  

se manter ereto, como 

num pêndulo invertido

1

2

3
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do sistema nervoso ainda na graduação em en-
genharia elétrica na Escola Politécnica da USP, 
no final dos anos 1970. A origem de seu modelo 
para o controle da postura ereta remonta a 1994, 
quando passou um ano em um laboratório dos 
Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Uni-
dos. Ali, ele aprendeu a usar medições da ativida-
de elétrica de nervos e músculos, registradas por 
eletrodos colocados na pele de voluntários, para 
deduzir por quais circuitos de neurônios os sinais 
elétricos são processados na medula espinhal. 

Esses e outros experimentos revelaram que os 
neurônios não são simples elementos de circui-
tos elétricos que funcionam regularmente como 
relógios. Eles disparam sinais elétricos de forma 
abrupta e aleatória, que se refletem no movimento 

do corpo. Mesmo quando um soldado treina para 
marchar com passos regulares, há uma pequena 
variação no comprimento de seus passos. Mas, 
paradoxalmente, o movimento contínuo e suave 
de um músculo decorre da ação conjunta das cen-
tenas de neurônios ligados às fibras musculares, 
que, disparando de forma aleatória e levemente 
dessincronizada, suavizam a ação uns dos outros. 

c ombinando dados de seus experimentos e 
dos de outros pesquisadores, Kohn e Ro-
gério Cisi, então seu aluno de doutorado, 

criaram em 2008 um modelo em computador da 
medula espinhal e de neurônios envolvidos no 
controle muscular. “Esse é o núcleo de nosso novo 
modelo”, explica Kohn. Em 2013, com dois outros 
doutorandos, Leonardo Elias e Renato Watanabe, 
ele expandiu o modelo de Cisi ao incluir descri-
ções detalhadas dos músculos responsáveis por 
manter o tônus do tornozelo. O modelo leva em 
conta, por exemplo, órgãos sensitivos dos tendões 
e ligações entre fibras musculares e neurônios 
chamados de fusos musculares, que agem como 
sensores e informam ao sistema nervoso sobre 
o alongamento e a força sentida pelos músculos.

“Estamos cientes das limitações do modelo”, 
diz Kohn, reconhecendo a forma simplificada 
com que trata os elementos do sistema motor. 
Os dendritos, o corpo celular e o axônio de cada 
neurônio são representados por circuitos elétri-
cos que incluem aspectos dinâmicos do funcio-
namento neuronal, o que permite reproduzir de 

modo mais realista a atividade de neurônios reais. 
A complexidade do entrelaçamento dos neurôni-
os e das células musculares é também reduzida. 
Mas a simplificação mais radical é a do corpo 
humano como um todo, representado por uma 
barra fixa ao chão por uma junta móvel, que faz 
o papel do tornozelo. Nesse modelo, conhecido 
como pêndulo invertido, a barra permanece em 
pé pela ação compensatória do sóleo, do gastroc-
nêmio e do tibial anterior. “É simplificado, mas 
não é simples”, afirma Kohn sobre o modelo, que 
inclui a representação de milhares de neurônios 
e de 1 milhão de conexões (sinapses) entre eles 
em 5 mil equações matemáticas. 

As simulações sugerem que o processamento 
de informação feito na medula espinhal consegue 

manter uma pessoa em pé por ao 
menos 30 segundos e com carac-
terísticas parecidas com as de se-
res humanos saudáveis. De acordo 
com o modelo, a porção superior 
do sistema nervoso central, que 
inclui o cérebro, auxilia a ativida-
de da medula ao enviar um sinal 
elétrico especial. “Imitamos como 
o sistema nervoso central, particu-
larmente a medula espinhal, tenta 

processar, grosso modo, as respostas dos sentidos 
envolvidos em certo movimento”, diz Kohn.

 “Acredito que Kohn tem o melhor modelo para 
representar o circuito entre a medula espinhal 
e os músculos”, diz Krebs, que planeja usar esse 
modelo às avessas. Seus robôs medem com pre-
cisão variações na estabilidade do tornozelo de 
uma pessoa em pé – essa estabilidade muda após 
um acidente vascular cerebral (AVC), porque os 
sinais enviados à medula espinhal diminuem. 
“Com menos sinal descendo, certas partes do tor-
nozelo param de responder, já outras respondem 
de maneira mais ativa”, diz Krebs. “Quero fazer 
o inverso: colocar no modelo medidas da rigidez 
do tornozelo e usá-lo para descobrir como é o 
sinal enviado pelo cérebro à medula.”

Seria possível usar o modelo para uma terapia 
robótica ou projetar uma prótese que melhorasse 
o sinal elétrico emitido pelo cérebro de alguém 
com AVC? Ainda não, segundo Kohn. O maior 
problema é que o modelo tem muitas variáveis e, 
embora aja de modo natural, ainda não se entende 
como cada parte interage com outra. “Atualmente, 
o uso clínico é inviável”, admite Kohn. Krebs é 
mais otimista. “Cada vez que encontro Kohn, sua 
equipe está mais próxima dessa possibilidade.” n

para Krebs, do Mit, o modelo de Kohn  
é o melhor para representar o circuito  
entre a medula espinhal e os músculos

artigo científico
Elias, l. a. et al. spinal mechanisms may provide a combination of 
intermittent and continuous control of human posture: predictions 
from a biologically based neuromusculoskeletal model. PLOS Com-
putational Biology. v. 10. nov. 2014.



Sagui-de-tufo-branco 
e mico-leão-dourado: 

caracterizados por 
gêmeos e cuidado 

paterno
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Machos que cuidam dos filhotes  

são mais comuns em macacos com 

alterações no hormônio oxitocina

Evolução y

Um 
segredo da 
paternidade

Maria Guimarães

m hormônio está por trás da con
tração uterina na hora do parto, da 

liberação do leite durante a lactação, da modu
lação de comportamento social e da formação de 
laços sociais e afetivos. É a oxitocina (ou ocitoci
na), que até recentemente se acreditava imutável 
em mamíferos. Não é surpreendente, dada a im
portância de suas funções. Mas nos últimos anos 
pesquisadores detectaram variações em primatas, 
agora corroboradas e ampliadas por um grupo 
coordenado pela geneticista Maria Cátira Bortoli
ni, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Mais do que isso, os resultados relacio
nam as alterações também à atividade paterna de 
cuidado dos filhotes. “O desafio que Cátira lança 
é central no papel do pai”, afirma o fisiologista 
Aldo Lucion, também da UFRGS e colaborador 
do trabalho, entusiasmado com os resultados que 
abrem caminho para novas questões. 

O estudo analisou a composição da oxitoci
na e de um receptor para esse hormônio em 29 
espécies de primatas, entre eles 20 macacos do 
Novo Mundo (América do Sul e Central), a par
tir de amostras cedidas pelo veterinário Alcides 
Pissinatti, do Centro de Primatologia do Rio de 
Janeiro. O grupo de Maria Cátira analisou as se
quências genéticas que fornecem as instruções 
para a confecção das moléculas por meio de um 
modelo estatístico que compara as mudanças nas 
linhagens ao que seria esperado se a seleção natu
ral não empurrasse a evolução para lado nenhum 
e as mutações acontecessem ao acaso – uma situa
ção de neutralidade, no jargão evolutivo. “Vimos 
que em Cebidae o padrão foge da neutralidade”, 
resume a pesquisadora, se referindo à família que 
abriga boa parte dos macacos sulamericanos e 
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16 das espécies estudadas. O trabalho foi 
o resultado do mestrado do colombiano 
Pedro VargasPinilla, aluno de Maria 
Cátira coorientado pela geneticista Va
nessa Paixão Côrtes, também gaúcha, 
que implementou esse tipo de análise na 
UFRGS e agora é professora na Univer
sidade Federal da Bahia (UFBA). 

Detectar uma ação específica da se
leção natural num hormônio tão 
essencial já chama atenção por 

si – a evolução é adepta da máxima “em 
time que está ganhando não se mexe”, 
em sistemas que não podem falhar. Até 
agora, variações na oxitocina só foram 
encontradas na linhagem que surgiu há 
cerca de 30 milhões de anos e deu ori
gem aos macacos do Novo Mundo. São 
cinco tipos diferentes, com pequenas 
diferenças, que se manifestam de ma
neira uniforme nas linhagens em que se 
estabeleceram: quando o estudo analisou 
mais de um indivíduo de uma mesma es
pécie, a mesma variante estava presente 
em todos. Já a oxitocina do ser humano, 
um primata originado no Velho Mundo 
(África), é igual à do camundongo. Esti
mase que o ancestral comum entre os 
dois animais viveu há 70 milhões de anos. 

A descoberta fica ainda mais interes
sante quando se coteja as alterações ge
néticas com o comportamento dos pais. 
Entre as 12 espécies de saguis e micos 
consideradas no estudo (parte da famí
lia Cebidae), em quase todas é comum 
a gestação e nascimento de gêmeos, e 
em todas os machos têm a tendência de 

cuidar dos filhotes – um comportamento 
incomum quando se consideram mamí
feros como um todo. Basta imaginar um 
animal pequeno como um sagui saltando 
de galho em galho carregando dois filho
tes que ao nascerem têm, em conjunto, 
quase 20% do peso de uma fêmea. Fica 
óbvio que essas mães precisam de ajuda. 
“O valor adaptativo de uma alteração 
é maior naquele conjunto de organis
mos”, explica Maria Cátira, refletindo 
sobre o fato de a oxitocina ter deixado 
de ser mantida imutável nessa linhagem. 
Para ela, é certo que existem variantes 
moleculares por trás do comportamen
to. Falta identificálas. “Um desafio das 
ciências biológicas é conectar genótipo 
e fenótipo”, afirma, referindose à ma
nifestação das informações genéticas 
no organismo.

Outro cebídeo, o macacodanoite, 
também tem alteração na oxitocina e pais 
ativos no cuidado, embora não costume 
ter gêmeos. Já o macacodecheiro tem 
a alteração, mas não se caracteriza por 
cuidado paterno, um dos exemplos de 
que não há uma relação absoluta entre 
o hormônio e o comportamento. 

Para entender o efeito dessas altera
ções, resta averiguar exatamente qual a 
diferença no funcionamento da oxitocina 
modificada. Numa análise preliminar, o 
grupo gaúcho comparou as moléculas 
alteradas à estrutura tridimensional que 

oxitocina varia  
nos macacos da 
américa, como o 
mico-leão-da-cara-
preta, mas não nos 
africanos, como o 
chimpanzé (abaixo)
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artigos científicos
varGaS-PINIlla, P. et al. Evolutionary pattern in the 
oXT-oXTr system in primates: coevolution and posi-
tive selection footprints. pnAS. v. 112, n. 1, p. 88-93. 
6 jan. 2015.
SouZa, M. a. de et al. Prenatal stress produces social 
behaviour deficits and alters the number of oxytocin 
and vasopressin neurons in adult rats. neurochemical 
research. v. 38, n. 7, p. 1479-89. 30 abr. 2013.

já estava disponível para esse hormô
nio e viu que as conformações princi
pais responsáveis pelas interações entre 
proteínas, essenciais ao funcionamen
to primordial da oxitocina, se mantêm 
(ver reportagem à página 54). Mas com 
sutis diferenças em cadeias laterais da 
molécula. “Supomos que essas altera
ções afetem a afinidade da oxitocina com 
receptores, ou aumentem o número de 
receptores com que ela é capaz de inte
ragir”, imagina Maria Cátira. 

Ela planeja testar a afinidade com re
ceptores com moléculas que serão sin
tetizadas em laboratório pelo biólogo 
Claudio da Costa Neto, da Faculdade de 
Medicina do campus de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo (FMRP
USP). As mesmas moléculas também 
serão usadas em experimentos compor
tamentais pelo grupo de Aldo Lucion. 
“Vamos borrifar a substância nas narinas 
de ratos machos e observar o comporta
mento de cuidado dos filhotes”, planeja 
o fisiologista da UFRGS. O experimen
to deve começar em breve, assim que 
obtenha a autorização ética para o ma
nejo dos animais e eles se adaptem ao 
ambiente experimental, um processo 
que pode demorar cerca de dois meses. 

Na experiência de Lucion, os machos 
de ratos de laboratório não se ocupam 
diretamente da prole, mas “permitem 
que a mãe desenvolva na plenitude o cui

dado maternal”. Um exemplo é ceder 
os melhores espaços (mais protegidos) 
de suas tocas artificiais para as fêmeas e 
sua cria durante o período de lactação. 
“Imaginamos que seja possível desenvol
ver um comportamento afiliativo mais 
completo.” É o que acontece com muitos 
primatas, conforme revela o estudo de 
seus colegas geneticistas liderados por 
Maria Cátira.

o laboratório de Lucion há anos es
tuda, por meio de experimentos, 
o efeito da oxitocina no compor

tamento, principalmente em ratas. “Sabe
mos que esse hormônio está por trás da 
formação dos vínculos afetivos e que tem 
papel fundamental desde o nascimento”, 
explica. “Quando um filhote de mamífero 
nasce, o primeiro desafio é encontrar o 
mamilo da mãe”, exemplifica. Quando há 
deficiência na produção da oxitocina, co
mo acontece em pessoas com a síndrome 
de PraderWilli, um distúrbio genético, o 
bebê não se dirige ao peito. Na natureza, 
um recémnascido com esse problema 
dificilmente sobreviverá. 

Lucion ressalta a importância do cui
dado maternal na evolução dos mamífe
ros, que em sua maioria se concentram 
em produzir uma quantidade menor de 
filhotes e investir mais na sobrevivên
cia de cada um. É diferente de peixes, 
por exemplo, que lançam centenas de 

ovos na água – cada um por si. A própria 
oxitocina, segundo ele, está por trás de 
garantir a dedicação materna, que des
considera desconfortos e supera enor
mes demandas energéticas.

Experimentos anteriores feitos no 
grupo mostraram também que expe
riências durante o período de gestação 
já afetam o funcionamento da oxitocina. 
O estresse prénatal altera o número de 
receptores de oxitocina e vasopressina 
(que também interagem com a oxitoci
na) nos embriões e causa deficiências na 
memória social e nas interações, confor
me mostrou artigo publicado em 2013 na 
revista Neurochemical Research. 

Esses achados, em conjunto, são meras 
sugestões da complexidade e da impor
tância da formação de laços sociais e da 
relação entre os pais e suas proles. O raro 
encontro entre um estudo evolutivo, do 
tipo que costuma ficar entre o laboratório 
molecular e o computador, e experimen
tos comportamentais faz toda a diferença 
para entender um pouco mais. n

A árvore familiar dos macacos americanos
variantes do hormônio oxitocina nem sempre explicam comportamento reprodutivo especializado

SAGUIS/MIcoS

duas versões de 
oxitocina alterada 
foram detectadas no 
grupo. Callimico goeldii  
é o único que não 
costuma ter gêmeos 

MAcAco-dA-noItE

a forma de oxitocina 
encontrada em  
Aotus nancymaae é 
semelhante a uma  
das que existem nos 
saguis e micos

MAcAco-prEGo

as duas espécies 
estudadas de Cebus 
(agora Sapajus) têm 
alteração no hormônio, 
sem apresentar gêmeos 
ou cuidado paterno

MAcAco-dE-chEIro

Em Saimiri sciureus a 
oxitocina mais comum 
nos primatas do  
Novo Mundo não está 
associada ao cuidado 
com a prole diferenciado

GUIGó

Mesmo sendo portador 
da forma original da 
oxitocina, os machos  
de Callicebus cupreus 
costumam ser  
pais cuidadores

UAcArI/cUxIú

duas variantes de 
oxitocina foram 
encontradas apenas em 
Cacajao e Chiropotes, 
sem consequências 
reprodutivas

cuidado paterno

Gêmeos
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Estruturas que só surgem na forma  

enovelada de proteínas podem ser essenciais  

para o seu reconhecimento por enzimas

Bioquímica y

Origami  
   molecular

D
epois de verificar que duran-
te a divisão celular a proteína 
alfa-tubulina é alterada pela 
enzima proteína quinase C, 

a biomédica Deborah Schechtman, do 
Instituto de Química da Universidade 
de São Paulo (IQ-USP), queria detalhar 
como isso acontece. Faltava encontrar 
o ponto em que as duas moléculas se 
encaixam como as peças de um quebra-
-cabeça. Embora as proteínas existam 
nas células em complexos novelos, é na 
sua composição linear que se costuma 
procurar o encaixe com as quinases. É 
como se fosse um fio de contas, em que 
cada cor representaria um aminoáci-
do diferente. Sem encontrar sinais do 
encaixe, Deborah teve uma inspiração: 
telefonou para o biólogo Paulo Oliveira, 
do Laboratório Nacional de Biociências 
(LNBio), e pediu que ele verificasse a 
estrutura tridimensional. Não demorou 
para que o especialista em modelagem 
molecular telefonasse com a notícia: 
havia encontrado.

“Quando a proteína se enovela, o que 
estava distante na estrutura linear pode 
ficar próximo”, explica Deborah, que 
classifica o achado, publicado em no-
vembro de 2014 na revista Science Signa-
ling, como uma quebra de paradigma. O 
editor descreve o processo como seme-
lhante ao origami, em que as dobraduras 

no papel criam a estrutura que pode ser 
reconhecida. É uma mudança impor-
tante para pesquisadores da área, que 
usam programas de bioinformática para 
comparar bancos de proteínas represen-
tadas por suas estruturas lineares – o tal 
fio de contas coloridas – para encontrar 
pontos de correspondência essenciais ao 
reconhecimento entre proteínas ou com 
outras substâncias. Esse método é eficaz 
para encontrar uma enorme diversidade 
de sítios de interação, mas os grupos li-
derados por Deborah e Oliveira estuda-
ram modelos de cerca de mil proteínas 
e mostraram que encaixes estruturais 
também são comuns. “Precisamos agora 
desenvolver ferramentas de bioinformá-
tica para prever ligações tridimensio-
nais”, conclui a pesquisadora.

Não é novidade que a estrutura tridi-
mensional das proteínas seja essencial 
em sua função, mas esse fundamento não 
costuma ser levado em conta em estudos 
sobre interações entre quinases e seus 
substratos, em que estímulos que vêm de 
fora da célula provocam algum aconte-
cimento dentro dela. No caso estudado 
pela pesquisadora da USP, ao acionar al-
gum receptor na membrana, o estímulo 
desencadeia uma série de reações que 
ativam a enzima proteína quinase C. A 
enzima em seguida se desloca para a re-
gião da célula onde deve atuar e encon- fO

tO
s 

Lé
o

 r
a

m
o

s 
 in

fO
g

r
á

fi
c

O
 a

n
a

 p
a

u
L

a
 c

a
m

p
o

s 
il

u
st

r
a

ç
ã

O
 d

a
 t

u
b

u
li

n
a

 F
EL

ip
E 

FE
r

r
a

z
/L

n
B

io

54 z  fevereiro De 2015



  tubulina tridimensional

tra a alfa-tubulina, para a qual transfere 
um grupo fosfato (processo conhecido 
como fosforilação). É esse encontro que 
depende do reconhecimento tridimen-
sional. “Demonstramos que as quinases 
leem braile”, brinca Deborah, numa alu-
são ao reconhecimento pelo tato, e não 
pela leitura das letras que simbolizam os 
aminoácidos na sequência linear.

Ela imagina ver o impacto da des-
coberta em alguns anos, computado o 
ritmo das publicações científicas, mas 
já teve uma amostra na velocidade que 
apenas as redes sociais permitem. No 
dia seguinte à publicação do artigo, o 
português Pedro Beltrão, pesquisador do 
Instituto Europeu de Bioinformática, na 
Inglaterra, o divulgou em sua conta no 
Twitter – a rede social mais usada para 
esse fim (ver Pesquisa FAPESP nº 221). 
“A especificidade das interações domí-
nio-peptídeo já era um problema difícil. 
Agora precisamos pensar em motivos 
‘lineares’ 3D”, escreveu, suscitando in-
teresse de colegas de vários países numa 
breve discussão. A conversa revela que a 
mudança não se restringe ao desafio de 
se pensar em três dimensões, mas tam-
bém amplia o local nas proteínas onde 
se deve buscar esses pontos de encaixe. 
“Acreditava-se que as fosforilações fos-
sem mais frequentes em áreas pouco 
estruturadas”, explica Deborah. Não foi 
o que ela e seus colegas viram.

O bom relacionamento entre quinases 
e proteínas é crucial na saúde humana. 
A atividade desregulada pode estar por 
trás do desenvolvimento de câncer, de 
processos inflamatórios e de problemas 
cardiovasculares, entre outras doenças. 
“Os moduladores de quinases represen-
tam 25% dos esforços da indústria farma-
cêutica”, conta Deborah. Ela acredita que 
entender como essas enzimas interagem 

com as proteínas pode contribuir para o 
desenho de moduladores mais específi-
cos do que os atuais. 

“Se fizermos pesquisa básica boa, al-
gum dia ela terá aplicação”, afirma a pes-
quisadora da USP, defendendo o amplo 
financiamento de investigação não dire-
cionada a questões práticas. Ela também 
ressalta a importância da multidiscipli-
naridade de grupos de pesquisa e dos 
próprios pesquisadores. “Só dei atenção 
à estrutura tridimensional porque vim 
da bioquímica antes de chegar à biologia 
celular.” A parceria com Paulo Oliveira 
surgiu quando ambos dividiam uma sala 
no Instituto do Coração da USP (InCor) 
e deu origem ao trabalho que envolve 
estudantes de ambos – neste caso so-
bretudo as doutorandas Mariana Duar-
te e Darlene Pena e o mestrando Felipe 
Ferraz –, reunindo conhecimentos em 
bioquímica, biologia celular e modela-
gem de proteínas. 

A importância da manutenção precisa 
da estrutura tridimensional das proteí-
nas também foi mostrada recentemente 
pelo grupo liderado pelo químico Peter 
Wolynes e pelo físico brasileiro José 
Onuchic na Universidade Rice, nos Es-
tados Unidos. Em artigo publicado em 
agosto de 2014 na revista PNAS, eles 
detectaram em oito famílias de proteí-
nas indicações de que a seleção natural 

projetos
1. pKc e vias de sinalização da autorrenovação e di-
ferenciação de células-tronco embrionárias murinas 
(2010/18640-8); modalidade auxílio à pesquisa – re-
gular; Pesquisadora responsável Deborah schechtman 
(usp); investimento r$ 412.740,16 (FapEsp).
2. Desenho racional de peptídeos inibidores específicos 
para proteínas cinase c: uma abordagem computacional 
e validação experimental (2008/52695-4); modalidade 
auxílio à pesquisa – regular; Pesquisador responsável 
paulo sergio Lopes de oliveira (LnBio); investimento 
r$ 90.016,12 (FapEsp).

artigos científicos
DuarTE, m. L. et al. protein folding creates structure-
-based, noncontiguous consensus phosphorylation motifs 
recognized by kinases. science signaling. v. 7, n. 350, 
ra105. 4 nov. 2014.
morcos, F. et al. coevolutionary information, protein 
folding landscapes, and the thermodynamics of natural 
selection. Pnas. v. 111, n. 34, p. 12408-13. 26 ago. 2014.

Pontos distantes que se aproximam
o enovelamento cria sequências que não existem na proteína linear

fOnte DEBorah schEchTman / iq-usp

a estrutura da tubulina  

que permite que ela  

seja reconhecida pela 

quinase só aparece na 

forma enovelada da 

proteína, dificultando  

a sua detecção pelos 

pesquisadores

exerce uma forte pressão no sentido de 
manter a integridade estrutural das mo-
léculas dobradas. Eles observaram que 
quando uma mutação altera um ami-
noácido numa parte da proteína que 
interage com outra, esta segunda tam-
bém sofre uma alteração de maneira 
a preservar a estrutura. Isso acontece 
mesmo quando se trata de trechos que 
estão distantes na estrutura linear da 
proteína. O trabalho reforça, do ponto 
de vista evolutivo, o papel da estrutura 
tridimensional no funcionamento de 
proteínas. n Maria guimarães

  tubulina linear

Quinase
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Marcas em fóssil sugerem que 

paleoíndios interagiram com 

preguiça-gigante há 12,5 mil anos

PALEONTOLOGIA y

Convivência incerta

o 
paleontólogo Mário Dantas era aluno de doutorado 
em agosto de 2010 quando encontrou dois pedaços de 
um fóssil que se encaixavam perfeitamente e forma-
vam um cone pontiagudo. Sob o sol do Nordeste, ele 

e colegas se debruçavam sobre uma pilha de ossos fossilizados 
de animais pré-históricos encontrados na fazenda São José, no 
munícipio de Poço Redondo, em Sergipe. “Pensei que fosse um 
dente de tigre-dentes-de-sabre, mas fiquei na dúvida”, lembra 
Dantas, hoje professor do Instituto Multidisciplinar em Saúde 
da Universidade Federal da Bahia (UFBa).

agora, após diversas análises e uma datação mais precisa, 
ele e seus colaboradores estão convencidos de que o fóssil é 
um dente de preguiça-gigante que foi trabalhado por seres 
humanos. Um paleoíndio que viveu naquela região teria po-
lido o dente – originalmente ele tem o formato de um longo 
bastão retangular – até transformá-lo em uma ponta, logo após 
a morte do animal, há cerca de 12,5 mil anos.

Com esse resultado, cresce o número de evidências, todas 
ainda controversas, de que populações pré-históricas do Brasil 

Concepção artística de  
Eremotherium laurillardi, 
preguiça-gigante 
terrícola que viveu nas 
Américas até cerca de 
12 mil anos atrás
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conviveram com a megafauna do Qua-
ternário, animais de grande porte como 
os tigres-dentes-de-sabre e as preguiças-
-gigantes. Esses animais teriam vivido 
nas américas entre 2,6 milhões de anos 
e 12 mil anos atrás. Parte se extinguiu 
quando os seres humanos começaram 
a povoar o continente. “Na américa do 
Norte há sítios bem documentados com 
evidências de que o homem matava ou 
processava o corpo de animais da mega-
fauna”, conta o biólogo alex Hubbe, da 
Universidade de São Paulo (USP), que 
recentemente avaliou possíveis vestí-
gios de convívio entre seres humanos 
e animais da megafauna no Brasil. Na 
américa do Sul há menos sítios, alguns 
na argentina e outros no Brasil. “aqui, 
as evidências são duvidosas”, afirma.

DESConFIAnçA
Já em 2010, Dantas e o arqueólogo albé-
rico de Queiroz, da Universidade Federal 
de Sergipe, observaram algo estranho no 
dente fóssil. “Com lupas encontramos 
na lateral e nas costas do dente marcas 
profundas e paralelas, muito regulares 
para serem feitas ao acaso, indicando que 
alguém as fez com a intenção de moldar 
o objeto”, diz Dantas. “Se as marcas ti-
vessem sido feitas pelo arrastar das águas 
ou pelo pisotear de animais, elas seriam 
rasas e teriam orientações variadas.” 

Ele notou ainda que as bordas das 
marcas eram suaves, sugerindo que ha-
viam sido feitas antes de o dente fossili-
zar. Chamou a atenção também o fato de 
a cor do material ser a mesma na borda 
e nos sulcos, o que indica que são tão 
antigos quanto o próprio dente.

anos atrás Dantas mostrou seu achado 
ao paleontólogo Cástor Cartelle, da Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas 
de Gerais, um dos principais especia-
listas da megafauna brasileira. De iní-
cio, Cartelle defendeu que o fóssil seria 
a ponta de uma presa de tigre-dentes-
-de-sabre. Ele só mudou de ideia após a 
publicação do artigo de Dantas em 2012, 
depois que  Jorge Ferigolo, paleontólogo 
da Fundação Zoobotânica do Rio Grande 
do Sul, ajudou o pesquisador da UFBa 
a confirmar que a estrutura interna do 
dente era sem dúvida da única espécie de 
preguiça-gigante que viveu no Nordeste, 
a Eremotherium laurillardi. “O dente de 
preguiça é quadrado”, explica o paleon-
tólogo Mario Cozzuol, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, que orientou o 

doutorado de Dantas e também demo-
rou para se convencer. “Está claro que 
uma lasca desse dente foi polida e traba-
lhada para parecer uma ponta; a dúvida 
era saber quando isso havia acontecido.”

Se usasse o método de datação mais 
comum, Dantas precisaria extrair 10 gra-
mas de colágeno do osso fossilizado, o 
que destruiria o dente. Em vez disso, ele 
preferiu usar um método menos agressi-
vo, a que só teve acesso no ano passado. 
Essa estratégia, que permite medir o car-
bono-14 depositado no mineral apatita, 
exige uma amostra bem menor (menos 
de 3 gramas). Por esse método, um la-
boratório nos Estados Unidos determi-
nou que o dente deve ter entre 12.742 
e 12.562 anos. Essa idade é próxima da 
mais antiga evidência de assentamen-
tos humanos em Sergipe. arqueólogos 
encontraram recentemente vestígios de 
fogueiras produzidas há 11 mil anos em 
Canindé, município vizinho a Poço Re-
dondo e famoso por cerâmicas e ferra-
mentas de pedra feitas por paleoíndios.

Hubbe nota que o método de data-
ção usado por Dantas não é aceito pe-
la maioria dos pesquisadores, por ser 
menos preciso. “O traçado das marcas 

em ossos e dentes também são evidên-
cias problemáticas”, ele diz. “Processos 
naturais podem imitar a ação huma-
na.” Quanto à coloração, Hubbe lem-
bra que o dente pode ter sido integral-
mente tingido de outra cor por algum 
processo natural que ocorreu depois 
que foi supostamente polido e jogado 
no depósito. “Tudo o que eles [Dantas 
e colaboradores] argumentam pode ter 
ocorrido”, diz Hubbe. “Mas é necessário 
conhecer melhor a história de formação 
do depósito fossilífero onde o dente foi 
encontrado antes que se possam consi-
derar as conclusões robustas.” 

“Encontramos no mesmo sítio frag-
mentos de cerâmica e ferramentas de pe-
dra, mas tudo fora de contexto”, Dantas 
reconhece. O sítio de Poço Redondo é o 
que os sergipanos chamam de “tanque”. 
São depressões naturais no terreno re-
cheadas de sedimentos acumulados du-
rante milhares de anos. Eles guardam um 
tesouro para os paleontólogos: esqueletos 
de animais que morreram na vizinhança 
e foram arrastados pelas chuvas para es-
ses tanques. Dantas e colegas encontra-
ram fósseis de 13 espécies extintas, com 
idades variando de 27 mil a 11 mil anos. 
“Mas a água bagunça tudo, misturando 
fósseis e artefatos de idades diferentes”, 
explica o pesquisador, que espera um 
dia mapear as marcas no dente da pre-
guiça com um microscópio eletrônico e 
reconstituir melhor a maneira como fo-
ram feitas. “Um estudo assim poria um 
ponto final à questão.” n Igor Zolnerkevic
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dANTAs, M. A. T. et al. dated evidence of the interaction 
between humans and megafauna in the late Pleistocene 
of sergipe state, Northeastern brazil. Quaternary Inter-
national.  v. 352, p. 197-99. out. 2014.

dente de E. 
laurillardi íntegro,  

à direita, e 
supostamente 

polido por 
paleoíndios: 

manipulação teria 
gerado as marcas 
paralelas (abaixo)
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Aparato de levitação acústica pode contribuir para manipulação de substâncias delicadas

F
azer objetos levitarem usando 
apenas o som pode parecer tru-
que de mágica, mas não é. Pes-
quisadores da Universidade de 

São Paulo (USP) desenvolveram um 
dispositivo que faz exatamente isso. A 
novidade desse levitador em relação a 
outros já produzidos é que ele permite 
um controle maior de partículas. A tec-
nologia poderá facilitar a manipulação de 
materiais perigosos ou substâncias quí-
micas sensíveis, como compostos usados 
na fabricação de produtos farmacêuticos.

físicA y

Suspenso pelo som

O aparato capaz de fazer pequenas 
gotas de poliestireno flutuarem no ar, 
desenvolvido no laboratório do enge-
nheiro Julio Adamowski na Escola Po-
litécnica da USP, consiste basicamente 
em duas partes. Uma delas, de formato 
cilíndrico, é responsável pela emissão de 
ondas sonoras de alta frequência, inaudí-
veis para o ser humano. É o transdutor. 
A outra, o refletor, tem formato côncavo 
e é posicionada abaixo da primeira pa-
ra refletir as ondas produzidas e assim 
produzir a levitação. 

Ricardo Aguiar

Equipamentos desse tipo não são novi-
dade. Um dos primeiros levitadores acús-
ticos foi descrito na literatura científica 
em 1933 por pesquisadores alemães. O 
princípio por trás da flutuação das par-
tículas continua similar para a maioria 
dos levitadores atuais e tem como base 
o fenômeno da ressonância. 

Depois de emitidas, as ondas ricoche-
teiam diversas vezes entre o transdu-
tor e o refletor. No caminho, interagem 
entre si e geram ressonância, criando 
uma onda com pontos de mínima (nós) 

1 2



pESQUISA FApESp 228 z  59

e máxima pressão acústica. Essa onda 
é conhecida como estacionária porque 
os nós são pontos fixos, como se tives-
se um formato de 8 com o nó no cen-
tro. Quando uma partícula é deposita-
da nessa onda estacionária, a pressão 
produzida pelo som contrabalança a 
força da gravidade e faz com que ela fi-
que suspensa no ar, assentada no nó de 
pressão da onda.

O problema é que para gerar a res-
sonância o transdutor e o refletor pre-
cisam ficar separados por uma distân-
cia bastante específica – o valor precisa 
ser um múltiplo de meio comprimento 
de onda. Essa regulação torna difícil o 
transporte de partículas, pois qualquer 
movimento de uma das partes do equi-
pamento interrompe a ressonância e, 
consequentemente, a levitação. A ideia 
dos pesquisadores, então, foi desenvolver 
um levitador não ressonante. 

“Fizemos um transdutor com diâme-
tro pequeno”, explica Marco Andrade, 

físico da USP e principal responsável 
pelo projeto, conduzido em colabora-
ção com Adamowski e o engenheiro ele-
tricista Nicolás Pérez, da Universidade 
da República, no Uruguai, que passou 
um período na USP graças a um auxílio 
FAPESP. “Desse modo, somente uma 
pequena fração das ondas é refletida no-
vamente por ele.” A inovação do disposi-
tivo está no fato de que, com ele, bastam 
pouquíssimas reflexões entre transdutor 
e refletor para que uma onda estacioná-
ria seja formada.

Como a ressonância deixa de ser ne-
cessária, não há mais a obrigação de se 
fixar com precisão a distância entre as 
duas partes do equipamento. Na ver-
dade, conforme eles se afastam ou se 
aproximam, o número de nós da onda 
estacionária muda, o que pode permitir a 
levitação de várias partículas ao mesmo 
tempo. Além disso, basta movimentar o 
refletor em relação ao transdutor para 
manipular essas partículas.

O mecanismo é mais elegante e eficaz 
em relação ao método ressonante, mas 
tem uma desvantagem. A pressão gera-
da pelas ondas sonoras é menor do que 
a gerada quando há ressonância, o que 
limita o peso das partículas que conse-
gue levitar.

“Anteriormente, já havíamos construí-
do um levitador ressonante capaz de le-
vitar esferas de aço, que são cerca de 150 
vezes mais densas do que o poliestireno”, 
diz o pesquisador. “Por esse motivo, nos-
so próximo passo é aperfeiçoar o novo 
dispositivo. Pretendemos desenvolver 
um levitador não ressonante capaz de 
levitar partículas mais pesadas, como 
gotas de líquidos e metais.”

AplIcAçõES
Levitadores acústicos ressonantes já são 
comercializados, com uso ainda bastante 
restrito à área acadêmica. A levitação por 
ondas de som é utilizada em pesquisas 
na área de ciências biológicas, ciência 
dos materiais e química analítica. Pode-
-se, por exemplo, levitar uma amostra 
de líquido e analisá-la com técnicas de 
espectroscopia.

Andrade considera que haverá, no fu-
turo, um grande potencial de aplicação 
de levitadores acústicos na manipulação 
de materiais perigosos – corrosivos ou 
superaquecidos – e também na indústria 
farmacêutica. Pesquisadores do Argonne 
National Laboratory, do Departamen-
to de Energia dos Estados Unidos, por 
exemplo, buscam usar a técnica para 
melhorar a eficiência de certos medi-
camentos. A levitação de gotículas que 
contêm o princípio ativo de drogas evita 
a sua cristalização. Isso faz com que, ao 
serem ingeridas posteriormente, sejam 
mais bem absorvidas pelo organismo. 

Outra possível aplicação pode interes-
sar às crianças. Para Andrade, a levitação 
acústica poderá também criar uma nova 
geração de brinquedos de alta tecnologia. 
“Como um levitador acústico é um dispo-
sitivo relativamente simples de ser cons-
truído, acreditamos que, em breve, tere-
mos brinquedos baseados nessa técnica.” n
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Aglomerados de 

galáxias crescem 

engolindo  

uns aos outros

AstronomiA y

Fusões 
conturbadas

A
grupamentos de galáxias podem se parecer com 
uma taça cheia de vinho, ao menos para o olhar 
experiente de astrofísicos, como comprova o mais 
recente trabalho do especialista em aglomerados 
de galáxias da Universidade de São Paulo (USP), 

Gastão Lima Neto, e seu colega, o pós-doutorando Rubens 
Machado, especialista em simulações astronômicas por com-
putador. Todo connoisseur sabe que, para apreciar melhor os 
aromas de um bom vinho, é preciso balançar de forma circular 
a taça antes de levá-la ao nariz. Sabe também que se fizer o 
gesto com muita força as ondas na superfície do líquido pro-
vocadas pelo giro – que ajudam a liberar o cheiro do vinho no 
ar – podem crescer até transbordarem da taça. 

Observações astronômicas sugeriam que um fenômeno 
muito parecido com o transbordar de um líquido provocado 
pelo movimento giratório de seu recipiente teria acontecido 
em escala cósmica há bilhões de anos no aglomerado de galá-
xias Abell 2052. Parte do gás acumulado no centro desse con-
junto de centenas de galáxias a 480 milhões de anos-luz de 
distância da Terra teria sido chacoalhado até espirrar para a 
periferia do aglomerado criando uma cauda de gás de formato 
espiral que se estende pelo amplo espaço entre as galáxias por 
mais de 800 mil anos-luz (cerca de oito vezes o comprimento 
da galáxia onde o Sol se encontra, a Via Láctea). Um estudo 
feito por Machado e Lima Neto, cujos resultados serão pu-
blicados na edição de março da Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, é o primeiro a explicar, por meio de si-
mulações em computador, o transbordamento de gás para a im
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Espiral de gás  
do Abell 2052.  

Abaixo, a mesma 
espiral recriada  

em simulação

2

1
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espiral observada no aglomerado Abell 
2052. “Os pesquisadores supunham es-
se mecanismo, mas ninguém havia feito 
cálculos para verificar”, diz Machado. 

As novas simulações sugerem que, cer-
ca de 2 bilhões de anos atrás, um grupo 
pequeno de galáxias, com poucas de-
zenas delas, viajando pelo espaço com 
uma velocidade de mil quilômetros por 
segundo, atravessou a periferia do aglo-
merado Abell 2052, a cerca de 6 milhões 
de anos-luz de seu centro. Logo o peque-
no grupo de passagem teria sido atraído 
pela enorme força gravitacional do aglo-
merado maior e suas galáxias começa-
ram a girar em torno do centro do Abell 
2052. Mas, como mandam as leis do mo-
vimento, toda ação tem a sua reação. De 
acordo com Machado, a passagem do pe-
queno grupo ao redor do aglomerado pôs 
o centro do Abell 2052 para chacoalhar. 
“A perturbação gravitacional do grupo 
pequeno puxou o aglomerado para um 
lado e depois para outro”, explica. “O gás 
que estava parado no centro do aglome-
rado começou a oscilar e acabou trans-
bordando para fora.” 

Machado e Lima Neto compararam 
os resultados de suas simulações com 
imagens de galáxias próximas ao aglo-
merado e conseguiram identificar ou-
tro grupo de galáxias na sua periferia 
que pode muito bem ser o causador do 
transbordamento. Essas galáxias têm 
a mesma posição e a massa total que o 
grupo que, segundo as simulações, teria 
posto o Abell 2052 para chacoalhar há 2 
bilhões de anos. 

O pequeno ajuntamento de galáxias 
tem uma massa total 10 trilhões de vezes 
maior que a massa do Sol (10 trilhões de 

quilogramas). A massa total do aglome-
rado Abell 2052 é 100 vezes maior: mil 
trilhões de massas solares. Mais assus-
tador, porém, é saber que todas as cen-
tenas de galáxias do aglomerado, cada 
uma com bilhões de estrelas, somam 
apenas 3% da massa total do aglome-
rado. “Curiosamente, as galáxias são 
apenas um detalhe dos aglomerados, 
um detalhe que inclusive podemos ig-
norar tranquilamente nas simulações”, 
diz Machado.

A maior parte da massa dos aglome-
rados de galáxias, 82% dela, é o que se 
chama de matéria escura, cuja natureza 
ainda é completamente desconhecida 
pelos físicos. Os 15% restantes da mas-
sa dos aglomerados de galáxias estão 
na forma de gás normal espalhado pelo 
amplo espaço de milhões de anos-luz 
entre as galáxias. Esse gás é constituído 

principalmente de átomos de hidrogênio 
ionizados. Apesar de muito rarefeito, é 
mais quente que o núcleo do Sol e emite 
raios X de alta energia que são captados 
aqui na Terra por telescópios espaciais. 
Lima Neto compara a observação desse 
gás quente com uma radiografia médi-
ca. Observando onde há mais ou menos 
raios X dentro de um aglomerado galác-
tico, é possível fazer um diagnóstico de 
sua história, como foi o caso da espiral de 
raios X observada pelo telescópio Chan-
dra no aglomerado Abell 2052.

O aglomerado tem esse nome por per-
tencer ao chamado Catálogo Abell, uma 
lista de mais de 4 mil aglomerados de 
galáxias que começou a ser compilada 
pelo astrônomo norte-americano Geor-
ge Abell, em 1958. Hoje os astrônomos 
sabem que esses conjuntos de centenas 
a milhares de galáxias se formaram por 
meio da fusão de aglomerados menores 
que colidem entre si ao longo de bilhões 
de anos. “São poucos os aglomerados 
que observamos durante o ato de coli-
dir”, explica Machado. “Mesmo assim, 
há muitos aglomerados com sinais de 
que sofreram colisões; o objetivo das 
simulações é reconstituir como eles fi-
caram desse jeito.”

Colisão espetaCUlar
Rubens Machado e Lima Neto decidiram 
fazer o trabalho com o Abell 2052 depois 
do sucesso que tiveram ao simular uma 
colisão ainda mais espetacular, que deu 
origem ao aglomerado Abell 3376. De 
massa e tamanhos semelhantes ao do 
Abell 2052, o 3376 está a 614 milhões de 
anos-luz de distância da Terra. Lima Neto 
participou de uma equipe internacional 
de astrônomos que publicou em 2006 na 
revista Science observações do Abell 3376, 
comprovando que elétrons no espaço em 
volta do aglomerado emitem ondas de 
rádio, em razão da energia que ganharam 
de ondas de choque geradas pela colisão 
entre dois aglomerados menores, que se 

Em colisão  
frontal simulada, 
aglomerado  
menor atravessa  
o maior...

Da massa dos  
aglomerados, 
82% é de 
matéria escura, 
15% está na 
forma de gás  
e apenas 3%  
é de estrelas 
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fundiram para formar um maior. Nesse 
mesmo artigo, os astrônomos mostraram 
que o gás quente emissor de raios X no 
interior do aglomerado Abell 3376 se 
concentra em uma região com formato 
de arco, lembrando um cometa. 

Simulações que a dupla publicou em 
2013 no Monthly Notices of the Royal As-
tronomical Society sugerem que o Abell 
3376 é produto da colisão de dois aglo-
merados que aconteceu meio bilhão de 
anos atrás. Um aglomerado grande foi 
atingido de frente por um menor, com 
cerca de um sexto da massa do Abell 
3376 atual. O aglomerado menor pene-
trou o maior e o está atravessando até 
hoje, a uma velocidade de 2,6 mil qui-
lômetros por segundo. Machado expli-
ca que essa velocidade é quatro vezes 
maior que a velocidade do som no gás do 
aglomerado. A velocidade supersônica 
da colisão é a causa do arco cometário 
observado em 2006.  

Para o estudo do Abell 3376, Machado 
avaliou mais de 200 simulações, cada 
uma reconstituindo 3 bilhões de anos da 
história do aglomerado de uma manei-
ra diferente. Cada simulação demorava 
12 horas para ser calculada. Um único 
computador comum demoraria 16 anos 
para concluir o estudo. No entanto, ele 
foi feito em apenas três meses utilizan-
do o Alphacrucis, um cluster com 2.304 
processadores instalado no Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências At-
mosféricas (IAG) da USP, em 2012 (ver 
Pesquisa FAPESP nº 193). 

A grande dificuldade de simular em 
computador a força da gravidade da ma-
téria escura e do gás quente dos aglome-
rados é que a perda de energia pela emis-

são de raios X apaga parte da informação 
sobre o passado do aglomerado. “Não há 
critério matemático para explorar todos 
os cenários possíveis”, explica Machado. 
“Nós propusemos histórias detalhadas 
e fisicamente plausíveis, mas não temos 
como garantir que as soluções encontra-
das sejam únicas.”

“Esse é o ponto fraco das simulações”, 
comenta o astrônomo Renato Dupke, do 
Observatório Nacional, no Rio de Janei-
ro, que observa colisões entre aglomera-
dos de galáxias. Ele nota que o que se vê 
atualmente é uma projeção do aglome-
rado no céu. “É a projeção bidimensio-
nal de um objeto tridimensional, o que 
dificulta saber o que está acontecendo 
na linha de visada. Além disso, algumas 
propriedades do aglomerado são medi-
das indiretamente. Assim, podem haver 
várias soluções para o mesmo problema 

Artigo científico
mAChAdo, r. E. G. e limA nEto, G. l. simulations of gas 
sloshing in galaxy cluster Abell 2052. monthly notices of 
the royal astronomical society.  v. 447 (3). mar. 2015.

e uma análise posterior é necessária para 
se escolher a melhor solução.”

É o que Lima Neto e Machado fize-
ram em janeiro do ano passado, quando 
observaram o aglomerado Abell 3376 
com o Telescópio Blanco do Observa-
tório Inter-americano em Cerro Tololo, 
no Chile. Os dados de suas observações 
ainda não foram analisados, mas o que 
esperam é que a distribuição de maté-
ria escura do aglomerado, ainda desco-
nhecida, bata com a previsão de suas 
simulações. “Estamos na expectativa”, 
conta Machado. “De qualquer jeito, va-
mos publicar um novo artigo em breve 
a respeito.” n igor Zolnerkevic
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Pesquisadores de 
universidades de vários 

países em Boston, nos 
Estados Unidos, 

durante o iGEM 2014,  
a Competição  
Internacional  
de Máquinas 

Geneticamente 
Engenheiradas. Três 

equipes brasileiras 
participaram

tecnologia BIOENGENHARIA y
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Projetos de pesquisa feitos em universidades do 

país são premiados em competição internacional 

de dispositivos geneticamente modificados

Yuri Vasconcelos
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T
rês projetos de pesquisa desenvolvidos 
por alunos e professores de cinco uni-
versidades brasileiras foram premia-
dos na International Genetically Engi-
neered Machine Competition (iGEM), 

evento que teve origem no Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts (MIT). Realizado no fim 
do ano passado em Boston, nos Estados Unidos, 
o iGEM 2014 (sigla em inglês para Competição 
Internacional de Máquinas Geneticamente En-
genheiradas) contou com a participação de 245 
equipes formadas por mais de 2.300 estudantes de 
instituições de ensino superior de todo o mundo, 
entre elas as renomadas universidades de Har-
vard, Yale e Stanford, além do MIT, dos Estados 
Unidos, Oxford e Cambridge, da Inglaterra. A 
competição, criada em 2004, tem como missão 
incentivar o avanço de pesquisas no campo da 
biologia sintética, uma área que se baseia no de-
senvolvimento de dispositivos biológicos, como 
sensores, equipamentos e softwares, voltados à 
solução de problemas nas áreas de ambiente, 
saúde, energia e alimentos. 

Os brasileiros ganharam destaque ao apresen-
tar projetos na área da saúde com dois biossen-

sores, um para diagnosticar câncer de mama e 
outro para identificação de um marcador espe-
cífico de doença renal crônica. Ambos utilizam 
amostras de sangue e preveem diagnósticos mais 
precoces que os exames atuais. O terceiro projeto 
apresentou bactérias geneticamente modificadas 
e programadas para detectar e absorver compos-
tos de mercúrios que poluem rios da Amazônia. 
“É muito bom ver trabalhos desenvolvidos no 
Brasil serem reconhecidos numa competição 
internacional do nível do iGEM. A premiação é 
muito importante para estimular outras gerações 
de jovens pesquisadores e revela que o trabalho 
de grupo é fundamental para se chegar a um re-
sultado de sucesso”, afirma o médico José Luiz 
de Lima Filho, diretor científico do Laboratório 
de Imunopatologia Keizo Asami (Lika) da Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ele 
é um dos integrantes da equipe responsável pela 
criação do dispositivo capaz de diagnosticar o 
câncer de mama em seu estágio inicial. “Nosso 
biossensor detecta moléculas de microRNA pro-
duzidas por células cancerígenas antes que seja 
formado o processo tumoral. Essa é a principal 
vantagem sobre a técnica tradicional mais em-
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o que é 
Diagnóstico feito a partir de um 

biomarcador chamado de cistatina C, 

em vez da creatinina usada atualmente, 

que detecta a enfermidade apenas em 

estágios avançados

como funciona
O soro sanguíneo do indivíduo  

é colocado em contato com a bactéria 

Bacillus subtilis, que passa a detectar  

os níveis da proteína cistatina C 

instituições participantes 
UFSCar, Unesp e USP

DiagnóStico De Doença  
renal crônica

mo, executando determinada tarefa. O 
microrganismo escolhido foi a bactéria 
Bacillus subtilis. A ideia é colocar o soro 
sanguíneo do indivíduo em contato com 
a bactéria que passaria a detectar os ní-
veis da proteína cistatina C na amostra 
e distinguir entre os níveis normais de 
uma pessoa saudável e anormais de um 
paciente com doença renal crônica.

o planejamento do grupo de pes-
quisadores das universidades 
paulistas prevê que, quando fi-

nalizado, o dispositivo terá aproximada-
mente 5 centímetros quadrados e apre-
sentará todos os reagentes necessários 
nas câmaras existentes em seu interior. 
Uma delas é programada para conter os 
esporos da bactéria e outra é destina-
da a induzir a ativação dos esporos e o 
crescimento das bactérias modificadas 
contendo o circuito gênico. Ao final da 
detecção, uma terceira câmara é respon-
sável por realizar a esterilização do dis-
positivo e manter a biossegurança local.

pregada atualmente, o exame de mamo-
grafia, que só identifica a enfermidade 
quando já existe uma formação tumoral a 
partir de 0,5 milímetro”, diz Lima Filho. 
“Quanto mais cedo o câncer é identifica-
do, maiores as chances de cura.” O ácido 
ribonucleico (RNA) é um polímero de 
nucleotídeos responsável pela síntese 
de proteínas das células. Os microRNAs 
são pequenos RNAs formados por cer-
ca de 20 nucleotídeos encontrados em 
plantas e animais.

o novo dispositivo, agraciado com 
medalha de prata em sua cate-
goria no iGEM, é parte da tese 

da estudante Deborah Zanforlin, dou-
toranda do programa de Biologia Apli-
cada e Saúde da UFPE, e contou com a 
participação de pesquisadores do Cen-
tro de Estudos e Sistemas Avançados 
do Recife (Cesar). Eles desenvolveram 
um robô para preparar as amostras de 
sangue colhidas dos pacientes, que, em 
seguida, são analisadas pelo biossensor. 
O sistema conta ainda com um disposi-
tivo de controle de qualidade que avalia 

se o material coletado está em condições 
de ser analisado com precisão pelo bios-
sensor (ver infográfico).

Os pesquisadores pernambucanos já 
provaram o conceito do sistema e fize-
ram testes em amostras de pacientes com 
câncer em laboratório. O próximo pas-
so será construir os primeiros protóti-
pos para execução de ensaios clínicos 
em campo. “Quando estiver no merca-
do, nosso biossensor não irá requerer 
pessoal especializado para processa-
mento das amostras – ao contrário dos 
testes moleculares para diagnóstico de 
câncer existentes hoje. Por ser fácil de 
transportar não exigirá que o paciente 
se desloque até um posto de saúde pa-
ra realizar o exame, poderá ser feito no 
próprio consultório do médico. Poderá 
ser importante na prevenção, auxílio 
no diagnóstico e tratamento do câncer 
de mama, ajudando a reduzir o número 
de casos no Brasil”, ressalta Lima Filho.

O projeto brasileiro para diagnóstico 
de doença renal crônica (DRC) a par-
tir de um biomarcador foi premiado no 
iGEM com medalha de bronze. Ele foi 
desenvolvido por alunos e docentes 
da Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) e Universi-
dade Federal de São Carlos 
(UFSCar). Biomarcadores 
são estruturas bioquímicas 
presentes no organismo hu-
mano que, em caso de alte-
ração em seus níveis, podem 
indicar anormalidades fisio-
lógicas e patologias. 

A creatinina é o biomarcador 
usado atualmente. Mas há proble-
mas, os níveis variam em função de fato-
res como nutrição, idade e massa mus-
cular. Além disso, o diagnóstico funciona 
apenas quando a doença está em esta-
do avançado. A vantagem da cistatina 
C, biomarcador que usamos em nosso 
projeto, é que seus níveis não se alteram 
em função da nutrição, idade ou massa 
muscular e, também, é possível detectar 
a doença em estágios mais precoces”, 
como explica o professor Francis de Mo-
rais Franco Nunes, do Departamento de 
Genética e Evolução da UFSCar.

Nunes destaca que o primeiro passo 
foi projetar o design de um circuito gê-
nico (trecho formado por genes selecio-
nados) que, pelo menos em teoria, fosse 
capaz de funcionar em um microrganis-

o que é  
Uma linhagem de bactérias 

geneticamente modificadas detecta, 

absorve e quebra compostos  

de mercúrio originados de garimpo  

e presentes na água

como funciona 
As bactérias na fase final fazem  

a biorremediação e transformam  

o mercúrio em material gasoso

 

instituição participante  
Ufam

Detecção De mercúrio  
em rioS Da amazônia
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constatamos em ensaios laboratoriais que, 
em meio de cultura contendo mercúrio, 
elas podem degradar até 70% do metal 
pesado”, diz Carlos Gustavo Nunes da 
Silva, professor de Engenharia Genética 
da Ufam e coordenador do projeto que 
envolveu 15 estudantes. Os microrganis-
mos foram modificados de três manei-
ras diferentes e complementares. Uma 
bactéria foi transformada, por meio de 
engenharia genética, em um biossensor 
capaz de acusar a presença do metal no 
meio – ela fica verde fosforescente quan-
do detecta a substância. Outra foi alterada 
para capturar o mercúrio da água, sendo 
responsável pela biorremediação em si. 
E uma terceira foi programada para con-
verter o mercúrio presente no meio em 
mercúrio gasoso (Hg0). A equipe planeja 
criar, com a colaboração de pesquisado-
res das áreas de engenharias e design, 
um sistema que armazene o mercúrio 
volátil para que seja posteriormente rea-
proveitado – por exemplo, na fabricação 
de lâmpadas e equipamentos eletrônicos 
e até mesmo na reciclagem do metal em 
eletroeletrônicos.

“Para desenvolver o projeto, tivemos 
como inspiração um conjunto de genes 
já presentes em algumas bactérias para 
metabolismo de mercúrio, que são cha-
mados de operon mer. Estudamos como 
eles agem em conjunto para degradar o 
mercúrio e selecionamos os mais interes-
santes para fazer nossas construções ge-

O desenvolvimento do biodetector 
bacteriano ainda está em andamento, 
com cerca de 60% do circuito gênico 
concluído, mas a equipe já obteve uma 
prova de conceito experimental de que 
a bactéria consegue detectar a presença 
de cistatina C no sangue e quantificar o 
nível da proteína. “Estimamos que o pro-
jeto ainda precise de quatro anos para 
ser concluído. Nossa expectativa é que 
seja uma tecnologia acessível a toda a 
população”, diz Matheus Pedrino Gon-
çalves, aluno do curso de biotecnologia 
da UFSCar e um dos membros do grupo.

O terceiro projeto de pesquisa brasi-
leiro premiado no iGEM saiu dos labora-
tórios da Universidade Federal do Ama-
zonas (Ufam). O grupo, laureado com 
medalha de ouro em sua categoria, criou 
uma linhagem de bactérias geneticamente 
modificadas capazes de detectar, absorver 
e quebrar compostos de mercúrio presen-
tes na água. A ideia é usar os microrganis-
mos que, de acordo com os pesquisadores, 
podem ser classificados como máquinas 
geneticamente modificadas – para livrar 
os mananciais da Amazônia desse metal 
pesado, altamente prejudicial à saúde. A 
contaminação dos rios da região por mer-
cúrio ocorre principalmente por causa de 
sua utilização na atividade de mineração 
do ouro. Depois de usado, ele é descar-
tado irregularmente no meio ambiente.

“Inserimos circuitos gênicos em bac-
térias de laboratório [Escherichia coli] e 

néticas na bactéria”, explica Laís Almeida 
Gomes, uma das estudantes envolvidas no 
projeto. Segundo ela, que é mestre em Ge-
nética, Conservação e Biologia Evolutiva 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), o projeto encontra-se 
em estágio avançado, mas ainda precisa 
de ajustes. 

Apesar de todos os sistemas de-
monstrarem que as bactérias 
respondem de forma positiva à 

presença do mercúrio, os pesquisadores 
perceberam que para aumentar a escala 
será preciso aprimorar a tecnologia. Ou-
tro desafio é construir biorreatores para 
fazer a estação de tratamento, etapa que 
deve ser concluída até setembro deste 
ano. Todas as bactérias modificadas não 
são nocivas ao ser humano. 

“A principal vantagem do nosso tra-
balho é a possibilidade de retirada de 
mercúrio, não só de rios, mas também 
de outros ambientes, porque muitas em-
presas da região usam a substância em 
seus processos e a descartam de forma 
inadequada”, diz Laís. Esse é um dos 
grandes benefícios para a sociedade ama-
zônica, que depende dos rios para obter 
sua principal fonte de alimentação, os 
peixes. “A medalha nos motiva a conti-
nuar trabalhando e melhorar sempre e 
isso é bom para que mais pessoas acre-
ditem no desenvolvimento da ciência 
na região.”  n
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De olho no câncer de mama
Biossensor da UFPE faz o diagnóstico da doença a partir da análise de amostra sanguínea das pacientes

Fonte jOSé lUIz DE lIMA FIlHO/UFPE

Uma amostra de 5 mililitros de 

sangue é colhida da paciente. Em 

seguida, um robô purifica o material 

coletado e isola o RNA (ácido 

ribonucleico) presente no sangue

Uma gota da amostra processada  

pelo robô é colocada no biossensor,  

que é inserido em um leitor de reação 

eletroquímica, similar ao usado 

atualmente em testes de glicose

O biossensor informa se a amostra está 

em quantidade suficiente, se o RNA está 

adequadamente purificado para ser 

analisado e, por fim, faz o teste e aponta 

se a paciente tem ou não câncer de mama

  Purificação   Leitura no biossensor   anáLise e resuLtado

RNAColeta de amostra 
de sangue

Biossensor

leitor de 
reação 

eletroquímica

ou
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Sora-e coloca o país entre os pioneiros no desenvolvimento 

de aeronaves tripuladas com propulsão elétrica

Primeiro voo 

O 
primeiro avião elétrico tripulado do 
país deverá decolar em março da pista 
do aeroporto de São José dos Campos 
Professor Urbano Ernesto Stumpf, 

no interior paulista. Será um voo com duração 
prevista de 10 a 15 minutos. O avião é um mono-
motor elétrico de dois lugares e recebeu o nome 
de Sora-e. A programação de testes prosseguirá 
nos dias seguintes até que a aeronave realize 
um voo com duração de 1 hora e 30 minutos 
em velocidade de cruzeiro de 190 quilômetros 
por hora (km/h), sua autonomia máxima. Na 
sequência, em abril, o avião rumará para Foz 
do Iguaçu, no Paraná, onde passará por uma 
segunda e definitiva série de testes, conduzida 
em conjunto pela ACS-Aviation, a companhia que 
projetou o avião, e a equipe do Centro de Pesqui-
sa, Desenvolvimento e Montagem de Veículos 
Movidos a Eletricidade (CPDM-VE) da Itaipu 
Binacional, parceira na montagem da aeronave. 
Dessa forma, o Sora-e – um avião-conceito – terá 
seu projeto concluído. O próximo desafio será o 
desenvolvimento de uma versão comercial da 
aeronave elétrica.

EngEnharia aEronáutica y

Domingos Zaparolli

> Sora-e

Fabricante 
acS aviation –  
São José dos campos

Parceria tecnológica 
centro de Pesquisa, 
Desenvolvimento e 
Montagem de Veículos 
Movidos a Eletricidade 
da itaipu Binacional

Propulsão 
Dois motores elétricos 
alimentados por 
baterias de lítio

Lugares 
1 piloto e 1 passageiro

Usos 
Planador sem a 
necessidade de 
reboque e treinamento 
de pilotos

O engenheiro Alexandre Zaramella, sócio-di-
retor da ACS e idealizador do Sora-e, diz que essa 
nova versão demandará dois anos de trabalho. A 
meta é construir duas novas versões, uma espor-
tiva e outra para treinamento. A primeira será na 
forma de um motoplanador. O aparelho usará o 
motor elétrico para decolar – dispensando o rebo-
que aéreo dos planadores – e para as manobras de 
aterrissagem. A propulsão elétrica permitirá um 
planeio que poderá superar três horas. A segunda 
versão será usada para comercializar as aerona-
ves elétricas para uso em treinamento de pilotos. 

Pensando em longo prazo, Zaramella vê um 
potencial muito maior para sua empresa e seu 
projeto de aeronaves movidas a eletricidade. A 
aviação comercial, por meio da Organização da 
Aviação Civil Internacional (Oaci), assumiu o 
compromisso de melhorar a eficiência energé-
tica das aeronaves e, progressivamente, cortar 
as emissões de carbono pela metade até 2050, 
tendo como base os índices de 2005. “Para se 
adequar a essa regra, a indústria terá que usar 
sistemas não convencionais de propulsão, como 
o elétrico”, diz o engenheiro. “Hoje não são mais 
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de uma dúzia de empresas no mundo dedicadas 
ao desenvolvimento de aviões elétricos. Quando 
o Sora-e decolar, seremos uma das poucas com 
um aparelho testado em voo. Todos os demais es-
tarão de olho nas soluções que desenvolvemos, o 
que abre novas possibilidades de negócios”, diz.

Entre as empresas que trabalham no desenvol-
vimento de aeronaves elétricas a Airbus é uma 
das poucas de grande porte. Em abril de 2014 
a companhia europeia realizou em Bordeaux, 
na França, o voo inaugural do protótipo e-Fan 
2.0, um bimotor para duas pessoas com potên-
cia total de 60 quilowatts (kW) sustentada por 
uma bateria de lítio-polímero. A autonomia é de 
uma hora, com 15 minutos de reserva. A aeronave 
está sendo desenvolvida para o treinamento de 
pilotos. Também no ano passado foi realizado o 
primeiro voo do Solar Impulse 2 em uma base aé-
rea na Suíça. O avião conta com quatro motores 
elétricos alimentados por 17.200 células solares, 
instalados em um jogo de asas maior do que a de 
um Boeing 747. É um avião experimental, com o 
qual seus criadores, Andre Borschberg e Bertrand 
Piccard, planejam dar a volta ao mundo em 2015.FO
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desenvolvimentos partem praticamente 
do zero. Foi assim com o Sora-e. Alexan-
dre Zaramella relata que teve de recorrer 
a soluções caseiras em alguns casos, como 
para a produção da bateria e softwares 
de controle, procurar fornecedores que 
desenvolvam material específico e enco-
mendar peças construídas sob medida 
em outros. “Não somos apenas monta-
dores, somos desenvolvedores, uma vez 
que não existem peças de prateleira para 
construir um avião elétrico”, diz. 

O Sora-e é dotado de dois motores elé-
tricos de 35 kW cada um, modelo Enrax 
fornecido pela empresa eslovena Enstroj. 
A energia é proveniente de seis packs de 
baterias de lítio íon polímero, totalizando 
400 volts. As baterias foram montadas 
pela própria ACS, utilizando células da 
sul-coreana Kokam. A hélice é de passo 
fixo fabricada em madeira e carbono e foi 
desenvolvida em conjunto entre a ACS e 
a californiana Craig Catto, uma das mais 
conceituadas fabricantes de hélice para 
aviação experimental do mundo. Com es-
sa configuração, o avião elétrico da ACS 
apresenta uma razão de subida de 1.500 
pés por minuto, alcança uma velocidade 
máxima de 340 km/h e apresenta uma 
autonomia de 1 hora e 30 minutos, via-
jando a 190 km/h. 

tRAjEtóRIA DE DESEnvOLvImEntO
O projeto do Sora-e teve início em 2010, 
quando a ACS conseguiu uma subvenção 
de R$ 500 mil com a Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep) para o desenvol-
vimento de um sistema elétrico para aero-
naves. Projeto encerrado em setembro de 
2014, quando o Sora-e foi aprovado em 
testes de bancada e simuladores reali-
zados pelo CPDM-VE de Itaipu. A ACS-
-Aviation foi criada em 2005, em São José 
dos Campos, por Zaramella e dois sócios, 

  O potencial dos motores elétricos na 
indústria aeronáutica é grande por dois 
motivos, avalia Zaramella. O primeiro 
deles é ambiental, uma vez que esses mo-
tores não emitem gases poluentes na at-
mosfera e geram baixo ruído. O segundo 
é econômico, consequência da maior efi-
ciência dos motores elétricos em relação 
aos de combustão (gasolina, etanol, die-
sel, querosene), que têm um desperdício 
energético de 73% de seu combustível. 
Em um veículo elétrico, o desperdício 
total é de 10%, sendo 8% na bateria e 
2% no motor. Se somados ainda os des-
perdícios que antecedem a chegada do 
combustível ao veículo, a diferença fica 
ainda maior. Em uma refinaria se perde 
12% do petróleo processado, enquanto 
a energia desperdiçada no processo de 
geração e distribuição elétrica é de 5%. 
“Hoje para mover a frota brasileira de 
automóveis queimamos energia equiva-
lente à gerada por 9,3 Itaipus por ano. Se 
a frota fosse elétrica, 1,5 Itaipu atenderia 
a demanda”, diz o engenheiro Celso No-
vais, coordenador brasileiro do Projeto 
Veículo Elétrico da Itaipu Binacional.

Novais afirma, porém, que os desafios a 
serem superados para tornar os veículos 
elétricos populares ainda são grandes. É 
preciso reduzir custos e ampliar a vida 
útil das baterias, aumentar a autonomia 
dos veículos, reduzir o tempo de recarga 
e ainda estabelecer infraestrutura para 
que a recarga ocorra. Ao mesmo tempo, 
é preciso investir em novos modelos de 
peças e partes para torná-las mais leves 
e adequadas à propulsão elétrica. “De-
senvolver soluções para cada um desses 
problemas é a tarefa à qual se dedica o 
CPDM-VE de Itaipu”, diz Novais. O pro-
grama de veículos elétricos da empresa 
binacional foi criado em 2006 (ver Pes-
quisa FAPESP nº 173). Por meio de parce-

rias, já produziu mais de 100 Palios Wee-
kend elétricos com a equipe da Fiat nas 
instalações da Itaipu e também montará 
32 veículos compactos Renault Twizy, que 
já chegaram ao Brasil em 2014 na confi-
guração SKD (semiknow-how), ou seja, 
parcialmente montados. “O CPDM-VE já 
produziu versões elétrica de caminhões, 
carros, jipe, ônibus e está trabalhando na 
produção de um ônibus híbrido a etanol e 
em veículos leves sobre trilho (VLTs) pa-
ra uso no transporte urbano. Todas essas 
ações visam ao domínio da tecnologia de 
mobilidade elétrica, com foco no apoio 
à indústria para a produção nacional”, 
explica Novais.

Na aviação com propulsão elétrica os 
desafios são ainda maiores, diz Novais, 
uma vez que a cadeia de fornecedores de 
partes e peças é incipiente e muitos dos 

A maior 
autonomia dos 
aviões elétricos 
depende da 
evolução  
da indústria  
de baterias de 
lítio nos 
próximos anos
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das aeronaves. Para isso, ele conta com 
desenvolvimentos em duas áreas distin-
tas. Em um caso, a ACS não possui inge-
rência. Trata-se da evolução da indústria 
internacional de baterias de lítio. O enge-
nheiro relata porém que as perspectivas 
apresentadas em publicações e fóruns 
internacionais são muito boas. “Estima-
-se que em 2018 teremos baterias capazes 
de sustentar voos de quatro a cinco horas 
em velocidade de cruzeiro de 250 km/h 
em um avião elétrico de dois lugares”, diz. 

SOLUçõES cOmPOStAS
A maior autonomia de voo também po-
de ser conseguida na ACS reduzindo-
-se o peso da aeronave. Quanto mais le-
ve, menos energia é necessária para sua 
sustentação. Essa é uma questão em que 
a empresa concentra sua atenção, diz 
Zaramella. O Sora-e tem 8 metros de 
envergadura (de uma ponta a outra da 
asa) e pesa 650 quilos, sendo 100 quilos 
apenas da bateria, e 26 quilos do motor. 
A estrutura é em material compósito à 
base de fibra de carbono, o que já lhe 
garante um peso reduzido. Os compo-
nentes estruturais utilizados são nacio-
nais, desenvolvidos com base em estudos 
de materiais compósitos. Para um novo 
modelo de avião elétrico, diz Zaramel-
la, a ACS já estuda aplicar inovações em 
materiais compósitos carbonosos que 

1 Zaramella, da 
acS, e novais,  
da itaipu: parceria 
tecnológica

2 instrumento  
de análise dos 
motores do avião

3 Em Foz do 
iguaçu, detalhe da 
cabine do Sora-e 

que não estão mais na empresa. Todos são 
engenheiros mecânicos formados pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e com passagem pela Embraer. 
O primeiro produto da companhia foi 
o Sora, uma aeronave com propulsão a 
combustão, leve e esportiva para acro-
bacia. O Sora-e é a versão elétrica desse 
avião. A ACS também desenvolve veícu-
los aéreos – elétricos e a combustão – não 
tripulados, os Vants, para uso militar e ci-
vil, e realiza serviços de engenharia para 
a indústria de defesa nacional. 

Segundo Zaramella, o principal desafio 
para a nova etapa do projeto de aviação 
elétrica da ACS é ampliar a autonomia 

são alvo de desenvolvimento por meio 
de dois projetos inscritos no Programa 
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empre-
sas (Pipe) da FAPESP e executados pela 
Multivácuo Aeroespacial, conduzidos 
pelo professor Jossano Marcuzzo, da 
Faculdade de Tecnologia de São José 
dos Campos (Fatec-SJC). 

Celso Novais, da Itaipu Binacional, diz 
que as soluções em materiais encontra-
das pela ACS estão sendo acompanhadas 
de perto pelo CPDM-VE. “A ACS tem 
sido muito eficaz em encontrar alterna-
tivas em materiais que reduzem o peso 
da aeronave sem que isso implique per-
da de resistência mecânica. Já estamos 
analisando a viabilidade dessas soluções 
em outros veículos”, diz Novais. No mo-
mento a equipe do projeto de veículos 
elétricos de Itaipu está empenhada no 
desenvolvimento de um ônibus elétri-
co híbrido, que funcionará com etanol e 
baterias de sódio, para ser utilizado nos 
Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Ja-
neiro. “Hoje os chassis dos ônibus na sua 
grande maioria são produzidos com ferro, 
para garantir a resistência aos esforços 
mecânicos, o que os tornam pesados. Mas 
se comprovarmos a viabilidade do uso do 
material compósito que foi aplicado no 
Sora-e para a produção do chassi, tere-
mos um ônibus mais leve, que demandará 
menos combustível”, diz o engenheiro. nFO
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Estudo identifica novos tipos de  

entorpecentes sob o nome de ecstasy

o
s jovens paulistas que turbinam 
suas baladas usando compri-
midos de ecstasy, uma droga 
sintética, podem estar com-

prando gato por lebre. Um estudo reali-
zado pela Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica de São Paulo cons-
tatou que menos da metade, mais preci-
samente 44,7%, das drogas sintéticas 
apreendidas no estado contém o princí-
pio ativo do ecstasy, a 3,4-metilenodio-
ximetanfetamina, mais conhecida como 
MDMA. O levantamento identificou 20 
substâncias ativas diferentes nos com-
primidos apreendidos. O trabalho pode-
rá ser usado para ajudar os serviços de 
saúde a realizar o tratamento correto 
em pessoas que vão parar nos hospitais 
por causa do uso desse tipo de droga. O 
trabalho foi realizado pelo perito crimi-
nal José Luiz da Costa, do Núcleo de 
Toxicologia Forense da Superintendên-
cia da Polícia Técnico-Científica, em 
parceria com o bioquímico Rodrigo Re-
sende, do Instituto de Ciências Biológi-
cas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 

Toxicologia forEnsE y

Drogas-fantasia

O projeto teve como objetivo principal 
investigar quais eram as substâncias ati-
vas presentes nos comprimidos vendidos 
como ecstasy. “Analisamos amostras pro-
venientes de 150 diferentes apreensões 
realizadas pela polícia, nas regiões da 
Grande São Paulo, Campinas, São José 
dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, 
Bauru e Presidente Prudente, entre agos-
to de 2011 e julho de 2012”, conta. “A par-
tir dos resultados obtidos, conseguimos 
contribuir para um melhor entendimen-
to sobre as rotas de tráfico das drogas 
sintéticas, bem como contribuir para a 
prevenção, diagnóstico e tratamento das 
intoxicações agudas causadas por elas.” 
A MDMA foi desenvolvida pelo químico 
alemão Anton Köllisch (1888-1916) para 
a indústria farmacêutica Merck, que a 
patenteou em 24 de dezembro de 1912. 
Nem seu desenvolvedor nem a empre-
sa imaginaram, no entanto, o impacto 
que essa substância viria a ter na cultu-
ra clubber, pautada pelas festas emba-
ladas a música eletrônica, a partir dos 
anos 1980. O “sucesso” da droga nesse 
ambiente se deve a alguns de seus efei-

Evanildo da Silveira

tos na fisiologia humana, que incluem 
o aumento da serotonina, dopamina e 
noradrenalina no cérebro, substâncias 
que causam euforia, sensação de bem-
-estar e prazer e eliminam as inibições, 
o que o deixa o usuário mais sociável. 
Por isso, o ecstasy ganhou o apelido de 
“droga do amor”.

EfEitoS NEfaStoS
Como toda droga de abuso, essa também 
tem seu lado nefasto, podendo causar 
sérios danos a quem a consome. Ao la-
do dos efeitos que os usuários desejam, 
eventualmente ocorrem náuseas, desi-
dratação (daí a necessidade de beber 
muita água), hipertermia, hiponatremia 
(diminuição da concentração de sódio no 
sangue, que causa inchaço no cérebro) e 
hipertensão. No limite, esses problemas 
podem ocasionar exaustão, convulsões 
e mesmo a morte. Quando ingerida com 
bebidas alcoólicas, há risco de choque 
cardiorrespiratório, que também pode 
matar. Esses efeitos são conhecidos e 
tratáveis, quando a pessoa intoxicada é 
levada a um pronto-socorro. 
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A situação se complica, no entanto, 
quando alguém acha que tomou ecstasy 
e informa isso aos médicos, mas na verda-
de consumiu outra droga sem saber. “As 
pessoas vão à balada e não sabem mais o 
que estão tomando”, diz Costa. Isso po-
tencializa o perigo, porque os sistemas de 
saúde podem administrar o tratamento 
inadequado. Daí a importância dos resul-
tados verificados no levantamento que o 
perito realizou. Entre as 20 substâncias 
detectadas pelo estudo, a segunda mais 
comum, depois da MDMA, foi a metan-
fetamina, presente em 22% das amostras 
analisadas. Da mesma classe da anfetami-
na, mas mais potente e de efeito prolonga-
do, ela causa dependência e quadro muito 
semelhante ao da cocaína. Seu efeito é 
semelhante, mas também pode causar, a 
exemplo da cocaína, ansiedade, agitação, 
falta de sono e agressividade.

A pesquisa de Costa detectou ainda 
nas amostras substâncias como 2,5-di-
metoxi-4-bromo-feniletilamina (2C-B), 
anfetamina, anfepramona, benzocaína, 
cafeína, cetamina, clobenzorex, efedri-
na, femproporex, fenciclidina, fenobar-

de droga novo que inclui a mefedrona, a 
metilona, a metilenodioxipirovalerona, 
a flefedrona e a nafirona, também co-
nhecidas como “sais de banho”. Elas são 
semelhantes à catinona natural, um alca-
loide encontrado num arbusto chamado 
khat (Catha edulis), nativo das áreas tro-
picais da África Oriental e da península 
Arábica. São estimulantes, com efeitos 
semelhantes ao ecstasy e às anfetaminas. 

DiagNóStico fotôNico
Os resultados do trabalho levaram os pes-
quisadores a pensar no desenvolvimento 
de um kit diagnóstico para detectar as dro-
gas usadas pelos usuários. Um problema 
está justamente na estratégia dos trafican-
tes. Quando o kit para uma determinada 
substância ficasse pronto, ela já teria sido 
trocada por outra. Porém poderia ser usa-
do para drogas clássicas como cocaína, 
maconha e os derivados de ambas, além 
do próprio MDMA e derivações. Resen-
de deu início ao desenvolvimento de um 
kit usando a nanotecnologia e a espec-
troscopia Raman, uma técnica fotônica 
de alta resolução que pode proporcionar, 
em poucos segundos, informação química 
e estrutural de quase qualquer material, 
composto orgânico ou inorgânico, tornan-
do possível assim sua identificação.

Resende explica que essa técnica é apli-
cada diretamente sobre a amostra que 
se quer analisar, não sendo necessário 
fazer uma preparação especial no mate-
rial. “Além do mais, não há alteração na 
superfície em que se faz a análise, ou seja, 
o material não é perdido”, diz. “Tivemos 
que abandonar o projeto, no entanto, pois 
a verba acabou e não dava para continuar 
colocando dinheiro do próprio bolso”, 
diz Resende. Diante disso, Costa diz que 
a saída são os serviços de emergência em 
toxicologia ficarem atentos ao trabalho da 
polícia científica, para saber o que está 
sendo apreendido, ou seja, qual é a “droga 
da moda” naquele momento. n

Projeto
avaliação da composição das drogas sintéticas apreendi-
das no estado de são Paulo: implicações toxicológicas e 
na inteligência policial (nº 2011/06849-2); Modalidade 
auxílio à Pesquisa – regular; pesquisador responsável 
José luiz da costa (superintendência da Polícia Técnico-
-científica); investimento r$ 46.260,70.

artigo
Togni, l. r. et al. The variability of ecstasy tablets com-
position in Brazil. Journal of forensic Sciences. v. 60,  
n. 1, p. 147-51. jan. 2015.fo
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bital, lidocaína e sibutramina. Também 
foram identificadas dimetoxianfetami-
na (DMA), clorofenilpiperazina (CPP), 
cocaína, pirovalerona e trifluorometil-
fenilpiperazina (TFMPP). Nem todas 
são ilícitas, mas a grande maioria tem 
efeitos semelhantes ao da MDMA – ca-
so contrário, os consumidores não as 
comprariam. Aí é que está a esperteza 
dos traficantes. O ecstasy clássico, puro, 
vindo da Europa – principalmente da 
Holanda e da Bélgica –, dominou o mer-
cado de drogas sintéticas no Brasil dos 
anos 1990, quando aqui desembarcou, 
até a metade da primeira década deste 
século. A partir de então, pressionados 
pela repressão policial e legal, os gran-
des produtores e traficantes mudaram de 
estratégia. Eles passaram a substituir o 
MDMA por outras substâncias, de efei-
to semelhante, mas vendendo-as como 
se fossem ecstasy, em comprimidos de 
cores e formatos iguais aos do original. 
“Essa troca de princípios ativos ocorre 
praticamente a cada seis meses”, con-
ta Costa. Hoje, as substâncias da moda 
são as catinonas sintéticas, um grupo 

Ecstasy 
verdadeiro e falso 
na Polícia 
Técnico-científica 
de são Paulo
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Nariz eletrônico reconhece espécies de 

diferentes madeiras e poderá ajudar  

no combate à extração ilegal

Identificação  
pelo cheiro

Química y

conjunto de 
sensores de gases 

usados para análise 
de vapores de 

substâncias voláteis 

Elton Alisson, Agência FAPESP 
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P
esquisadores do Instituto de 
Química da Universidade de 
São Paulo (IQ-USP) construíram 
“narizes eletrônicos” capazes de 

identificar e classificar pelo odor dife-
rentes tipos de madeira, de plásticos, 
além de detectar precocemente a conta-
minação de laranjas por fungos. Alguns 
dos dispositivos foram desenvolvidos 
por meio do projeto “Novos polímeros 
conjugados para células solares e narizes 
eletrônicos”. “A tecnologia é muito sim-
ples, barata e tem diversas aplicações”, 
diz Jonas Gruber, professor do IQ-USP e 
coordenador do projeto. Os “narizes” são 
formados por um conjunto de sensores 
de gases que mudam a condutividade 
elétrica de alguns dos materiais de que 
são feitos (entre eles, polímeros condu-
tores, um tipo de plástico), na medida 
em que interagem com vapores de subs-
tâncias voláteis, como aminas, álcoois, 
cetonas e compostos aromáticos.

A variação da condutividade elétrica 
do conjunto gera um sinal elétrico espe-
cífico, que é convertido em sinal digital. 
Um software de computador lê o sinal e, 
em questão de segundos, identifica o tipo 

de substância volátil em contato com o 
dispositivo. “Dependendo da natureza 
do gás que entra em contato com o ma-
terial polimérico dos sensores, a resposta 
do nariz eletrônico é diferente”, explica 
Gruber. Um feito em especial permitiu o 
desenvolvimento desses narizes. O pes-
quisador e seu grupo no IQ sintetiza-
ram e caracterizaram novos polímeros 
condutores, derivados de duas classes 
específicas de polímeros – poli-p-feni-
lenovinilenos (PPV) e poli-p-xililenos 
(PPX) – para construir sensores. “Fomos 
os primeiros a empregar PPV em senso-
res de gases”, conta. “As vantagens são o 
baixo custo de produção e de consumo 
de energia e a facilidade de variar as ca-
racterísticas dos dispositivos mediante 
a introdução de mudanças estruturais 
nas cadeias poliméricas.”

A técnica de construção de sensores 
adotada pelos pesquisadores consiste em 
depositar um filme de polímero condu-
tor da ordem de centenas de nanômetros 
(bilionésima parte do metro) sobre uma 
placa do tamanho de um chip de celular, 
com dois eletrodos metálicos interdigita-
dos (entrelaçados, mas sem contato entre 

si), de modo a formar um filme conectan-
do ambos. Com a exposição a vapores de 
uma substância volátil, muda a resistência 
elétrica do filme. “Cada sensor custa R$ 1 
e usamos, em média, entre quatro e sete 
sensores nos narizes eletrônicos”, diz.

Um desses dispositivos foi desenvolvi-
do para identificar e classificar diferentes 
tipos de madeira. A ideia é que ele possa 
ser utilizado em ações de fiscalização e 
combate à extração ilegal de madeira 
de espécies de árvores ameaçadas de 
extinção nas florestas tropicais brasi-
leiras. Muitas vezes é difícil distinguir 
madeiras cuja exploração é proibida, co-
mo o mogno (Swietenia macrophylla), de 
outras semelhantes, como o cedro (Ce-
drela odorata), que pode ser explorada. 
Como as duas espécies são semelhantes, 
o mogno acaba sendo extraído e vendido 
como cedro, explica Gruber.

“Ao olhar as árvores do mogno e do ce-
dro é possível diferenciá-las. Mas, depois 
de cortadas, só se consegue distingui-las 
por meio de análises histológicas [dos 
tecidos vegetais] feitas em laboratório 
por um botânico”, diz. O nariz eletrô-
nico facilita o trabalho de identificação e
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cachaças envelhecidas em tonéis de car-
valho ou em tonéis de madeiras menos 
nobres. Segundo Gruber, as cachaças 
de tonéis de carvalho têm sabor e odor 
mais apreciados pelos consumidores e, 
consequentemente, são vendidas a pre-
ços mais altos. Importada do Canadá, no 
entanto, a comercialização da madeira 
de carvalho é controlada. Com isso, ca-
chaças envelhecidas em tonéis de madei-
ra nacional, feitos de jatobá, jacarandá, 
jequitibá ou imbuia, podem estar sendo 
comercializadas no mercado brasileiro 
como se tivessem sido envelhecidas em 
carvalho, conta o pesquisador. 

“Há destilarias que declaram no rótulo 
que a cachaça foi envelhecida em jatobá 
e a vendem a um preço mais baixo do que 
a de carvalho”, diz Gruber. “Mas também 
podem existir no mercado cachaças en-
velhecidas em madeira nacional, com a 

1 equipamento diferencia 
espécies de madeira 
depois do corte

2 No laboratório  
da usP, o protótipo  
do nariz eletrônico

3 Laranjas contaminadas 
com fungos apresentam 
odor diferente

desses e de outros tipos de madeira – 
como imbuia (Ocotea porosa) e canela-
-preta (Ocotea catharinensis). É preciso 
apenas raspar um pedaço do tronco para 
que ele libere compostos voláteis que são 
identificados em menos de um minuto 
pelo conjunto de sensores. “Como o ce-
dro e o mogno são espécies diferentes e 
pertencem a gêneros distintos, o nariz 
eletrônico é capaz de identificá-los com 
100% de acerto”, conta o pesquisador. “Já 
no caso da canela e da imbuia – madeiras 

de espécies diferentes, mas que perten-
cem a um mesmo gênero –, a dificulda-
de é um pouco maior. Mesmo assim, o 
índice de acerto é de 95%.”

CAChAçA EnvElhECIdA
O nariz eletrônico para identificação de 
madeira acabou despertando o interesse 
de pesquisadores do Laboratório para o 
Desenvolvimento da Química da Aguar-
dente (LDQA), do Instituto de Química 
de São Carlos da USP, para diferenciar 

1

2
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mo náilon, por exemplo, produz, além de 
gás carbônico e água, também óxidos de 
nitrogênio. O nariz eletrônico percebe 
essas diferenças”, explica Gruber.

Os pesquisadores também desenvolve-
ram um nariz eletrônico que detecta pre-
cocemente a contaminação de laranjas 
(após a colheita) pelo fungo Penicillium 
digitatum. Essa espécie, junto com a El-
sinoe australis e a Guignardia citricarpa, 
causa grandes prejuízos econômicos aos 
países que são grandes produtores de 
cítros, como o Brasil, diz Gruber. O na-
riz eletrônico consegue detectar, antes 
que seja visível, a contaminação de la-
ranjas por esse fungo enquanto as frutas 
estão nos silos. “O dispositivo detecta a 
contaminação já no segundo dia e, em 
questão de segundos, identifica a infec-
ção da laranja pelo fungo por meio dos 
metabólitos voláteis emitidos por ele.”

De acordo com Gruber, alguns dos 
narizes eletrônicos desenvolvidos por 
seu grupo estão protegidos por paten-
tes. A ideia é que empresas interessadas 
licenciem a tecnologia para produzi-los 
e comercializá-los. “Nosso objetivo é fa-
zer narizes eletrônicos de baixo custo. 
Já existem dispositivos vendidos comer-
cialmente que chegam a custar US$ 20 

Empresas 
interessadas 
podem licenciar 
a tecnologia, 
produzir e 
comercializar 
narizes 
eletrônicos

declaração no rótulo de que foram em 
carvalho, com preço de até R$ 200 a gar-
rafa.” A fim de evitar que o consumidor 
compre gato por lebre, os pesquisadores 
adaptaram o nariz eletrônico do IQ pa-
ra a análise de amostras de cachaça. “O 
dispositivo consegue 
‘cheirar’ uma cacha-
ça e identificar em que 
tipo de madeira a be-
bida foi envelhecida.”

Esse nariz eletrôni-
co em especial foi de-
senvolvido durante o 
projeto de pós-dou-
torado “Distinção de 
extratos hidroalcoó-
licos de madeiras e 
acompanhamento dos 
estágios de envelhe-
cimento empregan-
do sensores de gases, 
cromatografia em fa-
se gasosa (GC-MS) e 
análise multivariada”, 
realizado pelo pós-
-doutorando Alexan-
dre Ataide da Silva.

pláStICoS E FUngoS
Os pesquisadores de São Paulo também 
desenvolveram um dispositivo para a 
identificação de plásticos para recicla-
gem. De acordo com Gruber, os diversos 
tipos de plástico, como PVC, polietileno 
e polipropileno, não podem ser mistura-
dos ao serem destinados para reciclagem 
porque possuem resinas incompatíveis 
entre si. Uma das técnicas utilizadas para 
identificar e classificar plásticos, segun-
do o pesquisador, é a aplicação de análi-
ses espectroscópicas no infravermelho 
em amostras de plástico dissolvidas em 
solventes apropriados. A análise, contu-
do, precisa ser feita em laboratório por 
profissionais capacitados a operar um es-
pectrômetro na região do infravermelho. 

Já o nariz eletrônico desenvolvido 
identifica o tipo de plástico pelos gases 
emanados na combustão do plástico. Os 
pesquisadores construíram uma pequena 
câmara na qual é colocada uma amostra 
da ordem de 300 miligramas do plástico 
para ser incinerada. O dispositivo “chei-
ra” a fumaça emitida na queima e aponta 
o tipo de plástico pelos compostos volá-
teis gerados na combustão. “Enquanto o 
polietileno produz gás carbônico e água 
durante a combustão, uma poliamida co-

mil”, diz. Segundo o pesquisador, um dos 
motivos para o preço elevado é o fato 
de possuírem entre 20 e 30 sensores e 
não terem aplicações específicas. “Co-
mo desenvolvemos narizes eletrônicos 
para aplicações mais específicas, pode-
mos reduzir o número de sensores em 
sua composição e, com isso, barateamos 
muito a produção.” n

Projetos
1. Novos polímeros conjugados para células solares e 
narizes eletrônicos (nº 2011/51249-3); Modalidade 
auxílio à Pesquisa – regular; Pesquisador responsável 
Jonas Gruber (usP); Investimento r$ 80.782,65 us$ 
27.507,50 (FaPesP).
2. distinção de extratos hidroalcoólicos de madeiras 
e acompanhamento dos estágios de envelhecimento 
empregando sensores de gases, cromatografia em fase 
gasosa (Gc-ms) e análise multivariada (2012/15539-0); 
Modalidade Bolsa no País – Pós-doutorado (alexandre 
ataíde da silva); Pesquisador responsável douglas Wag-
ner Franco (usP); Investimento r$ 160.441,00 (FaPesP).

artigos científicos
esTeVes, c. H. a. et al. New composite porphyrin-con-
ductive polymer gas sensors for application in electronic 
noses. Sensors and Actuators B: Chemical. v. 193, p. 
136-41. mar. 2014.
GruBer, J. et al. a conductive polymer based electronic 
nose for early detection of penicillium digitatum in post-
-harvest oranges. Materials Science and Engineering: C. 
v. 33, n. 5, p. 2766–69. jul. 2013.Fo
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Novo trabalho de José Jobson de Andrade 

Arruda concilia teoria e prática  

para discutir a historiografia

O 
historiador 

e seu 
tempo

hUmAnIdAdES  ESTUDOS CRÍTICOS y

Juliana Sayuri
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n o ateliê do historiador, história é arte mi-
nuciosa. Requer técnicas, instrumentos, 
ferramentas com rigor científico e refi-

namento literário – e uma generosa pincelada 
de conhecimento teórico. Não à toa, conciliar 
teoria e prática é considerado um grande de-
safio. Tal conciliação é a proposta do historia-
dor José Jobson de Andrade Arruda no livro 
Historiografia: teoria e prática (Alameda, 2014), 
cujas primeiras páginas imprimem a famosa 
frase de Goethe: “Cinzenta, caro amigo, é to-

da teoria. E verde, a árvore dourada da vida”. 
O historiador assim adverte para não arvorar 
os princípios teóricos como “verdades absolu-
tas”, pois a teoria resvalaria para a ideologia. 
Para ele, é preciso equilibrar precisão empíri-
ca e teorização: “Nem só a retórica teórica se 
exercendo no vazio; nem somente a pletora de 
experimentos práticos sem uma costura teó-
rica que os ilumine, pois interpenetração de 
teoria e prática conduz ao logos, isto é, à razão 
compreensiva”.
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Por historiografia, Jobson compreende uma 
análise crítica das obras históricas, os historiado-
res e seus tempos. “História e historiografia não 
são sinônimos. De um lado, há a história – e os 
historiadores tentam captar fragmentos do tem-
po dessa história. De outro, há a historiografia, 
que pretende produzir um conhecimento sobre 
a história, com suas circunstâncias”, considera. 
O autor dedica os capítulos iniciais do novo li-
vro à teoria, mas ilustra a prática nos capítulos 
voltados à análise das obras de intelectuais como 
Alice Canabrava (1911-2003), Fernando Novais e 
José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu (1756-
1835); além dos brasileiros, há dois historiadores 
estrangeiros, Stuart Schwartz e Christopher Hill 
(1912-2003). Completa-se o texto com a aplica-
ção do método historiográfico proposto a dois 
temas, relativos à temática dos impérios ibéricos 
na modernidade. “Diante dessa diversidade, de 
autores de ontem e de hoje, pretendo destacar a 
possibilidade de aplicar o método historiográ-
fico a diferentes épocas, diferentes intérpretes 
da realidade. Quis reposicionar questões meto-
dológicas, mostrando trabalhos empíricos que 
sustentam a teoria”, diz Jobson. 

F oi um longo caminho de volta para “casa”. 
Doutor em História Moderna pela Faculda-
de de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) 
em 1973, Jobson noutros tempos se dividiu en-
tre Brasília e São Paulo: enquanto compunha o 
corpo docente do Curso Objetivo, foi diretor de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), chefiou o Departamento de 
História e o Instituto de Pré-história da USP e 
promoveu a fusão dos museus que formam atual-
mente o Museu de Arqueologia e Etnologia da 
universidade. Nas férias, escrevia livros didáticos, 
como as séries História moderna e contemporâ-
nea e História antiga e medieval. Depois, o his-
toriador transitou entre Bauru, Campinas e São 
Paulo, época em que se tornou vice-presidente 
da FAPESP (1995-1997), professor do Instituto de 
Economia da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e editor da Editora da Universidade 
do Sagrado Coração, a Edusc. 

Apesar de nunca ter se afastado oficialmente da 
USP, Jobson, agora aos 72 anos, está de volta. Hoje 
é professor sênior do Programa de Pós-graduação 
de História Econômica na USP e líder do Grupo 
de Estudos Historiográficos Ibero-americanos, 
ao lado da historiadora Laura de Mello e Souza, 
alojado na  cátedra Jaime Cortesão. O pesquisador 
dedica-se no momento à finalização de uma dezena 
de artigos e três livros. Historiografia, o primeiro 
dessa nova safra, é fruto de Historiografia: Teo-
ria e Prática, disciplina ministrada pelo autor em 

2012, que marcou seu retorno às salas de aula na 
Cidade Universitária, em São Paulo. “Estava desde 
1998 distante da USP”, diz. “Ao voltar, encontrei 
estudantes brilhantes, como Eduardo Peruzzo, 
Leandro Villarino, Roberto Pereira Silva e o pro-
fessor Alberto Luiz Schneider, que incentivaram 
a transformação do curso em livro, que pretende 
contribuir para a formação de jovens historiadores.”

Para o curso, Jobson reuniu artigos antigos que 
foram totalmente reformulados e também inédi-
tos. Justificou a decisão de publicá-los como livro 
ao considerar que, após 50 anos de dedicação aca-
dêmica ininterrupta e de investigação contínua, 
ainda teria algo novo a dizer, principalmente às 
novas gerações. 

AOS JOvEnS hIStOrIAdOrES
A novidade proposta pelo pesquisador é uma 
síntese e, ao mesmo tempo, um convite. “A his-
tória está em perpétua renovação. E, após cer-
to tempo, há uma consolidação e um salto, um 
upgrade no conhecimento. Desde a década de 
1950, após a publicação de Mediterrâneo, de Fer-
nand Braudel, prevaleceu um determinado mé-
todo, que privilegiava a dimensão econômica e 
social”, explica. “Depois, no fim da década de 
1970, com Montaillou, de Le Roy Ladurie, outro 
salto marcou um novo paradigma de interpreta-
ção da história – uma ‘nova’ história enraizada 
na cultura.” Ele pondera, entretanto, que essas 
histórias não são excludentes: “Pelo contrário, 
são pares dialogais”.
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Jobson vivenciou empiricamente, como es-
tudante e professor, a efervescência intelectual 
daqueles tempos. Por um lado, nos anos 1960 e 
1970, assistiu a certa hegemonia da história eco-
nômica, de fundamentação marxista. Por outro, 
a partir dos anos 1970 até 2000, viu a predomi-
nância da história cultural. “É uma questão de 
ênfase. De um lado, prevalece a ideologia. De 
outro, o imaginário. Mas é preciso estar atento 
aos argumentos das suas linhas que, na minha 
perspectiva, não são excludentes. É possível dia-
logar. Essa síntese é mais um salto, o que estava 
pensando ao propor algo novo no livro. E o que 
tenho a dizer? Ora, a história está viva. Agora, 
ela nos convida ao diálogo entre a cultura e a 
economia”, afirma o autor.

Se a história econômica partia de uma pers-
pectiva de grande angular (a macro-história), 
e a história cultural de um foco muito especí-
fico (a micro-história), Jobson propõe aos jo-
vens historiadores um olhar mais atento sobre 
as duas questões. “Um movimento complexo 
resta, pois, como tarefa inexaurível ao historia-
dor: não descuidar dos detalhes, da filigrana, 
mas também não deixar de inscrevê-la na teia 
ampla da macro-história”, recomenda. 

Autor de Uma colônia entre dois impérios: A 
abertura dos portos brasileiros 1800-1808 
(Alameda, 2008), o pesquisador buscou 

privilegiar tais diálogos. Entre tantas experiên-
cias, uma talvez tenha especialmente contri-
buído para culminar nessa síntese. À época no 
Instituto de Economia da Unicamp, o historia-
dor participou do projeto temático “Dimensões 
do Império Português”, entre 2005 e 2010, com 
apoio da FAPESP. Coordenado por Laura de Mel-
lo e Souza, contando com as historiadoras Leila 
Mezan Algranti e Vera Lucia Amaral Ferlini, o 
projeto reunia pesquisadores com diferentes 
vocações, propiciando o intercâmbio de ideias 
em reuniões periódicas. Pensando na continui-
dade desse diálogo entre a cultura e a economia, 
principalmente com as novas gerações, Jobson 
ministrará um curso de pós-graduação intitulado 
História Econômica e História Cultural: Teoria e 
Prática, entre março e junho de 2015, em parceria 
com a socióloga Maria Arminda do Nascimen-

to Arruda, atualmente pró-reitora de Cultura e 
Extensão Universitária da USP. 

Há tempos Maria Arminda, esposa de Jobson, 
é sua principal interlocutora intelectual. Outra 
interação intelectual muito marcante se deu com 
o historiador Fernando Novais, professor emé-
rito da USP e a quem dedicou um dos capítulos 
de Historiografia. “Novais adora chistes. E dizia 
brincando, com fundamento: ‘Sou um marxista 
pascaliano’. Explicitar tal fundamento foi minha 
ideia no capítulo”, conta o pesquisador. “O livro 
de Jobson é muito importante, sem dúvida. Tam-
bém escrevo sobre historiografia, mas a partir de 
uma linha diferente. Não são oposições, mas di-
ferentes abordagens”, comenta Novais, autor de 
Aproximações: Estudos de história e historiografia 

(Cosac Naify, 2011) e do clássico Por-
tugal e Brasil na crise do antigo siste-
ma colonial 1777-1808 (Hucitec, 1979). 

tEmpOrAlIdAdES EntrElAçAdAS
Pensar historiograficamente é pen-
sar as temporalidades. Ou melhor, a 
“transtemporalidade”. Segundo o his-
toriador, o tempo astronômico mar-
ca a história que passa, a sucessão de 
minutos que se tornam horas, que se 

tornam dias. Mas há ainda o tempo do historiador, 
encravado entre o passado e o presente, entre tem-
poralidades entrelaçadas. “O historiador olha para 
o passado, capta fragmentos do passado e os torna 
inteligíveis ao presente. Mas o historiador é uma 
pessoa real, envolvida no seu tempo e no seu con-
texto, com uma formação intelectual, uma família, 
uma ideologia, uma religião, uma realidade, enfim, 
uma vida”, diz Jobson. Assim, para compreender 
uma obra histórica, é preciso compreender o autor 
de tal obra, suas influências, suas referências, suas 
raízes. “Não existe baú de ossos na história. Esses 
ossos têm DNA. Eles dizem muito.” 

Diferentemente talvez da ideia comum, o his-
toriador não se volta só a vasculhar a poeira do 
passado, nos pergaminhos ou nas ossadas. Ao 
contrário, esse intelectual seria um pensador de 
um passado, mas enraizado no presente, mirando 
um horizonte no futuro. “O historiador tem um 
futuro em mente, às vezes mais imediato, outras 
vezes mais distante. Por exemplo, com a trans-
formação econômica do país. Um historiador que 
estudou a formação econômica do Brasil, como 
Caio Prado Júnior, olhava só para o passado? Não. 
Tinha um presente, mas principalmente um futu-
ro em mente”, observa. “Celso Furtado, Gilberto 
Freyre, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de 
Holanda, os retratistas, os grandes intérpretes 
do Brasil miravam o futuro. No fundo, queriam 
transformar o país. Essa é a dialógica da trans-
temporalidade, que está na mente do historiador. 
É a própria historiografia”, conclui. n

nos anos 1960 e 1970, Jobson assistiu à 
hegemonia da história econômica; depois, 
viu a predominância da história cultural
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Exposição e livro mostram os antigos 

grupos escolares como a materialização  

de um projeto republicano de educação

Arquitetura 
do saber

C
riados no início da República, os 
antigos grupos escolares ocupa-
vam casarões ou prédios monu-
mentais, muitas vezes cercados 

por jardins amplos, com salas de aulas 
grandes, janelas altas e largas, pátios 
imensos. Correspondentes ao antigo 
primário e às atuais cinco primeiras 
séries do ensino fundamental, eram o 
símbolo da escola pública de qualidade. 
Sua arquitetura e modo de funciona-
mento expressavam os ideais dos ho-
mens que haviam derrubado a monar-
quia e queriam um país moderno. “Os 
grupos eram a materialização do projeto 
republicano de educação”, sintetizou 
Maria Aparecida de Menezes Borre-
go, historiadora do Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo (USP). Eram 
tão importantes que, diz ela, “no depar-
tamento de obras do estado havia uma 
área especializada na construção de 
escolas, dirigida por Ramos de Azevedo 

e outros grandes nomes da arquitetura 
da época”. 

Maria Aparecida organizou uma expo-
sição sobre grupos escolares no Museu 
Republicano Convenção de Itu, uma ex-
tensão do Museu Paulista, com base no 
acervo de 4.884 fotografias do presidente 
Washington Luís, que governou o país de 
1926 a 1930. A primeira parte da mostra, 
aberta em novembro de 2014, ressaltou a 
arquitetura de escolas que Washington 
Luís visitou ou inaugurou quando era 
vereador, deputado estadual, prefeito ou 
governador em São Paulo. A segunda par-
te começa em abril, apresentando livros 
didáticos, de matrículas e de aprovação 
de alunos do início do século passado. 

Os republicanos paulistas – Pruden-
te de Morais, Bernardino de Campos, 
Jorge Tibiriçá, Cesário Motta, Caetano 
de Campos, Rangel Pestana e outros – 
empenharam-se na renovação do ensino 
“como uma obra eminentemente republi-

Ensino y

Carlos Fioravanti
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Escolas Reunidas de 
Dois Córregos, em 

Piracicaba, 1924
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ga e mais completa enquanto os com-
plementaristas tiveram uma formação 
mais rápida.”

Os grupos escolares foram criados a 
partir da reunião de quatro a dez unida-
des menores, as escolas isoladas. Numa 
etapa seguinte, antecipando as inovações 
planejadas, as chamadas escolas reunidas 
aplicavam os princípios que regeriam 
o ensino durante as primeiras décadas 
da República, como a classificação de 
alunos por idade, várias salas de aula 
em um mesmo prédio, uma professora 
para cada série e classes separadas para 
meninos e meninas. 

“As escolas criadas no início da Repú-
blica representavam a educação rege-
neradora em uma população ainda com 
uma alta taxa de analfabetos”, disse Ma-
ria Aparecida. As novas estratégias de 
ensino trouxeram mais crianças para as 
escolas – o número de alunos matricula-
dos no estado passou de 31 mil em 1900 
para 338 mil em 1929. Em um artigo na 
Revista de Educação Pública, Rosa es-

grupo Escolar 
Convenção de itu, 

inaugurado em 1927

cana”, afirma Rosa de Fátima Souza, da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
de Araraquara. Há mais de 20 anos ela 
examina a formação dos grupos escolares 
e dos ginásios, atuais sexto ao nono ano, 
criados como reflexo da política de ex-
pansão de vagas adotadas na Era Vargas. 
“A expansão do curso ginasial foi mais 
rápida em São Paulo. Mesmo assim, não 
havia ginásio em todos os municípios”, 
ela comenta. Até 1930 só havia três giná-
sios no estado, nas cidades de São Paulo, 
Campinas e Ribeirão Preto. Em um livro 
publicado em 2014, O ginásio da morada 
do sol (Editora Unesp), Rosa e suas co-
legas Vera Valdemarin e Maria Cristina 
Zancul contam a história do primeiro 
ginásio de Araraquara, criado em 1934 
por meio da incorporação de uma escola 
privada, hoje chamada Escola Estadual 
Bento de Abreu.

 
pRIMEIRO, OS pROFESSORES
Os grupos resultavam da reforma escolar 
de 1893, iniciada com a criação de cur-
sos para professores. “Os republicanos 
paulistas apostaram na formação dos 
professores para desenvolver a instrução 
pública, a chamada educação popular, 
considerada fundamental para a conso-
lidação do novo regime e para a forma-

ção do cidadão republicano”, comenta 
Rosa. Logo se viu, porém, que manter as 
chamadas escolas normais, para forma-
ção de professores, era caro. “Durante a 
Primeira República”, ela observa, “foram 
criadas e mantidas pelo estado apenas 
11 escolas normais oficiais, em cidades 
importantes como Campinas, Casa Bran-
ca, Itapetininga, São Carlos, Botucatu e 
São Paulo”. A primeira a ser criada foi a 
Escola Normal Caetano de Campos, que 
ocupou um prédio na praça da Repúbli-
ca, no centro da cidade de São Paulo, e 
serviu de referência para os professores 
de todo o estado. 

Para resolver a escassez de profes-
sores, o governo adotou uma estratégia 
paliativa a partir de 1895: os cursos com-
plementares, inicialmente com quatro 
anos de duração, após o primário. “O cur-
so complementar passou a servir como 
curso de formação de professores e não 
mais segunda etapa do curso primário”, 
comenta Rosa. “Em decorrência dessa 
medida foram estabelecidas no estado de 
São Paulo duas modalidades de formação 
de professores: os normalistas, formados 
pelas escolas normais, e os complemen-
taristas, das escolas complementares. 
Evidentemente, os professores norma-
listas possuíam uma formação mais lon-
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muito grande de fa-
mílias, especialmen-
te para a população 
rural”, observa Rosa. 
A reforma de ensi -
no, por sinal, privile-
giou as cidades, dei-
xando de lado a zo-
na rural, ainda que a 
maior par      te da popu-
lação do estado de São 
Paulo ainda estivesse 
no campo, observam 
Rosa e Virgínia Ávi-
la, da Universidade de 
Pernambuco, em um 
artigo na revista His-
tória da Educação. As 
escolas rurais conti-
nuaram enfrentando 
a falta de professores, 

a precariedade das instalações e a alta 
taxa de abandono de alunos, requisita-
dos para o trabalho no campo.

Quem tinha mais dinheiro e não que-
ria ver os filhos misturados com as crian-
ças das escolas públicas recorria às esco-
las particulares, normalmente religiosas. 
O Colégio Nossa Senhora do Patrocínio 
de Itu acolhia apenas meninas. Uma de-
las, Helena de Oliveira Machado, passou 
por lá na década de 1910, e seus cadernos 
e desenhos, preservados por uma neta, 
foram expostos no Centro de Estudos, 

creveu que o governo 
do estado e os órgãos 
ligados ao ensino em 
São Paulo procuravam 
dar visibilidade às rea-
lizações por meio de 
artigos em jornais, re-
latórios oficiais, pom-
posas inaugurações de 
escolas, festas e confe-
rências. Mesmo assim, 
em 1940 ainda havia 
quase 70% de analfa-
betos entre os então 41 
milhões de brasileiros.

As escolas públi-
cas permaneceram 
como símbolos de 
en   sino de qualidade 
durante décadas. Um 
símbolo frágil, na vi-
são de Rosa Souza. 
“Sou particularmente 
contrária ao uso que 
se faz da história da 
educação para reite-
rar visões nostálgicas 
e idílicas de um pas-
sado glorioso onde a 
escola pública era de 
boa qualidade e fun-
cionava maravilhosa-
mente bem”, afirma. 
Examinando arquivos 
escolares, relatórios 
de professores, dire-
tores e inspetores de 
escolas paulistas ao 
longo do século XX, 
ela tem encontrado 
relatos de “inúmeras dificuldades en-
frentadas cotidianamente, seja em re-
lação às condições de infraestrutura e 
materiais das escolas, seja em relação 
às condições de trabalho, de salários e 
de aprendizagem dos alunos”. 

Segundo ela, em 1960 mais de 40% 
das crianças estavam fora da escola no 
Brasil por falta de vagas. Além disso, os 
índices de promoção eram baixos: quase 
metade das crianças era reprovada na 
primeira série. “Manter as crianças na 
escola era muito difícil para um número 

Projeto
história da escola primária rural no estado de são Pau-
lo (1931-1968): Circulação de referenciais estrangei-
ros, iniciativas do poder público e cultura escolar (nº 
12/08203-5); Modalidade auxílio à Pesquisa – Regular; 
Pesquisadora responsável Rosa de Fátima souza (unesp); 
Investimento R$ 69.621,09 (FaPEsP).

artigos científicos
Ávila, v. P. s. e souZa, R. F. as disputas em torno do 
ensino primário rural (são Paulo, 1931-1947). História 
da Educação. v. 18, n. 43, p. 13-32. 2014. 
souZa, R. F. o bandeirismo paulista no ensino e a moder-
nização da escola primária no Brasil. Revista de Educação 
pública. v. 20, n. 42, p. 123-43. 2011. FO
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próximo ao Museu Republicano, com-
plementando a mostra da arquitetura 
dos grupos escolares.

As escolas públicas começaram a per-
der prestígio com as sucessivas reformas 
educacionais, que implicaram o fim das 
aulas de latim e depois das de francês. Na 
década de 1970 os grupos escolares e os 
ginásios foram transformados em esco-
las estaduais de primeiro grau e os pro-
fessores sofreram um forte achatamento 
salarial, que resultou em greves como a 
de 1979. “Como no passado, há desafios a 
serem enfrentados no âmbito político e 
no exercício do magistério”, disse Rosa. 
“Os republicanos do início do século XX 
deixaram essa lição, ou seja, a defesa da es-
cola pública e da formação de professores 
e a iniciativa do poder público no sentido 
de modernizar e disseminar o ensino.” n

40% das
crianças
estavam fora 
das escolas, 
por falta de
vagas, 
em 1960

Caderno de geografia 
de helena de oliveira 

Machado
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Dados populacionais revelam uma periferia mais heterogênea 

na Grande São Paulo, com proximidade entre as classes média 

e baixa, mas áreas de elite ainda mais exclusivas 

Os novos arranjos 
da metrópole

A
lguma coisa aconteceu neste 
século nos padrões de segre-
gação residencial da Região 
Metropolitana de São Paulo, 
que não era prevista no fim 

do século passado. A metrópole continua 
intensamente segregada, mas não seguiu 
a tendência esperada de polarização de 
espaços e estrutura social. Se cresceu a ex-
clusividade das áreas habitadas pelas eli-
tes, o restante da cidade experimentou um 
processo de alteração que a tornou mais 
heterogênea. “A hipótese da polarização 
social contínua, expressa em metáforas 
famosas como ‘cidade partida’, não se pro-
vou em São Paulo”, diz Eduardo Marques, 
professor do Departamento de Ciência 
Política da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (FFLCH-USP) e pesquisador do 
Centro de Estudos da Metrópole (CEM), 
um dos Centros de Pesquisa, Inovação e 
Difusão (Cepid) apoiados pela FAPESP. 
“A dinâmica da estrutura social realmente 

apontou para a polarização ocupacional 
nos anos 1990, mas isso foi plenamente 
revertido nos anos 2000. Em relação ao 
que se previa, a metrópole mudou menos 
e de modo diferente.”

O quadro que se desenha confirma um 
diagnóstico surgido nos anos 1990 sobre 
as grandes tendências urbanas relacio-
nadas às transformações do capitalismo 
ocorridas desde a década de 1970, como 
a formação de um grupo social de super-
-ricos e a criação de bolhas imobiliárias 
que abrigariam núcleos de comandos dos 
negócios. No entanto, os efeitos da desin-
dustrialização iniciada no período – que 
seriam o esvaziamento de atividades in-
termediárias na escala pro-
dutiva, em particular a for-
dista (modelo de produção 
industrial em massa) – não 
se verificam totalmente no 
estudo das mudanças ocor-
ridas nas últimas décadas 
em São Paulo.

SocioloGia y

A presença relativa da indústria se re-
duziu em favor de comércio e serviços 
– setor que gerou 800 mil postos de tra-
balho na década de 2000 na Grande São 
Paulo –, mas não por esvaziamento da 
atividade, como em outros países, e sim 
porque o setor se deslocou para outras 
regiões, como as macrometrópoles de 
Campinas e São José dos Campos. Além 
disso, a atividade fordista se insere ainda 
como a classe mais numerosa (trabalha-
dores manuais qualificados) da metrópole 
no Censo de 2010, embora “em queda as-
sociada ao crescimento dos profissionais e 
das camadas médias”. O impacto no mapa 
da segregação social é importante: as clas-

ses que mais cresceram 
proporcionalmente ten-
deram a se desconcentrar 
na primeira década deste 
século, enquanto as que 
apresentaram redução (a 
dos mais ricos) aumen-
taram sua exclusividade. 

No centro de São Paulo, 
um prédio ocupado por 
sem-tetos (ao fundo) 
próximo ao metrô, cujos 
vidros refletem um edifício 
recém-reformado: a cidade 
mudou menos do que se 
previa e de modo diferente

TexTo Márcio Ferrari  |  FoToS Léo Ramos
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Essa é uma evidência das limitações da 
hipótese de polarização social: os efeitos 
locais dos processos globais nem sempre 
são os mesmos. “No Brasil, após a rees-
truturação dos anos 1990, este século 
trouxe o retorno do emprego, o cresci-
mento do trabalho formal e a melhoria 
dos salários”, diz Marques. “Isso, soma-
do às mudanças nos padrões de cresci-
mento demográfico e ao investimento 
estatal em infraestrutura, acompanhado 
de uma maior distribuição da atividade 
imobiliária, contribuiu para a heteroge-
nização da periferia.” O pesquisador ob-
serva que o período estudado é anterior 
ao programa federal Minha Casa, Minha 
Vida, que produziu aproximadamente 
130 mil moradias na Região Metropoli-
tana de São Paulo desde 2009. 

Como parâmetro estatístico, Marques 
utilizou a classificação EGP (acrônimo 
de seus criadores, Erikson, Goldthorpe e 
Portocarrero) adaptada para o caso bra-
sileiro. Trata-se de um agrupamento por 
categorias ocupacionais que permite ob-
servar oscilações “mais suaves e contí-
nuas e duráveis” do que aquelas basea-
das exclusivamente em escolaridade ou 
renda, por exemplo. Outra vantagem da 
classificação EGP é permitir um terre-
no comum para debates internacionais. 
Uma das atividades do CEM é mantida 
por um grupo de pesquisa comparativa 
de padrões internacionais de governança 
e políticas públicas em São Paulo, Paris, 
Londres, Cidade do México e Milão. O 
CEM tem, formalmente, duas sedes: uma 
na FFLCH-USP e outra no Centro Brasi-
leiro de Análise e Planejamento (Cebrap). 

Por essa classificação, aquilo que o au-
tor classifica como espaços médios-baixos 
misturados, característicos da heteroge-
neidade observada nas regiões periféricas, 

casas de Paraisópolis 
com prédios do Morumbi 
ao fundo: enclave de 
trabalhadores manuais 
no território da elite

Marques chegou a essas conclusões 
por meio de um estudo que se utilizou 
de dados dos censos de 1991, 2000 e 2011. 
Um artigo sobre o assunto, intitulado 
“Estrutura social e segregação em São 
Paulo: Transformações na década de 
2000”, foi publicado em dezembro na 
revista Dados, do Instituto de Estudos 
Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e será 
um dos capítulos do livro São Paulo 2010: 
Espaços, heterogeneidades e desigualda-
des na metrópole, que tem lançamento 
previsto para maio pela Editora Unesp. 

Na distribuição habitacional da me-
trópole, o estudo detecta um padrão de 
evitação social, verificado por índices de 
dissimilaridade e de Moran (medidas de 
segregação residencial) e distribuição 
proporcional de classes na região me-
tropolitana. “Não é só um grupo que se 
isola, embora as elites realmente sejam 
os grupos mais segregados, mas é uma 
característica da própria estrutura da 
segregação”, diz Marques. “Os dados su-
gerem de forma bastante eloquente que, 
quanto maior a distância social entre 
classes, maior a segregação, sugerindo 
um padrão de evitação nas escolhas re-
sidenciais dos grupos que podem pagar 
preços mais altos pela terra.” A conclu-
são vai ao encontro de estudos antro-
pológicos e sociológicos que tratam de 
temas como o uso de espaços públicos 
nas cidades, condomínios fechados e 
ascensão dos shopping centers. 

Além de muito intensa, a segregação 
é também fortemente hierárquica, como 
evidenciam os dados medidos por meio 
do índice de dissimilaridade. “O grau de 
diferenciação é perfeitamente ordenado 
por classe”, diz Marques. Essa progres-
são faz com que a dissimilaridade seja 
baixa entre qualquer grupo e os grupos 
contíguos a ele, mas cresce muito para 
grupos distantes deles na estrutura. Ou-
tra dedução significativa do livro a ser 
lançado em maio, contida em capítulo de 
Danilo França, é que a segregação é não 
só socioeconômica, mas também étnico-
-racial, de forma superposta à primeira, 
visto que quando se consideram simul-
taneamente classes sociais e cor da pele 
surge uma hierarquia combinada. 

Um fenômeno aparentemente pa-
radoxal, e um dos fatores de he-
terogenização das periferias, já 

estudado na literatura como “proximi-
dade física e distância social”. Foi o que 
ocorreu, por exemplo, em consequência 
da disseminação, nas áreas periféricas, 
dos condomínios fechados – já em si 
mesmos heterogêneos, por servir a ca-
madas de renda variável entre as do topo 
e a classe média. Na Grande São Paulo, o 
fenômeno impactou grandemente áreas 
periféricas como as dos municípios de 
Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba.

Na escala dos índices de dissimilarida-
de, as distribuições de espaço da classe 
média estão mais próximas daquelas das 
classes inferiores, reforçando a constata-
ção de um tecido misturado na Grande 
São Paulo, exceto pela segregação inten-
sa das classes no topo da estrutura. Já na 
comparação geral, as elites apresentam 
os mais altos índices de segregação e as 
classes médias apresentam os menores.
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histórico surge como espaço predomi-
nantemente médio-misturado, o que evi-
dencia uma popularização da região em 
relação aos dados do Censo de 2000. A 
mancha de elite no mapa do centro ex-
pandido se situa a sudoeste do centro 
histórico – a região de Higienópolis, Pi-
nheiros, Jardins, Morumbi, entre outros 
bairros –, tendo agregado, de 2000 para 
2010, regiões na direção do ABC paulista, 
expansões do Morumbi e a Vila Leopol-
dina, que experimentou um boom imo-
biliário neste século. 

Nessa região do sudoeste localizam-
-se, contudo, dois enclaves de tra-
balhadores manuais no território 

da elite, as duas únicas favelas de grande 
porte localizadas dentro dos limites do 
centro expandido, Paraisópolis a oeste 
e o complexo Heliópolis-São João Clí-
maco a sudeste. Num fenômeno oposto, 
as regiões do Tatuapé e de Santana são 
também espaços de elite de pequenas 
dimensões a leste e a norte do território 
de concentração da elite. E os centros de 
Guarulhos e Mogi das Cruzes, a nordeste 
e a leste, respectivamente, aparecem co-
mo médios-altos. Em Guarulhos, houve 

esqueleto de prédio na 
Vila leopoldina, zona 
oeste de São Paulo, em 
primeiro plano. ao fundo, 
prédios novos que 
surgiram durante o boom 
imobiliário dos primeiros 
anos deste século

apresenta em média a residência de 71,6% 
da população pertencente às classes de 
trabalhadores manuais (qualificados e 
não qualificados), trabalhadores manuais 
de rotina de nível baixo e técnicos e su-
pervisores. A renda relativa nessas áreas 
estava entre média e baixa. A população 
contava com elevada presença de pretos 
e pardos (40%), vivendo predominante-
mente em casas (9% em apartamentos) 
com condições de infraestrutura próxi-
mas da média da metrópole (dependendo 
do indicador, até superiores).

Na configuração geográfica da Grande 
São Paulo revelada pelo Censo de 2010, 
os espaços médios-baixos-misturados 
se situam nas regiões periféricas, “em-
bora com descontinuidades espaciais e 
substancial presença de espaços médio-
-misturados, em especial na zona leste 
do município de São Paulo”. O centro 

Projeto
ceM – centro de estudos da Metrópole (nº 13-07616-7); 
Modalidade centros de Pesquisa, inovação e Difusão 
(cepid); Pesquisadora responsável Marta arretche 
(FFlcH-USP); Investimento 7.124.108,20 (para todo o 
projeto) (FaPeSP).

artigo científico
MaRQUeS, e. estrutura social e segregação em São Pau-
lo: transformações na década de 2000. DADOS-Revista 
de Ciências Sociais. v. 57, n. 3, p. 675-710. 2014.

uma popularização de áreas não muito 
distantes do centro. 

O estudo de Marques se insere numa 
pesquisa mais ampla e de longa duração 
do CEM. O livro previsto para maio dia-
loga com São Paulo: Segregação, pobreza 
e desigualdade, organizado por Marques 
e pelo economista Haroldo Torres, lan-
çado em 2005 pela editora Senac. Ba-
seado em dados do Censo de 2000, esse 
volume, como o próximo, é composto 
de capítulos coordenados entre si sobre 
temas como crescimento demográfico, 
segregação, condições de acesso a polí-
ticas públicas, entre outros. Agora foram 
incluídas também as dimensões associa-
das ao mercado de trabalho, à raça e à 
mobilidade urbana. n
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Carlos Fioravantti

A invenção de Manoel de Abreu 

permitiu a detecção de casos precoces 

de tuberculose

memória

em 1922, ao voltar de uma temporada de sete anos 
trabalhando como médico em Paris, Manoel Dias  
de Abreu encontrou a cidade do Rio de Janeiro 

acossada por uma dramática epidemia de tuberculose.  
O que ele viu reforçou sua crença de que o controle da 
tuberculose só seria possível por meio do diagnóstico em 
massa da população. Os doentes chegavam aos hospitais  
em estado grave, quando o tratamento e o isolamento eram 
inúteis para conter a morte iminente. Abreu pouco pôde 
fazer naquele momento, mas retomou o trabalho iniciado 
na França para desenvolver uma técnica de diagnóstico 
precoce de tuberculose de uso amplo e baixo custo.  
No antigo Hospital Alemão, onde chefiava o serviço de 
radiologia, com um aparelho que havia criado, ele 
conseguiu finalmente em 1936 as primeiras imagens  
nítidas que lhe permitiam ver sinais de tuberculose  
ainda não detectados por outras técnicas de diagnóstico.

Os engenheiros da Casa Lohner, uma subsidiária  
da Siemens no Rio, construíram os primeiros aparelhos  
a partir de desenhos do próprio médico, mas não 

retratos dos 
pulmões
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hospital, Abreu se 
aprofundou na radiologia 
dos pulmões, criou a 
densimetria, uma técnica 
para medir as diferentes 
densidades do pulmão, e 
imaginou que a fotografia da 
tela fluorescente do aparelho 
de raios X poderia ser um 
meio de diagnóstico de 
baixo custo. “Infelizmente, 
obstáculos técnicos o 
impediram de desenvolver a 
abreugrafia já em 1919”, 
observa Rubens Bedrikow, 
professor da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, em um 
artigo no Jornal de Radiologia. 
Depois de construir uma 
máquina segura, Abreu 
trabalhou pelo uso intensivo 
do novo método no combate 
à tuberculose. Segundo 
Bedrikow, em apenas duas 
semanas de uso, o primeiro 
aparelho, instalado em  
um centro de saúde do Rio,  
foi usado para examinar  
758 pessoas e detectou  
44 com lesões pulmonares. 

A técnica, por ser simples, 
de baixo custo e permitir  
a identificação também  
de sinais de câncer e 
doenças do coração, 
rapidamente  
se disseminou e foi 
incorporada pelos serviços 
públicos de saúde do Brasil  
e de outros países. Seu  
uso intensivo foi criticado  
e limitado, até que a 
exigência da abreugrafia 
para matrícula escolar  
e emprego foi abolida  
no fim da década de 1970.  
Muito homenageado e 
indicado três vezes para o 
Prêmio Nobel, Abreu 
publicou livros de poesias, 
alguns ilustrados por  
Di Cavalcanti e outros por 
ele próprio. Por ironia, 
tratando-se de um 
pneumologista, morreu  
de câncer de pulmão em 
1962. Era um fumante 
incorrigível.  n

Cartaz de uma 
das campanhas 

contra a 
tuberculose e a 

foto preferida 
de Abreu

nome oficial de abreugrafia 
em 1939, como decisão 
unânime dos médicos  
que participaram do  
I Congresso Nacional de 
Tuberculose. A abreugrafia 
permitiu o diagnóstico  
e o tratamento precoce de 
pessoas com tuberculose 
que, embora sem sintomas, 
poderiam transmitir a 
doença para outras, desse 
modo ajudando a conter  
a disseminação da doença, 
controlada efetivamente 
com o uso de antibióticos,  
a partir da década de 1950. 
Quem tem mais de 40 anos 
talvez ainda encontre  
sua própria abreugrafia 
perdida em alguma gaveta 
ou entre os documentos 
pessoais dos pais, porque 
durante muitas décadas 
esse era um exame 
obrigatório para matricular 
as crianças nas escolas  
e ao ingressar em um 
emprego novo.

Paulista nascido em 1892, 
Abreu viveu em Lisboa e 
Paris depois de se formar 
pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. No 
Nouvel Hôpital de la Pitié, 
ele desenvolveu novas 
técnicas para fotografar 
peças cirúrgicas e, usando 
os então recém-descobertos 
raios X, identificou um caso 
de tuberculose que tinha 
escapado aos exames de seu 
chefe, um médico muito 
mais experiente. Em outro Fo
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Homens 
aguardam para 

fazer o exame 
(ao lado)  

e a primeira 
abreugrafia,  

de 1936

acreditavam que iriam 
funcionar. Combinando as 
técnicas de radiologia e de 
fotografia, a máquina emitia 
um feixe de raios X, que 
sensibilizava uma tela que  
se tornava fluorescente e 
produzia uma imagem 
visível a olho nu, captada 
por uma câmera fotográfica. 
“A imagem era registrada 
em filmes de 35 milímetros, 
muito mais baratos que os 
em voga naquele momento, 
de 30 x 40 centímetros,  
típicos de outros processos 
concorrentes, como a 
radiografia”, relatou o 
jornalista e historiador 
Oldair de Oliveira no livro  
O mestre das sombras – Um 
raio X histórico de Manoel  
de Abreu, editado em 2012 
pela Sociedade Paulista  
de Radiologia. “Apesar da 
menor dimensão do filme,  
o registro era plenamente 
eficaz para o diagnóstico, 
bastando o uso do 
negatoscópio ou de uma 
lente de aumento.”

Chamado pelo próprio 
Abreu de roentgenfotografia, 
o novo método ganhou o 
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Com apenas seis anos  

de existência,  

Cia. Hiato coleciona 

prêmios com 

investigações sobre 

lacunas de 

entendimento

o que uma pessoa fala é diferente do que outra pessoa 
ouve. Uma cena chega ao público diferente de como 
saiu dos atores em cima do palco, que por sua vez tam-

bém expressaram algo ligeiramente diferente do que foi es-
crito no texto. Os oito artistas que formam a jovem Cia. Hiato 
querem sondar essas lacunas de entendimento que, no limite, 
são a origem de muitas questões do mundo contemporâneo 
– intolerância e preconceito, por exemplo. Apenas seis anos 
depois do espetáculo de estreia, Cachorro morto, eles colecio-
nam prêmios, se afirmam como um dos grupos inovadores do 
teatro brasileiro e continuam se perguntando: o que há entre 
o que vemos e o que entendemos?

A abordagem pode parecer cerebral demais para um grupo 
de artistas, a quem o senso comum costuma atribuir métodos 
mais intuitivos. Mas na Hiato é ao contrário. O ponto de par-
tida dos processos é teórico. “Eu faço uma provocação inicial, 
uma pergunta, e peço para que os atores respondam com ce-
nas”, diz o diretor e dramaturgo Leonardo Moreira, mestre 
em artes cênicas pela Universidade de São Paulo (USP). Um 
exemplo: “Como seria uma dramaturgia que funcionasse da 
mesma maneira que a memória?”. Essa foi a pergunta que 
deu origem a O jardim (2011), um dos espetáculos mais fes-

Lucas Pretti

Arte

Dramaturgia cúmplice

Thiago Amaral  
em 02 Ficções 
(2012): trabalho, 
ainda sendo 
aperfeiçoado, 
questiona os 
limites da ficção
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Fernanda Stefanski  
em Ficção (2011): 
monólogos em que   
os atores contam  
e dramatizam 
experiências pessoais

tejados do grupo e o mais 
encenado até hoje.

Na sala de ensaio as res-
postas dos atores, normal-
mente autobiográficas, vão 
sendo discutidas, testadas, 
desdobradas, dissolvidas e 
estruturadas como esque-
mas, módulos que se unem 
uns aos outros e compõem 
uma narrativa fragmenta-
da e una ao mesmo tempo 
– que termina na cabeça do 
espectador. Essa sensação 
de incompletude, o hiato 
e as falhas propositais de 
comunicação têm rendido 
comentários como o do crí-
tico Nelson de Sá, da Folha 
de S.Paulo: “O trabalho da 
Hiato aponta para o risco e 
resulta em simplicidade e 
inventividade, com grandes 
achados”.

A reunião de Luciana Paes, Maria Amélia Fa-
rah, Thiago Amaral, Aura Cunha, Aline Filóco-
mo, Fernanda Stefanski e Paula Picarelli, que 
formariam a Cia. Hiato (todos bacharéis em artes 
cênicas, formados na USP), se deu pela primei-
ra vez em 2008, para a montagem de Cachorro 
morto, peça que explora o pensamento mate-
mático de um garoto autista. Os ingressos se 
esgotaram, houve temporada extra no Sesc da 
avenida Paulista e a classe teatral se surpreen-
deu. Os próprios artistas se convenceram de que 
deveriam continuar e formaram oficialmente 
a companhia para montar Escuro (2009), que 
investigou outros bloqueios de comunicação, 
com personagens cegos, surdos e mudos em uma 
peça ambientada ao redor de uma piscina (que 
também estava em cena). Recebeu mais de 10 
indicações aos principais prêmios do país e le-
vou três (melhor autor, melhor cenário e melhor 
figurino) no Prêmio Shell 2010. 

Dois anos depois, o quadrado cheio de caixas 
de papelão que formava o cenário de O jardim no 
Sesc Belenzinho deixaria com o espectador a de-
cisão de onde assistir a peça – e portanto a partir 
de quais elementos montar o quebra-cabeça nar-
rativo. Histórias de várias gerações de uma família 
se sobrepõem, se contradizem, se autocompletam 
e se confundem, e novamente o hiato entre elas 
é o que se forma na cabeça do público. Mais dois 
Prêmio Shell 2011 (melhor autor e melhor cená-
rio), além de quase 20 indicações a outros prêmios.

“Os atores e atrizes da Cia. Hiato têm de lidar 
com a ‘falha’ da dramaturgia; com os hiatos de 
comunicação. A dramaturgia se constrói não pelo 
que o texto conta, mas pelo que deixa de explicar, 

quase de modo intersticial”, escreveu Milena Mo-
reira Filócomo em sua dissertação de mestrado 
no Instituto de Artes da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). “Com esses elementos presen-
tes e basilares para a cena atual, a estrutura da 
máquina teatral fica em evidência.”

As duas outras peças já montadas pela Hiato 
ainda estão em processo. Ficção (2011) são seis 
monólogos (uma hora para cada um) em que os 
atores contam e dramatizam experiências pessoais 
ao ponto de confundir o público entre o que é real 
e o que é inventado. Para ter ideia da seriedade, o 
ator Thiago Amaral traz o próprio pai ao palco para 
reconstruir a memória de uma festa de sua infância.

Em O2 ficções (2012), é aprofundado o ques-
tionamento sobre os limites da ficção. “02 ficções 
ainda não deu certo, estamos dando a essa pes-
quisa o tempo que ela necessita”, conta o diretor. 
A peça nunca foi encenada da mesma maneira 
– nas temporadas no Sesc Pompeia e no festival 
belga KunstensFestivaldesArts –, o que gerou 
certa desconfiança da crítica, que já não aceita 
da Hiato menos do que acertos.

Leonardo Moreira se preocupa em proteger a 
companhia da cobrança por excelência e inova-
ção e busca manter a equipe no trilho dos estudos 
e da experimentação de novas linguagens. O pro-
jeto Restauração das horas, em curso, criará um 
novo espetáculo a partir de 02 ficções. “Fomos 
sempre muito francos no palco, mostramos o que 
tínhamos para mostrar”, diz. É a isso que o dire-
tor atribui a recepção tão festiva e o tamanho 
reconhecimento para tão pouco tempo de traba-
lho. Parece que crítica e público entenderam o 
que a companhia está querendo dizer. nFo
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A pós diversas tentativas atrapalhadas e he-
sitantes para reservar um horário livre na 
agenda, finalmente conseguiram marcar 

um encontro num restaurante no centro da cidade 
de São Paulo. Frequentado por um público mais 
velho ou de meia-idade, o ambiente era tradicio-
nal, com antigos cartazes de Paris decorando as 
paredes; lustres e luminárias em estilo belle épo-
que criavam um clima íntimo e aconchegante; 
taças de cristal e talheres de prata perfeitamente 
dispostos sobre mesas cobertas com uma toalha 
branca fina com motivos em renda; o cardápio 
francês mantinha-se irretocável, preservando, 
para preparar o apetite dos clientes, aperitivos 
clássicos. Pedro estava alinhado, usava um paletó 
de corte fino, sobre uma camisa polo listrada para 
aquela noite abafada, combinando com a calça so-
cial; a luz baixa do recinto não permitia discernir 
as cores de sua roupa, de modo que o conjunto 
harmonizava-se numa tonalidade geral escura. 
Chegou antes, como prezam os bem-educados; 
estava ansioso, aguardava a entrada de Clara. 

Enquanto esperava, Pedro tomava uma taça 
de prosecco bem gelado, mastigando com parci-
mônia um bastãozinho de cenoura fatiada. Veio 
à mente que tinham decidido se encontrar nesse 
restaurante por conta dos comentários brinca-
lhões que faziam na lanchonete do Instituto de 
Física quando, ainda jovens, eram graduandos 
de bermuda, camiseta e chinelo, obrigados a se 
contentar com meros salgadinhos murchos, frios 
e borrachudos. Clara, com manuseio esmerado de 
um garfo e faca de plástico descartável, fantasia-
va que aquela coxinha surrada parecia um confit 
de canard. Pedro indescritivelmente encantava-

-se com aqueles gestos delicados. Não sabia se 
de fato as pessoas de fina estirpe seguravam os 
talheres daquele jeito. Mas admirava-a, e isso o 
satisfazia. Vivia prometendo que um dia, quan-
do tivesse grana, levaria Clara para jantar onde 
hoje, quase vinte anos depois, estava bem posto 
e a aguardando.

O celular de Pedro vibrou. Uma mensagem de 
Clara: “Me atrapalhei!!! Saindo daqui a pouco do 
trabalho. Trânsito deve tah pesado. Meia hora 
chego!!! rs... J”.

Viviam juntos no campus da universidade. 
Passavam horas na biblioteca estudando para 
os exames. Tinham temperamento ameno, bem 
diferente da excitação juvenil de seus colegas de 
classe, não gostavam das baladas e cervejadas pro-
movidas pelo centro acadêmico. Preferiam uma 
espécie de disciplina quase monástica que foram 
criando pouco a pouco conforme amadureciam; 
sempre se ajudavam para conseguir entender e 
solucionar alguma questão que o professor com 
sotaque do leste europeu tinha deixado incon-
clusa. Depois de fazerem intermináveis listas de 
exercício, costumavam caminhar pelos bosques 
do campus para mudar de registro e relaxar um 
pouco suas mentes pensantes: ficavam a maior 
parte do tempo em silêncio ouvindo o vento que 
mexia a copa das árvores, o canto a esmo de um 
passarinho que vez por outra ciscava gravetos 
invisíveis; ou reparando na trilha que as formigas 
desenhavam no meio da mata até se perderem 
de suas vistas. Desfrutavam de uma intimidade 
que não precisava se justificar; eles a viviam. Ao 
mesmo tempo, os resultados acadêmicos positi-
vos que foram acumulando, como o convite de 

conto

Um jantar
Bruno Simões
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maquinário de produção de alimentos; por uma 
série de contingências, acabou se especializan-
do em finanças corporativas na parte de fusões 
e aquisições empresariais.

Às vezes Clara digitalizava uma foto antiga dos 
dois deitados debaixo de uma árvore, cercados de 
livros e papéis esparramados pelo gramado. Pe-
dro não conseguia acreditar que aqueles registros 
ainda existiam. Parecia que o fascínio nutrido no 
passado por Clara estava intacto. Contribuindo 
com aquele festival de reminiscências, Pedro en-
controu, dentro de um caixote na sua sala de tra-
balho, umas folhas amontoadas de exercícios de 
mecânica dos fluidos com a caligrafia de ambos. 
Clara havia desenhado umas setas com caneta 
vermelha, em que riscava com um x o resultado 
obtido por Pedro e marcava no final da conta: 
“não é assim, burro, É ASSIM!!!”. Mesmo que 
estivessem um pouco receosos de vasculharem a 
vida pessoal do outro, acabaram descobrindo que 
nenhum dos dois tinha se casado, tiveram apenas 
alguns relacionamentos pouco duradouros e na-
da promissores. Mas não queriam entrar nesses 
detalhes íntimos. Mais importante era reavivar 
aquele passado e reunir forças para de alguma 
maneira refazer sua intimidade.

Outra mensagem: “Não vai dar, saindo agora 
do trampo, to pregada, sorry... :(((”. E Pedro res-
pondeu: “Fazer o quê...”.

Não sabia o que fazer. Olhou para os lados sem 
ver nada. Nas outras vezes que tinha ido àquele 
restaurante, Pedro sempre pedia o mesmo prato. 
Fez sinal para o garçom. Ia querer o canard a qua-
tre poivres, que, para sua surpresa, não constava 
mais do cardápio. Lembrou-se dos salgadinhos 
que ele e Clara comeram na graduação. Aquela 
chance de se reencontrarem parecia se dissipar 
com o mesmo descaso do afastamento inicial, 
quando, uma vez formados, passaram a se en-
veredar em carreiras muito distintas. O garçom 
sugeriu o pato com laranja, segundo ele, muito 
apreciado pelos clientes e que não deixava a de-
sejar o pato com pimentas. Pedro deu um último 
gole no espumante já meio morno de tanto es-
perar por Clara. Disse ao garçom que ia pensar 
mais um pouquinho. E tentou mais uma vez, en-
viando outra mensagem a Clara: “Não quer que 
eu passe num boteco aqui perto e compre umas 
coxinhas pra gente???” .

professores para serem seus auxiliares, indica-
vam que tudo ia muito bem assim.

Já perto de se formar, Clara sentia-se inclina-
da a fazer um mestrado em ergonomia no curso 
de engenharia de produção. Clara surpreendia 
Pedro com suas escolhas ousadas, mais volta-
das para o conhecimento aplicado, seu “lance 
era mais prático”, dizia ela. Ao passo que Pedro, 
talvez por ser um pouco mais retraído, preferia 
as assim chamadas “ciências puras”. Trabalhar 
com fórmulas que, por sua vez, se desdobravam 
em equações de um mundo paralelo de fusões 
nucleares e energia cinética atraía Pedro que, 
como que levado pelo movimento inercial da sua 
formação, mostrava-se cada vez mais ingressado 
na carreira de pesquisador. Aos poucos, foram 
se vendo cada vez menos. As cobranças de seus 
respectivos orientadores na pós-graduação, os 
prazos apertados para apresentação de relató-
rios de pesquisa, os resultados que não atingiam 
o planejamento de seus projetos foram os afas-
tando daquela convivência contínua. 

Mais uma mensagem. Era Clara novamen-
te: “Pintou encrenca. Terminando planilha pro 
chefe... saindo daqui a pouquinho;)))”. E Pedro 
respondeu: “Ok :)))” O garçom lhe perguntou se 
gostaria de fazer o pedido, ao que Pedro respon-
deu que esperaria mais um pouco, pedindo ainda 
a carta de vinhos para passar o tempo.

Começou a se incomodar com aquela demora. 
Haviam prometido que naquela noite abandona-
riam tudo que não fosse os dois. Como nos tempos 
de faculdade, iriam se permitir fugir da correria 
do dia a dia, dos compromissos profissionais, 
reservariam o momento para si, sem nenhuma 
interferência, por breve que fosse. 

Após terem se redescoberto virtualmente nas 
redes sociais, ficaram empolgados com a pos-
sibilidade de reconstituição daquela afinidade 
inconclusa de fim de juventude que tinha se per-
dido sem maior explicação, mero efeito do que ia 
aparecendo em tom de cobrança na vida de cada 
um. Passavam horas nos chats relembrando os 
momentos calmos e de cumplicidade que cultiva-
ram ao longo da graduação, vendo-se agora, com 
certo desengano, confrontados com exigências 
sufocantes de suas ocupações. Como previsto, 
Pedro tornou-se professor do Instituto de Física 
e coordenava uma equipe voltada para a pesquisa 
de núcleos pesados. Clara já estava trabalhan-
do na quarta empresa, no setor de compras de b
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Na última década, a arqueologia 
aplicada ao licenciamento 
ambiental, chamada de 
empresarial ou preventiva, 
prosperou no país impulsionada 
por grandes obras de 
infraestrutura. A demanda 
crescente de mão de obra 
especializada tem criado novas 
oportunidades para arqueólogos 
até então acostumados com  
a pesquisa acadêmica. Embora  
a essência do trabalho seja  
a mesma, a arqueologia 
empresarial requer 
conhecimentos específicos com 
ênfase, por exemplo, no processo 
de licenciamento ambiental.  
O problema é que são raros os 
cursos acadêmicos que oferecem 

especialização para o pesquisador 
que deseja seguir nesse ramo  
da arqueologia. Pensando nisso,  
a Universidade do Vale do Paraíba 
criou uma pós-graduação lato 
sensu em arqueologia preventiva. 
O curso, de 21 meses de duração, 
terá início este ano e será 
destinado a alunos graduados  
ou pós-graduados em arqueologia 
e áreas correlatas, tais como 
história, geografia, geologia, 
arquitetura, engenharia civil, 
biologia e gestão ambiental. 

“O objetivo é tornar esses 
profissionais aptos a identificar  
e reconhecer sítios arqueológicos 
das mais diversas categorias  
e também lidar com as fases  
do licenciamento ambiental”, 

conta o arqueólogo Wagner 
Bornal, coordenador do curso.
Atualmente, apenas cursos  
de graduação em arqueologia 
oferecem algumas noções sobre  
a atividade, cabendo às empresas 
do setor a responsabilidade de 
treinar os profissionais para 
exercer essa tarefa. “Ainda assim, 
a graduação não aborda  
com profundidade questões 
específicas da arqueologia 
preventiva”, diz Bornal. Por isso,  
a grade curricular incluirá 
disciplinas como prevenção  
e gestão do patrimônio 
arqueológico, educação 
patrimonial e tecnologias 
computacionais aplicadas à área. 
O curso foi elaborado a partir  

oportunidades 

Para suprir a demanda
universidade cria curso de pós-graduação em arqueologia preventiva  
com o objetivo de capacitar novos profissionais
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empreendedorismo 

Caminho inovador
imempreende, do instituto de matemática e estatística da usp, 
quer transformar ideias em produtos

Alunos, ex-alunos  
e docentes do 
Instituto de 
Matemática e 
Estatística da 
Universidade de São 
Paulo (IME-USP) 
contam desde 
dezembro do ano 
passado com um 

instrumento de apoio para 
transformar ideias e projetos 
inovadores em um empreendimento 
comercial. O IMEmpreende foi 
criado como um grupo de interesse 
em empreendedorismo para 
conectar pessoas que compartilham 
da mesma cultura acadêmica e 
ajudá-las em seus projetos. “Existe 
na universidade muita pesquisa 
aplicável, de grande qualidade, que 
não encontra caminho para 
transformar-se em produto”, diz 
Paulo Salem, ex-aluno do curso de 
ciência da computação do IME e 
diretor-executivo do 
IMEmpreende. “Boa parte do 
conhecimento que poderia gerar 
valor econômico, como softwares 
criados com o uso de sofisticadas 
teorias de inteligência artificial, se 
perde porque não há incentivo 
suficiente para que se torne um 
produto.” Salem deu vazão a seu 
lado empreendedor aos 17 anos, 
quando criou o SmartNote, em 
resposta a um desafio lançado pela 
então revista Informática Exame, 
atualmente Info Exame, de criar o 
melhor aplicativo para post-its 
(pequenos adesivos usados para 
lembrar de tarefas e compromissos).  

O objetivo do IMEmpreende é 
fomentar a transformação de 
conhecimento em tecnologia e 
produtos por meio da promoção de 

encontros e trocas entre os 
membros, bem como destes com 
investidores, por exemplo. Por 
enquanto a comunicação entre os 
membros se dá principalmente por 
uma lista de e-mail (https://groups.
google.com/forum/#!forum/
imempreende), na qual já se 
inscreveram 51 pessoas. Dessas,  
35 participaram da primeira reunião 
do grupo, no fim do ano passado. 
“No IME existe a Empresa Júnior, 
mas tradicionalmente não focada 
nessa ideia de empreendedorismo, 
de fomentar startup”, diz Salem, 
que após a sua graduação em 2005 
entrou no programa de doutorado 
direto na USP em ciência da 
computação, com dupla titulação 
também pela Université Paris-Sud 
(França). “Quando terminei meu 
doutorado, em 2012, resolvi dedicar 
meu tempo ao empreendedorismo”, 
relata Salem. Foi quando ele teve a 
ideia de criar o portal Liberalis 
(http://liberalis.biz), voltado para 
profissionais liberais e autônomos, 
a exemplo de médicos, psicólogos, 
advogados, marceneiros e 
arquitetos, que querem divulgar 
seus currículos ou portfólios de 
trabalhos. “O software é totalmente 
automatizado. Se o profissional 
colocar poucas informações, por 
exemplo, será gerada uma página 
adequada aos dados disponíveis.”

O site foi lançado em julho de 
2012 com opções básicas e com o 
tempo algumas modificações foram 
feitas. “No começo só podia colocar 
o currículo quem pagasse, mas no 
meio do caminho mudei o modelo 
de negócios”, relata Salem. O 
sistema tem registrado atualmente 
cerca de 2.500 profissionais, mas os 
pagantes ainda são muito poucos.

da proposta das empresas  
que atuam no setor, ao 
perceberem a carência de 
profissionais no mercado. 

Bornal explica que  
o pesquisador interessado  
em migrar para a arqueologia 
preventiva continuará utilizando 
todas as habilidades e 
conhecimentos já aprendidos.  
“O diferencial está na forma  
como se relacionam a pesquisa 
científica e o cronograma  
das obras”, diz ele. A finalidade  
da arqueologia empresarial  
é avaliar os impactos que  
os empreendimentos podem 
ocasionar sobre os testemunhos 
do passado e indicar as melhores 
medidas para evitar, mitigar  
ou compensar esses impactos.  
A arqueologia praticada na 
academia geralmente parte  
de um problema, que pode ser 
resolvido a longo prazo. Algumas 
linhas de pesquisa chegam  
a durar décadas, preocupadas 
apenas com questões de fundo 
científico. Já a empresarial,  
além dos prazos mais curtos, está 
atrelada a um contexto maior, que 
envolve os meios biótico, cultural, 
social e econômico.

A expansão da arqueologia  
no país começou em 1986, quando 
uma resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) determinou que  
a atividade fizesse parte dos 
estudos de impacto ambiental.  
Até então, ela era restrita à 
pesquisa acadêmica e somente  
o setor de energia elétrica era 
obrigado, por lei, a contratar 
arqueólogos de universidades  
ou museus para resgatar materiais 
de sítios que pudessem sofrer 
danos em obras, principalmente 
de hidrelétricas. A nova  
medida possibilitou o início  
da profissionalização da atividade, 
que ainda aguarda pela 
regulamentação.Fo
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