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A comunidade de astrofísicos de São 
Paulo deseja já há muito tempo au-
mentar a produção científica e o 

tamanho da pós-graduação na área, obter 
mais horas de observação nos principais 
telescópios do mundo e conseguir maior 
inserção e reconhecimento internacional. 
Embora essas aspirações venham se reali-
zando, agora o objetivo é ir além: espera-se 
um salto qualitativo sem precedentes com 
o desenvolvimento de projetos realizados 
em parceria com consórcios de universi-
dades do exterior e a participação em ob-
servatórios em construção ou expansão na 
América do Sul e na Europa. Para tanto, a 
FAPESP investirá cerca de R$ 200 milhões 
nos próximos 10 anos, que deverão propiciar 
as condições para tornar São Paulo um polo 
internacional de astronomia.

A estratégia é unir-se aos que melhor 
fazem astrofísica no mundo e dividir com 
eles o custo de empreendimentos caros. 
Foi o que fizeram os pesquisadores de São 
Paulo ao fechar um acordo em torno de 
quatro grandes projetos que garantem a 
participação dos astrônomos em traba-
lhos na fronteira do conhecimento sobre 
os quais pouco se sabe, como, por exemplo, 
a natureza da matéria e da energia escuras. 
O Giant Magellan Telescope (GMT), de 
24,5 metros – que será o maior telescópio 
terrestre em 2021, quando ficará pronto 
–, o Cherenkov Telescope Array (CTA), 
o Javalambre Physics of the Accelerating 
Universe Astrophysical Survey (J-PAS) e 
o Large Latin American Milimeter Array 
(Llama) são projetos de pesquisa ambicio-
sos, nos quais o Brasil entra como parceiro 
de vários países. 

Os astrofísicos paulistas representam 
um terço da comunidade no país e res-
pondem por 50% da produção científica 
da área. Além das quatro iniciativas ci-
tadas, há várias outras, que também re-
cebem financiamento da FAPESP e de 

outras agências de fomento. Ao olhar o 
conjunto de projetos, é fácil ver que to-
dos contribuirão para o avanço do setor. 
Uma das boas consequências de todo esse 
investimento é o fato de que o país estará 
bem aparelhado para fazer boa ciência 
astronômica pelos próximos 15 anos, se-
gundo avaliam os pesquisadores. O editor 
especial Marcos Pivetta conta essa histó-
ria a partir da página 18.

Outro investimento que traz contribui-
ções relevantes para a pesquisa científica 
é a multiplicação de projetos de digitaliza-
ção de acervos de bibliotecas, arquivos e 
museus, relata o editor de Política, Fabrício 
Marques (página 32). O que só era possível 
conhecer por meio de visitas agendadas, 
in loco, hoje se faz com tranquilidade a 
distância. Não há novidade nisso – o que é 
novo é o resultado desse esforço. A disse-
minação dos acervos digitalizados facilita 
o trabalho do pesquisador, potencializan-
do a qualidade da busca ou permitindo 
conhecer remotamente a amplitude dos 
documentos disponíveis. Os novos pes-
quisadores já estão sendo formados nesse 
contexto de maior acesso às informações.

As facilidades da comunicação trazem 
também notícias pouco alvissareiras. Es-
tudo realizado por centros de pesquisa do 
Brasil e da Suíça utilizando imagens de 
satélite indica que a Caatinga perdeu 9 
milhões de hectares de vegetação nativa 
entre 1990 e 2010. O desmatamento está 
associado à agropecuária e ao uso de ma-
deira como fonte de energia em residên-
cias e indústrias, conta o editor especial 
Carlos Fioravanti (página 46). Dos seis 
biomas brasileiros, a Caatinga está entre 
os que recebem menos atenção, embora 
sua área se estenda por 10 estados, qua-
se todos no semiárido nordestino. Talvez 
esse trabalho ajude a jogar luz sobre a 
rica diversidade biológica da região e as 
transformações pelas quais tem passado.

Os próximos 15 anos
Neldson Marcolin  |  editor-chefe

celso lafer
Presidente

eduardo Moacyr Krieger
vice-Presidente

coNSElho SUPErIor

celso lafer, eduardo Moacyr Krieger,  
fernando ferreira costa, horácio lafer Piva, 
joão grandino rodas, Maria josé soares Mendes 
giannini, Marilza vieira cunha rudge,  
josé de souza Martins, Pedro luiz Barreiros 
Passos, suely vilela saMPaio, yoshiaKi naKano

coNSElho técNIco-AdMINIStrAtIvo

carlos henrique de Brito cruz
diretOr científicO

joaquiM j. de caMargo engler
diretOr AdministrAtivO

coNSElho EdItorIAl
carlos henrique de Brito cruz (Presidente), caio túlio costa, 
eugênio Bucci, fernando reinach, josé eduardo Krieger, 
luiz davidovich, Marcelo Knobel, Marcelo leite,  
Maria hermínia tavares de almeida, Marisa lajolo, Maurício 
tuffani, Mônica teixeira

coMItê cIENtíFIco
luiz henrique lopes dos santos (Presidente),  
anamaria aranha camargo, carlos eduardo negrão,  
celso lafer, fabio Kon, francisco antônio Bezerra 
coutinho, joaquim j. de camargo engler, josé roberto de 
frança arruda, josé roberto Postali Parra, lucio angnes, 
Marie-anne van sluys, Mário josé abdalla saad, Paula 
Montero, roberto Marcondes cesar júnior, sérgio robles 
reis queiroz, Wagner caradori do amaral, Walter colli

coordENAdor cIENtíFIco
luiz henrique lopes dos santos

dIrEtorA dE rEdAção  alexandra ozorio de almeida

EdItor-chEFE  neldson Marcolin

EdItorES  fabrício Marques (Política), Marcos de oliveira 
(Tecnologia), ricardo zorzetto (Ciência); carlos fioravanti e 
Marcos Pivetta (Editores espe ciais); Bruno de Pierro e dinorah 
ereno (Editores-assistentes)

rEvISão  daniel Bonomo, Margô negro

ArtE  Mayumi okuyama (Editora), ana Paula campos (Editora 
de infografia), Maria cecilia felli e alvaro felippe jr. (Assistente)

FotógrAFoS  eduardo cesar, léo ramos

MídIAS ElEtrôNIcAS  fabrício Marques (Coordenador)
 
INtErNEt  Pesquisa FAPESP online
Maria guimarães (Editora)
rodrigo de oliveira andrade (Repórter)  

rádIo  Pesquisa Brasil
Biancamaria Binazzi (Produtora)

colAborAdorES  alexandre affonso, alexandre teles, 
alice giraldi, daniel Bueno, daniel Kondo, elisa carareto, 
evanildo da silveira, fabio otubo, francisco Bicudo,  
igor zolnerkevic, juliana sayuri, liliana laganá, Márcio ferrari, 
orlando Margarido, Patrícia Birman, renato Moriconi,  
yuri vasconcelos

é ProIbIdA A rEProdUção totAl oU PArcIAl  
dE tExtoS E FotoS SEM PrévIA AUtorIzAção

PArA FAlAr coM A rEdAção  (11) 3087-4210
cartas@fapesp.br

PArA ANUNcIAr  Midia office - júlio césar ferreira  
(11) 99222-4497   julinho@midiaoffice.com.br 
Classificados: (11) 3087-4212   publicidade@fapesp.br

PArA ASSINAr  (11) 3087-4237  assinaturaspesquisa@fapesp.br

tIrAgEM  43.200 exemplares
IMPrESSão  Plural indústria gráfica
dIStrIbUIção  dinaP

gEStão AdMINIStrAtIvA  instituto unieMP

PESQUISA FAPESP  rua joaquim antunes, no 727,  
10o andar, ceP 05415-012, Pinheiros, são Paulo-sP

FAPESP  rua Pio Xi, no 1.500, ceP 05468-901,  
alto da lapa, são Paulo-sP

 
secretaria de desenvolviMento econôMico,  

ciência e tecnologia  
govErNo do EStAdo dE São PAUlo

issn 1519-8774

fundação de aMParo à Pesquisa do estado de são Paulo 


