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Dispersão pela água
No Pantanal, quando as árvores debruçadas sobre os rios deixam cair 

frutos, entram em ação os peixes. Um deles é a piraputanga (Brycon 

hilarii), no centro da foto, que conseguiu capturar um figo silvestre em rio 

da região de Bonito. Como parte do projeto Peixes de Bonito, o biólogo 

José Sabino investiga o papel desses animais na manutenção das matas 

ciliares. Sempre em movimento, garantem a dispersão das sementes ao 

longo do rio, por comer em um ponto e defecar em outro.

Imagem enviada por José Sabino, professor da Universidade Uniderp

FotolAb

Sua pesquisa  
rende fotos bonitas?  
Mande para 
imagempesquisa@
fapesp.br  
Seu trabalho poderá 
ser publicado na 
revista.

o CoNheCiMeNto eM iMageNS
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Retorno de bolsistas

  
Essa é uma discussão urgente! As agências 
de fomento exigem o retorno de alunos e 

pesquisadores, mas as universidades não os 
absorvem. As regras precisam ser repensadas.
Juliana Faria 

Brucelose

  
A nota “Novo teste para detecção de bru-
celose humana” (edição 267) deixou de 

fazer menção à colaboração dos pesquisado-
res do Laboratório de Doenças Bacterianas 
da Reprodução do Instituto Biológico (LDBR-
-IB), a qual foi fundamental para que os pes-
quisadores do Instituto Adolfo Lutz pudessem 
implementar o diagnóstico da brucelose hu-
mana com a técnica PCR real time.
Margareth Elide Genovez

Instituto Biológico 

Engenharia
Fiquei decepcionada ao ler a reportagem “A 
batalha da qualidade” (edição 267). Nenhuma 
menção é feita à Universidade Federal do ABC 
(UFABC), que desde a sua criação, em 2006, 
oferece mil vagas por ano para oito cursos 
inovadores de engenharia. O projeto pedagó-
gico da UFABC é pioneiro no país, no sentido 
de oferecer ingresso único nos bacharelados 
interdisciplinares (através do SiSU). Todos os 
graduados em engenharia obtêm previamente 
o título universitário no Bacharelado Inter-
disciplinar em Ciência e Tecnologia.
Denise Consonni / UFABC

Vídeos

 
Muito interessante a ideia dos hacker-
spaces (“Espaço livre para criar”). Vou 

passar para alguns amigos do Rio de Janeiro 
para se agruparem nesses núcleos.
Jorge Teixeira

  
Que coisa mais linda este projeto (“Villa-
-Lobos (quase) desconhecido”). É de 

grande importância. O resultado final certa-
mente será maravilhoso. 
Ricardo Le Duque

  
Penso que a imunização é como a demo-
cracia, não deve ser questionada (“Perfil: 

Guido Carlos Levi”), apenas aperfeiçoada. Os 
malefícios da falta de qualquer uma das duas 
são tremendos. 
Thiago Dias

Carreiras

 
Parabenizo o biólogo Felipe R. Francisco 
pela sua trajetória e sucesso, porém a re-

portagem diz que ele vive na periferia de 
Campinas, no bairro Jardim Eulina. Ele diz 
desconhecer moradores do bairro que tenham 
ingressado na universidade pública antes de-
le (“Armazenando conhecimento”, ed. 268). 
Na verdade, o bairro não fica na periferia e 
sim a poucos quilômetros do centro da cida-
de. Além disso, muitas pessoas que residem 
ou residiram no bairro ingressaram em diver-
sas universidades públicas bem antes dele. 
Eu mesmo sou do Jardim Eulina, estudei a 
vida toda em escolas públicas e fiz toda minha 
trajetória acadêmica na Unicamp. Hoje sou 
docente do Instituto de Geociências.
Wagner Amaral/ IG-Unicamp

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.

comEntários cartas@fapesp.br
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A produção de ciência de fronteira, 
em determinadas áreas do conhe-
cimento, depende cada vez mais de 

grandes instalações, muitas vezes multi-
nacionais. Esses projetos frequentemente 
são objeto de controvérsia dentro (e fora) 
da comunidade científica, devido aos al-
tos valores envolvidos, que rivalizam com 
outros usos. Defensores argumentam que 
esses investimentos permitem um salto 
qualitativo na ciência.

O projeto do maior, mais complexo e ver-
sátil instrumento de pesquisa no país está 
em reta final de construção: uma fonte de 
radiação síncrotron, tipo de luz que permite 
o estudo de materiais na escala dos átomos. 
O Sirius fica no Centro Nacional de Pes-
quisa em Energia e Materiais (CNPEM), 
perto de Campinas (SP), e deve entrar em 
fase de testes no final do ano – se recursos 
aprovados forem liberados e outras pen-
dências resolvidas, como o fornecimento 
mensal da energia equivalente ao de uma 
cidade de 40 mil habitantes.

O CNPEM abriga o UVX, a primeira fon-
te de radiação síncrotron do hemisfério Sul, 
cujo legado permitiu a construção do Sirius, 
como mostra o editor especial Ricardo Zor-
zetto na reportagem de capa (página 18). O 
know-how adquirido no desenvolvimento 
de peças e a qualificação dos pesquisado-
res no seu uso foram essenciais para a em-
preitada atual, cujo orçamento é de R$ 1,8 
bilhão (ver reportagem à página 24).

Da alta tecnologia para aspectos histó-
ricos e urbanos de São Paulo: duas repor-
tagens analisam as paredes da cidade por 
diferentes prismas. Uma fala dos tijolos 
que as compõem e outra expõe as pixações 
que as decoram – ou sujam, dependendo 
do olhar. A seção Memória (página 82) 
reconta a história da popularização da al-

carta da editora

Nova luz para a ciência
Alexandra ozorio de Almeida  |  diretora de redaÇão

venaria de tijolo por meio de engenheiros 
alemães que vieram em meados do século 
XIX para tocar obras públicas e privadas, 
levando à gradual substituição da tradicio-
nal técnica de taipa de pilão. As pixações 
são comuns nas grandes metrópoles, mas 
São Paulo desenvolveu vertente própria 
desse elemento visual. O “pixo” paulista 
(página 76) é uma forma de representação 
gráfica não criada para ser lida, apenas 
identificada, e é feita em lugares de grande 
visibilidade e difícil acesso. Proibida por 
lei, frequentemente vira caso de polícia, 
mas também tem frequentado o circuito 
artístico nacional e internacional.

As questões de gênero e sua relação com 
a produção de ciência e tecnologia têm me-
recido destaque crescente. A seção Boas 
Práticas desta edição trata de um ponto 
sensível: o assédio sexual deve ser con-
siderado um tipo de má conduta cientí-
fica? Relatório das Academias Nacionais 
de Ciências, Engenharia e Medicina dos 
Estados Unidos (página 8) sugere que sim, 
defendendo a necessidade de uma profun-
da mudança de cultura nas instituições. 

Outro ângulo dessa mesma questão é 
tratado na seção Carreiras, que apresenta 
uma estimativa do impacto da maternidade 
na carreira científica (página 87). No pro-
jeto, foram ouvidas 1.182 pesquisadoras no 
Brasil, sendo 921 mães, das quais 81% de-
clararam que a maternidade teve impacto 
negativo em sua trajetória profissional. O 
período de afastamento e de redução de 
atividades em decorrência da maternidade 
tem um impacto negativo direto na princi-
pal régua de avaliação dessa comunidade – 
a produção científica. As consequências 
para a carreira das pesquisadoras são enor-
mes, afetando sua capacidade de obter 
financiamento e até emprego.
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um relatório de 311 páginas lançado pelas 
Academias Nacionais de Ciências, 
Engenharia e Medicina dos Estados Unidos 

ampliou a discussão sobre os impactos de assédio 
sexual a mulheres no ambiente científico ao apontar, 
simultaneamente, a dimensão do problema e a 
debilidade das estratégias adotadas para enfrentá-lo, 
além de indicar um conjunto de recomendações  
para mudar a cultura das instituições.  
Resultado de dois anos de trabalho de um comitê  
de 21 especialistas, o documento aponta três tipos 
principais de assédio sexual na academia. 

O mais prevalente tem caráter mais moral  
do que sexual. É o chamado assédio de gênero, 
caracterizado por hostilidades verbais e físicas 
sofridas por alunas, tratadas como inferiores ou 
incapazes. O relatório considerou informações 

Para enfrentar o assédio sexual na academia
Documento propõe novas estratégias para proteger alunas e pesquisadoras 
de hostilidades e coerções

coletadas por dois levantamentos feitos em 36 campi 
das universidades do Texas e do estado da 
Pensilvânia. Os dados mostram que 25% das alunas 
de engenharia e 50% das de medicina relataram 
sofrer constantemente ofensas de cunho sexista, na 
forma de piadas ou insinuações de que as mulheres 
não seriam espertas o suficiente para atuar na área 
científica. “Grande parte do assédio tem a forma  
de hostilidade machista e comportamento rude. E  
a literatura científica mostra que essas experiências 
cotidianas podem ter consequências pessoais e 
profissionais tão ruins ou piores do que avanços 
sexuais indesejados”, disse à revista Science  
a antropóloga Kate Clancy, da Universidade de  
Illinois em Urbana, uma das autoras do estudo.

Os tipos clássicos de assédio sexual também foram 
observados, mas tiveram incidência menor. Cortejos 

Boas práticas
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 tipos DE asséDio 

assédio de gênero
Comportamentos verbais e não 

verbais hostis que excluem ou 

tratam como inferiores pessoas 

de um determinado gênero

investidas inconvenientes 

De cortejos indesejados de 

caráter sexual, verbais ou 

físicos, até tentativas de 

estupro

Coerção sexual 
Quando o tratamento favorável 

no campo profissional ou 

educacional é condicionado a 

uma contrapartida sexual

conDiçõEs quE 
silEnciam as 
vítimas 
✷ Subordinação a orientadores e 

mentores para avançar na 

carreira

✷ Sistema meritocrático que não 

leva em conta o declínio da 

produtividade em decorrência do 

assédio sexual

✷ Cultura de caráter machista 

prevalente em alguns campos do 

conhecimento

✷ rede de comunicação informal, 

que espalha fofocas e acusações 

no ambiente de trabalho

situaçõEs quE 
potEncializam a 
ocorrência 

✷ Quando o ambiente é 

tradicionalmente tolerante ao 

assédio sexual

✷ Quando as mulheres são minoria  

e sua presença em funções de 

liderança é atípica

✷ Quando a estrutura hierárquica  

de uma instituição cria situações  

de forte dependência

✷ Quando políticas de combate  

ao assédio não consideram o risco  

de retaliação à vítima

✷ Quando os dirigentes de  

uma instituição não condenam 

explicitamente o assédio

o espectro do problema...
Conclusões do relatório sobre assédio sexual das academias 
nacionais de Ciências, engenharia e Medicina dos estados unidos
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... e saídas possíveis para enfrentá-lo

rEcomEnDaçõEs 

✷ Criar medidas explícitas para incentivar a equidade de gênero em 

contratações e promoções, aumentando a representação de mulheres 

em todos os níveis

✷ Desenvolver políticas que enfrentem de modo específico o assédio de 

gênero, impedindo que mulheres sejam tratadas como inferiores

✷ engajar os líderes das instituições para enfrentar a cultura do assédio, 

em vez de apenas criar políticas de caráter formal, de baixa adesão

✷ Determinar quais são os comportamentos inaceitáveis e  

divulgar de forma transparente balanços de sanções aplicadas contra 

culpados por assédio

✷ Proteger estudantes de situações de assédio, criando redes de 

mentoria ou comitês de supervisão, em vez de sujeitá-los a uma 

autoridade única

✷ garantir suporte a vítimas que denunciem casos de assédio, 

assegurando que sejam protegidas de retaliação

✷ Dar treinamento para líderes e dirigentes a fim de ajudá-los  

a identificar e enfrentar situações de assédio

✷ Criar metodologias para avaliar os progressos na criação de  

um ambiente acadêmico mais diverso, respeitoso e inclusivo

✷ incentivar o cumprimento de metas que melhorem a representação  

de mulheres nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias e 

matemática (Stem)

✷ encorajar o envolvimento de sociedades profissionais e organizações 

científicas nos esforços para reduzir a ocorrência de assédio sexual no 

ambiente acadêmico

✷ estimular legisladores em âmbito federal, estadual e municipal a criar 

normas que protejam vítimas de assédio e removam barreiras para a 

punição dos agressores

✷ Juízes, universidades e agências de fomento devem considerar 

evidências científicas sobre o comportamento de vítimas e  

agressores ao avaliarem os méritos de acusações

✷ aumentar o apoio de agências federais a políticas contra  

o assédio, garantindo ao problema a mesma atenção conferida  

a casos de má conduta científica

✷ Financiar pesquisas que ajudem a estudar em  

profundidade o assédio sexual e a criar políticas  

públicas para enfrentar o problema 

sexuais não desejados, que vão de 
cantadas grosseiras até eventualmente a 
tentativas de estupro, foram relatados 
por até 5% das alunas, enquanto casos de 
coerção sexual, quando um tratamento 
favorável é condicionado a uma 
contrapartida sexual, foram 
mencionados por 1% das entrevistadas.

Boa parte das universidades e 
instituições de pesquisa dos Estados 
Unidos tem políticas para coibir o 
assédio, que costumam prever programas 
de educação e canais para receber 
denúncias. Segundo o relatório, essas 
estratégias têm sido pouco eficazes para 
prevenir o problema, pois não levam em 
conta fatores que estimulam o silêncio 
das mulheres assediadas. “Tais políticas 
baseiam-se na suposição incorreta de que 
as vítimas irão relatar prontamente o 
assédio sem se preocupar com nenhum 
tipo de retaliação”, diz o documento.

Com base nesse panorama, o 
documento faz 14 recomendações  
(ver quadro), que, entre outras medidas, 
propõem reduzir a exposição de 
estudantes a situações de assédio e criar 
mecanismos para proteger quem faz 
denúncias. Outro foco é engajar os 
dirigentes acadêmicos no enfrentamento 
das causas e das consequências do 
problema, adotando medidas para 
promover a equidade de gênero, 
estabelecendo de forma clara o que são 
os comportamentos inaceitáveis e 
punindo desvios de forma transparente.

 O lançamento do relatório colocou  
na berlinda as próprias Academias 
Nacionais, que mantêm em seus quadros 
pesquisadores denunciados por assédio. 
É o caso, por exemplo, do astrônomo 
Geoff Marcy, que renunciou a seu cargo 
na Universidade da Califórnia, Berkeley, 
acusado de assediar alunas entre 2001 e 
2010, e do neurocientista Thomas Jessell, 
demitido da Universidade Columbia por 
perseguir uma aluna com quem tivera 
um relacionamento. Em maio, uma 
petição foi encaminhada à Academia 
Nacional de Ciências (NAS) – um dos 
três braços das Academias Nacionais –, 
pedindo o afastamento dos membros já 
punidos por suas universidades, embora 
as normas da instituição não prevejam a 
desfiliação. O conselho da NAS anunciou 
que vai votar uma mudança nessas 
regras, abrindo espaço para o 
afastamento. n Fabrício Marques
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unicamp discute discriminação de gênero 
e violência sexual

autor fictício, falsas conclusões

Grupo de trabalho (GT) criado 
com o objetivo de elaborar 
proposta de política para 
combater a discriminação de 
gênero, o assédio e a violência 
sexual na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) segue 
discutindo, até o final de julho, o 
resultado do esforço desenvolvido 
nos últimos nove meses. Debates 
sobre o tema estão previstos para 
acontecer em distintas unidades 
dos campi, e devem envolver os 
múltiplos coletivos da instituição. 

Criado em setembro de 2017, 
por portaria do reitor Marcelo 
Knobel, e presidido por Ana Maria 
Fonseca de Almeida, professora  
da Faculdade de Educação,  
o GT está apresentando à  
comunidade os três componentes 
da política que considera mais 
adequada para lidar com a 
questão: posicionamento claro da 
instituição quanto a não tolerância 
de práticas que envolvam 
discriminação sexual e/ou  
de gênero e violência sexual; 
definição de protocolo para o 
acolhimento e encaminhamento 
de queixas; e desenvolvimento de 
programa de conscientização, 
educação e treinamento para  
toda a universidade.

A proposta, que em sua 
elaboração contou com a 
participação de representantes 
dos estudantes, funcionários e 
professores, prevê a criação  
de uma Comissão Assessora da 
Política de Combate à 
Discriminação baseada em Gênero 
e/ou Sexualidade e à Violência 
Sexual e de uma Secretaria de 
Atenção à Violência Sexual (Savs), 
com mandato não apenas para 
receber e encaminhar relatos e 
denúncias de violência sexual, 
mas também para oferecer apoio 
aos envolvidos em situações dessa 
ordem. “Trata-se de questão  
de grande relevância”, observa  
Ana Maria. “Por isso mesmo 

estamos empenhados em  
promover um amplo debate  
dentro da universidade para  
construir um acordo em  
torno do tema”, explica.

Parte integrante de um 
conjunto de políticas para a 
promoção da cidadania da atual 
gestão, a preocupação com a 
questão da discriminação de 
gênero, assédio e violência  
sexual levou a pró-reitoria  
de Graduação a distribuir, no  
início do ano letivo, a todos os 
ingressantes, folheto elaborado 
especificamente para tratar do 
tema . Nele, está detalhado, por 
exemplo, o que é assédio sexual 
cibernético, e há orientação  
sobre como proceder em casos de 
assalto sexual, com indicação dos 
serviços de urgência disponíveis 
no campus Barão Geraldo,  
em Campinas, e em Limeira. 

No início de junho, o relatório 
das atividades desenvolvidas  
pelo GT, a proposta de 
estabelecimento da comissão 

O periódico Indian Journal of 
Medical Ethics publicou em maio 
um artigo assinado por um 
pesquisador chamado Lars 
Andersson, segundo o qual o uso da 
vacina contra o vírus HPV estaria 
associado ao aumento de casos de 
câncer cervical em algumas regiões 
da Suécia. Andersson declarou  
que é um professor aposentado, 
vinculado ao Departamento  
de Fisiologia e Farmacologia do 
Instituto Karolinska, em 
Estocolmo, instituição famosa por 
escolher o vencedor do Nobel  
de Medicina ou Fisiologia. Logo  
se descobriu que tudo no artigo  
era falso, a começar por suas 

conclusões. Joakin Dillner, 
professor da Divisão de Patologia 
do Instituto Karolinska, disse à 
revista médica Läkartidningen que 
não há nenhuma evidência de 
aumento do câncer cervical no país. 
E ninguém jamais ouviu falar em 
Lars Andersson no Instituto 
Karolinska. “Não sabemos qual é  
a sua identidade e o nome que ele 
usa é um pseudônimo. Não temos 
sequer evidências de que ele seja  
de fato um pesquisador”, afirmou  
o reitor do instituto, Ole Peter 
Ottersen. Para Ottersen, o caso  
é revelador das deficiências  
no processo de avaliação de artigos  
na publicação médica indiana. 

assessora e da secretaria, bem 
como uma minuta com sugestão 
de regras e procedimentos a  
serem validados pelas instâncias  
a serem criadas foram apresentados 
ao Conselho Universitário 
(Consu). A expectativa é de que  
o órgão máximo de deliberação  
da universidade analise a 
pertinência de implementação 
desse conjunto de ações na 
próxima reunião do colegiado, 
prevista para ocorrer em agosto.
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DaDos Publicações 
científicas  
nos estados  
e colaborações

PArtIcIPAção dAS UnIdAdES dA FEdErAção
São Paulo liderou os estados em publicações científicas1,2, entre 2012 e 2016, com 

20.923 (43%) das 48.292 publicações com autores sediados3 no país, em média anual. 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná vêm em seguida. O gráfico 

nomeia as unidades da federação (UF) com pelo menos mil publicações por ano.

colAborAção EntrE EStAdoS
No número de publicações em colaboração com outras UFs 

(faixa laranja), São Paulo também lidera, com 6,8 mil 

publicações por ano, em média, seguido de Minas (3,4 mil), 

Rio (3 mil), Rio Grande do Sul e Paraná (2,1 mil). 

Quanto ao peso dessas publicações no total de cada UF,  

a situação se inverte, como indicado pelas porcentagens 

nas faixas de publicações com colaboração: 65% das 

publicações de Goiás contaram com coautores sediados  

em outras UFs, seguido de Paraíba (61%) e Bahia (59%).

colAborAção com São PAUlo
Entre as UFs com pelo menos mil publicações (média anual), 

em Goiás e no Rio Grande do Norte, 30% das publicações 

apresentaram pesquisadores sediados em São Paulo como 

coautores, seguidos de Paraná (26%), Bahia e Minas (24%). 

Rio (18%), Santa Catarina (17%), Paraíba (16%)  

e Rio Grande do Sul (14%) tiveram os menores índices.
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1 PUBliCaçõES dOS tiPOS “aRtiClE”, “PROCEEdiNG PaPER” E “REviEw”, BaSE wEB OF SCiENCE/ClaRivatE, COM PElO MENOS UM aUtOR SEdiadO Na UF EM QUEStãO.   2 FORaM CONSidERadaS aS PUBliCaçõES COM idENtiFiCaçãO 
da UF NOS ENdEREçOS dOS aUtORES. HOUvE, NO PERíOdO, 466 PUBliCaçõES (0,2% dO tOtal) COM aUtORES SEdiadOS NO PaíS, MaS SEM idENtiFiCaçãO dE UF OU dE iNStitUiçãO.  3 a SOMa dOS NúMEROS dE PUBliCaçõES 
daS UFS ExCEdE O tOtal, POiS Há PUBliCaçõES EM COlaBORaçãO QUE SãO CONtadaS MaiS dE UMa vEz. O tOtal PaRa O BRaSil NãO iNClUi REPEtiçõES.   FontES iNCitES/wEB OF SCiENCE/ClaRivatE. dadOS ExtRaídOS 
EM 12/06/2018.
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Poucos pesquisadores imaginavam que existis-
sem dunas em Plutão, o escuro, gélido e dimi-
nuto planeta localizado nos confins do Sistema 
Solar. Elas, no entanto, parecem ser a explicação 
para as linhas paralelas que aparecem em ima-
gens da planície Sputnik feitas em julho de 2015 
pela sonda espacial New Horizons, da agência 
espacial norte-americana (Nasa), durante sua 
máxima aproximação do astro, rebaixado anos 
atrás para a categoria de planeta-anão. Com 
quase mil quilômetros (km) de extensão por 
800 km de largura, a planície Sputnik é cober-
ta de gelo e forma o lobo esquerdo da figura 
esbranquiçada em forma de coração. Em sua 
extremidade ocidental, próxima aos montes 
Al-Idrisi, a New Horizons fotografou o que um 
grupo internacional de pesquisadores sugere 
ser um campo de dunas – não seriam dunas de 
areia, como as dos Lençóis Maranhenses, mas 
formadas por grãos de gelo, semelhantes às 
do interior da Antártida. O problema era expli-
car como elas teriam se formado. Trinta vezes 
mais distante do Sol do que a Terra, Plutão tem 

temperaturas baixíssimas (230 graus Celsius 
negativos), atmosfera rarefeita e ventos que 
raramente ultrapassam 40 quilômetros por 
hora, insuficientes para levantar do chão os 
grãos finos de metano congelado e empilhá-
-los nas dunas. Analisando as imagens da New 
Horizons e fenômenos que originam dunas em 
outros planetas do Sistema Solar, um grupo 
internacional de pesquisadores, do qual parti-
cipa o físico brasileiro Eric Parteli, parece ter 
encontrado a explicação. Grãos microscópicos 
de metano seriam ejetados do chão quando o 
Sol ilumina Sputnik e aquece um pouco os grãos 
de nitrogênio congelado, fazendo-os passar 
para o estado gasoso (Science, 1º de junho). O 
fenômeno, chamado sublimação, forneceria 
energia suficiente para arrancar grãos de me-
tano, que seriam, então, transportados pelos 
fracos ventos de Plutão. “A inspiração para 
esse modelo é o que ocorre em Marte, onde a 
sublimação do gelo que cobre as dunas ejeta os 
grãos de areia”, explica Parteli, pesquisador da 
Universidade de Colônia, na Alemanha.

Uma possível origem 
das dunas de Plutão

Notas

Região de dunas 
na planície 

Sputnik, em 
Plutão 

(detalhe abaixo)

1

2
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Colecionador  
arremata dinossauro  
por € 1,13 milhão

Santa Cecília, 
obra pintada 
entre 1620 e 
1625 pelo 
italiano Pietro 
da Cortona

Em 4 de junho, um colecionador anônimo arrematou 
por € 1,13 milhão o fóssil de um dinossauro que viveu 
entre 156 milhões e 151 milhões de anos atrás. O 
leilão, realizado pela casa Aguttes, em Paris, inco-
modou os paleontólogos porque o exemplar pode 
pertencer a uma espécie ainda não descrita pela 
ciência e gerou uma discussão sobre a tendência 
recente de tratar fósseis como objetos de arte. Es-
pecialistas suspeitam que o fóssil de 9 metros (m) 
de comprimento e 2,6 m de altura seja de uma nova 
espécie do gênero Allosaurus, formado por carnívoros 
menores e mais antigos que o Tyrannosaurus rex. O 
crânio e os ossos que permitiram recompor 70% 
do esqueleto foram escavados em 2013 no estado 
norte-americano de Wyoming, embora um especialis-
ta que analisou o fóssil suspeite que ele reúna ossos 
de dois exemplares – nos Estados Unidos, a venda de 
fósseis achados em propriedades privadas é legal. 
Dias antes do leilão, a Sociedade de Paleontologia 
de Vertebrados (SVP), que representa estudantes e 
profissionais da área nos Estados Unidos, solicitou 
à Aguttes o cancelamento da venda. “Fósseis de 
vertebrados cientificamente importantes são parte 
de nossa herança natural coletiva e merecem ser 
mantidos em confiança pública”, escreveu a direção 
da SVP. A sociedade manifestou preocupação com 
a notícia de que o novo proprietário poderia opinar 
sobre o nome da espécie. “A nomeação de novas 
espécies é regida pelo Código Internacional de 
Nomenclatura, que atribui prioridade ao primeiro 
nome validamente publicado, não ao proprietário 
do exemplar.” Segundo a Aguttes, o novo dono 
emprestará o fóssil a um museu para ser estudado. 
Para a SVP, é antiético nomear uma nova espécie 
com base em um exemplar que não esteja em um 
repositório reconhecido e com acordo para curadoria.

pintada pelo italiano 
Pietro da Cortona na 
primeira metade da 
década de 1620 
(Analytical Methods, 
fevereiro). Pigmentos 
obtidos de pau-brasil 
foram usados até  
o século XIX, quando 
passaram ser 
substituídos por  
corantes sintéticos.

Fóssil de 
dinossauro  

que viveu entre 
156 milhões  

e 151 milhões de 
anos atrás

O pigmento 
indelével do 
pau-brasil

Em suas pinturas, Rafael, 
Rembrandt, Pietro da 
Cortona e Van Gogh 
devem ter usado tintas 
contendo pigmentos 
vermelhos extraídos da 
casca do pau-brasil.  
Por essa razão, busca-se 
identificar a presença 
desses pigmentos nos 
quadros para determinar 
a autenticidade das 
obras. Não é uma tarefa 
fácil, uma vez que a 
maioria desses 
pigmentos se desfaz  
sob a ação da luz. 
Pesquisadores da 
National Gallery de 
Londres, do Instituto de 
Conservação do Canadá, 
da Shell e da Escola de 
Química de Edimburgo, 
na Escócia, podem ter 
resolvido o problema  
ao identificar um 
componente do corante 
que resiste à luz: a 
urolitina C. Esse 
composto químico foi 
extraído da tintura de 
pau-brasil (Caesalpinia 
echinata, reclassificada 
como Paubrasilia 
echinata) produzida na 
National Gallery 
seguindo uma receita 
histórica: as lascas de 
madeira são fervidas  
em água e o líquido, 
depois de filtrado, recebe 
uma mistura de sulfato 
de alumínio e carbonato 
de sódio até que seu pH 
se torne neutro. O 
químico David Peggie, 
do Departamento 
Científico da National 
Gallery, e seus 
colaboradores 
identificaram a urolitina 
C no vestido vermelho de 
Santa Cecília, obra 
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O ateísmo de Fritz Müller

Em 1848, o naturalista Fritz Müller (1821-1897) apresen-
tou um requerimento à Universidade de Greifswald, na 
Alemanha, onde terminava a graduação em medicina. 
Queria ser dispensado de prestar juramento a Deus, 
compromisso obrigatório na cerimônia de formatura. 
A universidade recusou a solicitação e Müller desistiu 
do diploma, mesmo tendo concluído o curso. Esse 
manuscrito e outros cinco documentos referentes ao 
posicionamento de distintas instâncias da faculdade 
sobre a solicitação de Müller foram identificados no 
início deste ano pela historiadora Ana Maria L. Mo-
raes, do Instituto Histórico de Blumenau, em Santa 
Catarina, durante uma pesquisa realizada nos arqui-
vos da instituição alemã. Segundo Ana Maria, que 
estuda a vida do naturalista desde 2010, a negativa 
da universidade foi decisiva para a vinda de Müller 
para o Brasil, em 1852. Em Santa Catarina, viveu em 
Florianópolis e Blumenau, cidade em que morreu e 
onde seu corpo está enterrado. “A história de que 
ele havia se recusado a fazer o juramento a Deus era 
conhecida, porém a fonte primária da informação não 
havia sido encontrada”, conta. Na avaliação de Ana 
Maria, a descoberta abrirá novas possibilidades para 
estudos sobre as circunstâncias em que o médico se 
declarou ateu, bem como as consequências de seu 
ato. “A obra científica de Müller é bastante conhecida, 
mas existem aspectos de sua vida que ainda merecem 
ser estudados de forma aprofundada.”

Os efeitos da 
crotamina no 
metabolismo

Uma proteína extraída 
do veneno da cascavel,  
a crotamina, apresentou 
três efeitos inesperados 
em testes com 
camundongos na 
Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp).  
O primeiro é que, 
aplicada por via oral, 
apresentou a mesma 
ação antitumoral sobre 
melanomas observada 
quando injetada por via 
intraperitoneal (Amino 

crotamina reduziu em 
50% o colesterol total, 
aumentou em 50% o 
nível do colesterol de 
alta densidade (HDL)  
e diminuiu à metade as 
taxas de colesterol de 
baixa densidade (LDL) 
 e de triglicérides, 
associadas a maior risco 
cardiovascular. Outro 
efeito foi a redução de 
gordura branca, que 
armazena calorias,  
e o aumento da 
quantidade de gordura 
marrom, que  
queima calorias  
(ver Pesquisa  
FaPESP no 139).

Extraída do veneno 
da cascavel, a 
crotamina reduziu  
o ganho de peso  
de roedores

Acids, fevereiro). Desse 
modo, se tornar-se um 
tratamento antitumoral, 
talvez possa ser 
administrada por via 
oral. O segundo efeito é 
que animais tratados por  
21 dias com crotamina 
via oral apresentaram 
uma redução no ganho 
de peso em comparação 
com animais do grupo  
de controle (Scientific 
Reports, 22 de março).  
O estudo coordenado 
pela farmacêutica- 
-bioquímica Mirian 
Hayashi, da Unifesp, 
indicou ainda que, nos 
animais sem tumor, a 

1

A seca mais 
intensa desde os 
anos 1980

a seca que atingiu o 
Nordeste de 2012 a 2017 
foi a mais intensa, longa e 
abrangente dessa região 
desde 1980. a conclusão 
emerge de dois estudos 
do Centro Nacional de 
Monitoramento e alertas 
de Desastres Naturais 
(Cemaden), que analisou 
a severidade, frequência e 
duração dos períodos de 
escassez de água no 
Nordeste em quase 40 
anos (international Journal 
of Climatology, fevereiro 
de 2018, e A nais da 
Academia Brasileira de 
Ciências, agosto de 2017). 
De 1980 a 2010, poucas 
áreas foram atingidas por 
uma seca com duração 
superior a quatro anos. De 
2012 a 2017, todos os 
estados da região viveram 
a seca mais intensa das 
últimas décadas, que 
abarcou mais de 50% do 
Nordeste, principalmente 
nas porções central e sul 
da região. a severidade e 
a duração da estiagem na 
região aumentaram 
progressivamente desde  
o início dos anos 1980, 
causando, em todo o 
período, perdas na 
agricultura estimadas em 
R$ 3,6 bilhões e na 
pecuária em R$ 3,2 
bilhões. De 2011 a 2015, o 
governo federal decretou 
estado de calamidade 
pública 6.295 vezes em 
municípios do Nordeste, 
em razão da seca.

Pedido de dispensa 
de prestar juramento 
a Deus enviado  
por Müller à 
universidade alemã 

2
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arroz perde nutrientes 
com mais CO2 no ar

Se as concentrações de gás carbônico (CO2) na atmos-
fera continuarem a aumentar no ritmo atual, o arroz 
pode se tornar menos nutritivo nas próximas décadas 
e colocar em risco a saúde de quase 2 bilhões de pes-
soas que o usam como principal alimento. Entre 2010 
e 2014, um grupo de pesquisadores coordenado pela 
epidemiologista Kristie Ebi, da Universidade de Wa-
shington, nos Estados  Unidos, cultivou 18 linhagens de 
arroz em fazendas da China e do Japão sob diferentes 
concentrações de CO2. Os níveis atmosféricos desse 
gás passaram de 280 partes por milhão (ppm), antes 
da revolução industrial, para os atuais 410 ppm. Podem 
chegar a 1.200 ppm até 2100, caso não haja alterações 
significativas no padrão de emissão global. O arroz 
exposto a concentrações mais altas de gás carbônico 
apresentou 10% menos proteína, 8% menos ferro e 
5% menos zinco do que o cultivado com níveis atuais 
de CO2. Houve ainda redução no teor de vitaminas do 
complexo B (Science Advances, 23 maio). Níveis eleva-
dos de CO2 na atmosfera diminuem a concentração de 
nitrogênio, essencial para a produção de vitaminas do 
complexo B, nas plantas. Essas vitaminas influenciam 
a absorção de outros nutrientes e o funcionamento 
do sistema imunológico no organismo humano. Uma 
delas, o folato (vitamina B9), é essencial para o desen-
volvimento adequado do sistema nervoso central do 
feto. A redução nos nutrientes do arroz pode gerar um 
grande impacto na saúde materna e infantil, sobretudo 
nos países mais pobres que dependem do cereal, como 
Bangladesh e Camboja, escreveu Kristie em um texto de 
divulgação publicado na revista on-line The Conversation.

Sonda espacial 
Phoenix em testes 
em sala limpa  
no Centro  
Espacial Kennedy,  
na Flórida

Trabalhador 
transporta arroz 

recém-colhido 
em Myanmar, no 
sudeste da Ásia
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Bactérias ávidas 
por produtos de 
limpeza

Nada é considerado  
mais limpo do que os 
ambientes usados para 
construir naves e 
satélites da Nasa,  
a agência espacial 
norte-americana. a 
rigorosa desinfecção,  
no entanto, não elimina 
por completo fungos, 
vírus e bactérias. Os 
microrganismos podem 
comprometer os esforços 
de detecção de vida 
extraterrestre, gerando 
resultados falsos.  
Para ver como esses 
organismos sobrevivem 
em ambientes 
ultralimpos, 
pesquisadores da 
Universidade Politécnica 
do Estado da Califórnia, 
nos Estados Unidos, 
isolaram linhagens da 
bactéria Acinetobacter 
em salas da Nasa onde 
foram construídas as 
sondas Mars Odyssey e 
Phoenix e as cultivaram 
com restrição de 
nutrientes. Em 
laboratório, as bactérias 
cresceram e se 
multiplicaram usando o 
álcool etílico como 

principal fonte de energia 
(Astrobiology, 19 de abril). 
Também há indícios de 
que essas bactérias fazem 
o mesmo com dois outros 
compostos usados na 
limpeza desses 
ambientes: o álcool 
isopropílico e o Kleenol 
30, detergente em geral 
aplicado no chão. Esses 
resultados sugerem que 
os produtos químicos que 
deveriam matar esses 
microrganismos, na 
verdade, os alimentam e 
contribuem para que se 
tornem mais tolerantes  
à esterilização.
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Não se queixe  
de que os dias estão 
curtos demais

Hoje os dias duram 24 horas, tempo que leva 
para o planeta completar uma volta em torno 
de seu eixo de rotação. Mas já foram mais curtos 
no passado distante. Há 1,4 bilhão de anos, antes 
de as formas de vida mais complexas emergirem 
no planeta, a velocidade de rotação da Terra era 
maior e os dias tinham apenas 18 horas e 40 
minutos, segundo cálculos feitos por Stephen 
Meyers, da Universidade de Wisconsin em Ma-
dison, e Alberto Malinverno, da Universidade 
Columbia, ambas nos Estados Unidos (PNAS, 4 
de junho). Os pesquisadores estimaram a dura-
ção dos dias terrestres naquele período usando 
uma técnica estatística que permitiu combinar 
modelos de evolução do Sistema Solar com da-
dos do registro geológico. O ritmo de formação 
de algumas rochas do planeta sofre influência 
das condições climáticas, que, por sua vez, são 
alteradas por mudanças na inclinação do eixo e 
na taxa de rotação terrestre e na órbita do pla-
neta ao redor do Sol. As taxas de deposição de 
ritmitos (rochas sedimentares) de 1,4 bilhão de 
anos encontrados no norte da China e de ritmitos 
de 55 milhões de anos do assoalho do Atlântico 
Sul permitiram selecionar um modelo de evolu-
ção do Sistema Solar que mais correspondia às 
condições ambientais do planeta em diferentes 
períodos. Segundo esse modelo, há 1,4 bilhão de 
anos, a Lua estaria a 341 mil quilômetros (km) de 
distância da Terra – hoje está a 381 mil km – e 
faria o planeta girar mais rapidamente.

Metas 
educacionais 
não cumpridas

Balanço realizado  
pela organização  
não governamental 
Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação e 
pelo Laboratório de 
Dados Educacionais  
da Universidade  
Federal do Paraná 
(UFPR) mostra que 
apenas 30% das metas 
do Plano Nacional de 
Educação (PNE) 
previstas para ser 
cumpridas entre 2014  
e 2017 foram 
concretizadas. Instituído 
pela Lei nº 13.005, de 
2014, o PNE estipula 
diretrizes e estratégias 
para a política 
educacional brasileira 
até 2024. Segundo  
o balanço, o único 
objetivo atingido foi  
a publicação pelo 
Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais anísio 
Teixeira (Inep) de 
estudos que permitem 
medir a evolução das 
metas. Uma ação 

Com a Lua mais 
próxima, a Terra 
girava mais 
rapidamente e  
os dias duravam  
18 horas e  
40 minutos há  
1,4 bilhão de anos

importante não 
cumprida é a 
implementação 
progressiva de dois 
instrumentos – o Custo 
aluno Qualidade Inicial 
(CaQi) e do Custo 
aluno Qualidade (CaQ) 
–  que devem ajudar a 
definir o investimento 
mínimo necessário por 
aluno ao ano para 
financiar educação de 
qualidade. “O não 
cumprimento desses 
primeiros propósitos 
estruturantes do PNE 
afeta a adoção dos 
objetivos previstos para 
um segundo momento, 
que tratam do acesso  
e da qualidade na 
educação básica e  
no ensino superior”, 
explica andressa 
Pellanda, coordenadora 
de políticas 
educacionais da 
Campanha Nacional 
pelo Direito à 
Educação. Nos últimos 
anos, porém, houve 
progresso em metas 
que devem ser 
alcançadas mais 
adiante, como o acesso 
à educação infantil. a 
proporção de crianças 
de 0 a 3 anos 
matriculadas em 
creches subiu de 
24,5%, em 2011, para 
31,9%, em 2016 – o 
PNE prevê que metade 
delas estejam 
matriculadas até 2024. 
“É preciso garantir o 
acesso de crianças e 
adolescentes à 
educação, pois, hoje, 
eles representam  
a base da pirâmide 
populacional do Brasil. 
No longo prazo, a falta 
de escolas para essa 
população causará 
impactos no 
desenvolvimento do 
país”, avalia andressa. 

70% 
das metas do 
Plano Nacional 
de Educação que 
deveriam ser 
cumpridas entre 
2014 e 2017 não 
foram atingidas
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a misteriosa 
morte  
dos baobás

Homem (no alto,  
à dir.) colhe folhas 

de baobá para 
alimentar o gado

2

Os baobás, árvores majestosas encontradas em 
uma ampla área das savanas africanas, estão 
morrendo. Entre 2005 e 2017, pesquisadores da 
Romênia, da África do Sul e dos Estados Unidos 
fizeram um extenso levantamento dos maiores 
baobás (Adansonia digitata) conhecidos. Os mais 
volumosos, que têm 500 metros cúbicos de ma-
deira, e os mais velhos, com 2 mil anos de idade, 
residem no sul do continente. São as maiores e mais 
longevas árvores do mundo. Só foi possível estimar 
suas idades submetendo amostras dos troncos a 
uma nova técnica, a datação por radiocarbono feita 
por espectrometria de massas com aceleradores 
(AMS). O método tradicional, que envolve retirar 
um cilindro fino e contar os anéis de crescimento, 
não funciona por causa da curiosa arquitetura de 

seu caule, agora desvendada (Nature Plants, 11 de 
junho). O tronco do baobá não é único. Ele se ra-
mifica a partir da base e forma um feixe de troncos 
com idades distintas. Aos poucos eles podem se 
fundir, originando o que aparenta ser um tronco 
único com uma cavidade no meio. Além do vazio 
na parte central da árvore, cada tronco costuma 
tornar-se oco por ataques de fungos, elefantes ou 
fogo. Foram estudados 60 baobás. Nove dos 13 
mais velhos caíram mortos durante o período do 
estudo – um deles, conhecido como Panke, uma 
árvore sagrada no Zimbábue, tinha 2.450 anos 
de idade. Cinco das seis mais volumosas também 
morreram. Pragas estão descartadas como causa 
de morte. A hipótese mais provável é a redução da 
água no solo decorrente das mudanças climáticas.
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salto para um

capa

brilho maior
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Em estágio final de construção, 

fonte de luz síncrotron de  

última geração pode elevar a 

qualidade da pesquisa brasileira

TExTo Ricardo Zorzetto 

FoTos Léo Ramos chaves, de Campinas, sP

E ram quase 6 da tarde da quinta-feira, 17 de maio, 
quando o engenheiro eletricista Sergio Marques 
aproveitou para esticar as pernas e buscar ener-
gia em mais uma xícara de café. Em seguida, 
ele retomaria as medições que sua equipe vi-

nha fazendo desde o início da semana, às vezes por 24 horas 
a fio, com o grupo da física brasileira Liu Lin. Marques e Liu 
são pesquisadores do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS), em Campinas, interior de São Paulo, e testavam os 
componentes de um acelerador linear de elétrons comprado 
por US$ 6 milhões do Instituto de Física Aplicada de Xan-
gai, na China. Instalado nas semanas anteriores em um túnel 
de 32 metros blindado com paredes de concreto, o aparelho 
impulsiona a cada meio segundo pacotes microscópicos de 
trilhões dessas partículas de carga elétrica negativa a veloci-
dades próximas à da luz. Ele alimentará o maior, mais com-
plexo e versátil instrumento de pesquisa já construído no país: 
o Sirius, uma fonte de última geração produtora de radiação 
síncrotron, um tipo especial de luz que permite investigar a 
estrutura da matéria na escala dos átomos e das moléculas.

O Sirius está em construção desde 2014 no Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), a 15 quilômetros 
de Campinas, e deve estar pronto para um teste inicial até o fi-
nal deste ano, caso as verbas solicitadas meses atrás ao governo 
federal e por ele aprovadas sejam liberadas logo. A nova fonte 
de luz síncrotron é um acelerador de partículas composto de 
três partes, montado em um edifício de 68 mil metros quadra-
dos que deve permanecer o mais isolado possível de alterações 
de temperatura e vibrações do exterior – até das geradas pelo 
tráfego de caminhões da rodovia que liga Campinas a Mogi-
-Mirim e passa a 2 quilômetros dali.

Projetado pelas equipes do LNLS, o Sirius substituirá o UVX, 
a primeira fonte de luz síncrotron do hemisfério Sul, construí-
da nos anos 1990 e hoje não mais competitiva. Cerca de 90% 
de suas peças foram desenvolvidas nas oficinas do LNLS ou 
desenhadas ali e produzidas por empresas brasileiras de alta 

Detalhe de um 
ondulador, conjunto de 
magnetos que faz os 
elétrons serpentearem 
no interior do anel de 
armazenamento e 
liberar energia na 
forma de luz síncrotron



Uma luz especial
Quando entrar em atividade, 
possivelmente em 2019, o sirius 
será uma das fontes de radiação 
síncrotron de maior brilho no mundo

o sirius está instalado a 
cerca de 15 quilômetros ao 
norte da cidade de Campinas

Infravermelho

Ponta de agulha Células Moléculas Átomos

Visível

Comprimento 
de onda  
(em metros)

10-6 10-8 10-1010-5

Ultravioleta Raios x

FontES HaRRy WEsTFaHl JR / lNls / 
CNPEM E PRoJETo sIRIUs, a NoVa FoNTE 
dE lUz síNCRoTRoN bRasIlEIRa

Manacá
será a primeira 
linha a ser montada 
no sirius, com 
conclusão prevista 
para abril de 2019. 
seu feixe de raios x 
deve ser usado para 
analisar cristais de 
proteínas, 
permitindo obter 
imagens 
tridimensionais 
dessas moléculas 
com a localização 
precisa de cada 
átomo

EMa
seu feixe de raios x  
de alto brilho deve 
produzir imagens em 
escala nanométrica  
de materiais sob 
condições extremas 
(temperatura, pressão 
e campo magnético 
elevados), importante 
para a pesquisa  
de materiais 
supercondutores. 
alimentará 
equipamentos em 
duas estações 
experimentais

catEREtê
linha de raios x que 
permitirá obter 
imagens 
tridimensionais de 
células vivas e registrar 
fenômenos dinâmicos 
da ordem de frações 
de segundo, como 
alterações na molécula 
de dNa. deve permitir 
observar a interação 
entre elementos 
químicos em diferentes 
materiais e definir a 
estrutura nanométrica 
de óleos e polímeros

caRnaúba
será a mais longa linha 
de luz, com 145 metros 
de comprimento. seu 
feixe de raios x 
permitirá enxergar 
objetos de 30 
nanômetros (resolução 
mil vezes superior à da 
fonte de luz atual, o 
UVx). Possibilitará a 
análise bi e 
tridimensional de 
materiais catalisadores, 
semicondutores e 
biológicos com 
resolução nanométrica

Ipê
Essa fonte trabalhará 
com raios x  
de baixa energia e 
possibilitará mapear 
os elétrons 
responsáveis pelas 
propriedades físicas 
dos materiais, como 
magnetismo ou 
condutividade elétrica. 
deve permitir observar 
a formação de ligações 
químicas entre átomos 
de materiais nos 
estados sólido, líquido 
e gasoso

acELERadoR LInEaR

Elétrons liberados por um 
filamento de metal 
aquecido são 
impulsionados em um 
acelerador linear de 32 
metros de comprimento até 
uma velocidade próxima à 
da luz com energia de 0,15 
gigaelétrons-volt (GeV) e 
injetados no booster

LUZ SíncRotRon

a luz síncrotron sai tangencialmente 
ao anel e é encaminhada para as 
estações experimentais

booster

No interior de um anel menor e mais interno, 
os elétrons ganham energia ao passar por 
uma câmara de radiofrequência e atingem  
o patamar de 3 GeV

anEL dE aRMaZEnaMEnto

Já com energia máxima, os elétrons são 
mantidos em uma trajetória estável no anel 
maior, de 518 metros de circunferência, por 
conjuntos de magnetos (ímãs) especiais

REdE MagnétIca

ao passar por dipolos e onduladores, 
os elétrons sofrem desvios de 
trajetória e perdem uma fração de 
sua energia na forma de luz: é a luz 
ou radiação síncrotron, que abrange 
uma ampla faixa de energia (do 
infravermelho aos raios x)

EStaçõES ExpERIMEntaIS

Conjuntos ópticos equivalentes a 
prismas instalados nessas 
estações permitem selecionar a 
faixa da radiação que será usada 
para analisar as amostras. Cada 
faixa é mais adequada para 
observar estruturas em escalas de 
grandeza diferentes, que vão da 
fração do milímetro ao nanômetro

  As linhas iniciais

  Dos elétrons à radiação

das 13 linhas de luz planejadas para integrar o sirius, as seis identificadas acima (de a a F) devem ser as primeiras a entrar em operação

Mogno
Uma das mais 
energéticas linhas de 
raios x do sirius  
deverá gerar em 
segundos imagens 3d 
de estruturas 
nanométricas de 
materiais densos. será 
capaz de penetrar 
centímetros em rochas 
de reservatórios de 
petróleo. a fonte atual 
analisa amostras com 
frações de milímetros 
de espessura. Permitirá 
estudar animais vivos

sP

Ms MG

PR são Paulo

caMpInaS
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Imagem aérea 
do prédio do 
sirius, feita em 
meados de junho

Estrutura 
tridimensional da 
proteína Ns5 do 
vírus zika, definida 
átomo a átomo

tecnologia. O acelerador linear é exceção. “Por 
questão de prazo, encomendamos uma máquina 
com especificações de altíssimo nível para os pes-
quisadores que haviam concluído em Xangai uma 
fonte de luz de terceira geração, uma anterior à do 
Sirius, e nos ofereceram informações sobre quase 
todas as partes do acelerador”, explica Marques, 
que começou a trabalhar no UVX em 1997, aos 16 
anos, e lidera o grupo de diagnóstico do LNLS, que 
monitora o feixe de elétrons e a qualidade da luz 
síncrotron que chega às estações experimentais.

Quando estiver em plena atividade, o Sirius será, 
ainda que por um tempo limitado, a fonte de luz 
síncrotron mais avançada do mundo e também a 
com maior brilho na faixa dos raios X em sua classe 
de energia (ver reportagem na página 24). De modo 
simplificado, isso significa que o acelerador permi-
tirá extrair dos elétrons viajando a quase 300 mil 
quilômetros por segundo feixes muito concentra-
dos de uma luz que penetra profundamente até em 
materiais densos, como rochas, e permite produzir 
imagens nítidas de pontos distantes entre si poucos 
nanômetros (milionésimos do milímetro). Seu bri-
lho intenso deve diminuir de horas para segundos 
o tempo para obter as imagens das amostras, algo 
importante no estudo de materiais biológicos, que 
se degradam rapidamente. A redução do tempo pa-
ra produzir cada imagem deve permitir obter um 
número maior delas por segundo e reconstituir o 
movimento de fenômenos muito rápidos do mun-
do dos átomos e das moléculas, como a interação 
entre dois compostos ou a movimentação de íons 
na carga e descarga de baterias.

O poder de resolução do Sirius será superior ao 
das fontes de luz síncrotron de terceira geração, 
como a máquina atual do European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF), na França, onde a pes-
quisadora israelense Ada Yonath realizou parte 
dos experimentos que definiram a estrutura tri-
dimensional do ribossomo, organela produtora de 
proteínas nas células, e lhe renderam o Nobel de 

Química de 2009. As imagens do Sirius também 
deverão alcançar resolução mil vezes superior à do 
UVX, uma fonte de segunda geração que, mesmo 
defasada, permitiu à equipe do físico Glaucius Oli-
va, professor da Universidade de São Paulo (USP) 
em São Carlos, identificar a estrutura tridimen-
sional da proteína NS5, essencial para a reprodu-
ção do vírus zika (ver Pesquisa FAPESP nº 254).

c om a nova máquina de Campinas, espera-se 
ir além e identificar a estrutura tridimen-
sional de proteínas maiores e mais com-

plexas, de interesse da biologia e da indústria de 
fármacos, além de estudar materiais de interesse 
da indústria (ver infográfico na página ao lado). 
“O Sirius está muito próximo do limite daquilo 
que a engenharia permite construir e será capaz 
de produzir ciência competitiva internacional-
mente por, ao menos, uma década”, afirma o físico 
Antônio José Roque da Silva, diretor do LNLS e 
do projeto do Sirius. Professor da USP e espe-
cialista em modelagem matemática de materiais 
na escala atômica, José Roque chegou ao LNLS 
em 2009 com duas missões: aprimorar o UVX, 
que, envelhecido, começava a perder usuários e 
especialistas para instituições no exterior, e levar 
adiante o projeto de construir seu substituto – o 
nome Sirius surgiria mais tarde, emprestado da 
estrela mais brilhante do céu noturno.

De início, José Roque buscou a ajuda de dois 
antigos colaboradores do LNLS: o engenheiro civil 
Antonio Ricardo Droher Rodrigues, um dos três 
brasileiros que lideraram a construção do UVX de 
1987 a 1997, e do físico francês Yves Petroff, que 
dirigiu laboratórios de luz síncrotron na França e 
participou do projeto da primeira fonte brasileira. 
“O UVX não tinha mais capacidade de competir 
e optamos por aprimorar nichos nos quais pode-
ríamos produzir trabalhos relevantes, com o uso 
de radiação infravermelha e ultravioleta”, conta 
José Roque. Ao mesmo tempo, o trio aperfeiçoou 
o projeto de uma fonte de terceira geração ela-
borado pela equipe do físico José Antônio Brum, 
que dirigiu a Associação Brasileira de Tecnologia 
de Luz Síncrotron (ABTLuS), atual CNPEM, de 
2001 a 2009. Três anos mais tarde, com um pro-
jeto maduro em mãos, José Roque e sua equipe o 
submeteram a um comitê científico internacional.  1

2
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No relatório final, os membros do comitê afirma-
ram que o desenho da nova fonte era excelente 
para os padrões da época, mas recomendaram 
que se buscasse o nível de brilho que vigoraria no 
futuro. “Não havia máquina com as características 
sugeridas por eles em funcionamento no mundo”, 
lembrou José Roque na manhã de 17 de maio, em 
sua sala no LNLS. “Era a chance de sairmos e nos 
mantermos por um período à frente dos Estados 
Unidos, do Japão e de países da Europa.”

a s equipes do LNLS voltaram à mesa de 
projetos e retomaram os testes de equi-
pamentos. Responsável pela física de ace-

leradores no LNLS, Liu Lin e seu grupo redese-
nharam a rede magnética do Sirius para que o seu 
brilho superasse o das máquinas existentes. Seis 
meses depois, o comitê aprovou o novo projeto, 
orçado em US$ 585 milhões (na época, R$ 1,3 
bilhão). Obter financiamento estável era funda-
mental, mas só parte do problema. “Tivemos de 
conseguir o terreno para a construção e definir 
as características do prédio enquanto redesenhá-
vamos a máquina e buscávamos saída para ques-
tões tecnológicas”, contou José Roque. “Houve 
momentos em que equilibramos 20 pratos no ar.”

Os primeiros R$ 9 milhões para o pré-projeto 
foram desembolsados em 2009 e 2010 pelo en-
tão Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) 
na gestão (2005-2010) do físico Sergio Rezende, 
que conhecera o projeto de Brum em 2008. Mas 
faltava uma fonte definida dos recursos, que, em 
um primeiro momento, seriam providos pelo 
MCT (atual MCTIC, depois de incorporar Ino-
vações e Telecomunicações), Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
por agências de fomento. Outros dois ocupantes 
se sucederam à frente do ministério e repassaram 
R$ 77 milhões ao projeto até que, em 2014, o en-
genheiro Clélio Campolina Diniz deu luz verde 
para o início das obras civis e propôs um orça-
mento de R$ 240 milhões para 2015. No ano se-
guinte, o Sirius foi incluído na segunda edição do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
e hoje é uma das obras do Programa Avançar.

A oscilação do dólar, a inflação e os aprimora-
mentos na fonte de luz e no prédio elevaram o va-
lor do Sirius para R$ 1,8 bilhão. “É o único projeto 
brasileiro de tais dimensões sem atrasos impor-
tantes”, afirma o engenheiro eletrônico e físico 
Rogério Cezar de Cerqueira Leite, presidente do 
Conselho Administrativo do CNPEM, organiza-
ção social vinculada ao MCTIC, gestora do LNLS.

Pedro Wongtschowski, engenheiro químico que 
presidiu o Conselho Administrativo do CNPEM 
de 2010 a 2015, atribui o cumprimento do crono-
grama e a pouca alteração de valores à adoção de 
um modelo de governança usado em projetos de 
grande porte pelo setor privado. “A execução só 

começou depois de concluído um projeto execu-
tivo detalhado; a contratação de obras ocorreu 
mediante licitação cuidadosa e foram adquiridos 
primeiro os equipamentos que exigiam prazo 
maior para serem entregues”, lembra. “Também 
se aproveitou a implantação do Sirius para desen-
volver componentes com fornecedores nacionais, 
etapa que contou com o apoio da FAPESP”, conta 
Wongtschowski, atual presidente do Conselho 
Administrativo do grupo Ultrapar Participações 
e membro do Conselho Superior da FAPESP.

Do custo total previsto, R$ 1,16 bilhão já foi re-
passado pelo MCTIC, sendo R$ 760 milhões na 
gestão de Gilberto Kassab, conta Cerqueira Leite, 
que teve atuação fundamental nos anos 1980 na 
implantação do UVX. Para Cerqueira Leite, o Si-
rius só sobreviveu à retração econômica recente 
porque, aos poucos, o projeto conseguiu envolver, 
além dos seus idealizadores e da comunidade 
científica, “autoridades e políticos de Brasília”.

É uma conclusão semelhante à que chegaram 
anos atrás dois pesquisadores que analisaram o 
processo de criação e implantação do UVX. Léa 
Velho, professora do Departamento de Política 
Científica e Tecnológica da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), e Osvaldo Frota Pessoa 
Junior, professor do Departamento de Filosofia da 

o engenheiro Rafael 
seraphim realiza  
teste do sistema  
de vácuo das câmaras 
que conduzirão os 
elétrons. ao lado, 
magnetos quadrupolos, 
um dos componentes 
do anel de 
armazenamento
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lon. “A construção da máquina era mera 
desculpa para formar pessoas qualifica-
das para gerar tecnologia no país e capa-
zes de produzir ciência na fronteira do 
conhecimento. Acertamos ao optar por 
projetar e construir o máximo em casa, 
o que gerou a expertise usada no Sirius.”

Construir equipamentos para fazer 
ciência em larga escala demanda fluxo 
contínuo de verbas, competência técni-
ca e científica e, quase sempre, gera dis-
putas. Foi assim com o UVX e, em uma 
escala menor, com o Sirius. Logo após 
aprovado o projeto da primeira fonte 
nacional de luz síncrotron, a direção da 
Sociedade Brasileira de Física publicou 
um manifesto contrário ao projeto. Afir-
mava que não havia no país competência 
técnica para construí-lo, que não existi-
riam usuários e que drenaria os recursos 
de outras áreas da ciência e tecnologia. 

“Nenhuma dessas previsões se concretizou”, re-
corda Rodrigues, coordenador de aceleradores 
do Sirius. “Construímos a máquina, os usuários 
vieram, hoje são 6,2 mil cadastrados, e o nível 
de financiamento aumentou em todas as áreas.”

“Instalações de grande porte como o Sirius são 
caras em qualquer lugar do mundo, mas se pagam 
com o tempo”, afirma Fernanda De Negri, eco-
nomista do Instituto de Pesquisas Econômicas 
e Aplicadas (Ipea). Seu custo representa 0,05% 
do orçamento público brasileiro (a receita do go-
verno), da ordem de R$ 3,5 trilhões. “Em muitas 
áreas, infraestruturas como essa são necessárias 
para se produzir ciência de qualidade, capaz de 
gerar inovação e tornar o país economicamente 
mais competitivo”, diz a pesquisadora, que lançou 
em junho o livro Novos caminhos para a inovação 
no Brasil (Editora Wilson Center), no qual men-
ciona o Sirius como um raro exemplo no país de 
planejamento científico de longo prazo.

“Desde o projeto da bomba atômica e a missão 
Apollo, a ciência deixou de ser feita só com peque-
nos investimentos e visão de curto prazo”, obser-
va Glauco Arbix, professor do Departamento de 
Sociologia da USP. “É preciso ter visão de médio 
e de longo prazos e irrigar o sistema de modo a 
alimentar laboratórios menores e a criar projetos 
de relevância científica, econômica e social, ca-
pazes de elevar o patamar da ciência brasileira e 
aumentar seu impacto”, defende Arbix, que pre-
sidiu de 2011 a 2015 a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), o órgão de fomento de inovação 
federal. “Sem isso, o país continuará patinando.” n

USP, avaliaram os argumentos que motivaram a 
construção do primeiro síncrotron brasileiro e as 
negociações que permitiram tirá-lo do papel. Em 
um artigo de 1998 na revista Social Studies of Scien-
ce, afirmaram que o apoio ao projeto veio mais de 
setores da política científica do que dos pesqui-
sadores e potenciais usuários. Escreveram ainda 
que a habilidade política dos poucos cientistas 
envolvidos fora crucial para a sua implementação.

“O Sirius representa uma tentativa de pro-
mover um novo salto de qualidade na ciência 
nacional”, analisa o físico argentino Aldo Craie-
vich, que, aos 79 anos e aposentado da USP, ainda 
faz pesquisa usando o UVX. Com o físico Cylon 
Gonçalves da Silva e Ricardo Rodrigues, Craie-
vich compôs o trio que coordenou a construção 
do primeiro síncrotron nacional.

o projeto de instalar no país um equipamen-
to para fazer ciência em grande escala – a 
Big Science, iniciada nos Estados Unidos 

na Segunda Guerra Mundial com o projeto da 
bomba nuclear – nasceu no Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro, no 
início dos anos 1980 com o físico Roberto Leal Lo-
bo e Silva Filho. Apoiado por Lynaldo Cavalcanti 
de Albuquerque, então presidente do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), Lobo conduziu o projeto até o 
início do governo democrático, em 1985. Com a 
criação do MCT, foi substituído por Cylon, que 
tinha suporte do ministro Renato Archer.

“Quando se decidiu pela construção da pri-
meira fonte de luz síncrotron, o único modelo 
de funcionamento que fazia sentido era o de um 
laboratório nacional nos moldes norte-america-
nos, aberto a usuários de instituições de pesquisa 
e de empresas do país e do exterior”, conta Cy-

Hall em que será 
instalada parte  
das estações 
experimentais 
do sirius

artigo científico
VElHo, l. e PEssoa JR., o. The decision-making process in the 
construction of the synchrotron light National laboratory in brazil. 
Social Studies of Science. v. 28, n. 2, p. 195-219. abr. 1998.
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sirius competirá com um 

equipamento de quarta geração 

inaugurado em 2016 na suécia 

e outro planejado para funcionar 

a partir de 2020 na França

a corrida pela 
melhor luz

h
á pressa em concluir o Sirius, 
a nova fonte de luz síncrotron 
brasileira que será uma das mais 
avançadas no mundo. A meta 

é não prorrogar muito o término de sua 
construção e montagem, hoje com um 
atraso modesto de seis meses, aceitável em 
um projeto dessa magnitude e complexi-
dade técnica. É que seus competidores já 
surgem no horizonte. São equipamentos 
projetados para apresentar um brilho si-
milar ou até superior ao da máquina brasi-
leira, que certamente atrairão a atenção de 
pesquisadores acadêmicos e de empresas 
interessados em realizar experimentos 
que exigem resoluções espaciais e tem-
poral cada vez maiores.

Por essa razão, em maio deste ano, en-
quanto físicos e engenheiros do Labora-
tório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) 
concluíam a instalação e realizavam os 
testes iniciais do acelerador linear, ope-
rários e engenheiros civis trabalhavam 
24 horas por dia de segunda a sábado 
nas obras do Sirius. Corriam para fina-
lizar o prédio até agosto e permitir que 
as outras partes do acelerador e as es-
tações experimentais começassem a ser 
montadas o mais cedo possível. Mesmo 
que as instalações estejam prontas logo, 

a nova fonte de luz não funcionará sem 
a conexão entre a rede elétrica de alta 
tensão, que precisa ser providenciada 
pela CPFL Energia, que distribui ener-
gia na região de Campinas, e a subesta-
ção que alimentará o Sirius e o resto do 
campus do Centro Nacional de Pesquisa 
em Energia e Materiais (CNPEM), que, 
juntos, consumirão a energia de uma 
cidade de 40 mil habitantes. “É preci-
so correr se quisermos ter a fonte mais 
brilhante do mundo por um período”, 
afirma o físico Antônio José Roque da 
Silva, diretor do LNLS e responsável pela 
construção do Sirius.

Hoje existem quase 50 fontes de luz 
síncrotron em funcionamento em pouco 
mais de 20 países. Quase metade delas 
se concentra em três países: o Japão tem 
9 (muitas de pequeno porte), os Estados 
Unidos, 7, a Alemanha, 6. Pouco mais de 
20 são de terceira geração, uma anterior 
à dos equipamentos mais modernos, que 
estão atingindo o limite do que é possível 
construir. O Sirius, de quarta geração, te-
rá dois competidores diretos: uma fonte 
de luz já em operação na Suécia e outra 
que começará a ser montada em breve 
na França – além dessas, outras 13 de 
quarta geração estão em planejamento.

Instalado em Lund, cidade de 120 mil 
habitantes a 500 quilômetros ao sul de 
Estocolmo, a fonte de luz MAX IV é a 
primeira no mundo a ser considerada 
de quarta geração. Esses equipamentos 
são assim classificados por apresentarem 
uma distribuição inovadora de magne-
tos em torno do anel de armazenamento 
de elétrons, proposta em 1993 pelo físi-
co alemão Dieter Einfeld e pelo físico 
esloveno Mark Plesko em um artigo na 
revista Proceedings of SPIE. Esse novo 
desenho da rede magnética foi adotado 
pela primeira vez no MAX IV e permite 
usar anéis de armazenamento menores 
para obter feixes de luz síncrotron mais 
concentrados e brilhantes.

Construído com componentes pro-
jetados e fabricados na Suécia e em ou-
tros países, o MAX IV foi inaugurado 
em junho de 2016, em uma cerimônia 
da qual participou o rei da Suécia, Carl 
XVI Gustaf. O equipamento é forma-
do por dois anéis de armazenamento: 
um contendo elétrons com energia de 
1,5 gigaelétrons-volt (GeV), que alimen-
tam duas estações experimentais hoje 
em fase de comissionamento, e outro 
com elétrons de 3 GeV, que fornecem 
luz síncrotron para cinco estações, das 
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o European 
synchrotron Radiation 
Facility, na França,  
que passará por 
aprimoramento  
a partir de 2019  
(à esq.); e o Max IV, na 
suécia, primeira fonte 
de luz síncrotron de 
quarta geração (abaixo)

quais três estão ativas e duas em testes. 
“Desde o início das operações, já tivemos 
318 usuários”, conta o físico brasileiro-
-sueco Pedro Fernandes Tavares, diretor 
de aceleradores do MAX IV. Segundo 
Tavares, o anel de maior energia deve 
fornecer neste ano luz síncrotron para as 
estações experimentais a ele conectadas 
funcionarem por cerca de 4 mil horas, o 
equivalente a 167 dias.

Se tudo sair como o planejado, em 
pouco tempo, o Sirius e o MAX IV de-
vem enfrentar um concorrente de peso: a 
fonte extrabrilhante (EBS) do European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF), 
que fica em Grenoble, cidade de 160 mil 
habitantes no sudeste da França, ao pé 
dos Alpes. Será uma versão aprimora-
da de sua atual fonte de luz síncrotron, 
a primeira de terceira geração a entrar 
em funcionamento no mundo, nos anos 
1990. O ESRF é operado por um consór-
cio de 22 países e há três anos seus téc-
nicos e engenheiros preparam o upgrade 
que custará € 150 milhões. 

O equipamento atual será desligado 
em dezembro deste ano e, nos 18 meses 
seguintes, seu anel de armazenamento 
será desmontado e substituído por um 
novo, com 844 metros de circunferência, 

que manterá elétrons circulando com 6 
GeV de energia, o dobro da do Sirius e 
do MAX IV. De acordo com a assesso-
ria de comunicação do ESRF, o projeto 
está em dia. A previsão é de que o novo 
equipamento, que terá brilho 100 vezes 
mais intenso do que o da máquina atual, 
seja reaberto para os usuários em 2020 
com as linhas de luz abastecendo 44 
estações experimentais.

Na opinião do físico Aldo Craievich, 
professor aposentado da Universidade 
de São Paulo (USP) e um dos líderes da 
construção da primeira fonte de luz sín-
crotron brasileira, o UVX, o Sirius deverá 

competir em condição de igualdade com o 
MAX IV e o ESRF-EBS e atrair colabora-
dores internacionais. “Estou convencido 
de que virão até mesmo pesquisadores de 
países mais desenvolvidos do hemisfério 
Norte, porque um bom número de experi-
mentos avançados só poderá ser realizado 
aqui”, afirma. “Será um ambiente de forte 
estímulo à cooperação internacional, que 
deve superar o que ocorreu com o UVX.” 
A fonte brasileira atual, que deve ser des-
ligada no final de 2019, tem uma média de 
1.200 usuários por ano, cerca de 20% vin-
dos de outros países da América Latina. n 

Ricardo Zorzetto
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EntrEvIStA

o 
engenheiro de materiais Edgar Dutra Zanotto gos-
ta de citar um artigo científico para mostrar como 
os vidros são importantes. “Vidros são os olhos da 
ciência”, afirma, traduzindo o título do paper (“Glass: 

The eye of science”). A tese é do norte-americano Marvin Bolt, 
curador de Ciência e Tecnologia do Museu de Vidro de Corning, 
cidade do estado norte-americano de Nova York. Em texto de 
fevereiro de 2017, escrito para o periódico International Journal 
of Applied Glass Science, Bolt advoga que a revolução científica 
iniciada no século XVII teve como ferramentas mais importantes 
o microscópio e o telescópio – sendo o elemento principal dos 
dois instrumentos as lentes de vidro. 

Quando começou a se interessar pelo assunto, em meados dos 
anos 1970, Zanotto não tinha essa compreensão, mas percebeu 
que esse era um objeto de pesquisa interessante e pouco pesqui-
sado no Brasil. Formado em engenharia de materiais na Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 1976, foi no Instituto 
de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) e na 
Universidade de Sheffield, no Reino Unido – onde cursou mes-
trado e doutorado, respectivamente –, que o então jovem pesqui-
sador achou as melhores referências para começar sua carreira.

Uma das características da trajetória de Zanotto é o interesse 
simultâneo pela ciência básica e aplicada. “Sempre trabalhei com 
um pé em cada uma”, diz. A formação em física e engenharia o 
ajuda tanto a formular e testar hipóteses científicas como a de-
senvolver vidros especiais para a indústria ou com funcionali-
dades para o organismo humano, como os biovidros.

Edgar Dutra Zanotto

IdAdE 64 anos

ESPEcIAlIdAdE 
Ciência dos materiais / 
Vidros 

InStItUIção  
Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar)

FormAção  
Graduação em 
engenharia de materiais 
na UFSCar (1976), 
mestrado em física 
no IFSC-USP (1978), 
doutorado em  
ciência e tecnologia de  
vidros na Universidade 
de Sheffield, Reino 
Unido (1981)

ProdUção  
cIEntíFIcA  
3 livros, 20 capítulos de 
livros, 250 artigos e  
20 patentes

Um olho na ciência, 
outro na indústria

Engenheiro conta como a inteligência 

artificial ajudará a criar novos vidros e explica 

sua definição desse material 

neldson marcolin | REtRato Eduardo Cesar
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são fundidos e resfriados rapidamente, 
evitando a cristalização. Assim, os átomos 
ficam presos em um estado de desordem, 
formando um líquido temporariamente 
congelado, o vidro. Já na estrutura crista-
lina, os átomos estão perfeitamente orga-
nizados, formando um sólido. A cristali-
zação é um processo que ocorre natural-
mente em todos os vidros, mas pode levar 
de segundos a milênios dependendo da 
temperatura. Quando aquecidos, todos 
os vidros sofrem um fenômeno chamado 
transição vítrea, ou Tg – temperatura em 
que ocorre uma transformação entre a ri-
gidez e um líquido de alta viscosidade –, 
que está relacionada a sua composição 
química. Para desenvolver um vidro com 
novas funcionalidades, sem gastar dema-
siado tempo e energia em testes experi-
mentais, é fundamental conhecer a Tg, 
além de outras propriedades. A partir 
dessa ideia, o Daniel conseguiu pescar na 
literatura dos últimos 50 anos trabalhos 
contendo a composição química e as res-
pectivas Tg. Ele compilou 55 mil composi-
ções de diferentes vidros óxidos – hoje há 
catalogados 400 mil vidros. Com o auxílio 
do especialista em inteligência artificial 

André Ponce de Leon, ele criou um algo-
ritmo que foi “treinado” a correlacionar a 
Tg com a composição química de 45 mil 
desses vidros. Em seguida, usamos dados 
dos outros 10 mil vidros, que não foram 
utilizados na etapa de treinamento, para 
testar a habilidade do novo algoritmo em 
prever a Tg e comparamos com os valores 
reportados para ver se estariam certos. A 
rede neural resultante pode ser otimiza-
da, mas, no momento, ela leva a um erro 
máximo de 6%, em 90% dos testes, o que 
é um ótimo resultado porque se iguala ao 
erro típico dos próprios dados experi-
mentais. Com esse software será possível 
prever a Tg de qualquer vidro óxido ainda 
não existente. A mesma lógica poderá ser 
aplicada para previsão de outras proprie-
dades físico-químicas de vidros.

Por que esse programa permitirá ga-
nhar tempo?
Em 2004 publiquei um artigo com o Chi-
co Coutinho [o físico Francisco Bezerra 
Coutinho, da Faculdade de Medicina da 
USP] em que calculamos quantas compo-
sições de vidros seriam possíveis usan-
do 80 elementos químicos “amigáveis”. 
Para fazer uma conta redonda, variamos 
de 1% em 1% a composição, combinan-
do aqueles elementos de modo variado. 
Nesse exercício de previsão, calculamos 
que seria possível obter 1052 tipos de vi-
dros, um número astronômico. Os 400 
mil – ou 4 x 105 – vidros inorgânicos já 
conhecidos representam apenas uma mi-
núscula fração desse total. Precisaríamos 
de infindáveis anos e recursos para pro-
duzir 1052 vidros. Seria inviável. A saída 
é realizar simulações computacionais até 
encontrarmos fórmulas interessantes 
que possam resultar em propriedades 
inusuais. Aí, sim, iremos para o labora-
tório testar cada composição e verificar 
se elas realmente fornecem as proprie-
dades que o software indicou.

No ano passado você advogou um no-
vo status da matéria, o estado vítreo, 
algo que não é sólido nem líquido. O 
que é, então?
Vou começar respondendo com outra 
pergunta: qual a diferença entre informa-
ção e conhecimento? Obtemos uma in-
formação em determinada época, depois 
outra e outra... Elas vão sendo acumula-
das com o passar do tempo. Ao juntá-las e 
conectá-las, alcançamos o conhecimento. 
Foram 40 anos estudando e pesquisando 

Natural de Botucatu (SP) e há 42 anos 
professor na UFSCar, Zanotto foi profes-
sor visitante em universidades da Europa 
e Estados Unidos e consultor científico 
de empresas do Brasil e exterior. Tam-
bém foi um dos coordenadores adjuntos 
da Diretoria Científica da FAPESP. Des-
de 2013 coordena o Centro de Pesquisa, 
Educação e Inovação em Vidros (CeR-
TEV), um dos 17 Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepid) financiados 
pela FAPESP, que reúne pesquisadores 
da UFSCar, USP e Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). E preside o Conselho 
Científico do Instituto Serrapilheira, do 
Rio de Janeiro. As duas experiências o 
levaram a investir de modo mais inten-
sivo na difusão da ciência. 

Na entrevista abaixo, Zanotto, casado 
e pai de duas filhas, conta de seu traba-
lho mais atual e de uma proposta ousada, 
publicada em 2017, sobre um novo status 
da matéria, o estado vítreo.

Como é sua pesquisa mais recente, de 
desenvolvimento de inteligência artifi-
cial para ganhar tempo no laboratório?
Focamos em previsão. Quase 100% da 
ciência trata de entender e descrever 
fenômenos naturais. Cada vez que en-
tendemos e descrevemos algo novo, po-
demos publicar um artigo científico. Já 
prever seria o ideal, mas é muito difícil. 
Se conseguirmos antever um fenômeno 
ou tendência corretamente, não preci-
saremos dedicar um tempo enorme, re-
cursos financeiros e energia realizando 
um grande número de experimentos. 
No momento, trabalhamos com alunos 
e pós-doutores, os professores Pedro Ri-
no e André Moura, da UFSCar, e André 
Ponce de Leon, do CeMEAI [Centro de 
Ciências Matemáticas Aplicadas à In-
dústria, Cepid sediado na USP de São 
Carlos], com simulação computacional 
para predizer fenômenos relacionados 
à estrutura, processos dinâmicos e pro-
priedades de vidros. Se funcionar, será 
possível criar vidros não existentes em 
um tempo significativamente reduzido. 
Os dois primeiros artigos estão sendo re-
digidos, em fase de ajustes. Um pós-doc 
do nosso grupo, Daniel Cassar, coletou 
cerca de 55 mil dados de temperatura de 
transição vítrea para iniciar esse estudo. 

Do que se trata?
O vidro é um material rígido feito da mis-
tura de vários reagentes que geralmente 

Se nossa 
estratégia 
funcionar, 
será possível 
criar novos 
vidros em 
tempo muito 
mais reduzido
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para ter o insight, refletir e redigir esse 
artigo sobre o estado vítreo, publicado no 
Journal of Non-Crystalline Solids [JNCS]. 

Quais são eles?
O primeiro é sobre a estrutura atômica do 
vidro, que é igual à do líquido do qual ele 
advém. O vidro é um líquido congelado 
temporariamente sem cristalizar. Depois 
vem o conceito de relaxação estrutural – 
um rearranjo espontâneo e parcial das 
moléculas no material – e, finalmente, 
a cristalização, quando todos os átomos 
e moléculas ficam alinhados em um pa-
drão tridimensional bem definido. Is-
so acontece com todos os vidros, que se 
cristalizarão em mais ou menos tempo. 
Em quanto tempo? Em temperaturas 
relativamente altas, leva apenas algumas 
horas. Em temperatura ambiente, é muito 
difícil saber com precisão; precisaremos 
realizar cálculos e simulações. Portanto, 
os elementos dessa nova definição do vi-
dro proposta no artigo de 2017 são que 
a estrutura molecular dele é igual à do 
líquido-mãe, com os átomos congelados 
na mesma posição, bem diferente da do 
cristal. Com o tempo, o vidro relaxa es-
pontaneamente até cristalizar. Se estiver 
numa temperatura perto da Tg, crista-
lizará em minutos ou horas, se estiver 
muito abaixo, levará muito mais tempo. 

Esses conceitos já existiam?
Pesquisadores da área vêm refletindo 
sobre esses conceitos, mas ninguém ha-
via combinado todos eles, como John 
Mauro [da Universidade do Estado da 
Pensilvânia, Estados Unidos] e eu fize-
mos. Redigi a primeira versão do artigo 

e o John entrou durante o processo. Jun-
tamos as informações e esclarecemos a 
natureza do vidro. 

Como foi essa parceria?
Apresentei essas ideias em uma plenária 
no evento de comemoração do centenário 
da Society of Glass Technology, realiza-
do em Sheffield, em setembro de 2016. 
O indiano-americano Arun Varshneya, 
da Alfred University, conhecido como o 
“guru do vidro” e meu amigo há muito 
tempo, disse logo de cara: “Não concor-
do com esse pacote, precisamos discu-
tir”. Conversamos muito em Sheffield e, 
quando voltei ao Brasil, decidi escrever 
um rascunho. Enviei ao Arun, que con-
vidou para a discussão um primo dele, o 
Prabhat Gupta, da Universidade do Esta-
do de Ohio, Estados Unidos, um teórico 
muito bom. O Arun também introduziu 
na discussão o John Mauro, que havia 
sido o seu mais brilhante aluno de dou-
torado – foi um dos inventores do Gorilla 
glass, vidro usado em telefones celulares. 
Depois de uma dúzia de e-mails troca-
dos com eles, convidei todos a participar 
como coautores, mas eles não respon-
deram. Imaginei que fosse um sinal de 
que não concordavam com a minha pro-
posta. Isso foi em outubro de 2016. Em 
dezembro, eu estava acabando de polir 
o manuscrito quando o John Mauro me 
enviou mensagem de votos natalinos e 
perguntando que fim havia levado o ar-
tigo. Respondi que estava quase pronto, 
assinado apenas por mim porque eles não 
quiseram participar. Ele imediatamente 
respondeu que continuava interessado. 
Entre o Natal e o Ano-Novo o artigo fica-

va um dia com cada um até ficar pronto e 
ser submetido à publicação. Há algumas 
semanas, o paper já tinha recebido mais 
de 7 mil visualizações. Para um artigo 
científico de uma pequena subárea da 
ciência de materiais é muita coisa. Pa-
ra dar uma ideia quantitativa, o site do 
JNCS tem 26 mil artigos e todos podem 
ser baixados. Desde a sua publicação até 
esta data [24/6/2018], o nosso paper está 
em primeiro lugar dentre todos no ran-
king de downloads. 

Qual o tamanho da comunidade que 
estuda vidros?
Estimativas indicam que há cerca de 3 
mil pesquisadores vidreiros no mundo, e 
apenas de 100 a 120 no Brasil estudando 
e publicando regularmente nessa área. 
Desses, o nosso CeRTEV tem 14 profes-
sores e 60 alunos e pós-docs. No exterior, 
há empresas com muito mais pesquisa-
dores, mas nas universidades há poucos 
grupos de porte. Conheço apenas um,  
enorme, em Rennes, na França, maior 
que o nosso. Na China há, possivelmente, 
grupos maiores porque eles publicam até 
mais do que os americanos nesse tema. 
No Japão, Estados Unidos e Europa há 
de um a três professores em cada grupo. 
Por essas razões, estimo que nossa equi-
pe está entre as cinco maiores do mun-
do. Quando o Hellmut Eckert [químico 
alemão, vice-coordenador do CeRTEV 
e professor da USP de São Carlos] e eu 
formamos o grupo do Cepid, o centro 
ganhou visibilidade internacional. 

Essa visibilidade vale para as áreas 
científica e tecnológica?
Para as duas. Sobre pesquisas de cunho 
fundamental, científico, temos um grupo 
que usa técnicas distintas para caracte-
rizar os detalhes estruturais do vidro. A 
estrutura e a composição química são o 
conjunto que determina as propriedades 
ópticas, mecânicas, térmicas, magnéti-
cas, químicas e biológicas do material. 
Esse grupo também trabalha nos proces-
sos dinâmicos, um conjunto de mecanis-
mos que ocorrem quando aquecemos o 
vidro – os átomos começam a se deslocar, 
relaxar, fundir ou cristalizar. E essa é a 
área em que mais atuo, a cristalização. 
Estudamos a estrutura e os processos di-
nâmicos e essas duas áreas determinam 
as propriedades e aplicações, divididas 
em cinco tópicos, no nosso Cepid: as pro-
priedades mecânicas, que tentamos en-
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tender para desenvolver vidros e vidros 
cerâmicos cada vez mais fortes e resis-
tentes, algo que tem uma demanda in-
dustrial mundial; as elétricas, com vidros 
condutores iônicos, com potencial de 
aplicação em novas e eficientes baterias; 
os biovidros, feitos de material bioativo 
para ser usados em organismos vivos; as 
ópticas, ou seja, o vidro por excelência, 
em que acrescentamos impurezas para 
alterar as propriedades, mudamos a cor, 
a absorção etc.; e, finalmente, materiais 
para processos catalíticos. 

As pesquisas sobre biovidro continuam?
Sim, esse material é muito promissor. 
Foi inventado no começo dos anos 1970 
com uma composição química que tem 
sódio, silício, cálcio e fósforo. Isso dei-
xa o vidro com uma bioatividade alta 
quando em contato com fluidos corpo-
rais. Eles podem ser usados na regene-
ração de ossos, como próteses, proble-
mas dentários e também feridas de pele 
e degeneração de nervos e cartilagens. 
Em pó, funciona como uma espécie de 
cola. Algumas dessas possíveis utilida-
des já são funcionais. Há, por exemplo, 
um osso ilíaco artificial feito de vitroce-
râmico bioativo para ser implantado no 
quadril. Foi desenvolvido por Tadashi 
Kokubo, da Universidade de Chubu, no 
Japão. Segundo ele, foi implantado em 
milhares de pessoas. Aqui na UFSCar, 
com o auxílio de dois ex-alunos, hoje 
professores, Oscar Peitl e Murilo Cro-
vacce, e vários pós-docs, com destaque 
para Marina Trevellin, e alunos, cria-
mos um biovitrocerâmico semelhante 
aos ossículos do ouvido médio usado 
para substituir aqueles que apodrecem 
quando alguém contrai uma infecção 
severa. Realizamos ensaios clínicos bem-
-sucedidos na Faculdade de Medicina da 
USP de Ribeirão Preto, conduzidos pela 
equipe do médico Eduardo Tanaka Mas-
suda, mas precisamos realizar mais tes-
tes para conseguir aprovação da Anvisa 

[Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria]. Este aqui [mostra uma peça] é outro 
exemplo: é um olho artificial feito de 
material bioativo e patenteado. Depois 
de implantado, ele se liga aos nervos da 
cavidade ocular para dar um movimento 
natural igual ao olho bom. Realizamos 
bons ensaios clínicos na Faculdade de 
Medicina da Unesp, campus de Botucatu, 
liderados por Silvana Schellini e Simoni 
Milani Brandão. Mas também precisa-
mos continuar com os testes. 

Você publica no JNCS, do qual é editor. 
Não há conflito de interesses? 
Comecei como editor em 2010, mas já 
havia publicado cerca de 70 artigos nes-
se periódico antes disso. É a minha re-
vista favorita por estar estabelecida há 
50 anos, ser muito rigorosa – rejeita 2/3 
das submissões –, com tempo médio de 
resposta de apenas seis semanas, e prin-
cipalmente por ser lida e respeitada pela 
comunidade que pesquisa vidros. Quan-
do fui convidado, respondi à publisher 
Karine Van Wetering, da Elsevier, que 
aceitaria ser o editor apenas se pudesse 
continuar publicando no periódico. Ela 
me respondeu que não haveria problema 
porque seríamos três editores. São eles 
que encaminham meus papers para revi-
sores ad-hoc sem que eu saiba quem são. 
Ela gostaria que eu e os outros editores 
continuássemos a publicar lá porque os 
leitores devem perceber que o editor 
valoriza a revista que edita.  

Como se interessou por vidros?
Sou da terceira turma formada em enge-
nharia de materiais da UFSCar, que criou 
o curso em 1970, o primeiro da América 
Latina. Naquele tempo não havia mui-
tos professores disponíveis nessa área. 
Por isso, a UFSCar convidava professo-
res visitantes. Vinha gente da USP, da 
Unicamp e muitos do exterior. Um deles, 
Osgood James Whittemore [1919-2010], 
da Universidade de Washington, Estados 

Unidos, me convidou para trabalhar em 
um projeto de iniciação científica. Era 
um estudo experimental sobre a durabi-
lidade química de vidros candidatos ao 
encapsulamento de resíduos radioativos. 
O objetivo era coletar rejeitos de usinas 
nucleares, adicionar reagentes, fundir tu-
do e resfriar rapidamente formando um 
“vidrão”. O monólito resultante ficaria 
compacto e impermeável e seria enter-
rado em uma mina de carvão abandona-
da a muitos metros abaixo do solo, mas 
bem separado do ambiente superficial, 
encapsulado, sem contaminar a atmos-
fera e o lençol freático. Esse método é 
usado até hoje. Comecei então a estudar 
vidros. Peguei livros na biblioteca e co-
mecei a ler papers. Fiquei interessadís-
simo. Também pude praticar bastante 
o inglês. Essas atividades me renderam 
uma vaga de professor auxiliar de ensino 
no Departamento de Engenharia de Ma-
teriais [DEMa] da UFSCar. 

Foi a única razão por ter sido contra-
tado tão novo, aos 22 anos?
Eu era um aluno aplicado, falava inglês 
e pesquisava vidros. O DEMa precisava 
de professores nessa área e não existiam 
especialistas. Como eu só tinha a gra-
duação, recebi um ultimato do chefe do 
departamento, Dyonísio Garcia Pinatti 
[1946-1986]: “Você tem dois anos para 
fazer um mestrado em qualquer tema 
relacionado a vidros para, em seguida, 
ir para o exterior realizar o doutorado, 
voltar e nuclear o grupo de vidros”. Por 
sorte, provavelmente o único pesquisa-
dor que trabalhava com vidros no Brasil 
era o Aldo Craievich, da Física da USP de 
São Carlos. Devo muito da minha forma-
ção científica a ter realizado o mestrado 
em física com ele. Em seguida Aldo me 
indicou para um conhecido dele, o então 
famoso físico Peter James [1940-2005], 
da Universidade de Sheffield. Consegui 
uma bolsa da Capes [Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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mais flexível do que o de qualquer insti-
tuição pública de fomento à pesquisa. O 
sistema de seleção de projetos é rigoroso, 
mas o pesquisador que recebe um grant 
[auxílio para pesquisar] pode aplicá-lo 
em qualquer atividade de pesquisa. Por 
exemplo, admitir outros pesquisadores, 
comprar equipamento e material de con-
sumo, contratar serviços ou viajar por 
alguma necessidade da pesquisa. Isso 
tudo sem precisar reenviar currículos, 
subprojetos ou estimativa de custos, co-
tações para análise... Além disso, a tra-
balhosa etapa de prestação de contas é 
realizada por uma fundação, não pelo 
pesquisador. Damos total flexibilidade 
porque confiamos nos pesquisadores e 
desejamos que eles dediquem a maior 
parte do tempo à pesquisa, não à admi-
nistração de projetos. É diferente dos 
órgãos públicos que normalmente des-
confiam do pesquisador. Por exemplo, 
tenho 42 anos de experiência em pesqui-
sa, coordeno um Cepid, sou membro da 
ABC [Academia Brasileira de Ciências] 
e quando peço uma bolsa de iniciação 
científica para qualquer agência pública 
tenho de escrever um projeto, mandar 
meu currículo atualizado, o do aluno… 
É uma burocracia massacrante. No Ser-
rapilheira nós confiamos e damos liber-
dade ao pesquisador. 

Você gosta de dizer que “defende pes-
quisador velho”. Por quê?
Pesquisadores “velhos” dedicaram 20, 
30, 40 ou até 50 anos não só para coletar 
informações, mas principalmente para 
conectá-las, gerando conhecimento. É 
óbvio que há jovens cientistas brilhantes 
que conseguem fazer a necessária cone-
xão em menos tempo. Discuti várias ve-
zes esse tema com o Fernando Reinach, 
biólogo que também é membro do Con-
selho de Administração do Serrapilheira. 
É desses que pensam que só pesquisa-
dores jovens têm futuro. Discordo. De-
fendo que pesquisadores seniores ativos, 
os que continuam motivados na batalha 
diária da pesquisa, desenhando e reali-
zando experimentos, testando hipóteses, 
criando modelos teóricos, participando de 
congressos, orientando, publicando, en-
sinando e aprendendo – e também sendo 
criticados –, podem melhorar continua-
mente. A qualidade da minha pesquisa 
atual é muito superior à dos primeiros 10 
ou 15 anos. Espero continuar avançando 
nas próximas décadas. n

Superior] e fui fazer o doutorado com 
o Peter de 1979 a 1982. Na época eles 
tinham o maior time de pesquisadores 
do planeta em vidros. A experiência foi 
fundamental para a minha formação.

Como ocorre a colaboração de seu gru-
po com as empresas?
Em todos os níveis. Podemos descobrir 
algo interessante e procurar empresas 
potencialmente interessadas em realizar 
ensaios em escala piloto e em licenciar o 
invento. Outras vezes, é a empresa que 
nos procura. Por exemplo, auxiliamos a 
aperfeiçoar este material [mostra um vi-
dro de 1 centímetro quadrado e o ilumina 
com um laser] que difrata a luz. Dentro 
dele há cristais nanométricos alinhados 
a uma distância igual ao comprimento 
da luz visível, cerca de 400 nanômetros 
entre um e outro. Este é o único material 
do mundo para redes de difração de la-
sers de alta potência. Há um holograma 
de cristais aqui dentro. Qualquer sistema 
de alta potência, como lasers industriais, 
por exemplo, requer várias peças dessas 
dentro da máquina. Há apenas três em-
presas que produzem esse material. Esta 
pequena peça custa US$ 5 mil. Ela já exis-
tia e ajudei a otimizá-la. O material foi in-
ventado pelo pessoal da empresa Corning 
e passou a ser melhorado e produzido 
pela Optigrate, uma fábrica de Orlando, 
na Flórida. Passei 10 meses lá em 2005, a 
convite, enquanto usufruía de um período 
sabático na Universidade da Flórida Cen-
tral. O material deles era ruim, não vendia 
porque espalhava luz demasiadamente. 
Além da colaboração, eles me permitiram 
publicar alguns artigos. Isso não é muito 
comum em razão da cláusula de sigilo que 
há nos contratos com empresas.
 
Você tem muitos vídeos didáticos sobre 
vidro gravados. Por quê?
São dois tipos de vídeo: aulas formais e 
de disseminação de ciência. Gravo todas 
as minhas aulas e as disponibilizo na in-
ternet. O efeito é fantástico. Se um aluno 
perde uma aula, basta assistir ao vídeo. 
Para estudar para uma prova, está lá. 
Produzimos também vídeos bem didá-
ticos, de 1 a 5 minutos, explicando con-
ceitos e experiências com vidros, e temos 
mangás com esse tema impressos e na 
página do CeRTEV. Começamos a fazer 
divulgação de ciência em consequência 
das exigências do Cepid. Tem sido uma 
prazerosa e educativa experiência.

O Instituto Serrapilheira, do qual você 
é membro, tem preocupações na mesma 
linha, não é?
Branca e João Moreira Salles, criadores 
e mantenedores do instituto, a diretoria, 
os conselhos Científico e de Administra-
ção, todos esperam que os pesquisadores 
e bolsistas apoiados, que tenham esse 
desejo e essa vocação, realizem ativi-
dades de divulgação científica. Este ano 
foi aberta uma chamada pública para o 
primeiro programa de apoio à divulga-
ção, o Camp Serrapilheira, para formar 
divulgadores e também mapear e sele-
cionar projetos de divulgação a serem 
financiados.  

Acredita que o instituto poderá fazer 
diferença no financiamento à ciência?
Sim. No momento o Serrapilheira se es-
força para nuclear grupos de pesqui-
sa liderados por jovens pesquisadores 
promissores que demonstrem poten-
cial de realizar pesquisa de alto nível, 
na fronteira do conhecimento, em temas 
relevantes. A previsão inicial é aplicar-
mos entre R$ 16 milhões e R$ 18 milhões 
anualmente. O modelo de financiamento 
é um sonho para o pesquisador, muito 
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Histórias em quadrinhos  

ganham destaque na divulgação  

de pesquisas 

M
unida de canetas esferográfi-
cas e tinta guache, a ilustradora 
norte-americana Karen Romano 
Young embarcou, em março, no 
navio oceanográfico Laurence 
M. Gould rumo à Antártida. Em 

um dos laboratórios da embarcação, esboçou os 
primeiros traços da série em quadrinhos Antarctic 
Log, que acompanha uma expedição científica 
realizada por pesquisadores do Laboratório Ocea-
nográfico Bigelow, nos Estados Unidos. A viagem 
teve apoio da National Science Foundation (NSF), 
principal agência de fomento à pesquisa básica do 
país, que tem uma linha de financiamento para 
promover a ida de escritores, fotógrafos e artistas 
plásticos ao continente. O objetivo é incentivar a 
divulgação dos projetos realizados no âmbito do 
Programa Antártico dos Estados Unidos. Durante 
dois meses, Karen trabalhou cercada de cientistas 
residentes da Estação Palmer. A rotina deles foi 
registrada em uma espécie de diário de bordo 

Bruno de Pierro
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ilustrado, que mostra os bastidores de um estudo 
sobre comunidades microbianas encontradas 
em águas frias. 

Um dos quadrinhos da série explica o fun-
cionamento de um equipamento utilizado pa-
ra bombear água do mar e analisar amostras de 
fitoplânctons e bactérias. Outro aborda as con-
sequências das mudanças climáticas sob a ótica 
de dois elefantes-marinhos. “A linguagem das 
histórias em quadrinhos [HQs] permite a com-
preensão mais rápida de temas científicos ao 
explorar recursos visuais e não apenas de texto, 
deixando o conteúdo mais atraente”, diz Karen, 
que é autora de livros infantojuvenis. A falta de 
formação científica não foi um obstáculo para 
a artista. Sempre havia algum pesquisador por 
perto para tirar dúvidas ou convidá-la a partici-
par de coletas em campo, dissecações de peixes 
e observações ao microscópio. Antarctic Log está 
disponível na internet e é adotada por professo-
res em sala de aula.

Por integrar imagem e texto de forma sintética 
e envolvente, a linguagem das HQs tem sido uti-
lizada com frequência para traduzir resultados 
de pesquisas complexas para o público leigo e 
os jovens em particular. O Conselho Europeu de 
Pesquisa (ERC) – que apoia grupos de pesquisa de 
excelência e investe 17% dos € 77 bilhões do or-
çamento do Horizonte 2020, principal programa 
científico da União Europeia – também tem uma 
linha específica para apoiar a produção de HQs 
científicas. Trata-se do programa ERCcOMICS, 
que financia quadrinhos on-line (webcomics) 
inspirados em projetos realizados no âmbito do 
ERC. Um deles é Brain Trippers, que narra a jor-
nada de pequenos alienígenas que chegam à Terra 
e invadem um cérebro com a missão de entender 
como funciona a mente humana. 

O criador da história é Clayton Junior, ilustra-
dor brasileiro radicado há mais de 10 anos em 
Londres, no Reino Unido. Após ser selecionado 
por um edital do ERCcOMICS, ele trabalhou em 
parceria com o físico Mickaël Tanter, pesquisador 
do Instituto Langevin, na França, responsável 
pelo desenvolvimento de uma técnica de neuroi-
magem baseada em ultrassom. “Para conseguir 
criar o roteiro e os desenhos, precisei mergulhar 
fundo no trabalho coordenado por Tanter”, con-
ta Junior, que consultou livros de neurociência 
e trocou e-mails semanais com o pesquisador. 
O brasileiro também visitou o local de trabalho 
de Tanter em Paris. “Aprendi que laboratórios 
podem ser uma boa fonte de inspiração para ar-
tistas”, observa Junior. 

No Brasil, iniciativas semelhantes começam 
a tomar forma. Em maio, o Centro de Pesquisa, 
Inovação e Disseminação em Neuromatemá-
tica (NeuroMat), um dos Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepid) apoiados pela FA-im
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PESP, lançou Os Braços de Nildo e Rony, uma 
HQ que orienta pacientes com lesão traumática 
do plexo braquial, que é um conjunto de nervos 
responsáveis pela comunicação entre o cérebro 
e os membros superiores. A história relata o en-
contro de um motoboy, Nildo, que sofreu um 
acidente de moto, e um médico, Rony, que levou 
um tiro em um assalto à mão armada. Os dois le-
sionam o plexo braquial e têm perda parcial dos 
movimentos dos braços. “O objetivo é informar 
pacientes e familiares sobre essa doença, que 
deixa sequelas mesmo após a cirurgia”, expli-
ca o matemático Antonio Galves, coordenador 
do NeuroMat e roteirista da HQ. “Investigamos 
essa doença porque ela é um bom modelo para 
estudar a plasticidade do cérebro.” 

Foram impressos mil exemplares, que serão 
distribuídos em postos de saúde e sindicatos de 
motoboys – 80% desse tipo de lesão decorrem 

de acidentes de moto. “Poderíamos ter feito um 
livreto informativo, em vez de uma HQ, mas se-
ria uma forma chata e fria de abordar um drama 
humano”, diz Galves. “Os quadrinhos aproximam 
leitores e personagens, que não foram apresen-
tados como coitadinhos ou incapacitados, mas, 
sim, verdadeiros heróis.” Por falar em heróis, os 
desenhos do ilustrador João Magara se inspiram 
no universo de Gotham City, cidade fictícia eter-
nizada nas histórias de Batman como um lugar 
perigoso e cheio de arranha-céus.  

Revistas científicas consagradas também re-
correm aos quadrinhos. Em 2015, a Science pu-
blicou em HQ um guia em comemoração ao cen-
tenário da teoria da relatividade geral de Albert 
Einstein (1879-1955). No mesmo ano, a Nature 
lançou Fragile Framework, quadrinho que rela-
ta os esforços, nas últimas décadas, para chegar 
a um tratado internacional do clima. “A ciência 

HQs de ciência no Brasil
Quadrinhos sobre temas científicos circulam no país desde o final dos anos 1940 

ciência em Quadrinhos
publicada entre 1953 e 1958  

pela extinta editora Brasil-América. 

(ebal), explicava conceitos da física, 

como eletricidade e energia nuclear, 

além de temas como a história da 

civilização e o mundo animal.

ciência Popular
A revista circulou de 1948 a 1960 e 

publicava artigos, notícias, textos ilustrados 

e histórias em quadrinhos, algumas 

adaptadas de publicações norte-americanas. 

A energia nuclear era um tema recorrente.

os cientistas
A tirinha, que 

começou a 

ser publicada 

em 1994 no 

jornal Correio 

Popular, de 

Campinas, 

retrata o 

universo da ciência e  

da academia com humor  

e crítica. Atualmente,  

os quadrinhos podem  

ser lidos na revista 

eletrônica ComCiência.

Humorcomciencia.com
os temas  

das tirinhas 

se referem  

ao universo  

dos alunos 

do ensino 

médio

Um Sábado Qualquer
Desde 2009, os 

quadrinhos de Carlos ruas 

abordam com humor 

temas da ciência. os 

personagens recorrentes 

são Deus, Albert einstein  

e Charles Darwin

Criada em 1997 
pelo engenheiro 
norte-americano 
Jorge Cham, a 
tirinha PhD Comics 
aborda, com humor, 
as mazelas da vida 
de pesquisador

>

>

>

>

>
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necessita de recursos 
visuais para ser mais 
bem compreendida 
pelo público”, afir-

ma o matemático e 
cartunista Nick Sousa-

nis, autor de Fragile Framework 
e pesquisador da Universidade 

Estadual de San Francisco, nos Es-
tados Unidos. Em 2014, Sousanis apre-

sentou uma tese de doutorado no formato de 
quadrinhos na Universidade Columbia, em 

Nova York. Posteriormente, o trabalho, intitula-
do Unflattening, foi publicado como uma novela 
gráfica – no Brasil, recebeu o nome Desaplanar. 
A obra analisa a separação entre a expressão ver-
bal e a visual e questiona a primazia da palavra 
escrita na construção do pensamento. “A junção 
de texto com imagens deve ser encarada como 
uma maneira legítima e valiosa de aprender”, 
argumenta Sousanis.  

Os primeiros quadrinhos surgiram no final do 
século XIX e, desde então, são conhecidos por 
tratar de humor, ficção científica ou enaltecer os 
poderes de super-heróis. A relação entre quadri-
nhos e ciência só se intensificou depois da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). Até o início dos anos 
1950, as HQs eram vistas por muitos educadores 
e religiosos como má influência para crianças e 
jovens. Para mudar isso, algumas editoras passa-
ram a publicar cartilhas ilustradas de ciência e 
adaptações de clássicos em quadrinhos. Um dos 
pioneiros foi o nova-iorquino Max Gaines (1894-
1947), que em 1944 fundou a Educational Comics 
para publicar HQs com conteúdo científico. “Ini-
ciativas como essa ajudaram no reconhecimento 
do potencial didático desse tipo de publicação”, 
observa Waldomiro de Castro Santos Vergueiro, 
pesquisador do Observatório de Histórias em 
Quadrinhos da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

H istórias em quadrinhos podem estimular a 
aprendizagem e aumentar o engajamento 
dos leitores. Essa é a aposta da química e 

ilustradora Adriana Yumi Iwata, doutoranda na 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
que realiza oficinas de quadrinhos sobre química 
com alunos de ensino médio de colégios públicos 
e particulares de São Carlos, no interior paulis-
ta. “Os alunos não precisam saber desenhar. A 
qualidade do traço não importa, mas sim a forma 
como trabalham o roteiro utilizando conceitos 
de química aprendidos na escola”, diz Adriana, 
que é autora da HQ de química Sigma Pi, feita 
no estilo mangá, uma técnica de quadrinhos ja-
ponesa. Ela também produz a HQ Histórias de 
Vidro em Quadrinhos como uma das estratégias 
de divulgação científica do Centro de Pesquisa, 
Educação e Inovação em Vidros (CeRTEV), outro 
Cepid da FAPESP (ver entrevista na página 26). 

Especialistas, no entanto, afirmam que os qua-
drinhos não devem ser vistos apenas como um 
truque capaz de atrair crianças e jovens para o 
universo da ciência. Personagens antropomórfi-
cos e metáforas visuais também têm o poder de 
conquistar o público mais amplo. “O verdadeiro 
valor das histórias em quadrinhos é que elas po-
dem envolver os leitores que são menos propensos 
a buscar outras formas de comunicação científica”, 
escreveu o neurocientista Matteo Farinella, pes-
quisador da Universidade Columbia, em um artigo 
publicado em junho na revista American Scientist.

“Embora seja difícil medir a influência dos qua-
drinhos na população, minha experiência sugere 
que as HQs de ciência podem ter, entre o público 
em geral, resultados didáticos similares aos obti-
dos em salas de aula”, disse Farinella em entrevista 
à Pesquisa FAPESP. Além de pesquisador, Farinella 
é ilustrador e coautor de Neurocomic, uma novela im
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Humor e ciência são 
ingredientes de 
Cientirinhas, feita desde 
2016 pelo ilustrador 
Marco Merlin
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gráfica que desvenda os principais mecanismos 
do funcionamento do cérebro e acaba de ser lan-
çada no Brasil. A obra é repleta de metáforas vi-
suais: em uma das páginas, o cérebro torna-se uma 
central telefônica que recebe chamadas de várias 
partes do corpo. “O desafio é trocar palavras por 
ilustrações. Sempre que possível, prefiro mostrar, 
em vez de descrever com palavras.” 

T ratar quadrinhos de temas científicos com 
humor não é uma tarefa trivial. Se o assunto 
for muito especializado – física quântica, por 

exemplo –, é grande o risco de se fazer uma “piada 
interna”, aquela que só é compreendida por inicia-
dos. Mas há HQs cuja proposta é justamente atin-
gir um público mais restrito. A tirinha PhD Comics, 
criada em 1997 pelo engenheiro e cartunista Jorge 
Cham, pesquisador do Instituto de Tecnologia da 
Califórnia, é voltada para um público familiariza-
do com as dificuldades da vida acadêmica, como 
os desafios para publicar um artigo científico, a 
complexa relação entre alunos e orientadores e a 
busca perpétua por comida gratuita em congres-
sos. O desafio muda quando a finalidade é atingir 
um público sem formação científica. O cartunista 
Fernando Gonsales, autor do personagem Níquel 
Náusea, eventualmente aborda evolução biológica 
e genética em suas tirinhas para falar, com sar-
casmo, de temas como o criacionismo. “Procuro 
recorrer ao conhecimento científico para elaborar 
alguma piada. No meu caso, a ciência é mais uma 
fonte de inspiração, uma vez que meu objetivo não 
é divulgar ciência”, diz Gonsales, que é graduado 
em biologia e medicina veterinária. 

Para o ilustrador Marco Merlin, autor das Cien-
tirinhas, publicadas desde 2016 no site do podcast 
Dragões de Garagem, o humor pode servir como 
porta de entrada para envolver o leitor com te-
mas científicos sérios. Embora respeite o rigor 
científico, ele observa, nem sempre é possível 
evitar algumas “licenças poéticas”, o que pode 
desagradar leitores mais exigentes. “Certa vez 

Trechos de Fragile 
Framework (acima  
e na próxima página), 
HQ publicada em 2015 
pela revista Nature; e 
da brasileira Sigma Pi, 
que aborda o  
mundo da química  
em mangá (abaixo)
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fiz uma tira brincando que o maior pesadelo do 
macaco-prego é o tubarão-martelo. Um leitor re-
clamou que o desenho do macaco-prego não era 
fiel ao animal de verdade”, conta Merlin.

Matteo Farinella, da Universidade Columbia, 
argumenta que o preconceito com o humor den-
tro da comunidade científica ainda é um entrave 
para o surgimento de novas HQs de ciência. “Os 
quadrinhos ainda são vistos como uma ferramen-
ta apenas para tornar a ciência mais divertida e 
acessível às crianças”, diz. Para ele, a linguagem 
pode ser empregada para falar de assuntos com-
plexos sem promover simplificações rasteiras. 
“Meu sonho é ver cartunistas de ciência profis-
sionais, capazes de entender o assunto e rein-
terpretá-lo de maneira única. Já existem alguns 
que conseguem fazer isso, mas são exceções”, diz 
Farinella, que criou um site para monitorar a pro-
dução de HQs científicas no mundo. O Cartoon 
Science é uma espécie de repositório que reúne 
cerca de 85 quadrinhos de ciência.

Mas o que pesquisadores interessados em fa-
zer quadrinhos devem saber antes de começar? 
A bióloga Carly Melissa Tribull, pesquisadora da 
Universidade de Houston, no Texas, Estados Uni-
dos, publicou em setembro de 2017 no Annals of 
the Entomological Society of America um guia com 
recomendações para cientistas que desejem criar 
suas próprias histórias em quadrinhos. “A quali-
dade que separa quadrinhos de livros ou artigos 
é que eles dependem de uma ordem específica de 
imagens para contar uma história. Saber quais 
informações serão apresentadas é o primeiro 
passo para desenhar uma HQ”, sugere Tribull. 
A autora também recomenda que se contratem 
ilustradores profissionais, quando os cientistas 
não souberem desenhar, embora isso não seja 
uma exigência. “Desenhos excepcionais não são 
um requisito para uma história em quadrinhos 
de comunicação científica bem-sucedida. Há 
quadrinhos na internet ilustrados inteiramente 
com bonequinhos e desenhos simples”, aponta. nim
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quadrinhos lançada 
pelo centro de  
pesquisa NeuroMat 
para orientar pacientes 
com um tipo de lesão 
traumática nos braços



38 z  julho DE 2018

Unicamp é líder em ranking de depósitos de patentes enquanto USP 

se destaca em royalties gerados por licenciamento de tecnologia 

ProPriedade intelectUal y

Relações com o setor produtivo

esperar que as companhias nos procu-
rem”, observa o biólogo Antonio Carlos 
Marques, coordenador da Agência USP 
de Inovação. “Nossa estratégia consiste 
em reunir informações sobre as patentes 
e fazer contato com potenciais usuários”, 
diz ele. A ideia é multiplicar casos como 
o Vonau Flash, uma nova formulação do 
Vonau, medicamento para o controle de 
náuseas e vômitos. A versão foi criada 
pelo Laboratório de Desenvolvimento e 
Inovação Farmacotécnica (Deinfar), da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas  
da USP, em parceria com a empresa Bio-
lab Sanus. O contrato de licenciamen-
to foi assinado em 2005 e representa a 
maior fonte de royalties da universidade.  

Os dados do INPI mostram que as uni-
versidades mais uma vez dominaram o 
ranking das instituições do país que mais 
depositaram patentes em 2017 (ver qua-
dro). A única empresa que aparece entre 
os 10 primeiros da lista é a CNH Indus-
trial, que fabrica máquinas agrícolas e 
caminhões leves. Essa característica do 
sistema de ciência, tecnologia e inovação 
do Brasil destoa da realidade de nações 
desenvolvidas, onde as empresas são as 
principais interessadas em proteger e 
explorar propriedade intelectual (ver 
Pesquisa FAPESP nº 123). O montante 
dos contratos de transferência de tecno-
logia firmados por instituições de ciência 
e tecnologia tem crescido nos últimos 
anos no país, chegando a R$ 437,8 mi-
lhões em 2016, de acordo com o relatório 

do Formulário para Informações sobre a 
Política de Propriedade Intelectual das 
Instituições Científicas, Tecnológicas e de 
Inovação do Brasil (Formict), elaborado 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC). 
Do total de valores contratados, R$ 34,4 
milhões correspondem a licenciamento 
de direitos de propriedade intelectual.

Em 2016, o formulário foi preenchi-
do por 278 instituições – 193 públicas e 
85 privadas. No total, foram contabili-
zados 823 contratos de licenciamento 
de direitos de propriedade intelectual, 
envolvendo, por exemplo, patentes, soft-
wares ou cultivares. A região Sudeste 
foi a que apresentou o maior montante 
de recursos contratados: foram firma-
dos 59 contratos de licenciamento que 
somam R$ 21,5 milhões (ver tabela ao 
lado). “A geração de novas patentes e 
contratos de licenciamento pode rece-
ber um novo impulso graças à regula-
mentação recente da legislação sobre 
ciência, tecnologia e inovação”, avalia 
Antenor Corrêa, analista do MCTIC e 
coordenador do Formict, referindo-se à 
Lei nº 13.243/2016, regulamentada em 
fevereiro pelo governo federal (ver Pes-
quisa FAPESP nº 265). O texto autoriza 
que os Núcleos de Inovação Tecnológica 
(NITs), como as agências de inovação da 
USP e da Unicamp, deixem de ser apenas 
órgãos das universidades e constituam 
personalidade jurídica própria, como 
entidade privada sem fins lucrativos. 

A 
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) foi a institui-
ção brasileira que mais deposi-
tou patentes no Instituto Na-

cional da Propriedade Industrial (INPI) 
em 2017, com 77 pedidos, de acordo com 
o relatório Indicadores de Propriedade 
Industrial 2018, divulgado pelo órgão 
em junho. A boa colocação no ranking 
não é novidade na trajetória da Unicamp, 
que há décadas tem uma política ativa 
de proteção à propriedade intelectual. 
Dados da universidade mostram que ela 
tem 1.121 patentes vigentes, das quais 
13% são exploradas comercialmente. Em 
2015, foram assinados 15 contratos de 
licenciamento de tecnologias com em-
presas. Em 2017, o número subiu para 22. 
Esses contratos geraram mais de R$ 1,34 
milhão em royalties à Unicamp – mais 
do que o dobro dos ganhos registrados 
em 2016, R$ 660 mil, mas ainda aquém 
do pico de 2015, de R$ 1,93 milhão.

Tal desempenho, embora crescente, foi 
superado, em volume de recursos, pela 
Universidade de São Paulo (USP), cujos 
contratos de licenciamento renderam 
R$ 2,49 milhões em 2017. Atualmente, 
a universidade acumula 1.299 patentes 
vigentes no Brasil. O número de contra-
tos de licenciamento vem se mantendo 
estável nos últimos anos: foram cinco em 
2015 e quatro em 2017. “Estamos traba-
lhando para que a universidade adote um 
papel mais ativo no sentido de procurar 
empresas e atrair parcerias, em vez de 
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pedidos de proteção
categorias mais requeridas em 2016 e origem das instituições solicitantes 

Patente de invenção

Programa de computador

registro de marca

modelo de utilidade

desenho industrial

registro de cultivar

outros

n Privada  n Pública

1310

144

36

10

7

0

2

332

156

50

91

44

37

No caso da Unicamp, um dos maiores 
contratos de licenciamento de tecnologia 
foi celebrado com a multinacional Cargill 
Agrícola, que emprega uma técnica para 
produzir gorduras de baixo teor de ácidos 
graxos saturados, desenvolvida por pes-
quisadores da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos. O processo, licenciado em 
2014, é aplicado na produção de alimen-
tos, como biscoitos. Estratégias adotadas 
nos últimos anos pela Agência de Inova-
ção da Unicamp, a Inova, buscam alavan-
car a transferência de tecnologias para 
o setor produtivo. “Mais do que deposi-
tar patentes, nossa missão é promover 
contratos de licenciamento para que o 
conhecimento acadêmico chegue à socie-
dade”, afirma o físico Newton Frateschi, 
diretor da Inova. A agência da Unicamp 
tem procurado estreitar a relação com o 
setor produtivo, para intensificar o acesso 
das empresas às inovações desenvolvidas 
na universidade. Recentemente, a Inova 
aderiu à iniciativa 100 Open Techs, uma 
plataforma on-line criada pela organiza-
ção sem fins lucrativos Wenovate, que 
busca conectar interesses de empresas 
com soluções criadas no âmbito acadê-
mico. No ano passado, a instituição ins-
creveu 192 tecnologias desenvolvidas por 
seus pesquisadores, que resultaram em 
85 reuniões de negócios com empresas. 

A Inova também investe na constru-
ção de outra plataforma para incenti-
var a interação entre pesquisadores e as 
empresas-filhas da Unicamp, que inclui 

Valores contratados em R$tipos de contrato

SUl SUdEStE CEntRo-oEStE noRdEStE

licenciamento de proprie-
dade intelectual (patente, 
desenho industrial, soft-
ware, cultivar, obras científi-
cas ou artísticas, outros)

1.641.875,11 21.523.996,59 10.903.005,91 350.000,00

acordo de parceria de 
pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (Pd&i),  
envolvendo tecnologias, 
produtos ou processos

119.627.461,11 95.770.467,90 6.036.270,00 301.559,00

Know-how, assistência 
técnica, capacitação e trei-
namento e outros serviços

36.579.787,36 71.458.743,06 0 0

contrato de cotitularidade 2.352.031,44 270.000,00 0 0

Permissão de utilização de 
laboratórios, instrumentos 
e equipamentos por empre-
sas nacionais e organi-
zações sem fins lucrativos

2.114.104,02 0 0 0

compartilhamento de 
laboratórios, instrumentos 
e equipamentos com em-
presas de pequeno porte 
em processo de incubação

149.850,00 117.600,00 6.690.165,31 0

Uso de capital intelectual 
em projetos de Pd&i

21.838.303,14 341.778,68 35.837.327,54 0

outros 1.450.226,14 500.000,00 2.007.062,28 0

totAl 185.753.638,32 189.982.586,23 61.473.831,04 651.559,00

171
FontES formict/mctic

ganhos econômicos 
valores dos contratos de transferência de tecnologia celebrados  

por instituições de pesquisa em 2016, divididos por região*

*não houve contratos 
com ganhos econômicos 

na região norte
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companhias formadas por alunos, ex-
-alunos ou pessoas com vínculo empre-
gatício com a universidade, start ups ins-
taladas na Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica da Unicamp (Incamp) 
e empreendimentos cuja atividade prin-
cipal deriva de uma tecnologia licencia-
da pela instituição. “Funcionará como 
um grande fórum”, diz Frateschi. “As 
empresas poderão informar quais são 
suas demandas e criar canais de diálogo 
diretamente com outras firmas ou labo-
ratórios da Unicamp. É uma forma de 
acelerar a transferência de tecnologia.”

Para estreitar relações com o setor pro-
dutivo, a Coordenadoria de Transferên-
cia e Inovação Tecnológica (CTIT) da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), que também tem um histórico 
de proteção à propriedade intelectual, 
iniciou este ano um processo de reestru-
turação. “Estamos nos preparando para 
atuar como uma agência de negócios”, 
diz a advogada Juliana Crepalde, coor-
denadora-executiva da CTIT-UFMG. 
As mudanças, diz ela, devem favorecer a 
proliferação de novos contratos de licen-
ciamento e de codesenvolvimento. “Co-
mo o marco legal permite novos modelos 
de interação com a indústria, inclusive 
que as universidades tenham alguma par-
ticipação acionária em empresas, nosso 
núcleo poderá se dedicar mais à função 
de gerir ativos tecnológicos de forma 
qualificada e estratégica”, diz. “Também 
será possível promover a transferência de 
tecnologia a partir de acordos de code-
senvolvimento, que integram equipes de 
pesquisadores da UFMG e de empresas 
parceiras, e não apenas atuar como um 
órgão que deposita patentes”, explica 

Juliana. Em 2017, os contratos de licen-
ciamento mediados pela CTIT-UFMG 
geraram mais de R$ 650 mil em royalties. 
O pico foi registrado em 2015, quando 
foram alcançados R$ 956 mil. Entre as 
tecnologias licenciadas no ano passa-
do está uma utilizada para identificar 
fraudes em produtos de origem animal 
a partir de um teste baseado em DNA. 

Há NITs que têm explorado diferentes 
modalidades de transferência de tecnolo-
gia. “Uma das funções da universidade é 
produzir e transferir conhecimento. Isso 
pode ser feito de várias maneiras e não 
precisa, necessariamente, gerar royalties”, 
afirma o biólogo Wagner Cotroni Valenti, 
diretor da Agência Unesp de Inovação, da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). 
Segundo Valenti, a universidade obteve 
royalties resultantes de contratos de trans-
ferência de tecnologia, mas não dispõe de 
dados consolidados sobre valores. Neste 
ano, a agência iniciou um processo de rees-

truturação. Também se dedica ao licencia-
mento não só de patentes, mas também 
de cultivares vegetais e de tecnologias so-
ciais, aquelas que compreendem técnicas 
e metodologias, muitas vezes simples e de 
baixo custo, para resolver problemas e de-
mandas da sociedade. Um exemplo é um 
sistema para ajudar catadores de materiais 
recicláveis a empurrar suas carroças sem 
prejudicar a coluna. A tecnologia foi cria-
da dentro da Incubadora de Cooperativas 
Populares da Unesp (Incop-Unesp), em 
Assis, e doada a cooperativas de catadores.     

Uma das instituições de ensino e pes-
quisa mais bem colocadas no ranking de 
patentes do INPI é a Universidade Fede-
ral de Campina Grande, com 70 pedidos 
depositados em 2017. Outra é a Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), com 
66 pedidos. As duas instituições somam 
136 pedidos de patente – mais do que a 
Unicamp e a USP juntas (ver gráfico à 
esq.). “O depósito de patentes vem au-
mentando a cada ano, mas a procura para 
licenciar tecnologias e processos ainda 
é muito baixa”, ressalva o químico Pe-
trônio Filgueiras de Athayde Filho, di-
retor-presidente da Agência UFPB de 
Inovação Tecnológica (Inova-UFPB). 
Criada em 2013, a agência acumula 225 
patentes depositadas no Brasil, mas que 
ainda não geraram royalties. De acordo 
com Athayde, um dos principais entra-
ves é que o estado da Paraíba ainda não 
dispõe de um parque tecnológico forte, 
com empresas ávidas por explorar inova-
ções. “Por isso, estamos agora iniciando 
um processo de incubação de startups e 
procurando parceiros e empresas inte-
ressadas em nosso portfólio em outros 
estados do país”, diz. n  Bruno de pierro

promovemos 
licenciamentos 
para que o 
conhecimento 
chegue à 
sociedade, diz 
newton Frateschi, 
da Unicamp

oS mAIoRES dEpoSItAntES 
nACIonAIS dE pAtEntES Em 2017

Universidade estadual de campinas 

Universidade federal de campina grande

Universidade federal de minas gerais

Universidade federal da Paraíba
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Pesquisadores duelam por 

direitos de explorar a ferramenta 

de edição de genes CRISPR-Cas9 

na Justiça norte-americana

A 
Universidade da Califórnia obteve sua 
primeira vitória em uma corrida bi-
lionária por direitos de propriedade 
intelectual sobre a CRISPR-Cas9, fer-

ramenta capaz de alterar genes de qualquer cé-
lula viva, com aplicações potenciais na cura de 
doenças e no melhoramento genético de plantas. 
O Escritório de Marcas e Patentes dos Estados 
Unidos (USPTO) concedeu em junho à instituição 
duas patentes que cobrem usos desse método 
de edição de genomas. Uma delas protege uma 
técnica para manipulação de regiões do genoma 
com 10 a 15 nucleotídeos – nucleotídeos são os 
blocos que constroem o DNA e o RNA, moléculas 
que contêm as instruções genéticas para o de-
senvolvimento dos seres vivos. “Essa é uma das 
muitas patentes que serão concedidas a nossos 
pesquisadores por invenções relacionadas ao 
CRISPR-Cas9”, declarou Edward Penhoet, as-
sistente do presidente da Universidade da Cali-
fórnia, segundo o site da instituição. A segunda 
patente envolve a edição de um tipo de material 
genético conhecido como RNA de fita simples.

A conquista foi comemorada principalmente 
por razões simbólicas. Não se espera que as duas 
técnicas rendam royalties de valor muito alto, mas 
a obtenção dessas patentes reconhece o pionei-
rismo da instituição da Califórnia na pesquisa 
sobre a CRISPR-Cas9 e reforça sua posição em 
uma guerra travada na Justiça norte-americana 
contra o Instituto Broad, centro de pesquisa ge-
nômica vinculado à Universidade Harvard e ao 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Il
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USPTO, argumentando que o método 
patenteado pelo concorrente interfere 
em seu pedido feito anteriormente. O 
primeiro round da disputa foi travado 
em fevereiro de 2017 – e Zhang levou a 
melhor. O USPTO concluiu que a técnica 
do Instituto Broad é diferente da criada 
na Universidade da Califórnia e uma não 
interfere diretamente na outra. O comitê 
considerou que o trabalho de Zhang com 
células humanas e ratos não era uma ex-
tensão “óbvia” da pesquisa de Doudna e 
que Zhang iniciou seu trabalho sem ter 
“uma expectativa razoável de sucesso”. 
Declarações da própria Doudna, segundo 
as quais foi difícil fazer sua técnica fun-
cionar em células humanas, foram consi-
deradas pelo comitê como uma evidência 
da originalidade do esforço de Zhang.

No ano passado, a Universidade da Ca-
lifórnia fez nova apelação, agora a uma 
corte em Washington, que realizou uma 
audiência no final de abril e ainda não 
anunciou sua decisão. A universidade 
contratou um novo time de advogados, 
liderado pelo ex-procurador-geral dos 
Estados Unidos Donald Verrilli, conhe-
cido por obter vitórias na Suprema Corte 
norte-americana em temas como a refor-
ma do sistema de saúde do ex-presidente 
Barack Obama. “Mas, como a decisão do 
comitê foi bem fundamentada, é prová-
vel que a Corte concorde com ela”, disse 
Dmitry Karshtedt, especialista em paten-

Em maio de 2012, Jennifer Doudna, 
pesquisadora do campus de Berkeley da 
Universidade da Califórnia, entrou com 
um pedido de registro de patente acerca 
dos contornos básicos do uso do sistema 
CRISPR, um sistema de defesa presente 
em bactérias, como ferramenta para edi-
tar genomas. Descoberto nos anos 1980, 
o CRISPR (Conjunto de Repetições Pa-
lindrômicas Regularmente Espaçadas) 
é composto por sequências do DNA de 
bactérias herdadas de vírus predadores e 
permite a elas reconhecer e se defender 
de novos ataques, silenciando os genes 
do vírus invasor e impedindo sua replica-
ção. Doudna mostrou como esse sistema 
pode gerar ferramentas capazes de editar 
trechos de DNA e solicitou uma paten-
te dessa descoberta. No dia 28 de junho 
de 2012, ela e Emmanuelle Charpentier, 
do Instituto Max Planck para Biologia 
Infecciosa, em Berlim, publicaram um 
artigo pioneiro na revista Science des-
crevendo como o CRISPR, associado 
a uma enzima chamada Cas9, é capaz 
de fazer alterações precisas no DNA de 
bactérias, plantas e animais.

Mas a patente mais abrangente da téc-
nica foi obtida nos Estados Unidos pelo 
concorrente ligado ao centro de Harvard 
e do MIT. Em dezembro de 2012, o bió-
logo Feng Zhang, do Instituto Broad, 
de Boston, também havia entrado com 
um pedido de registro de patente, este 
relacionado ao uso da técnica para edi-
tar o genoma de células eucarióticas, 
aquelas que envolvem todos os animais 
e plantas, mas não bactérias. Zhang e 
seu ex-supervisor de pós-doutorado em 
Harvard, George Church, estavam tra-
balhando com o assunto e mostraram, 
também na Science, como a enzima Cas9 
podia ajudar a atingir alvos precisos e 
cortar DNA de células humanas. Poste-
riormente, o grupo de Boston formulou 
11 novos pedidos de proteção da proprie-
dade intelectual vinculados à solicitação 
principal, descrevendo em detalhes o uso 
dessa tecnologia em organismos supe-
riores. O Instituto Broad pagou para que 
o pedido principal fosse analisado pelo 
USPTO em um sistema de via rápida e 
obteve a patente de sua técnica em 2014. 

Os dois grupos haviam chegado a dis-
cutir com investidores de capital de risco 
a possibilidade de terem uma estraté-
gia comum de propriedade intelectual, 
mas não chegaram a um acordo. Depois 
que a patente foi concedida ao Institu-
to Broad, o time de Berkeley reagiu e 
recorreu a um comitê de apelações do 

Empresas 
envolvidas com   
edição gênica 
deverão 
movimentar  
um mercado  
de US$ 6,28 
bilhões em 
2022

Feng Zhang, do 
Instituto Broad,  
e Jennifer Doudna,  
da Universidade da 
Califórnia: primazia 
por patente pioneira 
foi parar na Justiça
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uma infinidade de bactérias, é provável 
que existam no sistema imunológico de-
las outros mecanismos semelhantes”, 
afirma. À frente do Centro de Pesquisa 
em Genômica Aplicada às Mudanças Cli-
máticas, parceria entre a Unicamp, a Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa) e a FAPESP, o pesquisador 
negocia colaborações com duas startups 
norte-americanas que detêm patentes de 
técnicas relacionadas ao CRISPR-Cas9, a 
Benson Hill e a Precision Biosystems. “É 
importante que o nosso centro seja par-
ceiro de startups proprietárias de tecno-
logias para desenvolver aplicações para 
a agricultura, já que não temos esse tipo 
de desenvolvimento no Brasil”, afirma.  

lAdO pOSItIvO dA brIGA
Segundo o relatório da iRunway, o mer-
cado das empresas de edição gênica no 
mundo deve movimentar US$ 6,28 bi-
lhões em 2022, o dobro do patamar atual, 
impulsionado pelo aumento do finan-
ciamento público e privado à pesquisa. 
“Há um lado bastante positivo na briga 
por patentes entre os dois grupos de pes-
quisadores. Isso deve ajudar a atrair mais 
investimentos para essas tecnologias. E, 
como as patentes protegem tecnologias 
apenas por um prazo predeterminado, 
não é improvável que os competidores 
acabem no final celebrando um acordo”, 
afirma Arruda. 

tes da Universidade George Washington, 
segundo o site Statnews. A disputa não 
se restringe ao front norte-americano. 
Patentes para uso da ferramenta em to-
dos os tipos de células já foram obtidas 
pelas equipes de Doudna e Charpentier 
no Escritório de Patentes da Europa, que 
representa mais de 30 países.

A contenda envolve a primazia de gru-
pos de pesquisa sobre a CRISPR-Cas9, 
mas a proteção da propriedade intelec-
tual de técnicas de edição gênica mobi-
liza vários outros aspirantes. Segundo 
relatório da consultoria indiana iRunway, 
mais de 13 mil pedidos de patentes rela-
cionados à edição gênica, entre compo-
nentes, mecanismos e aplicações, foram 
apresentados no mundo entre 2013 e 2017. 
A multinacional DowDuPont, interessa-
da na manipulação do DNA de plantas, 
aparece em primeiro lugar na lista com 
514 solicitações (ver quadro). Segundo 
Paulo Arruda, professor do Instituto de 
Biologia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), as aplicações do 
CRISPR-Cas9 na agricultura movimen-
tam investimentos vultosos que devem 
ganhar ainda mais volume. “É muito mais 
barato editar o DNA de uma planta do 
que desenvolver uma espécie transgênica, 
e os resultados são mais rápidos”, diz.

Arruda explica que a pesquisa sobre 
edição gênica deverá envolver técnicas 
diferentes da CRISPR-Cas9. “Como há 

A disputa envolve diretamente as start-
ups Intellia Therapeutics, Crispr Thera-
peutics e Caribou Biosciences, vinculadas 
ao grupo de Berkeley, e a Editas Medi-
cine, que tem Zhang entre os sócios e a 
exclusividade do licenciamento das pa-
tentes do Instituto Broad. Essas startups 
já estabeleceram parcerias com compa-
nhias, como a Novartis, a Dupont, a Bayer 
e a GE Health Care. Ainda é cedo para 
avaliar quanto dinheiro os vencedores da 
guerra das patentes poderão ganhar, pois 
é possível que seja necessário enfrentar 
obstáculos no campo da ciência básica. 
No mês passado, um artigo publicado 
na revista Nature Medicine sugeriu que 
células com genes editados teriam mais 
risco de desenvolver tumores. 

O foco de preocupação é um gene que 
codifica uma proteína chamada p53, que 
tem um papel na supressão de tumores. 
Pesquisadores do Instituto Karolinska, 
da Suécia, sugeriram que a eficiência da 
técnica depende da inibição dessa proteí-
na. O anúncio levou a uma desvaloriza-
ção das empresas criadas para explorar a 
CRISPR-Cas9, que se mobilizaram para 
minimizar os resultados. “Para fabricar 
medicamentos, não acreditamos que a 
supressão da proteína p53 seja neces-
sária para alcançar níveis elevados de 
correção genética”, informou, em comu-
nicado, a Editas Medicine, cujas ações 
chegaram a cair 8%. n Fabrício Marques

A corrida pelo CrISpr-Cas9
Patentes e outros ativos de propriedade intelectual sobre edição gênica 
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Programa atrai mais recursos de 

renúncia fiscal para tratamento do que 

para pesquisa sobre a doença

Financiamento y

Lei Rouanet 
do câncer

o 
balanço de cinco anos de um 
programa que destina recursos 
de renúncia fiscal para pes-
quisa e tratamento do cân-

cer evidencia as vantagens e os limites 
desse modelo para o financiamento de 
projetos científicos. O Programa Na-
cional de Apoio à Atenção Oncológica 
(Pronon) começou a ser implementado 
pelo Ministério da Saúde em 2013 para 
incentivar ações de prevenção e combate 
ao câncer realizadas por instituições de 
pesquisa e hospitais filantrópicos. Criado 
pela chamada Lei José Alencar, alusão 
ao vice-presidente da República entre 
2003 e 2010 que enfrentou um câncer 
durante muitos anos, o Pronon permite 
às empresas direcionarem 1% do imposto 
de renda devido a projetos de pesquisa, 
capacitação e prestação de serviços mé-
dicos, em moldes semelhantes aos da Lei 
Rouanet para a cultura. 

Desde 2013, a renúncia fiscal chegou a 
R$ 496,5 milhões. Dos 239 projetos apro-
vados, 134 estão atualmente em execu-
ção – destes, apenas 23 são de pesquisa.  
De acordo com o Ministério da Saúde, 
há um elevado índice de reprovação dos 
projetos científicos, em parte por não se 
enquadrarem em prioridades definidas 

pelas normas do programa, como o de-
senvolvimento de bancos de tumores e 
de métodos diagnósticos. “Além disso, 
não há expertise em pesquisa científica 
na maioria das instituições credenciadas 
no Pronon”, diz Ana Cristina Wanzeler, 
diretora do Departamento de Economia 
da Saúde, Investimentos e Desenvolvi-
mento do Ministério da Saúde. Segundo 
ela, a maior parte dos participantes é de 
hospitais que captam recursos para me-
lhorar o atendimento.

As instituições científicas que par-
ticipam do programa afirmam que ele 
representa um complemento importan-
te para as fontes tradicionais de finan-
ciamento. O A.C.Camargo Cancer Cen-
ter, em São Paulo, teve dois projetos de 
pesquisa aprovados pelo Pronon que 
somam mais de R$ 7 milhões captados 
em 2016. “Trata-se de um montante con-
siderável que não conseguimos levantar 
junto a instituições de fomento”, afirma 
Vilma Regina Martins, superintendente 
de pesquisas do A.C.Camargo. A quan-
tia começou a ser aplicada este ano em 
dois estudos: um que investiga a relação 
entre a microbiota intestinal e o surgi-
mento de certos tumores e outro sobre 
o potencial da medicina personalizada. 

“Usaremos os recursos principalmente 
para fazer o sequenciamento de DNA de 
pacientes, análises genômicas e na con-
tratação de técnicos para coletar dados”, 
explica Vilma. Segundo ela, a permissão 
para contratar pessoas e pagar salários 
é um diferencial do Pronon, já que isso 
costuma ser vedado em projetos finan-
ciados por agências de fomento.

Para participar do programa, entida-
des ligadas à oncologia podem subme-
ter até três projetos por ano. Caso eles 
sejam aprovados, abre-se um período 
para a captação dos recursos em em-
presas. Para utilizar a verba, é necessá-
rio arrecadar pelo menos 60% do valor 
previsto no projeto enviado ao governo. 
Tanto empresas quanto pessoas físicas 
podem deduzir 100% do valor investido 
no imposto de renda, com a condição de 
que a doação respeite o teto de 1% do 
imposto devido.

Os valores movimentados têm osci-
lado bastante (ver gráfico). Além dis-
so, vem diminuindo o limite de isenção 
fiscal anual fixado pelo governo federal 
para o programa. Em 2015, foi autoriza-
da uma renúncia fiscal de R$ 90 milhões 
para o Pronon, abaixo do volume inicial 
previsto pelas instituições, que chegou m
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a R$ 126 milhões. Em 2017, o teto ficou 
em R$ 83 milhões. “Essa redução é uma 
consequência da crise política e econô-
mica no país”, avalia Ana Cristina, do 
Ministério da Saúde.  

Para Henrique Moraes Prata, diretor 
de responsabilidade social do Hospi-
tal de Amor (novo nome do Hospital de 
Câncer de Barretos), no interior de São 
Paulo, a regra que fixa um teto é pre-
judicial ao programa. “Em momentos 

de aperto, o teto é reduzido, o que pode 
inviabilizar a continuidade de alguns 
projetos”, pondera. A participação do 
Pronon na política nacional de comba-
te ao câncer ainda é pequena em com-
paração aos gastos federais em oncolo-
gia. Em 2013, foram desembolsados R$ 
3,46 bilhões em iniciativas de combate 
ao câncer, como prevenção, cirurgias, 
diagnósticos, entre outras. Já em 2016, 
os gastos chegaram a R$ 3,89 bilhões. 

A captação do dinheiro fica a cargo das 
instituições participantes. No caso do 
A.C.Camargo, essa tarefa foi desempe-
nhada durante alguns anos por uma em-
presa especializada. Hoje, a instituição 
mantém uma equipe para fazer o tra-
balho. Entre as companhias que repas-
saram recursos para o A.C.Camargo via 
Pronon, destacam-se Bradesco, Grupo 
Ultra e Vivo. O Instituto do Câncer In-
fantil do Rio Grande do Sul também tem 
uma equipe voltada a captar recursos. 
“São profissionais qualificados para li-
dar com contratos e editais públicos”, 
ressalta André Brunetto, coordenador de 
pesquisas científicas do instituto. 

No momento, a instituição conduz 
três estudos em parceria com o 
Hospital de Clínicas de Porto Ale-

gre. Eles totalizam mais de R$ 2,6 milhões 
em recursos captados por meio do Pro-
non. Há dois projetos sobre sarcoma de 
Ewing, câncer que atinge os ossos de pes-
soas jovens. “Coordenamos um estudo clí-
nico com centenas de pacientes no Brasil. 
O objetivo é descobrir novos alvos tera-
pêuticos para a doença, que atualmente é 
combatida com sessões de quimioterapia, 
radioterapia e cirurgia”, explica Brunetto. 
Outro estudo busca entender as alterações 
genéticas relacionadas ao metabolismo e 
à toxicidade de quimioterápicos.

Para Henrique Prata, do Hospital de 
Amor, é difícil conseguir levantar em 
tempo hábil pelo menos 60% do orça-
mento estipulado nos projetos, confor-
me determinam as regras do Pronon. “O 
Ministério da Saúde costuma aprovar os 
projetos na semana do Natal. Isso torna 
o processo de captação difícil, porque é 
uma época em que muitas empresas es-
tão em férias coletivas e fecharam seus 
balanços.” Isso ocorreu em dezembro de 
2017, ele conta. “Tivemos que correr para 
tentar arrecadar o mínimo necessário na 
última semana do ano”, diz Prata. O Mi-
nistério da Saúde explica que, em casos 
assim, costuma prorrogar os prazos pa-
ra a captação de recursos. “Mesmo com 
as prorrogações, é um prazo curto para 
apresentar as propostas às empresas”, 
observa Prata. n Bruno de pierro

arrecadação oscilante
recursos totais captados entre 2013 e 2017 por instituições 
participantes do Pronon 

150

100

50

0

2013 2014 2015 2016 2017

72.005.105,33

158.057.424,88

126.188.977,71

66.419.305,87

73.859.899,72

total
R$ 496.530.731,51

r$ bilhões

composição de 
fotografias registradas 
no a.c.camargo 
cancer center

fonte  ministério da saúde



46 z  julho DE 2018

Saúvas e quenquéns podem cultivar e  

se alimentar de várias espécies de fungos,  

e não de apenas uma, como se pensava  

ciência Ecologia y

Cardápio  
mais variado

Suzel Tunes
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H
á cerca de 10 mil anos, o desenvol-
vimento da agricultura foi determi-
nante para o sucesso ecológico da 
espécie humana, favorecendo a pro-
liferação de indivíduos e a ocupação 

de extensas áreas do planeta. Processo similar 
ocorreu com as formigas, só que muito tempo 
antes. Mais de 50 milhões de anos atrás, as for-
migas da tribo Attini desenvolveram a fungicul-
tura (tribo é uma classificação taxonômica entre 
a definição de família e a de gênero). Passaram 
a utilizar folhas, flores, fragmentos de galhos e 
sementes como substrato para o cultivo de fun-
gos, base de sua alimentação.

Dos 14 gêneros de formigas que fazem parte da 
tribo Attini, as mais bem-sucedidas do ponto de 
vista ecológico são as cortadeiras, pertencentes 
aos gêneros Atta (saúvas) e Acromyrmex (quen-
quéns). Elas dominam todo o continente ameri-
cano e fazem ninhos gigantescos, com milhões de 
indivíduos, alguns tão extensos que chegam a ser 
visíveis em fotos tiradas por satélites no espaço. 

Por muito tempo, os ecólogos pensaram que 
o sucesso das saúvas e quenquéns se devia à sua 
maneira particular de cultivar alimento. As cor-
tadeiras distinguem-se por utilizar folhas ver-
des e frescas, recém-cortadas por suas potentes 
mandíbulas, como substrato para seus jardins 
de fungos, enquanto as demais formigas da tribo 
Attini lançam mão de folhas mortas e material 
orgânico em decomposição para produzir sua co-
mida. Como há mais folhas vivas do que mortas na 
natureza, as cortadeiras teriam maior potencial 
de crescimento populacional do que as formigas 
que dependem de material em putrefação para 
produzir seu repasto. A ideia dominante era a 
de que, nesse substrato verde, onde há mais nu-
trientes do que nas folhas mortas, as cortadeiras 
cultivavam apenas um tipo de alimento: fungos da 

espécie Leucocoprinus gongylophorus. Segundo 
a teoria mais aceita, as cortadeiras teriam sur-
gido ao longo dos últimos 19 milhões de anos e 
passado por um processo de coevolução ao lado 
desse fungo, gerando uma relação de fidelidade.

Agora, um trabalho realizado por biólogos bra-
sileiros e norte-americanos, publicado em maio na 
revista Molecular Ecology, contraria essa concep-
ção. “A ideia de que cada grupo de formiga culti-
vava apenas uma espécie de fungo era algo conso-
lidado. Mas nosso estudo mostra que as formigas 
estão abertas a novas parcerias, e essas trocas não 
alteram o sucesso ecológico das espécies”, diz o 
farmacêutico-bioquímico Mauricio Bacci Júnior, 
do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), campus de 
Rio Claro, e um dos líderes da pesquisa, que envol-
veu sete universidades. O estudo levou em conta 
dados ecológicos e também genéticos de mais de 
40 espécies de formigas cortadeiras encontradas 
entre o Norte e o Sul das três Américas.

Bacci explica que o fungo Leucocoprinus gongy-
lophorus, que se julgava ser específico dos ni-
nhos de saúvas e quenquéns, foi encontrado em 
colônias de formigas do gênero Trachymyrmex, 
também da tribo Attini, mas que têm um compor-
tamento intermediário entre as cortadeiras e as 
não cortadeiras: elas utilizam tanto folhas verdes 
quanto matéria orgânica em decomposição como 
substrato de cultivo. Ele também pondera que o 
fungo que recebia o mesmo nome das formigas 
Trachymyrmex ( justamente por ser considerado 
um cultivo exclusivo desse gênero) talvez preci-
se ser renomeado por ter sido identificado agora 
em ninhos de formigas Atta laevigata, cortadeira 
conhecida popularmente como saúva cabeça-de-
-vidro ou saúva-de-vidro. “Chegamos à conclu-
são de que o sucesso ecológico das formigas – e, 
consequentemente, também seu impacto des-
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Formigas-cortadeiras 
carregam folhas   
que serão usadas  
no cultivo  
de seu alimento
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trutivo na agricultura – não pode ser atribuído 
à colheita de um superfungo específico”, diz o 
biólogo Ulrich Mueller, da Universidade do Te-
xas, coautor do trabalho. 

“Existe um ‘comércio’ subterrâneo de fungos. 
As formigas fazem o que a gente faz com os pro-
dutos agrícolas: trocam espécies de fungos entre 
si e selecionam as mais nutritivas”, compara Bac-
ci. “Em uma mesma região, a poucos quilômetros 
de distância, é possível encontrar a mesma espé-
cie de formiga com espécies distintas de fungos.” 
A relação formiga-fungo é mutualista (ambos se 
beneficiam), mas ainda são pouco conhecidas 
as complexas interações existentes no ninho. O 
pesquisador da Unesp conta que a cultura des-
ses fungos cresce lentamente em laboratório. 
“A formiga cultiva-os muito bem, a gente ainda 
precisa aprender com ela.”

O artigo publicado na Molecular Ecology cita 
pesquisas anteriores com resultados semelhantes. 
A mais surpreendente foi realizada em 2015, com 
a colaboração de Bacci e Mueller. “Encontramos 
na Amazônia a formiga Apterostigma megacephala, 
uma espécie rara que geralmente cultiva um dos 
fungos mais primitivos de vida livre que se co-
nhece, produzindo e se alimentando do fungo da 
cortadeira, Leucocoprinus gongylophorus”, relata 
o biólogo Heraldo de Vasconcelos, da Universida-
de Federal de Uberlândia (UFU), um dos autores 
da pesquisa. “A contribuição mais interessante do 
trabalho foi apresentar uma grande quantidade 
de evidências de que o processo coevolutivo entre 
cortadeiras e esse fungo foi mais difuso do que se 
imaginava”, declara Vasconcelos.

Não é apenas a habilidade de cultivar espécies 
variadas de fungos, porém, que define o sucesso 
ecológico dessas formigas. A capacidade de man-

ter colônias tão numerosas em áreas com clima, 
vegetação e solo diversos depende ainda de dois 
outros fatores: hábitos de higiene meticulosos 
e cooperação com bactérias que eliminam fun-
gos nocivos ao formigueiro. “Essas formigas são 
muito vigilantes e fazem a assepsia de cada folha 
que trazem para o ninho, retirando os esporos 
de fungos que competem com os cultivados por 
elas”, conta o entomologista Odair Correa Bueno, 
professor da Unesp em Rio Claro.

Em um experimento em parceria com o biólogo 
André Rodrigues, especialista em fungos, Bueno 
e sua equipe infectaram colônias de saúva-limão 
com o fungo do gênero Syncephalastrum. Assim 
que identificavam exemplares do microrganismo 
nocivo, as operárias os retiravam e transportavam 
para uma área de descarte, segundo artigo publica-
do em 2017 na Pest Management Science. Quando 
as operárias eram removidas, a colônia adoecia.

Em um trabalho anterior, também parte de um 
projeto coordenado pelo químico João Batista 
Fernandes, da Universidade Federal de São Car-
los (UFSCar), Bueno e Ribeiro haviam verificado 
que as bactérias encontradas nas formigas-cor-
tadeiras Trachymyermex produzem compostos 
que atuam contra fungos invasores, como os do 
gênero Escovopsis, que competem com os cultiva-
dos nos jardins dos formigueiros. “As cortadeiras 
têm uma microbiota que auxilia na defesa contra 
outros microrganismos”, conta. “Por essa razão, 
até o momento, não se conseguiu uma estratégia 
de controle biológico dessas formigas.” 

ancESTral SUl-amEricana
O estudo publicado na Molecular Ecology também 
reforçou a hipótese de que a espécie ancestral 
das cortadeiras seria uma formiga sul-americana. 
“Uma espécie tem sua origem mais provável no 
local onde há mais biodiversidade. Daí o surgi-
mento dessa teoria”, explica Bacci. Pesquisas do 
argentino Nikolai Kuznezov, em 1963, e de Harold 
Fowler, da Unesp de Rio Claro, em 1983, já sus-
tentavam que as formigas-cortadeiras teriam se 
originado na América do Sul meridional (sul do 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai).  

Em 2016, um estudo publicado na PLOS ONE 
pelo biólogo Maykon Passos Cristiano, do Labo-
ratório de Genética Evolutiva e de Populações da 

Saúva da espécie 
Atta texana  
em seu “jardim” 
de fungos

Estudo também reforça a hipótese  
de que as formigas-cortadeiras  
se originaram na américa do Sul
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Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), chegou 
à conclusão semelhante. “Em termos evolutivos, a 
primeira espécie de cortadeira a se separar das de-
mais formigas da tribo Attini teria sido Acromyrmex 
striatus, que ocorre nesses ambientes mais secos 
e abertos da América do Sul”, afirma Cristiano.

Outra teoria vinha sendo testada por pesquisas 
recentes: a de que as cortadeiras teriam surgido 
em ambientes mais úmidos, como o amazônico, 
ou na América Central. Essa é, por exemplo, a hi-
pótese de um estudo de 2017, de pesquisadores do 
Instituto Smithsonian, dos Estados Unidos. Mas, 
para Mueller, a abrangência do trabalho atual rea-
lizado em parceria com o grupo da Unesp deixa 
pouca margem de dúvida: “Nossa extensa coleção 
de fungos de cortadeiras sustenta fortemente a 
hipótese de Kuznezov e Fowler”, diz Mueller. 

Essas conclusões vieram de estudos genéticos 
de amostras de fungos coletados da Argentina até 
os Estados Unidos. Também foram usadas 2.500 
amostras de mais de 40 espécies de cortadeiras, 
preservadas em etanol a -80 °C nos laboratórios 
de Bacci, na Unesp, e de Mueller, em Austin, no 
Texas. Para estabelecer a filogenia, ou seja, a re-
lação evolutiva entre os indivíduos, as amostras 
foram submetidas a testes de sequenciamento de 
DNA. “Essa metodologia é muito usada em traba-
lhos evolutivos que buscam entender as relações 
de parentesco e diversificação das espécies ou 
linhagens. O que se deve destacar nesse trabalho 
é a quantidade surpreendente de material bio-
lógico utilizado”, elogia Cristiano, da Ufop, que 
não participou do artigo na Molecular Ecology.

“Estudos desse porte só se concretizam pelo 
trabalho de equipes pluridisciplinares e multi-
laboratoriais, por meio de ampla colaboração 
internacional”, salienta o entomólogo Jacques 
Hubert Charles Delabie, da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA). Para Delabie, o acesso 
a amostras geograficamente bem distribuídas 
em dois continentes, analisadas por pesquisa-
dores de várias especialidades, traz segurança 
às conclusões. “Esse estudo integra todo o co-
nhecimento já publicado sobre essas questões e 
há muitas publicações, uma vez que essa é uma 
área extremamente dinâmica”, afirma.

 
poTEncial comErcial
A bióloga Mariane Aparecida Nickele, que faz es-
tágio de pós-doutorado na Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), espera que estudos tão deta-
lhados sejam realizados também com outros mi-
crorganismos que vivem associados às formigas. 
“Outros microrganismos fazem parte desse siste-
ma, como o fungo parasita do gênero Escovopsis, 
bactérias filamentosas, como Pseudonocardia, 
e a levedura negra do gênero Phialophora”, diz 
Mariane. Segundo a bióloga, ainda é necessário 
compreender o papel desses microrganismos na 
simbiose com as formigas, pois eles poderiam ser 
úteis na descoberta de novas moléculas de inte-
resse médico ou industrial. “Se conseguirmos 
entender a ‘tecnologia agrícola’ dessas formigas 
será possível produzir em laboratório substân-
cias químicas de interesse comercial”, diz Bacci. 
Seus fungos conseguem, segundo o pesquisador, 
converter biomassa vegetal em substâncias da 
classe dos poliois, como o sorbitol e o arabitol, 
que têm alto valor de mercado e são utilizados, 
sobretudo, como adoçantes artificiais.

Para confirmar essas possibilidades, mais es-
tudos devem ser feitos. Segundo Bacci e Mueller, 
as populações de cortadeiras da América do Sul 
ainda precisam ser amostradas na mesma den-
sidade que as da América Central e da América 
do Norte, para gerar um quadro completo da bio-
geografia de associações de fungos e formigas no 
continente. “Prevemos que os maiores avanços na 
compreensão da evolução da formiga-cortadeira 
surgirão a partir de estudos adicionais de espé-
cies do sul da América do Sul”, estima Mueller. n

o fungo cultivado por 
formigas do gênero 
Trachymyrmex (acima), 
que se julgava 
exclusivo desse grupo, 
foi encontrado em 
meio a saúvas  
da espécie Atta 
laevigata laborero

Projetos
1. Processamento de substratos por formigas attini: dinâmica e coope-
ração metabólica com microrganismos (nº 14/25507-3); Modalidade 
auxílio à Pesquisa – regular; Pesquisador responsável Mauricio Bacci 
Júnior (Unesp); Investimento r$ 224.987,87.
2. Estudos integrados para o controle de formigas cortadeiras (nº 
12/25299-6); Modalidade Projeto temático; Pesquisador responsável 
João Batista Fernandes (UFScar); Investimento r$ 4.042.561,80 
(para todo o projeto)

os artigos mencionados estão listados na versão on-line desta reportagemFo
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Conferência discute o papel  

dos biocombustíveis no combate 

ao aquecimento global

ambiente y

Energia para 
mudarmudar

Preservação de 
florestas tropicais 
foi um dos temas 
debatidos no evento

E
m sua quinta edição, realizada nos dias 
5 e 6 de junho no Instituto de Energia e 
Ambiente da Universidade de São Paulo 
(IEE-USP), a Conferência Regional sobre 

Mudanças Globais de 2018 homenageou o físico 
José Goldemberg, presidente da FAPESP, que 
completou 90 anos em maio. O evento tratou de 
temas em que a atuação de Goldemberg se con-
centrou nas últimas cinco décadas, quase sempre 
em questões que estavam na interface entre 
ciência e políticas públicas. “A conferência foi 
estruturada em torno de três eixos: o papel das 
fontes renováveis de energia; a preservação das 
florestas tropicais e o apoio à sustentabilidade; 
e as negociações internacionais para combater 
as mudanças climáticas”, disse o meteorologista 
Pedro Leite da Silva Dias, diretor do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 
(IAG-USP) e presidente da comissão organiza-
dora do evento.

As pesquisas sobre a produção de etanol, in-
clusive o de segunda geração, obtido a partir de 
celulose, e as possibilidades de crescimento do 

Marcos Pivetta
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dos tanto a etanol como a gasolina, nas 
próximas décadas. Segundo Schaeffer, a 
indústria automobilística mundial pare-
ce se encaminhar para a adoção do carro 
elétrico – cujo motor é mais eficiente do 
ponto de vista do consumo de energia do 
que os motores a combustão – como pa-
drão entre os veículos de passeio daqui 
a 10 ou 20 anos. Nesse cenário, talvez 
o automóvel movido a etanol, que não 
deverá contar com um mercado consu-
midor global, não se mostre a melhor 
alternativa, inclusive do ponto de vista 
ambiental. “As escolhas energéticas que 
fizermos hoje vão moldar nosso futuro”, 
disse Schaeffer.

O pesquisador da Coppe tem realiza-
do estudos em que tenta simular quais 
seriam as tecnologias energéticas mais 
baratas e eficientes para que o Brasil 
consiga cumprir as metas voluntárias 
de redução na emissão de gases de efei-
to estufa assumidas durante a 21ª Con-
ferência do Clima (COP-21), realizada 
na capital francesa em 2015. O objetivo 
do Acordo de Paris é tentar evitar que, 
em relação aos níveis pré-industriais, a 
temperatura média global suba mais de 2 
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mercado para esse biocombustível fo-
ram abordadas em um painel científico 
sobre energias renováveis. “Nos anos 
1970, o professor Goldemberg fez um tra-
balho pioneiro mostrando que a energia 
gasta para produzir etanol de cana era 
muito menor do que a gerada por esse 
biocombustível”, comentou o botânico 
Marcos Buckeridge, do Instituto de Bio-
ciências (IB) da USP, que coordenou o 
painel científico (ver entrevista sobre as 
contribuições científicas de Goldemberg 
na página 52). 

A bióloga molecular Glaucia Mendes 
Souza, também do IB-USP, e membro da 
coordenação do Programa FAPESP de 
Pesquisa em Bioenergia (Bioen), desta-
cou que a disseminação do emprego do 
etanol como uma forma sustentável de 
bioenergia na América Latina e na África 
é um importante incentivo rumo a uma 
economia de baixo carbono ao longo des-
te século. “A bioenergia é essencial para 
reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa no mundo”, disse Glaucia. 

FUtUro doS coMbUStívEIS
Um dos pontos debatidos foi o papel que 
o etanol poderá ter no mercado futuro 
de combustíveis no Brasil. O engenhei-
ro Roberto Schaeffer, professor do Pro-
grama de Planejamento Energético do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
-graduação e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe-UFRJ), lançou dúvidas sobre a 
opção brasileira de continuar investindo 
forte na produção de carros flex, movi-

Colheita de cana no 
interior de são Paulo: 
etanol pode ajudar a 
reduzir emissões de 
gases de efeito estufa

graus Celsius (a meta mais ambiciosa es-
tipula um aumento máximo de 1,5 grau). 
Dessa forma, o impacto das mudanças 
climáticas poderia ser menor.

Em relação aos níveis de 2005, o Brasil 
se comprometeu a reduzir suas emissões 
de carbono em 37% até 2025 e em 45% 
até 2030 e a zerar o desmatamento ilegal 
da Amazônia até 2030. Para cumprir seus 
objetivos, o país terá de administrar sua 

conta de carbono de 
forma a não estourar 
seu limite de emissão. 
“Dependendo do ce-
nário futuro escolhi-
do (limitar o aumen-
to de temperatura em 
2 graus ou apenas 1,5 
grau), o etanol pode-
rá deixar de ser um 
combustível compe-
titivo para mover car-

ros”, ponderou Schaeffer. “Talvez seu 
uso se limite a certos nichos de mercado, 
como a aviação.” 

A visão do pesquisador da Coppe so-
bre o futuro do etanol não é comparti-
lhada por todos. “Os estudos do Schaef-
fer são importantes e sérios”, comentou 
Buckeridge. “Mas são apenas simulações, 
baseadas em modelos que levam em con-
ta a eficiência energética e a capacidade 
de emitir mais ou menos carbono das 
diversas tecnologias conhecidas.” Se-
gundo o pesquisador, do ponto de vista 
ambiental, faz toda a diferença saber de 
que forma é produzida a energia elé-
trica que será possivelmente usada nos 
veículos. Mesmo que os carros elétricos 
funcionem sem emitir diretamente car-
bono, nem sempre sua energia foi gerada 
de maneira limpa. Países que queimam 
grandes quantidades de carvão ou com-
bustíveis fósseis para gerar eletricidade 
apresentam uma matriz energética suja. 
“Nesse caso, o uso do carro em si qua-
se não polui, mas a energia usada para 
abastecê-lo não é produzida de forma 
renovável e ecologicamente responsá-
vel”, conclui Buckeridge. n

Faz diferença saber como 
será produzida a energia 
elétrica usada pelos carros
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Pesquisador fala de suas principais 

contribuições à ciência

A
os 90 anos, o físico José 
Goldemberg, presidente da 
FAPESP, é um nome sem-
pre lembrado por sua longa 
atuação na interface entre a 

ciência e as políticas públicas, sobretudo 
em temas ligados à produção e consumo 
de energia. Tendo ocupado diversos car-
gos na administração pública, tanto em 
âmbito estadual em São Paulo como na 
esfera federal, Goldemberg iniciou sua 
carreira na década de 1950 como um pes-
quisador de física nuclear, um campo de 
estudos então em franca expansão. Por 
um quarto de século, foi um acadêmico 
dessa área, concentrado em sua produção 
científica. Nos anos 1970, foi se distan-
ciando do tema e se aproximando da área 
hoje denominada de biocombustíveis. 
Nesta entrevista, Goldemberg comenta 
suas principais contribuições científicas, 
desde os tempos da física até os estudos 
sobre o etanol, que o levaram a construir 
pontes entre o ambiente acadêmico e a 
formulação de políticas públicas.

Como foi o início de sua carreira de pes-
quisador?
Durante os primeiros 25 anos trabalhei 
simplesmente com física nuclear. Co-

EntrEvista  JOSÉ GOLDEMBERGy

Da física 
nuclear 
ao etanol

mecei por volta de 1950, quando a USP 
estava instalando um acelerador de elé-
trons chamado Betatron. Naquela época 
estavam sendo investigadas as reações 
fotonucleares, uma área nova da física 
nuclear. O Betatron era uma máquina si-
milar ao síncrotron de Campinas, só que 
pequena. Ele acelerava elétrons até 22 
milhões de volts e esses elétrons produ-
ziam radiações eletromagnéticas, com as 
quais provocávamos reações nucleares. 
Trabalhei na montagem do Betatron e 
no seu uso como físico experimental. 
Depois de um ou dois anos, fui para o 
Canadá, em 1952, onde havia um ace-
lerador idêntico ao de São Paulo, mas 
que funcionava ininterruptamente du-
rante 24 horas, o que facilitava muito a 
realização de experiências. O nosso não 
podia funcionar dessa forma devido a 
instabilidades na rede elétrica. Fiz uma 
sistemática completa das reações foto-
nucleares, cobrindo praticamente todos 
os elementos da tabela periódica. Depois 
comparamos os dados com a teoria, que 
já existia, mas que não havia sido con-
firmada por dados experimentais. Foi 
um trabalho científico significativo. Em 
um ano e meio, publiquei meia dúzia de 
trabalhos em revistas internacionais. LÉ
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Depois que voltou ao Brasil, continuou 
na mesma área de pesquisa?
Voltei e fiquei aqui uns cinco ou seis anos, 
fazendo pesquisas com o Betatron, orien-
tando estudantes e tocando a carreira 
acadêmica na USP. No começo da década 
1960, a Universidade Stanford, que tinha 
aceleradores lineares de elétrons de vá-
rios tamanhos, me convidou para ir tra-
balhar num deles. Eu era conhecido por 
causa dos trabalhos no Canadá e fiquei lá 
dois anos. Um colega de Stanford, o físi-
co norte-americano Robert Hofstadter 
[1915-1990], havia recentemente recebido 
o Prêmio Nobel de 1961 por ter medido 
a distribuição espacial da carga elétrica 
dos núcleos dos átomos. Quando cheguei 
à Stanford, todos os físicos estavam traba-
lhando com um grande acelerador de 300 
milhões de volts, com o qual Hofstadter 
havia ganho o Nobel. O acelerador menor, 
de 40 milhões de volts, ficou apenas para 
mim. Usei o equipamento para medir o 
momento magnético dos núcleos, o que 
exigiu um equipamento complexo.

Com que elementos o senhor trabalhava?
Em todos nos quais eu consegui botar 
minhas mãos: como lítio, alumínio, cád-
mio, neodímio etc. De novo, fiz uma sis-
temática completa ao longo da tabela 
periódica e pude confirmar a teoria do 
espalhamento de elétron pelo magnetis-
mo dos núcleos atômicos. Esses traba-
lhos tiveram grande repercussão. 

Por que o senhor estava interessado 
nesse tipo de medição?
Na época, era pesquisa pura, de vanguar-
da. Como minhas medidas confirmaram 
a teoria existente, isso significava que 
estávamos entendendo corretamente a 
natureza. Quando regressei, a Universi-
dade Standford doou à USP o acelerador 
linear com o qual eu havia trabalhado e 
que funciona até hoje no Instituto de 
Física. Logo em seguida, fui convidado 
para ser professor na Universidade de 
Paris, que tinha um acelerador de 300 
milhões de volts. Lá eu conseguia medir 
a distribuição espacial do magnetismo do 
núcleo dos átomos como Hofstadter ha-
via feito com a carga elétrica dos núcleos. 
Fiquei na França aproximadamente um 
ano, mas aí tive um problema pessoal 
sério e voltei para o Brasil. 
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Como o senhor teve, nos anos 1970, a 
ideia de calcular a energia gasta para 
produzir etanol e compará-la com a ge-
rada por esse combustível?
Naquele tempo o interesse pelas energias 
renováveis e eficiência energética estava 
aumentando muito. Nesse período, fiquei 
seis meses na Universidade de Princeton, 
nos Estados Unidos, em um grupo de pes-
quisas que olhava a questão da energia do 
ponto de vista da demanda e não apenas 
do seu suprimento. A pergunta básica na 
época era saber se não era possível usar 
a energia de uma maneira mais eficiente. 
Em 1975, depois do primeiro choque do 
petróleo, alguém lembrou corretamente 
que os primeiros automóveis feitos por 
Henry Ford eram movidos a etanol. Esse 
era um bom combustível comparado com 
a gasolina, mas, naquela época, muito caro. 
O mesmo ocorria no Brasil nos anos 1970. 
Aqui, o etanol produzido da cana-de-açú-
car custava de duas a três vezes mais por 
litro do que a gasolina. Mas os usineiros 
da cana estavam atravessando uma crise, 
pois o preço do açúcar estava muito baixo 
no mercado internacional. Para salvar o 
setor, o governo federal passou a subsidiar 
a produção de etanol, para substituir a ga-
solina, que era importada. Nessa época, 
já trabalhava com energia e fui pesquisar 
como era produzido o etanol. Fiz todos os 
cálculos com meus colegas e verificamos 
que se gerava quatro vezes mais energia 
com 1 litro de etanol do que se gastava para 
produzi-lo a partir da cana-de-açúcar. A 
energia adicional era simplesmente ener-
gia solar, capturada via fotossíntese, isto é, 
renovável. Meu trabalho deu uma justifica-
tiva científica para o uso de etanol. Mesmo 
sendo então caro, o etanol era uma energia 
renovável e poderia substituir o petróleo. 
Com a construção de mais de uma centena 
de usinas, a eficiência do setor aumentou, 
os custos de produção do etanol caíram, e 
ele acabou se tornando competitivo com 
a gasolina. Os economistas sabem mui-
to bem que há ganhos de produtividade 
quando a escala de produção de um setor 
aumenta. Foi isso que ocorreu nas usinas 
de etanol. Aprendemos a fazê-lo de uma 
forma mais produtiva. n Marcos pivetta

Goldemberg: pontes 
entre academia e 
gabinetes políticos
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Recifes da foz do 

Amazonas podem ser 

maiores, mais 

profundos e complexos 

do que o previsto

ecologiA y

Floresta 
submarina

Carlos Fioravanti
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levantamentos submarinos indica-
ram que os recifes na plataforma 
continental em frente à foz do rio 
Amazonas podem ser muito maio-

res, mais profundos e ricos em espécies 
de organismos aquáticos do que o pre-
visto por meio das primeiras medições, 
realizadas em 2012 e em 2014 por sonar 
e dragas que varrem o fundo do leito ma-
rinho. Os recifes estão a 110 quilômetros 
(km) da costa e se estendem do Amapá 
até o Maranhão. Ali a água barrenta do 
Amazonas encontra a do Atlântico e a 
maré sobe de 6 a 8 metros (m) por dia. 
Como o próprio Amazonas – o maior 
rio do mundo, com margens de 50 km 
de largura, que despeja no mar cerca de 
200 toneladas de água e 14 toneladas de 
sedimentos por segundo –, os recifes 
estão se revelando monumentais. 

A área dos recifes pode ser seis vezes 
maior que os inicialmente estimados 9,5 
mil quilômetros quadrados (km2), poden-
do chegar a até 56 mil km2, de acordo com 
as expedições realizadas em janeiro e fe-
vereiro de 2017 e abril e maio de 2018 com 
o navio Esperanza, da organização não 
governamental Greenpeace, com pesqui-
sadores das universidades da Paraíba, do 
Pará, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Se 
confirmada, a área poderá ser maior que a 
do estado do Espírito Santo (46 mil km2). 

Em setembro de 2017, com o Alucia, 
do Instituto Oceanográfico Woods Hole, 
dos Estados Unidos, um grupo de pesqui-
sadores da Rede Abrolhos (abrolhos.org) 
percorreu a região e verificou que a pro-
fundidade dos recifes pode chegar a 350 m, 
quase três vezes mais que a inicialmente 
estimada. “Confirmamos que a paisagem 

é bastante fragmentada e descontínua, co-
mo outros recifes de bordas de plataforma 
continental”, diz o biólogo Rodrigo Mou-
ra, professor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador da 
viagem com o Alucia e da Rede Abrolhos.

As duas equipes reconhecem que se tra-
ta de uma área rica e complexa. “A diversi-
dade de ambientes equivale à de florestas, 
com uma grande quantidade de espécies 
em uma área ampla”, observou o biólogo 
Ronaldo Francini Filho, professor da Uni-
versidade Federal da Paraíba e principal 
autor do artigo publicado em abril de 2018 
na revista científica Frontiers in Marine 
Science com os resultados das viagens com 
o Esperanza. Segundo ele, “cada área está 
em diferentes estágios de desenvolvimen-
to”, ora mais jovens, ora mais maduras, 
formando ou ocupando clareiras. 
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esponjas-do-mar e 
algas a 90 metros  
de profundidade,  
na área norte dos 
recifes da amazônia



56 z  julho DE 2018

O volume  
de nutrientes  
da foz do 
Amazonas é um 
ambiente ideal 
para as esponjas 
coloridas,  
que dominam  
a paisagem

As formações se diferenciam na direção 
norte-sul. Segundo Moura, os recifes do 
litoral do Amapá são mais antigos (cerca 
de 14 mil anos), pararam de crescer e são 
constituídos principalmente por molus-
cos e outros invertebrados, mas não por 
corais. Os do Maranhão são mais jovens, 
ainda estão em crescimento e são forma-
dos por corais e algas calcárias. O biólogo 
Gilberto Amado, pesquisador do Instituto 
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, com outros especialistas da Re-
de Abrolhos, participou da viagem com 
o Alucia e verificou que a estrutura e a 
composição dos bancos de algas calcárias 
chamados rodolitos se torna mais comple-
xa no sentido norte-sul, como descrito em 
um artigo de  julho de 2018 na Journal of 
South American Earth Sciences.

“A maioria dos recifes de corais é de 
águas quentes, rasas e limpas, com muita 
luz e poucos nutrientes”, diz o oceanó-
grafo Nils Asp, professor da Universi-
dade Federal do Pará, que participou 
de uma das viagens com o Esperanza. 
“Ali, na foz do Amazonas, é o contrário. 
Os sedimentos carregados pelo rio dei-
xam a água turva, mas trazem muitos 
nutrientes, compensando a escassez de 
luz.” Outra peculiaridade é a variação 

de acidez, da salinidade e da turbidez 
da água, como resultado do encontro 
do rio com o oceano.

No fundo da plataforma em frente à 
foz do maior rio do mundo estendem-se 
recifes e rodolitos com centenas de quilô-
metros de extensão. Sobre essa superfície, 
grandes esponjas amarelas, vermelhas, 
negras e brancas dominam a paisagem. 
“Por causa do volume de nutrientes, é 
um ambiente ideal para esponjas, que são 
organismos filtradores”, comenta Moura. 
Por enquanto, os pesquisadores identifi-
caram cerca de 70 espécies de peixes, in-
cluindo algumas raras no litoral brasileiro, 
como o pargo, de até 1 m de comprimen-
to, e o mero, que pode chegar a 3 m. Até 
agora, as expedições registraram também 
cerca de 80 espécies de esponjas e 40 de 
corais, muitas delas semelhantes às en-
contradas nos recifes dos arquipélagos 
de Fernando de Noronha e de Abrolhos. 

Uma equipe da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), coordenada pe-
la engenheira de pesca Sigrid Neumann 
Leitão, identificou comunidades comple-
xas de organismos que flutuam na água, 
o chamado zooplâncton. Os pesquisado-
res contabilizaram 197 espécies de zoo-
plâncton, predominando os crustáceos 
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Clathria nicoleae

5 cm

Oceanapia bartschi

2 cm
5 cm

5 cm

5 cm
15 cm

10 cm

Agelas clathrodes
Aplysina fulva

Callyspongia vaginalis Monanchora 

arbuscula, aderida 

a rodolitos

Geodia neptuni

Variedades amazônicas
esponjas coletadas ao largo da foz do rio pelas equipes da Rede Abrolhos
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amapá

pará

maranhão

rio amazonas
parcel de manuel Luís

milimétricos parecidos com insetos, os 
copépodes, com 92 espécies. Como de-
talhado em um artigo de março de 2018 
na Frontier in Microbiology pelo grupo de 
Pernambuco, a densidade variou de 2,6 
milhões de indivíduos por metro cúbico 
(m3) nas áreas mais próximas da foz a 
107 indivíduos por m3 nas mais distan-
tes, em razão do volume de sedimentos. 

Nos recifes vivem duas espécies de pei-
xes azulados conhecidos como donzela 
(Chromis spp.) e comuns no mar do Cari-
be, a cerca de 2 mil km de distância. Essa 
e outras indicações reforçam a hipótese 
de que os recifes poderiam funcionar co-
mo um corredor – e não como uma bar-
reira, como também se cogitava – entre o 
mar do norte da América do Sul e o litoral 
ao sul do Maranhão. “Desde a década de 
1970 se pensava que peixes e outros or-
ganismos poderiam passar de pouco em 
pouco pelo fundo da foz e poderia haver 
intercâmbio genético entre organismos 
do Caribe e do litoral ao sul da foz do 
Amazonas”, diz o biólogo Sergio Floeter, 
professor da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e coordenador da 
Rede Nacional de Pesquisa em Biodiver-
sidade Marinha (Sisbiota-Mar). “Agora 
temos mais evidências dessa conexão.”

me e rica, está sendo estudada somente 
agora porque, até a metade da década 
de 1970, os cientistas tinham como certo 
que o volume de areia e lama despejada 
pelo rio no mar impediria a penetração 
de luz e a formação de qualquer tipo de 
ambiente. Aos poucos, as evidências di-
luíram o pressuposto. 

Há informações escassas sobre a foz 
do Amazonas desde os anos 1950. Na dé-
cada de 1960, o oceanógrafo John Milli-
man, de Woods Hole, e o geólogo Henyo 
Barreto, da Petrobras, identificaram uma 
estrutura rochosa rica em carbonatos na 
região. Em 1977, dois biólogos do Museu 
de História Natural dos Estados Unidos, 
Bruce Collette e Klaus Rützler, apresen-
taram uma lista de 45 espécies de peixes 
e 35 de esponjas típicas de recifes, cole-
tados ao largo da boca do rio. 

Em julho de 1998, Moura, Francini e 
o biólogo Ivan Sazima, da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), segui-
ram além do parcel de Manuel Luís, no 
Maranhão, até então o banco de corais 
mais ao norte do Brasil, entraram em 
águas ainda mais setentrionais da costa 
brasileira e encontraram seis espécies 
de corais que não haviam sido relata-
das nessa parte do litoral. “Os pescado-
res falavam que ao norte do parcel havia 
muito recife”, lembra Francini. A pesca 
de pargo e da lagosta na região também 
indicava que o fundo deveria ser sólido; 
não apenas lama, mas as dificuldades 
logísticas e financeiras dificultaram a 
organização de expedições. Até que em 
2012 uma equipe coordenada por Mou-
ra, da UFRJ, percorreu a área a bordo do 
navio Atlantis, do Woods Hole. 

A inquietação convive com o deslum-
bramento das descobertas porque a foz 
do Amazonas tem sido visada para a ex-
ploração de petróleo e gás natural. Em 
2013, em uma licitação internacional, o 
governo federal ofereceu 125 áreas, das 
quais 39 foram adquiridas por empresas 
nacionais e multinacionais. No final de 
maio, ao voltar da segunda expedição à 
foz do Amazonas, Francini enviou um 
ofício à Procuradoria Geral da União, 
com fotos submarinas dos recifes, requi-
sitando o bloqueio do pedido de licencia-
mento ambiental feito por uma empresa 
petrolífera interessada em explorar uma 
área da região. n
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recifes em crescimento
estimativas recentes sugerem que a área poderia 
ser até seis vezes maior que a prevista

os artigos científicos mencionados estão listados na 
versão on-line desta reportagem.

ESCArpAS nO FUndO dA FOz
No assoalho marinho, há escarpas, se-
melhantes a falésias, com quilômetros 
de extensão e até 70 m de altura. “Acre-
ditava-se que nessa parte da plataforma 
continental a areia e a lama, acumuladas 
ao longo de 10 milhões de anos, já teriam 
coberto todo o fundo”, diz Asp. Segun-
do ele, os degraus poderiam ser conse-
quência da erosão causada pela água do 
mar há 18 mil anos, quando o nível do 
oceano estava cerca de 120 m abaixo do 
atual. As escarpas, portanto, marcariam 
o limite do nível do Atlântico no último 
período glacial, quando grandes áreas 
do planeta estavam cobertas por gelo, 
ou expressariam mudanças no curso do 
rio Amazonas, cuja água poderia ter es-
cavado as rochas. Ou ainda, como uma 
terceira hipótese, os degraus resultariam 
do peso dos sedimentos. Nesse caso, teria 
ocorrido uma espécie de efeito gangor-
ra: o rebaixamento de trechos da foz do 
Amazonas teria levantado outras áreas, 
como o leste da ilha de Marajó. 

“Os recifes do Amazonas são um am-
biente único, que ainda está sendo des-
coberto. Ninguém imaginava que pudes-
se ser tão grande”, diz a bióloga Helena 
Spiritus, do Greenpeace. Essa área, enor-

FOntE  FRAncini Filho, R. et Al. FrOntIErS In mArInE SCIEnCE. 2018

n  mapeamento de 2012 e 2014

n  área complementar estimada
no mapeamento de 2016
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Fragmentos de um dos maiores asteroides 

do Sistema Solar caem na Amazônia e são 

recuperados por pesquisadores

À
s 10h35 da manhã de 29 de 
junho de 2017, uma bola de 
fogo cruzou o céu na direção 
nordeste-sudoeste, depois ex-

plodiu, com um estrondo ouvido a quilô-
metros de distância, fragmentou-se e caiu 
na vila de Serra Pelada, no município de 
Curionópolis, sudeste do Pará. Os mora-
dores coletaram os pedaços do meteori-
to que caíram perto de uma escola. Um 
fragmento de 5,4 quilogramas (kg) caiu 
em uma mineradora e foi coletado por 
um eletricista. O geólogo Marcílio Rocha, 
que nasceu na vila, suspeitou que aquilo 
poderia ser um meteorito e contatou uma 
especialista em meteoritos, a astrônoma 
Maria Elizabeth Zucolotto, pesquisadora 
do Museu Nacional da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Os estudos realizados por pesquisa-
dores do Rio, Pará, Bahia e São Paulo in-
dicaram que se tratava de um tipo raro 
de meteorito, que deve ter se despren-
dido de um dos maiores e mais brilhan-
tes asteroides do Sistema Solar, o Vesta. 
Com 500 quilômetros (km) de diâmetro, 
ele faz parte do Cinturão de Asteroides, 
entre as órbitas de Marte e Júpiter. “As 

ASTROFÍSICA y

Um meteorito 
em Serra Pelada

colisões de asteroides podem fazer com 
que pedaços se desprendam e entrem em 
órbita em torno do Sol”, diz a astrônoma 
Thais Mothé Diniz, que trabalhou com 
meteoritos no Observatório do Valongo 
da UFRJ e atualmente é professora na 
Universidade Norueguesa de Ciência e 
Tecnologia, em Alesund.  “Quando estão 
muito próximos da Terra, podem entrar 
na atmosfera, ganhando o nome de me-
teoro.” Ao atingir a superfície do planeta, 
passam a ser chamados de meteoritos.

O meteorito do Pará, que ganhou o 
nome de Serra Pelada, é essencialmente 
uma rocha basáltica, constituída princi-
palmente por dois minerais, feldspato e 
silicatos, conhecidos como piroxênios, 
além de quartzo e apatita, em menores 
proporções, como detalhado em um ar-
tigo científico publicado em fevereiro 
de 2018 na revista Anais da Academia 
Brasileira de Ciências.  

Segundo Elizabeth, a principal autora 
desse trabalho, o Serra Pelada deve ter 
entrado na atmosfera terrestre com uma 
velocidade entre 11 e 70 km por segundo. 
Ao ser freado pelo atrito com o ar, o me-
teorito explodiu em diversos fragmentos; 

Victória Flório

apenas dois pedaços foram recuperados 
e muitos outros, possivelmente menores, 
perderam-se na mata. Sua composição 
reitera a hipótese de realmente ser um 
vestígio de Vesta, uma vez que o aste-
roide tem uma proporção única de ele-
mentos químicos. 

O meteorito do Pará foi o primeiro 
registrado na Amazônia e é o terceiro 
fragmento de Vesta já coletado no Bra-
sil. O primeiro foi o Serra de Magé, com 
cerca de 1,8 kg, que caiu em 1923 no mu-
nicípio de Alagoinha, Pernambuco. O 
segundo foi o Ibitira, com cerca de 2,5 
kg, que caiu no município de Martinho 
Campos, Minas Gerais, em 1957. O maior 
meteorito achado até hoje no país é o de 
Bendegó, de 5,36 toneladas, encontrado 
no sertão baiano em 1784. Até agora, 74 
meteoritos foram identificados no Brasil. 

“Os meteoritos são constituídos por 
restos do que formou o Sistema Solar, 
além de fragmentos de corpos maiores 
como asteroides, Lua, Marte e possi-
velmente cometas. Eles são peças im-
portantes no quebra-cabeça da história 
da formação e evolução dos planetas, 
pois são amostras desde o núcleo até a Fo
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Uma longa viagem até a terra
O meteorito que caiu no Pará deve ter se desprendido de Vesta, 
um dos asteroides em órbita entre marte e júpiter

Formado principalmente 
por feldspato e silicatos, o 
Serra Pelada é o primeiro 
meteorito registrado na 
Amazônia e o terceiro 
fragmento de Vesta 
coletado no Brasil. Deve ter 
entrado na atmosfera 
terrestre a uma velocidade 
de até 70 km por segundo  

Vila de Serra 
Pelada, 
Curionópolis, 
Pará

Artigo científico
zuCOlOTTO, m. e. et al. Serra Pelada: The first Ama-
zonian meteorite fall is a eucrite (basalt) from asteroid 
4-Vesta. Anais da Academia Brasileira de Ciências.  
v. 90, p. 3-16. fev. 2018.

superfície de corpos dos quais se origi-
naram. Alguns deles, como os condritos, 
mantiveram a composição inalterada de 
4,56 bilhões de anos atrás, que data da 
origem do Sistema Solar”, diz Elizabeth. 

Quando recebeu a ligação de Rocha 
avisando sobre o meteorito, Elizabeth 
estava a trabalho de campo em Palmas de 
Monte Alto (BA) em busca de fragmen-
tos de outro meteorito. Mudou os planos 
de viagem e foi para a vila Serra Pelada, 
a 1.800 km de distância. Ela e o cole-
cionador André Moutinho começaram 
a procurar vestígios do meteorito pela 
vizinhança de Serra Pelada. Passaram 
por um garimpo clandestino de ouro, 
conheceram membros do Movimento 
dos Trabalhadores sem Terra em Eldo-
rado dos Carajás e percorreram trechos 
isolados da rodovia Transamazônica. 

Após seis dias de procura, não encon-
traram nenhum meteorito e souberam 
que o pedaço de 5,4 kg, que pretendiam 
adquirir, já havia sido vendido para um 
comprador do exterior. Terminaram a 
viagem com apenas alguns fragmentos, 
que compraram por R$ 37 mil. “Às vezes, 
para essas compras, conseguimos apoio 
da Sociedade dos Amigos do Museu Na-
cional”, conta ela.

Elizabeth tem experiência em caçar 
meteoritos. Em 1997, ela participou de 
uma perseguição a dois norte-americanos 
que haviam roubado um meteorito de um 
tipo bastante raro, o Angrito, com 1,5 kg, 
que caiu no município de Angra dos Reis 
em 1869 e estava guardado no Museu Na-
cional, do Rio de Janeiro – na ocasião, os 
ladrões o substituíram por um similar sem 
valor. O Angrito é um dos tipos de rochas 
mais antigas do Sistema Solar, com apenas 
28 exemplares confirmados no mundo. O 
furto foi descoberto rapidamente e o me-
teorito recuperado, com a ajuda da Polícia 
Federal, no Aeroporto Internacional do 
Galeão, no Rio. “Naquela época, o Angri-
to tinha alto valor comercial porque era 
raro, mas, recentemente, foi encontrado 
um meteorito de 40 kg muito parecido, na 
Argentina, e o valor despencou”, diz ela. 
Quando foi roubado, o meteorito poderia 
ser vendido para colecionadores por um 
valor próximo a R$ 3,5 milhões. n
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Associação luta pelo 

reconhecimento dos 

pesquisadores e participa  

dos grandes debates  

sobre ciência no país

SBPC y

Batalhas sem fim
m junho de 2018, a Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), ao lado da Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC), da Associação Nacional 
dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) e do Conselho Nacional das Fun-
dações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), 
encabeçava uma lista de 56 instituições de ensino 

e pesquisa que assinavam uma mensagem de protesto con-
tra os cortes no orçamento federal de ciência e tecnologia. 
Encaminhada ao presidente da República, aos ministros da 
Ciência e Tecnologia e da Educação e aos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a nota mostra 
como são intermináveis as batalhas em defesa da pesqui-
sa brasileira encampadas pela SBPC desde que começou a 
funcionar, em 1948, em São Paulo. 

Mesmo que não tenha obtido tantas vitórias quanto gos-
taria, a SBPC contribuiu para aumentar a visibilidade da 
produção acadêmica nacional, promover a profissionali-
zação da carreira dos cientistas, fortalecer o movimento 

Em 2016, ao lado do 
senador Cristovam 
Buarque (à esq.),  
Helena Nader, da SBPC, 
integrou uma comissão 
de instituições de  
ciência e tecnologia e 
ensino superior e 
entregou uma carta ao 
senador Renan 
Calheiros (à dir.) 
pedindo a rejeição dos 
vetos presidenciais ao 
Marco Legal

E
Segunda de quatro reportagens 

sobre os 70 anos da SBPC 

1
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de criação das fundações estaduais de apoio à 
pesquisa e ampliar os debates sobre ciência, tec-
nologia, inovação e ensino superior, de acordo 
com dirigentes da associação e pesquisadores 
acadêmicos. Fez-se ouvir ao longo da elabora-
ção da Constituinte de 1988 e nas discussões do 
Código Florestal, em 2012, e do Marco Legal de 
Ciência e Tecnologia, em 2017, entre outras si-
tuações em que foi consultada ou se manifestou, 
mesmo sem ter sido convidada. Sua atuação ora 
é discreta, em reuniões a portas fechadas em ga-
binetes de deputados e senadores, ora é pública, 
como na Marcha pela Ciência, que reuniu cen-
tenas de pessoas em várias capitais em 2017, em 
defesa dos investimentos no setor.

A SBPC emergiu em meio a conflitos. Em 1948, 
o governador paulista, Adhemar de Barros (1947-
1951), decidiu intervir no Instituto Butantan e redu-
zir a pesquisa sem ligação direta com a produção de 
soros antiofídicos. O diretor do instituto, Eduardo 
Vaz (1947-1951), demitiu pesquisadores da área de 
química e endocrinologia. As demissões mobiliza-
ram outros cientistas de São Paulo e incentivaram 
a criação da SBPC. “Apesar dos protestos, os pes-
quisadores não conseguiram deter a demissão dos 
cientistas do Butantan, que começaram a voltar a 
partir de 1951 com a saída de Vaz e a nomeação de 
um novo diretor”, comenta o médico sanitarista 
Nelson Ibañez, coordenador do Laboratório Es-
pecial de História da Ciência do Instituto Butan-
tan, que examinou esse episódio em um artigo de 
2006 na revista Cadernos de História da Ciência. 

Em 1949, a SBPC começou a publicar a revista 
Ciência e Cultura, com artigos de divulgação cien-
tífica escritos por pesquisadores, e a promover 
as reuniões anuais – a primeira, em Campinas. E 
logo entrou em outras contendas. A associação 
reforçou a pressão das lideranças científicas para 
que o governo de São Paulo levasse adiante um 
dos artigos da Constituição de 1947, que previa a 
criação de uma fundação para o apoio à pesquisa 
científica, a FAPESP, formalizada em 1960 e em 
operação desde 1962. Nessa época, a SBPC teve 
um papel importante no reconhecimento social 
da identidade e do trabalho dos cientistas, ao de-
fender salários melhores e contratos em tempo 
integral, argumenta o cientista político Antonio 
José Junqueira Botelho, professor do Instituto 
Universitário de Pesquisas da Universidade Cân-
dido Mendes, do Rio de Janeiro, em um artigo de 
1990 na revista Social Studies of Science.  

Em 1964, o recém-implantado governo militar 
cassou 85 intelectuais e professores universitá-Fo
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os 10 pesquisadores 
cassados da fiocruz 
em 1970, em foto da 
década de 1980, e  
a notícia do Correio 
da Manhã sobre a 
demissão coletiva
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1

rios, entre eles os educadores Anísio Teixeira 
(1900-1971) e Paulo Freire (1921-1997) e o antro-
pólogo Darcy Ribeiro (1922-1997). A SBPC ma-
nifestou sua preocupação com os afastamentos 
e a perseguição a professores e pesquisadores, 
que se intensificou, a partir de 1968, com o Ato 
Institucional nº 5. Em abril de 1970, o governo 
decretou a suspensão dos direitos políticos e a 
aposentadoria compulsória de um grupo de 10 
pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz do Rio 
de Janeiro. Entre eles estava o médico e entomo-
logista Herman Lent (1911-2004), um dos funda-
dores da SBPC, que em 1978 relatou o episódio no 
livro O massacre de Manguinhos (editora Avenir). 
O Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, noticiou 
a demissão coletiva em 3 de abril de 1970 com o 
título “Médici pune cientistas”. A Ciência e Cul-
tura reproduziu a notícia e a Associação Médica 
do Estado da Guanabara enviou uma carta ao pre-
sidente da República – reproduzida no Correio – 
pedindo, sem nenhum sucesso, a revogação da 
dispensa dos pesquisadores. 

“A SBPC tomou um posicionamento político 
claro, era contra a ditadura, mas a maior preocu-
pação eram as interferências do governo na co-
munidade científica”, diz o físico Sergio Rezende, 
professor da Universidade Federal de Pernambuco, 
ex-ministro da Ciência e Tecnologia (2005-2010) e 
presidente de honra da agremiação. Muitos cien-
tistas de várias áreas do conhecimento que apoia-
vam a SBPC foram presos – e alguns torturados 
– por contestar o governo militar. Alguns deles 
partiram para o exílio; outros decidiram arriscar 
e ficar no Brasil. Os físicos, em especial, critica-
ram abertamente o governo militar, sacrificando 
a própria carreira acadêmica, argumenta o físico 
Olival Freire Júnior, professor da Universidade 
Federal da Bahia (UFB), em um artigo de 2009 no 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Os recursos para as instituições de pes-
quisa começaram a escassear nos anos  
1970, acompanhando a queda do cresci-

mento econômico. “Os frutos do regime militar 
afluíam cada vez menos para os cientistas, que, até 
então, tinham sido uma clientela privilegiada”, 
observou a socióloga Ana Maria Fernandes (1948- 
2018) no livro A construção da ciência no Brasil e a 
SBPC (Editora UnB, 1990). Foi nessa época que 
a SBPC começou a se pronunciar publicamente 
de modo crítico sobre temas econômicos, sociais 
e políticos, incluindo a reintegração de professo-
res aposentados compulsoriamente (os de Man-
guinhos seriam recontratados a partir de 1979). 

A partir de meados dos anos 1970, “a SBPC se 
tornou um polo de aglutinação de quem queria 
debater”, comenta o antropólogo Otávio Velho, 
professor emérito do Museu Nacional da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que 

foi secretário e vice-presidente e é presidente 
de honra da associação. “Ao assumir a luta pela 
democracia, ao lado de outras associações, em 
certa medida a SBPC perdeu o papel singular 
de defender a ciência e sua agenda começou a se 
fragmentar”, diz Junqueira Botelho, atualmente 
professor visitante da Universidade Sofia, em Tó-
quio, no Japão. No mesmo período, ele ressalta, 
a ciência se tornava mais complexa, com maior 
participação dos governos federal e estaduais, 
além de outras agremiações que lutavam por seus 
espaços, a exemplo da Sociedade Brasileira de 
Física (SBF), criada em 1966 durante a reunião 
anual da SBPC, em Blumenau, Santa Catarina.

Depois do choque do petróleo em 1973, quando 
o preço do combustível chegou a subir 400%, o 
governo militar, que já tinha iniciado a monta-
gem de Angra I, reforçou a aposta nas usinas nu-
cleares como uma das alternativas para minorar 
a crise energética. “As sociedades científicas e a 
SBPC foram veementemente contra”, relembra 
o físico José Goldemberg, atual presidente da 
FAPESP e ex-presidente da SBF (1975-1979) e 
da SBPC (1979-1981). “Apesar dos embates com 
o governo autoritário, a SBPC nunca foi fechada 
pelos militares”, destaca Goldemberg.

Em um documento de 15 páginas, de março de 
1987, a Comissão de Estudos para a Constituinte 
da SBPC, coordenada pelo sociólogo José Alber-
tino Rodrigues, professor da Universidade Fede-
ral de São Carlos, encaminhou propostas para a 
gestão de ensino, saúde, espaço territorial, meio 
ambiente, populações indígenas e ciência e tecno-
logia. Aprovada em 22 de setembro e promulgada 
em 5 de outubro de 1988, a Constituição estabe-
lecia, no parágrafo 5o do artigo 218: “É facultado 
aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela 
de sua receita orçamentária a entidades públicas 
de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica”. Ao elaborarem suas Constituições, 
21 estados determinaram a criação de fundos ou 

A instalação  
da Assembleia 
Constituinte, em 
1987, resultou  
na Constituição  
de 1988, que 
favoreceu a criação 
de novas fundações 
estaduais de  
apoio à pesquisa
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fundações para gerenciar os recursos destinados 
a essas duas áreas. Já funcionavam sete fundações 
estaduais de apoio à pesquisa – as de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Alagoas, Pernambuco e Maranhão – e as da Pa-
raíba e do Ceará estavam legalmente constituí-
das. A SBPC apoiou a criação de outras, ao lado 
dos então dirigentes da FAPESP Flávio Fava de 
Moraes, Francisco Romeu Landi (1933-2004) e 
Alberto Carvalho da Silva (1916-2002).

“Nos últimos 14 anos, conseguimos em muitos 
momentos buscar a modernidade na gestão de 
ciência e tecnologia e do ensino superior”, co-
menta a bioquímica Helena Nader, professora da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ela 
esteve à frente da SBPC por três mandatos (de 2011 
a 2017), além de ter sido vice-presidente nas duas 
gestões do matemático Marco Antonio Raupp 
(2007-2011), que substituiu quando ele deixou o 
cargo para assumir a Agência Espacial Brasileira. 

Uma de suas grandes batalhas, na gestão de 
Raupp, foi o Código Florestal. Insatisfei-
tos com a proposta do governo federal, a 

SBPC e a ABC formaram um grupo de trabalho. 
Um dos resultados do esforço foi o livro O Código 
Florestal e a ciência: Contribuições para o diálogo 
(SBPC e ABC), lançado no Congresso Nacional, 
em Brasília, em 2011. “O Código Florestal teria 
saído pior sem nossas intervenções. Conseguimos 
aumentar a distância da área de mata próxima a 
rios a ser preservada. Não conseguimos incluir o 
mangue como um ecossistema estratégico, mas 
continuaremos lutando”, conta ela. “O diálogo 
com os parlamentares é difícil, mas possível.” 

Também há derrotas. A mais recente, conta He-
lena, foi a aprovação da Emenda Constitucional 

95/2016 que congelou os gastos públicos, incluindo 
os de universidades e centros de pesquisa. “Es-
crevi artigos, falei com ministros e congressistas. 
Poderiam ter revertido, mas não quiseram, por 
falta de conhecimento sobre o impacto da ciência, 
tecnologia e inovação na economia de um país.”

Agora como presidente de honra, Helena irá 
em julho a uma audiência no Supremo Tribunal 
Federal sobre descriminalização do aborto, uma 
das bandeiras mais recentes da instituição. O livro 
A ciência e o Poder Legislativo no Brasil (SBPC, 
2017) retrata as grandes lutas da instituição, mas 
certamente haverá muito mais. Em um artigo de 
2008 na Folha de S.Paulo, Raupp observou: “Al-
gumas décadas de luta ainda serão necessárias 
para colocar a ciência brasileira não somente em 
pé de igualdade com as nações mais avançadas, 
mas sobretudo a serviço do desenvolvimento so-
cioeconômico do país”. n Carlos Fioravanti
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> A próxima reportagem desta série tratará do trabalho de 
divulgação científica da SBPC. 
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Radar projetado para detectar 

embarcações além da curvatura 

terrestre conta com novo sistema 

de rastreio desenvolvido no país

á funciona no extremo sul da costa bra-
sileira um radar de última geração capaz 
de detectar e identificar embarcações em 
alto-mar depois da curvatura da Terra. 
Criado pela empresa paulista Iacit Solu-

ções Tecnológicas, o radar OTH (Over the Ho-
rizon) está instalado no farol do Albardão, um 
sítio remoto da Marinha situado a cerca de 100 
quilômetros (km) da fronteira com o Uruguai. 
O aparelho, primeiro do gênero na América do 
Sul, foi projetado para dar ao país mais autono-
mia no controle e na vigilância de fronteiras e 
do espaço marítimo. Uma de suas aplicações é o 
monitoramento da Amazônia Azul, área marítima 
de 4,5 milhões de quilômetros quadrados (km2), 
compreendendo a zona econômica exclusiva e 
a extensão da plataforma continental brasileira, 
que abriga múltiplas riquezas naturais e minerais, 
como os campos de petróleo do pré-sal.

“Poucas nações do mundo, possivelmente Es-
tados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, Aus-
trália e Canadá, têm o know-how para projetar 
e construir esses radares”, afirma o engenheiro 
eletrônico Gustavo de Castro Hissi, diretor de 
projetos da Iacit, cuja sede fica em São José dos 
Campos (ver Pesquisa FAPEPSP no 250). Feito 

Vigilância 
 em alto-mar

com apoio da Marinha, o radar OTH chega a 
acompanhar o tráfego de navios (militares, de 
carga, de passageiros, pesqueiros etc.) a mais de 
200 milhas náuticas da costa (cerca de 370 km), 
sendo ideal para detecção de embarcações não 
cooperativas – aquelas que não transmitem o sinal 
AIS, que permite sua identificação. Seu monito-
ramento se estende além da linha do horizonte. 
O radar no litoral gaúcho pertence à Iacit, que 
planeja vendê-lo à Marinha.

Radares convencionais têm um alcance bem 
menor, com uma linha de visada de aproxima-
damente 70 km. Nesses equipamentos, as ondas 
eletromagnéticas se deslocam em uma trajetória 
linear e só conseguem identificar alvos dentro de 
seu campo de visão – por isso, são ineficazes após 
a curvatura terrestre. No caso do OTH, o sinal 
trafega junto à superfície do oceano, atraído pe-
la salinidade marinha, e se propaga por maiores 
distâncias. Cada radar é capaz de monitorar uma 
área de 144 mil km2 do litoral brasileiro.

INTERESSE DA MARINHA
O almirante Paulo José Rodrigues de Carvalho, 
ex-chefe de Estado-Maior do Comando de Ope-
rações Navais da Marinha, afirma que o radar da 
Iacit pode ser útil para o patrulhamento da costa. 
“O OTH é uma contribuição direta para o ambi-
cioso projeto de vigilância marítima da Marinha, 
o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul 
[SisGAAz]. Com quatro equipamentos dá para 
monitorar as jazidas de óleo e gás das bacias de 
Campos e Santos, nos litorais fluminense e pau-
lista”, diz. No fim de março, a Iacit apresentou o 
equipamento para o alto almirantado da Marinha. 
“Mantemos conversas com a Marinha e espera-
mos que ela seja a primeira a operar o radar”, 
conta Hissi, informando que seriam necessárias 
em torno de 14 unidades similares para vigiar 
toda a costa brasileira – o preço do radar não é 
divulgado pela empresa. 

O desenvolvimento do OTH teve início em 2011 
e seu índice de nacionalização é superior a 80%. “O 
último subsistema finalizado por nossa equipe foi o 
de rastreio, que permite visualizar o deslocamento 
das embarcações. Ele ficou pronto este ano”, conta. 
Feito com recursos do programa Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas (Pipe), da FAPESP, o 
rastreador associa detecções consecutivas de um 
mesmo alvo, dando informações como direção e 
velocidade. Sem isso, o radar apenas identificaria 

Yuri Vasconcelos
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Antena de 
transmissão do radar 
(em primeiro plano) 
instalado no farol  
do Albardão, área da 
Marinha situada no 
litoral gaúcho

pontos no mapa, mas não mostraria de onde eles 
vieram nem para onde estariam indo.

Com base nas informações de rastreio, o ope-
rador pode analisar, por exemplo, se duas em-
barcações estão em rota de colisão, assim como 
o comportamento de alvos suspeitos. A análise 
da trajetória descrita pelos alvos pode ajudar a 
identificar navios que transportam mercadorias 
contrabandeadas ou que estão pescando em áreas 
proibidas – as tais embarcações não cooperativas.

pRocESSADoR NAcIoNAl
O próximo desafio da Iacit é nacionalizar o proces-
sador de sinal, um componente vital do radar e o 
único que ainda é importado. Sua função é trans-
formar o eco refletido pelas embarcações e captado 
pelas 23 antenas de recepção do OTH em um mapa 
de detecções, mostrando a localização de cada uma 
delas. O subsistema de processamento instalado 
no radar em operação no farol do Albardão foi 
fornecido pela empresa israelense Elta, que man-
tém acordo de cooperação tecnológica com a Iacit.

“Assim como o rastreador, projetar e construir 
o sistema de processamento de sinais não é tri-
vial. Já concluímos o algoritmo do processador, 
que se mostrou funcional em testes laboratoriais, 
e agora precisamos avançar nas etapas de enge-
nharia de sistemas, que incluem a integração do 
algoritmo com hardwares, testes internos e de 
qualificação e ensaios em campo”, informa Hissi. 
A estimativa é de que o novo processador fique 
pronto em 18 meses.

A nacionalização do subsistema de processa-
mento de sinais está sendo feita com recursos pró-
prios, mas a Iacit busca apoio de linhas de finan-
ciamento para acelerar sua construção. De acordo 
com Luiz Carlos Teixeira, presidente da empresa, 
a decisão de utilizar o processador israelense na 
construção do primeiro OTH foi tomada para que 
o radar pudesse ser finalizado mais rapidamente. 
“Com isso, houve um ganho significativo de tempo 
para o radar ficar pronto”, comenta Teixeira, res-
saltando que o apoio logístico da Marinha, com a 
cessão da área do farol do Albardão, também foi 
fundamental para a realização do projeto. n

Projeto
Projeto para rastreador tático para radares de vigilância – ihM-T 
(no 15/50596-2); Modalidade Pesquisa inovativa em Pequenas 
empresas (Pipe); pesquisador responsável gustavo de Castro hissi 
(iacit); Investimento R$ 366.904,61.IM
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Tela do radar mostra 
embarcações (quadrados 
verdes) navegando na 
costa do Rio grande do 
Sul em área monitorada 
pelo equipamento. as 
linhas tracejadas azuis 
revelam suas trajetórias
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Engenheiro explica como o agronegócio  

se beneficia e cresce com o apoio de novas 

ferramentas, como a internet das coisas

o 
engenheiro eletricista Fer-
nando Martins tem uma 
ambição que pode tornar a 
agricultura nacional ainda 
mais eficiente para o Brasil. 

CEO por dois anos da AgroTools – em-
presa voltada a prover soluções digitais 
para corporações do agronegócio – e ho-
je membro de seu Conselho Estratégico, 
ele trabalha pela adoção de um padrão 
de interconexão entre o maquinário fa-
bricado por mais de cem companhias 
em todo o país. Para isso, é preciso que 
concorrentes concordem em falar uma 
linguagem tecnológica única, e que a 
conectividade chegue a todos os pontos 
do campo, não apenas na sede da fazen-
da. A principal inovação habilitada por 
essa visão é o uso intensivo da internet 
das coisas (IoT) no campo. “A agricul-
tura será muito mais eficiente com IoT 
em todas as máquinas”, prega Martins.

Com graduação e mestrado na Escola 
Politécnica da Universidade de São Pau-
lo, doutorado em engenharia elétrica e 
de computação na Universidade Carne-

EntrEvista fErnando martins y

agricultura 
digital

gie Mellon, nos Estados Unidos, e com 
dois cursos de educação executiva nas 
universidades Stanford e de Virginia, 
Martins trabalhou por 14 anos na Intel 
norte-americana onde chegou a diretor 
de Planejamento Estratégico. Depois 
foi por cinco anos diretor-executivo e 
gerente-geral da subsidiária brasilei-
ra. Em maio de 2016 tornou-se CEO da 
AgroTools, empresa fundada em 2007. 
A parte comercial fica em São Paulo e 
São José dos Campos abriga a equipe 
responsável pelo desenvolvimento das 
ferramentas, curadoria de dados, imple-
mentação de soluções e análises ofere-
cidas aos clientes. 

Na entrevista abaixo, Martins, que 
participa também do Conselho de Ad-
ministração do Centro de Inovação para 
o Agronegócio, da empresa Jacto Agríco-
la, de Pompeia (SP), fala das perspecti-
vas para a agricultura nacional, cada vez 
mais inserida no mundo digital.

O que levou à criação de uma empre-
sa dirigida para a agricultura digital?

neldson Marcolin e Yuri vasconcelos

A AgroTools foi fundada para enfrentar 
a falta de lastro digital no setor agrope-
cuário brasileiro. O fundador, Sérgio Ro-
cha, é um executivo que veio da área de 
trading e trabalhou com certificado de 
recebíveis agrícolas [títulos de renda fixa 
emitidos por companhias securitizado-
ras para financiar o mercado do agrone-
gócio]. Ele tinha uma frustração com um 
papel que era ótimo, de um negócio que 
realmente tinha um produto por trás, 
como soja, mas não havia como inspe-
cionar o território para comprovar isso. 
Logo, esse papel não tinha muito valor. 
Ele fundou a AgroTools com a ideia de 
criar um sistema digital que mostrasse o 
que o produtor estava plantando, quanto 
iria colher e quando a produção chega-
ria ao mercado.

E como ele pensou em estruturar esse 
sistema digital?
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A área plantada no Brasil é descomu-
nal, muito grande. Temos fazendas do 
tamanho da Bélgica. Como inspecionar 
tudo de caminhonete, moto ou mesmo  
de helicóptero? O sensoriamento re-
moto digital foi a ferramenta que per-
mitiu isso. Na mesma época, há uns 10 
anos, os pecuaristas tinham um proble-
ma sério: os bois comprados e criados 
na região amazônica eram vistos como 
atrelados ao desmatamento. As grandes 
corporações que trabalham com carne 
pararam de comprar dos produtores que 
operavam lá mesmo sem ter certeza de 
que havia mesmo relação entre as duas 
atividades. Como poderíamos ajudar a 
resolver essas questões? A solução foi 
observar remotamente e digitalmente 
o território em que o animal foi criado 
para certificar que não houve práticas 
socioambientais negativas, como desma-
tamento ou trabalho escravo. Hoje esse 

produto é utilizado por bancos, tradings 
e indústrias de insumos, entre outras.

O que a AgroTools faz exatamente?
Provê soluções digitais e insights para as 
grandes corporações do agronegócio. Es-
sas soluções podem ser socioambientais, 
como um dos nossos produtos, o Agro-
Tools Safe, que informa o que aconteceu 
na fazenda. Se sou um grande abatedor 
e estou comprando boi de um produtor, 
verifico se aquela propriedade em que 
esse animal viveu não tem problemas. 
Se fizer isso com todos os produtores 
de quem compro bois, consigo certificar 
que minha produção tem boas práticas 
socioambientais. Além do produto de 
análise socioambiental, a AgroTools im-
plementa, ainda, uma esteira de crédito 
bancário para o crédito agrícola, e uma 
esteira de análise de risco, que permite a 
implementação de seguro paramétrico. 

O que é isso?
Quando o agricultor vai pedir um em-
préstimo bancário, o banco usa essas 
ferramentas digitais para checar o cri-
tério socioambiental e a produção ao 
longo do tempo. Para isso, a AgroTools 
analisa o passado da propriedade, cin-
co anos para trás, e vê a frequência e a 
qualidade do que foi plantado. Se o dono 
é reconhecido como um bom produtor, 
ele consegue uma condição comercial 
melhor do banco. Hoje, quando opera 
às escuras, o banco cobra mais porque o 
risco tem de ser considerado. A transpa-
rência dada pela AgroTools permite uma 
melhora na relação de confiança entre 
o banco e o agricultor. Uma vez conce-
dido o crédito continuamos a informar 
ao banco como evolui o ativo biológico, 
seja milho, soja ou que for. 

De onde vêm as informações processa-
das por vocês?
De órgãos públicos como o Inpe [Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais], 
privados e também são desenvolvidas 
pela própria empresa. Nosso extrato 
socioambiental tem qualidade forense, 
é monitorável e verificável. Mantemos 
hoje o maior banco de dados do agro-
negócio tropical.
 
O foco de vocês é a grande empresa?
Não exclusivamente. O McDonald’s, nos-
so cliente, usa o sistema da AgroTools 
para certificar toda a carne comprada 
no Brasil. Cerca 70% do abate nacio-
nal passa pelo nosso sistema. Walmart, 
Carrefour e corporações que querem 
receber essa carne usam a ferramenta Lé
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Para Martins, uma 
linguagem tecnológica 
única no campo vai 
melhorar a eficiência da 
produção agrícola



68 z  julho DE 2018

É importante ter 
conectividade  
no campo para 
que se possa 
operar com o 
smartphone em 
qualquer lugar  
e para que os 
dados fluam

em sua cadeia de suprimentos. O Brasil 
é pioneiro nisso. Apresentei o sistema 
em Washington e o Greenpeace e outras 
grandes ONGs [organizações não gover-
namentais] o endossaram como eficiente. 
A AgroTools não interage diretamen-
te com o produtor. Nós observamos o 
território e entregamos informações às 
corporações.
 
Quando você assumiu como CEO da 
empresa, disse que um dos objetivos 
era transformar o campo em uma “fe-
deração de dados”. Conseguiu? 
Ainda não, mas estamos caminhando. Fe-
deração de dados é um termo da ciência 
da computação. Significa que cada em-
presa tem um banco de dados e a ideia 
é unir esses dados como estados numa 
federação. Esse processo fornece capa-
cidade de organização agregando fontes 
diferentes. Os bancos continuam inde-
pendentes, mas compartilhando infor-
mações descentralizadas e procuran-
do definições conjuntas para falar uma 
linguagem comum. Precisamos de um 
padrão nacional de interconexão que 
ainda não existe. 

Por que a interconexão é fundamental?
Porque hoje o agricultor compra, por 
exemplo, equipamentos verde, laranja, 
amarelo e vermelho, cada um com um 
padrão diferente de conectividade. A 
interconexão já é muito bem-feita entre 
produtos de um mesmo fabricante. Se 
todas as minhas máquinas forem verdes, 
tudo vai funcionar. Já a conexão entre 
maquinário de empresas diferentes não é 
tão simples. São mais de cem fabricantes 
de equipamentos para a agricultura no 
Brasil e essa interconexão padronizada é 
necessária. Assim como existe o padrão 
da porta USB em todos os computado-
res e o MPEG para formatos de vídeo, é 
importante que o Brasil se organize para 
que venha a existir um protocolo úni-
co de interconexão. Todas as máquinas 
devem conversar entre si, seja qual for 
o sistema usado.

Seria mais uma etapa para tornar a 
agricultura brasileira de fato digital...
É importante ter conectividade no cam-
po para que se possa operar com o smart-
phone em qualquer lugar e para que os 
dados fluam. Ao pensar em IoT na agri-
cultura, estou pensando na semente de 
soja, no agroquímico, no pulverizador 

Em quanto tempo isso deve acontecer?
Em cinco anos, talvez menos. A conec-
tividade é uma preocupação diária do 
agricultor. Estou me referindo aos 25 
mil maiores produtores. Os grandes e 
os médios têm muito interesse. Há uma 
percepção errada de que esta é uma tec-
nologia digital elitista, para os grandes 
– na verdade essa tecnologia permitirá 
que os médios produtores acessem al-
go que os grandes já têm. E, posterior-
mente, deverá beneficiar os pequenos. 
Temos uma equação econômica forte 
que nos empurra na direção da federa-
ção de dados. 

Há empresas trabalhando nesse sentido?
Vou dar o exemplo da Solinftec, uma 
empresa consolidada de agricultura di-
gital de Araçatuba [SP], que usa a IoT 
para conectar máquinas e modelos de 
equipamentos de diferentes fabrican-
tes. Hoje, 65% da cana nacional é colhi-
da com o sistema deles: a IoT conecta 
colheitadeiras, caminhões de transbor-
do e treminhões [carreta longa que pu-
xa vários reboques carregados de cana] 
para que a logística de transporte seja 
mais racional. Essa tecnologia conse-
gue reduzir em mais de 30% o custo da 
colheita da cana – esse é um exemplo 
em que IoT provê uma equação econô-
mica muito clara para o produtor agrí-
cola. A Solinftec contornou o problema 
da conectividade precária no campo ao 
desenvolver uma rede própria de co-
municação máquina a máquina, capaz 
de transmitir dados mesmo em regiões 
remotas e terrenos de relevo acidentado 
com muitas áreas sem cobertura da rede 
de telefonia celular. A empresa conecta 
30 mil máquinas no campo com tecno-
logia 100% nacional. Não tem igual em 
outro lugar do mundo e está expandindo 
com soluções em grãos para os Estados 
Unidos e América Latina. 

Esse novo mundo da agricultura poderá 
ajudar a resolver a questão do uso ex-
cessivo dos defensivos agrícolas?
Hoje, há uma força econômica contrá-
ria ao uso excessivo dos agroquímicos 
porque são caros. Um sistema que per-
mitisse a utilização do produto de mo-
do espartano aumentaria a margem de 
lucro do agricultor. O problema é que 
não existe ainda um sistema completo 
que diga ao produtor quanto usar exa-
tamente, sem desperdício. Há algumas 

que vai aplicar esse agroquímico, todos 
ligados na IoT. Nessa visão de futuro da 
federação de dados, teremos máquinas 
enviando, de modo autônomo, informa-
ções sobre o manejo que fizeram dire-
tamente para a nuvem [armazenamen-
to digital de dados] e para o blockchain 
[plataforma para registro compartilhado 
de informações na cadeia produtiva]. A 
responsabilidade de registrar na nuvem 
o quanto foi aplicado de agroquímico 
será da máquina pulverizadora. Mas o 
dado será do fazendeiro, assim como o 
odômetro do carro pertence ao dono do 
veículo – embora ele não tenha direito 
de alterá-lo na hora de vender o carro. O 
mesmo deve ocorrer com o pulverizador. 
Ao aplicar um agroquímico com determi-
nada concentração em uma cultura, essa 
informação é registrada no blockchain, 
sem interferência do ser humano. As-
sim, dá para saber quanto agroquímico 
foi usado naquela lavoura. Se for exces-
sivo, o comprador do varejo pode não 
querer aquele produto. Se o manejo for 
mais orgânico, o produto certamente 
terá melhores preços. 
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iniciativas no país visando ao uso ra-
cional de insumos agrícolas. O esterco, 
por exemplo. Se o produtor também cria 
animais confinados, é possível coletar 
e espalhar o esterco uniformemente na 
lavoura. No entanto, já existe um modo 
mais eficiente de fazer isso. 

Qual seria?
Se tivermos acesso a imagens de satélite 
da produção do ano anterior, podemos 
ver quais talhões produziram bem e os 
que foram mal. Onde produziu bem, não 
precisa adubar mais. Ele deve colocar es-
terco apenas no talhão que produziu mal. 
Com essa informação, o espalhador de 
esterco digital – um caminhão preparado 
para isso – faz o trabalho. Ele analisa o 
dado de produtividade do ano anterior e 
aplica insumo só onde é necessário, seja 
químico ou orgânico. Esse método já é 
usado por fazendas na região de Ribei-
rão Preto [SP].

Qual o faturamento da AgroTools e o 
investimento em P&D?
Não posso especificar o faturamento. 
No ano passado crescemos 74,6%. No 
mesmo período, o agronegócio brasileiro 
cresceu 13%. A taxa de adoção do digital 
é maior do que o crescimento do setor. 

Já o investimento em P&D é difícil de 
calcular porque nunca tivemos aporte 
externo e a decisão dos sócios é reinves-
tir tudo. Pagamos a folha de pagamento 
e o resto todo vai para P&D. Esse ano 
esperamos crescer mais do que os 74% 
do ano passado.

Quantos clientes e funcionários vocês 
têm?
Por volta de 100 clientes, a maior parte 
no Brasil. Todos os nossos produtos são 
criados e desenvolvidos em casa. Temos 
em torno de 60 funcionários; 45 são pro-
fissionais especializados, entre enge-
nheiros, programadores, economistas, 
zootecnólogos, agrônomos, especialistas 
em geoprocessamento... Todos aprendem 
a utilizar ferramentas digitais. Normal-
mente, o profissional é da área de agro 
e não entende de digital ou é do digital 
e não entende de agro. Temos de com-
plementar a formação na empresa. Mas 
há avanços na formação de profissionais. 
Em 2009 foi criado o curso superior Me-
canização e Agricultura de Precisão den-
tro da Fatec [Faculdade de Tecnologia] 
de Marília [SP], em Pompeia. 

Com qual tipo de formação?
É um curso de formação de tecnólogos 
para mecanização agrícola e de big data 
para o agronegócio. É o segundo do tipo 
no mundo; o outro fica em Oklahoma, 
nos Estados Unidos. A Fatec forma em 
três anos tecnólogos que entendem de 
mecânica e de ciência da computação e 
têm muita curiosidade em saber como 

funcionam essas máquinas complicadas. 
O Centro Paula Souza, que gerencia as 
Fatecs, tem intenção de expandir essa 
experiência. O estado de São Paulo tem 
feito muito para liderar o mundo nesse 
segmento.

Você estudou esses temas no seu dou-
torado?
Não. Dei sorte porque comecei bem no 
início da internet e antevi o vídeo digital. 
Minha tese foi sobre isso: compressão e 
transmissão de vídeo digital. Entrei na 
Intel por essa porta e tenho 27 patentes 
sobre isso. 

Como foi a saída da Intel para a Agro-
Tools?
Há alguns anos, a Intel identificou no 
Brasil quatro áreas de transformação di-
gital. Uma delas foi a agricultura. Quan-
do fizemos o plano de negócios, vimos 
que aquilo era maior do que o negócio 
da própria Intel no Brasil. Nesse pro-
jeto estratégico de como abordar essa 
oportunidade, identificamos algumas 
start ups nacionais, e a AgroTools foi uma 
das que surgiu como uma das principais 
empresas para se investir. Participei dos 
conselhos da Jacto [fabricante de im-
plementos agrícolas de Pompeia] e da 
AgroTools, e quando propus algumas 
ideias mais radicais eles me convidaram 
para ser CEO. 

Foi uma mudança e tanto na sua car-
reira, não?
Sim, e uma das motivações que me fez 
aceitar esse novo desafio foi a oportu-
nidade do Brasil liderar o mundo nesse 
negócio e ajudar o país a montar uma 
estrutura digital em que os competido-
res estabeleçam um padrão nacional de 
interconexão. Eu já havia feito algo pa-
recido com a questão do vídeo. Pela In-
tel, participei na ONU [Organização das 
Nações Unidas] da ITU [International 
Communication Union] no estabeleci-
mento do padrão MPEG, que é como 
os vídeos digitais circulam. Trabalhei 
10 anos nisso, sei exatamente como fa-
zer para que 188 empresas que compe-
tem em um mesmo mercado concordem 
com algo. Tenho a mesma esperança de 
fazer isto aqui com a agricultura digital 
porque as forças econômicas são favorá-
veis. Há uma permeabilidade à inovação 
muito grande no Brasil e, em particular, 
na agricultura brasileira. nm
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Funcionário da 
Solinftec acompanha 
trabalho no campo: 
maquinário conectado
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Demanda por reprodução assistida 

amplia entrada de material 

genético estrangeiro no Brasil

Gestações
transnacionais

humanidades  CiênCias soCiais y
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crescente interesse por tratamentos 
de reprodução assistida expandiu a 
circulação de material genético de 
indivíduos de outros países no Brasil. 
Como parte dessa dinâmica, clínicas 

especializadas no procedimento aumentaram a 
importação de sêmen e óvulos de nações como 
Estados Unidos e Espanha, nos últimos anos. A 
existência de uma “dinâmica econômica transna-
cional da fertilidade” é uma das principais cons-
tatações de projeto de pesquisa recém-concluído 
sob a coordenação da socióloga Rosana Machin, 
professora do Departamento de Medicina Preven-
tiva da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FM-USP). Ao mapear o mercado 
local de reprodução assistida, o estudo identificou 
a articulação de empresas nacionais e estrangei-
ras na oferta de material genético e tratamentos 
para fecundação do óvulo com o espermatozoide 
em laboratórios de embriologia. “Essas empresas 

se apoiam, por um lado, na procura existente em 
determinados lugares, como é o caso do Brasil. 
Por outro, nas possibilidades médicas e legislati-
vas oferecidas em outros países”, informa Rosana.

O estudo foi desenvolvido a partir de dados da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e de levantamentos realizados em clínicas de re-
produção assistida. O crescimento mais expressi-
vo foi identificado na importação de sêmen, prin-
cipalmente dos Estados Unidos. Renata Parca, da 
gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos 
da Anvisa, confirma a informação, ao relatar um 
aumento de 2.500% na importação de amostras 
de sêmen entre 2011 e 2016, conforme dados do 
primeiro relatório de importação de amostras 
seminais para uso em reprodução humana as-
sistida, divulgado no segundo semestre de 2017. 
Renata afirma que o aumento mais significativo 
teve início em 2014, quando o órgão autorizou a 
importação de 198 amostras de sêmen, número 
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que subiu para 377 em 2015 e 436 em 2016, che-
gando a 860 em 2017. Entre 2015 e 2016, casais 
homoafetivos de mulheres responderam pelo 
maior percentual de crescimento, com avanço 
de 279% nas importações de sêmen, seguidos 
pelos grupos de mulheres solteiras e casais he-
terossexuais, cujas importações aumentaram, no 
período, 114% e 85%, respectivamente. 

Para Rosana, esses dados comprovam que as 
técnicas de reprodução assistida, inicialmente 
dirigidas a casais heterossexuais com problemas 
de fertilidade, passaram a ser utilizadas também 
por outros perfis. Além disso, evidenciam que o 
Brasil está imerso em movimento transnacional 
de circulação de material genético. Outro dado 
que reforça essa hipótese envolve a chegada dos 
primeiros lotes de óvulos importados, ocorrida 
no ano passado. Em 2017, a Anvisa autorizou a 
importação de 344 amostras de óvulos, a maio-
ria proveniente da empresa Ovobank, com sede 

na Espanha. “Segundo a Anvisa, grande parte do 
material que chegou ao Brasil, por meio desse 
banco, destinava-se a casais heterossexuais e foi 
enviada por uma das unidades parceiras do Ovo-
bank, situada na Grécia”, afirma a pesquisadora.  

Dados da Red Latinoamericana de Reproduc-
ción Assistida (Redlara, instituição científica e 
educacional que reúne cerca de 90% dos centros 
de reprodução assistida da região) indicam que 
43,2% dos nascimentos registrados em 2014, na 
América Latina, resultantes de técnicas de repro-
dução assistida, ocorreram no Brasil. A Constitui-
ção brasileira proíbe a comercialização de células 
sexuais e de sangue, que podem ser utilizadas 
nos procedimentos somente quando doadas de 
forma anônima. Na Espanha também é proibido 
comercializar sêmen ou óvulos e há necessidade 
de manter o anonimato, mas os chamados “doa-
dores” recebem ajuda de custo das clínicas. No 
caso dos óvulos, por exemplo, tal auxílio pode 

sêmen importado 
dos estados Unidos 
para o Brasil 

Óvulos importados 
da Grécia para  
a espanha e  
da espanha para  
o Brasil 

Casais dos eUa e 
de angola vêm ao 
Brasil para se 
tratar em clínicas 
de reprodução 
assistida 

serviços de barriga 
de aluguel 
contratados nos 
eUa, rússia, Grécia 
e albânia
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chegar a cerca de R$ 3 mil. Nos Estados Uni-
dos, no entanto, os bancos de sêmen e óvulos 
não apenas têm permissão para adquirir mate-
rial genético como disponibilizam informações 
detalhadas sobre sua proveniência, inclusive o 
histórico de saúde familiar e as características 
físicas dos doadores. 

Para Rosana, esse é um aspecto importante, 
que tem atraído a atenção do público brasileiro 
porque oferece a possibilidade de se ter alguma 
ideia, por exemplo, do fenótipo (características 
observáveis) do bebê que será gestado. “Os bancos 
norte-americanos permitem que essas informa-
ções sejam acessadas pela internet. Em alguns 
desses sites, o interessado pode, inclusive, pagar 
um valor extra para escutar gravações da voz do 
doador ou ver uma foto dele quando criança.” 

novos públiCos
No Brasil, são as resoluções do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) que orientam as práticas 
na área desde 1992 (ver linha do tempo na pági-
na 75). A decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) em reconhecer a união civil homoafetiva, 
em 2011, e a resolução do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) que, dois anos depois, obrigou os 
cartórios a registrar essas uniões, bem como o 
nascimento e a adoção de crianças por casais ho-
mossexuais, impactaram o mercado, constatou o 
estudo. Ao serem reconhecidos como família e 
ao adquirirem os mesmos direitos de casais he-
terossexuais, também em relação à paternidade 
de crianças adotadas ou geradas com material 
genético de terceiros, casais homoafetivos pas-
saram a buscar com mais frequência técnicas de 
reprodução assistida. “Antes dessas decisões, em 

uma situação em que uma mulher de um casal 
homoafetivo, por exemplo, ficava grávida por in-
seminação artificial, a outra não era legalmente 
reconhecida como mãe. Isso, em certa medida, 
desestimulava casais de mulheres, por exemplo, 
a investir em inseminação artificial”, analisa. 

Na avaliação de Rosana, o aumento da deman-
da pode ser medido não apenas pela procura por 
material genético no exterior, como também pela 
ampliação do número de clínicas em operação no 
país. No começo dos anos 2000, estima-se que as 
clínicas de reprodução assistida somavam algu-
mas dezenas. No início de 2017, quando a pesquisa 
ainda estava em andamento, eram 147 as unidades 
credenciadas na Anvisa, 43 delas localizadas no 
estado de São Paulo. Hoje são 182 empresas, 90% 
delas privadas. Para entender como funcionam, 
a equipe de pesquisadores enviou questionários 
a todas as clínicas. Obteve respostas de 83 delas. 
A amostra inclui estabelecimentos que utilizam 
tecnologias de alta complexidade e consultórios 
de cidades menores, que atuam em parceria com 
laboratórios ou empresas de maior porte. Sessenta 
por cento das clínicas que responderam às per-
guntas estão localizadas na região Sudeste do país. 

Nessa dinâmica transnacional de pessoas em 
busca das técnicas de reprodução assistida, a pes-
quisa também constatou aumento no atendimento 
de casais estrangeiros, ou não residentes no país. 
Dados do estudo indicam que 80% das clínicas 
brasileiras consultadas registraram esses perfis de 
usuários nos últimos anos, com destaque para indi-
víduos dos Estados Unidos e de Angola. “Esse dado 
inclui casais em que uma das partes é brasileira e 
que não podem arcar com os custos do procedi-
mento no país de origem, estrangeiros residentes 
no Brasil e indivíduos que vêm especificamente 
ao país para ter acesso às clínicas locais”, detalha 
Rosana. No Brasil, cada processo de reprodução 
assistida custa, em média, R$ 25 mil, valor que in-
clui tratamento prévio ao procedimento e inserção 
do embrião no útero. O custo médio de um ciclo de 
fertilização in vitro nos Estados Unidos é de US$ 
12,4 mil (cerca de R$ 47 mil), conforme a Socieda-
de Americana de Medicina Reprodutiva. No Reino 
Unido, em clínicas particulares é de cerca de £ 5 
mil (cerca de R$ 25 mil) por ciclo.

De acordo com a socióloga Maria Helena Oliva 
Augusto, professora do Departamento de Socio-
logia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP (FFLCH-USP), no caso das 
mulheres angolanas, razões culturais e questões 
de saúde pública ajudam a explicar o interesse 
pelo tratamento. Segundo ela, naquele país afri-
cano cada mulher tem, em média, sete filhos. “A 
maternidade é muito valorizada. Se as mulheres 
não engravidam, são estigmatizadas e perdem 
o respeito da comunidade. Os maridos podem 
abandoná-las ou ter filhos com outras”, informa 

Fonte anvisa, 2017
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Maria Helena, que também integrou o projeto de 
pesquisa, junto com o sociólogo Douglas Mendo-
sa, professor do Departamento Multidisciplinar 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Por outro lado, a taxa de infertilidade em Ango-
la é de 30%, muito acima da média mundial de 
15%, conforme dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). “O país não dispõe de clínicas 
consideradas confiáveis para realizar os pro-
cedimentos. Pela proximidade cultural e pelos 
preços menores, se comparados aos europeus 
ou norte-americanos, o Brasil acaba sendo uma 
opção viável”, justifica a pesquisadora. 

Popularmente conhecido como barriga de 
aluguel, no Brasil o útero de substituição é le-
galmente permitido apenas entre mulheres da 
mesma família e sem envolver recursos financei-
ros. Para atender à crescente demanda por esse 
tipo de procedimento, observa Rosana, empresas 
internacionais especializadas no agenciamento 
de úteros também estão se instalando no país. É 
o caso da israelense Tammuz Family, atuante em 
14 países. Desde 2016, quando começou a ope-
rar no Brasil, a companhia agenciou 38 proces-
sos. Outros 42 estão em andamento. “A empresa 
contrata mulheres em países que têm a prática 
regulamentada, como Estados Unidos, Grécia, 
Ucrânia, Albânia e Rússia, de acordo com o perfil 
do casal que deseja ter o bebê”, diz.

Se nações como Ucrânia e Rússia, por exemplo, 
só permitem que casais heterossexuais contra-
tem os serviços de barriga de aluguel, nos Es-
tados Unidos a legislação é aberta a qualquer 
cliente. As empresas fazem a mediação para que 
os contratantes providenciem a documentação 
necessária para registrar a criança em seu no-
me. Com a certidão de nascimento em mãos, é 
possível fazer o registro na embaixada do país 
onde vivem os pais e emitir o passaporte, que vai 
assegurar o ingresso do novo cidadão no país de 
destino. “O mercado de gestação substituta preci-

sa contar com reconhecimento legal 
nas nações em que ela acontece, caso 
contrário o bebê não consegue obter 
reconhecimento legal como cidadão 
do país de destino”, reforça. Nos Esta-
dos Unidos, uma gestação em barriga 
de aluguel pode custar US$ 120 mil 
(cerca de R$ 454 mil). 

debate jurídiCo
O Brasil não possui legislação que re-
gulamente o mercado de reprodução 
assistida e o direito não tem consegui-
do acompanhar o aperfeiçoamento das 
técnicas e a ampliação do mercado. A 
avaliação é de Silmara Juny de Abreu 
Chinellato, professora titular e chefe 
do Departamento de Direito Civil da 
Faculdade de Direito da USP. Segundo 
ela, a maternidade por substituição é 
um dos temas que marcam o debate 
jurídico e demandam normatização. 
“O contrato entre a gestante e os doadores de ma-
terial genético que pretendem registrar a criança 
e assumir a paternidade é precário e passível de 
questionamento. Se a gestante não quiser entre-
gar aos contratantes o filho gerado, tem bons ar-
gumentos a seu favor. Juridicamente, na minha 
interpretação, o contrato pode ser considerado 
nulo pela ilegalidade do objeto, que é a gestação 
de uma pessoa”, afirma Silmara. 

No Brasil, o direito da criança de conhecer sua 
identidade genética, reconhecido em países co-
mo Alemanha, Suécia, Suíça e Reino Unido, está 
presente no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), referindo-se a filhos adotivos e, por ex-

anvisa  
autorizou a  
importação de 
344 amostras  
de óvulos de 
empresa 
espanhola no 
ano passado
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tensão, também a quem foi gerado com sêmen 
ou óvulo de doadores que não são os pais civis. 
Silmara lembra que, apesar da resolução do CFM 
determinar que a doação de material genético 
ocorra mediante o anonimato dos doadores, ela 
não impede que a criança demande judicialmente 
o conhecimento das suas origens, na medida em 
que esse é um direito reconhecido pelo Código 
Civil. “Hospitais, clínicas e bancos de gametas 
devem conservar os dados dos doadores porque 
podem ser réus em ações movidas por quem foi 
gerado com material genético de terceiros. A re-
solução do CFM pretende evitar, mas não impede 
o direito ao conhecimento das 
origens”, garante Silmara. Ela 
enfatiza que, apesar de não 
existir uma legislação espe-
cífica para reprodução assis-
tida, há um conjunto de nor-
mas jurídicas que balizam as 
decisões dos juízes. 

De acordo com a psicóloga 
Maria Yolanda Makuch, do 
Departamento de Tocogine-
cologia da Faculdade de Me-
dicina da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), 
o direito de se conhecer a 
própria origem é pouco dis-
cutido no âmbito familiar e 
pode se tornar uma dificulda-
de, conforme indicam dados 
da pesquisa Parenting infants 
conceived by gamete donation, 
realizada em 2004 com 51 fa-
mílias que passaram por tra-
tamentos de reprodução assistida na Austrália, 
Estados Unidos e norte da Europa. Embora a 
maioria dos entrevistados tenha manifestado in-
tenção de revelar detalhes da gestação ao filho, 
passados cinco anos do nascimento das crianças 
apenas metade dos casais informou ter tratado do 
assunto. “Esse dado mostra que a medicina evo-
lui rápido, mas as pessoas não sabem lidar com 
as situações que derivam desse avanço”, destaca. 

Como a maioria dos projetos legislativos, elabo-
rados para regulamentar a prática, tem sido siste-
maticamente arquivada no Congresso Nacional, 
as resoluções do CFM funcionam como normas 
éticas e são as únicas a orientar profissionais do 
setor. Além do debate em torno da maternidade 
por substituição, Silmara observa que também 
são relevantes as discussões envolvendo o desti-
no a ser dado aos embriões excedentes, ou seja, 
aqueles que não foram implantados no útero de-
pois da fertilização in vitro. Atualmente, a Lei de 
Biossegurança (11.105/2005) permite que sejam 
destinados à pesquisa, desde que os pais gené-
ticos não se oponham. “Porém, quando não há 

consenso entre as opções de 
descartá-los, doá-los para pes-
quisa ou implantá-los, mui-
tos embriões armazenados nas 
clínicas são abandonados ou 
tornam-se objeto de disputa 
entre os genitores”, informa, 
enfatizando que esse tipo de 
problema poderia ser evitado 
caso o país tivesse uma legis-
lação específica. 

O Reino Unido constitui ex-
ceção, quando o assunto é a re-
gulamentação do mercado de 
reprodução assistida, avalia o 
médico Luis Bahamondes, do 
Departamento de Tocogineco-
logia da Unicamp. “O país tem 
tudo legislado. Desde quantos 
embriões podem ser transfe-
ridos para uma mulher, quan-

do eles podem ser descartados ou doados para 
pesquisas em laboratórios, até quando a criança 
tem direito a conhecer sua identidade genética”, 
informa. Ainda que não disponham de legislação 
tão avançada, o médico observa que outros países 
europeus também regulamentaram as práticas de 
reprodução assistida. Alguns, como a Holanda, ofe-
recem fertilização in vitro pelo sistema público de 
saúde. Para controlar o crescente fluxo transnacio-
nal de material genético, especialistas defendem 
a necessidade de criação de um registro interna-
cional. “No Brasil, embora a Anvisa certifique que 
o material que chega está em condições sanitárias 
adequadas, nenhum órgão público registra se al-
gum bebê nasceu a partir dele. Apenas as clínicas 
privadas têm esse controle”, observa Rosana.

proCedimento elitista
Cerca de 8% dos casais do mundo são inférteis. De 
acordo com Bahamondes, entre os fatores que cau-
sam infertilidade feminina estão as complicações 
de abortos realizados em situação precária e a 
obstrução de trompas provocada por doenças se-

a medicina 
tem evoluído 
mais rápido 
do que a 
legislação, 
gerando 
incertezas
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xualmente transmissíveis (DST), enfermidades 
mais comuns entre mulheres de baixa renda. Já 
a endometriose, que também pode causar infer-
tilidade, afeta com mais frequência mulheres de 
maior poder aquisitivo, por motivos ainda desco-
nhecidos. A obstrução dos condutos deferentes, 
que pode provocar a falta total de espermatozoides 
e também tem entre suas causas as DST, é uma das 
principais razões da infertilidade masculina – com 
maior prevalência entre homens pobres. “Pessoas 
com maior poder aquisitivo têm como consultar e 
pagar por tratamentos, enquanto os que possuem 
poucos recursos financeiros, além de apresentar 
maior prevalência, sequer conseguem agendar uma 
consulta para obter um diagnóstico e identificar 
a causa da infertilidade”, observa Bahamondes. 
Segundo ele, no Brasil, 95% dos tratamentos de 
reprodução assistida são acessíveis apenas a pes-
soas em boa situação econômica.

Questão de saúde públiCa
“Embora seja possível realizar o procedimen-
to pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apenas 
alguns centros universitários oferecem trata-
mento gratuito para a reprodução assistida”, res-
salta Sandra Garcia, coordenadora do Núcleo 
de População e Sociedade do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (Cebrap). Segundo a 
pesquisadora, em instituições como o Hospital 
das Clínicas, em São Paulo, as filas são longas e 
a espera pode levar até quatro anos. “Até os 25 
anos, as chances de uma mulher engravidar com 
o auxílio dessas técnicas são de 30%. Depois dos 
40 anos, caem para 10%”, explica Sandra. Entre 
2010 e 2014, ela desenvolveu o projeto de pes-
quisa “Reprodução assistida no Brasil: Aspectos 
sociodemográficos e desafios para as políticas 
públicas” e identificou o início do crescimento 
da importação de sêmen dos Estados Unidos. Em 
relação à doação de óvulos no Brasil, embora a 
remuneração das doadoras não seja permitida, a 
pesquisadora afirma que elas recebem uma ajuda 
de custo que varia entre R$ 1 mil e R$ 2 mil por 
procedimento realizado. 

Para ela, o direito à reprodução deveria ser tra-
tado como questão de saúde pública, na medida 
em que a taxa de fecundidade do país vem caindo. 
“As inovações acontecem cada vez mais rápido e 
o Estado precisa participar do processo de regu-
lamentação do mercado, realizando um debate 
público que permita nortear o desenvolvimento 
de uma legislação específica, que considere as ino-
vações tecnológicas e socioculturais”, conclui. n

Projeto
tecnologias reprodutivas e (in)fertilidade: regulação, mercado e 
direitos (2016-2018) (nº 15/20543-4); Modalidade auxílio à Pesquisa 
– regular; Pesquisadora responsável rosana machin Barbosa (UsP); 
Investimento r$ 40.848,43.

Histórico de resoluções do 
conselHo Federal de medicina

Fonte CFm

1992

2010

2013

2015

2017

material doado
Primeira resolução proíbe o uso de técnicas com o 

objetivo de selecionar características biológicas do bebê 

e determina que material genético não pode ser 

comercializado. a cada procedimento, prevê a 

transferência de até quatro embriões para o útero.

limite de embriões
CFm reduz número de embriões a serem transferidos. 

mulheres com até 35 anos podem implantar dois. 

mulheres com mais de 40 anos podem transferir 

quatro. tratamentos deixam de ser restritos a casais 

heterossexuais inférteis. Fertilização post mortem 

passa a ser autorizada.

registro civil
CFm amplia a possibilidade de útero de substituição para parentes 

de até quarto grau e autoriza uso de técnicas para casais 

homoafetivos. traz regras para o registro civil da criança gerada e 

estabelece limites para doação de gametas (35 anos para mulheres 

e 50 para homens). autoriza o uso da tipagem genética para evitar 

doenças hereditárias ou beneficiar filho de casal que necessite 

transplantar células-tronco. embriões criopreservados por mais de 

cinco anos podem ser descartados com autorização prévia.

casais homoafetivos
Uso das técnicas é aprovado para mulheres 

com mais de 50 anos e em casais homoafetivos 

de mulheres. ou seja, uma mulher passa a poder 

receber embrião gerado a partir da fertilização 

de óvulo de sua parceira.

descarte de embriões 
CFm expande a possibilidade de cessão temporária do útero 

para familiares em grau de parentesco consanguíneo 

descendente. até então, de primeiro a quarto graus, somente 

mãe, avó, irmã, tia e prima podiam oferecer gestação de 

substituição. agora, filha e sobrinha também podem ceder 

temporariamente seus úteros. Período mínimo para descarte 

de embriões é reduzido de cinco para três anos.
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a rte
Pixos, pichos e grafites, 
autorizados ou não, 
podem ser observados 
em lugares arriscados e 
de grande visibilidade  
da cidade de São Paulo
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com “x” diz respeito à grafia que é entendida 
apenas pelos integrantes do movimento. Além 
disso, envolve articulação em grupos, a maioria 
da periferia, que buscam lugares de grande visi-
bilidade e acesso difícil para deixar marcas indi-
viduais ou coletivas e, com isso, questionar a ma-
neira como a paisagem urbana se estrutura. Qual-
quer tipo de pichação (ou pixação) é considerada 
crime ambiental, conforme dispõe a Lei federal 
nº 9.605/98. Além de multa, está prevista pena de 

três meses a um ano de prisão aos autores 
de pichação e grafites (ver glossário) não 
autorizados. As penalidades são maiores 
quando envolvem edificações tombadas 
pelo patrimônio histórico.

Estudioso do tema há mais de 15 anos, Pe-
reira, que integra a Rede de Pesquisa Luso-
-Brasileira em Artes e Intervenções Urbanas, 
explica que a pichação, com rabiscos e frases 
feitas ao acaso, sempre existiu em São Paulo, 
porém identifica que a prática se intensificou 
a partir dos anos 1970, com versos poéticos 
escritos em muros e manifestações contra a 
ditadura. O início da pixação, no entanto, é 
mais recente. Surgiu nos anos 1980, por in-
fluência de movimentos como punk, heavy 
metal, hip hop e de skatistas. “As letras da 
pixação paulistana se desenvolveram com 
base no estilo retilíneo e pontiagudo que sur-
giu nessa época”, observa. De acordo com o 
pesquisador, a prática se espalhou a partir de 
intercâmbios entre artistas de rua de outras 
regiões do país. “Em São Paulo, as pixações 
são recorrentes, vão do centro às periferias, 
algo que não é comum em outros municí-
pios, onde essas marcas costumam estar cir-
cunscritas a zonas específicas, centrais ou 
periféricas, conforme a cidade”, detalha. A 
predileção por lugares cada vez mais altos 
também teria surgido na cidade e parece 
ter influenciado o desenho das letras. Na 
capital mineira, por exemplo, as letras pos-
suem estilo próprio e refletem influências 
das pixações paulista e carioca, esta última 
conhecida como xarpi, observa a psicóloga 
Ludmilla Zago Andrade, doutora em estu-
dos literários pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e que desenvolveu 
pesquisa etnográfica sobre pixadores de Be-
lo Horizonte. 

Pesquisa analisa como o 

movimento da pichação em São 

Paulo desenvolveu linguagem 

própria de expressão e passou a 

integrar circuitos artísticos

antroPologia y

entre transgressão e

R
epresentação gráfica entre a letra e o sím-
bolo, o “pixo” é um elemento visual que 
permeia a paisagem paulistana. Pode 
ser visto em marquises, muros, casas e 

edifícios, comerciais e residenciais. Em projeto 
de pesquisa recém-concluído, o antropólogo 
Alexandre Barbosa Pereira, professor do curso de 
ciências sociais da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), campus de Guarulhos, analisou 
“pixações” feitas em diversas regiões da cidade 
desde os anos 1980. Nesse percurso, constatou 
como jovens de periferia envolvidos com a ativi-
dade, caracterizada como gênero de arte urbana 
cuja essência está em ir além das regras do espaço 
público, conseguiram obter reconhecimento em 
circuitos artísticos nacionais e estrangeiros, 
apesar da relação de tensão permanente com o 
Estado e suas esferas institucionais.

Nos últimos quatro anos, em projeto financia-
do pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), Pereira mapeou 
práticas culturais juvenis em Santos e São Paulo, 
em especial a pixação paulistana, e parte de seus 
resultados é objeto de livro que será publicado 
no final deste ano. Na obra, o pesquisador explica 
que os integrantes do movimento diferenciam o 
conceito de pixação (com “x”) de pichação (com 
“ch”). Enquanto a palavra grafada com “ch” se 
refere a frases e inscrições legíveis, o vocábulo 

Grafite
arte urbana caracterizada 
por desenhos  
produzidos legalmente  
ou ilegalmente.  
Surgiu na década de 
1970, em nova York

MuraliSMo 
grafites feitos com 
autorização dos 
responsáveis pelo  
imóvel. Sua finalidade  
é decorativa 

Pichação 
Escritos na paisagem 
urbana que incluem 
declarações de amor  
e frases de protesto 

Pixação 
inscrições que se  
repetem em distintos 
lugares da cidade.  
Spray e rolos de espuma  
são as ferramentas  
mais utilizadas 

taG
termo usado 
principalmente na  
Europa e nos Estados 
Unidos para designar  
as assinaturas que 
acompanham os grafites

FontE gUStavo laSSala, ProfESSor 
da UnivErSidadE MackEnziE
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e por Djan Ivson, o Cripta Djan, à época 
com 24 anos, entrou na Bienal Internacio-
nal de Artes, em São Paulo, e pixou, sem 
autorização, paredes de um espaço vazio. 
Detida em flagrante, uma das integrantes 
do coletivo, Caroline Pivetta, também com 
24 anos, ficou presa durante 53 dias, antes 
de ser condenada a quatro anos em regime 
semiaberto. Apesar da repercussão nega-
tiva, dois anos depois o grupo formado 
por Augustaitiz e Cripta Djan foi convi-
dado a participar de nova edição da Bienal  
Internacional de Artes, expondo vídeos 
e ministrando palestras sobre suas ações. 
Na ocasião, também pixaram, sem autori-
zação, a obra Bandeira branca, de Nuno 
Ramos, com a frase “liberte os urubu”. 
Preso em flagrante, o grupo passou a noi-
te na delegacia, mas Ramos decidiu não 
processá-lo e todos foram libertados na 
manhã seguinte. 

RompEndo bARREIRAS
Em 2010, em outro momento que mar-
cou a entrada desses pixadores no uni-
verso das artes, Djan foi convidado a par-

trabalho de cripta Djan 
na fachada de uma 
galeria na Barra funda, 
em São Paulo

Inicialmente feitas no chão ou em mu-
ros, na década de 1990 as pixações passa-
ram a ser realizadas em lugares cada vez 
mais altos, como o topo do edifício Itália 
e o prédio próximo ao terminal Bandeira, 
que ainda conserva as inscrições de Ed-
milson Macena de Oliveira (1975-1997), 
o DI, considerado um dos mais ativos de 
São Paulo. Além disso, as inscrições, que 
nunca foram claramente legíveis, torna-
ram-se cada vez menos compreensíveis, 
adquirindo estilo de representação gráfi-
ca compreendido apenas pelos integran-
tes do próprio movimento. Entre 2001 
e 2017, Pereira observou que grupos de 
pixadores e simpatizantes se esforçavam 
por preservar a memória dos que fizeram 
inscrições em locais emblemáticos, evi-
tando que seus pixos fossem apagados e 
guardando notícias de jornais sobre os 
episódios. “Por meio da pixação, esses 
jovens se inserem no espaço urbano, do 
qual se sentem excluídos”, sustenta Pe-
reira. A partir daí, escrever em cima da 
assinatura de outro indivíduo, sobretudo 
se morto, tornou-se uma ofensa. “Esses 
jovens desejam ser vistos e lembrados 
por gerações futuras pela prática do pi-
xo”, afirma o pesquisador, que estima em 
5 mil o número de pixadores na cidade 
de São Paulo dos anos 2000. 

ponto dE vIRAdA
A pesquisa de Pereira indica que a pri-
meira década deste século representa um 
ponto de inflexão no universo da pixação. 
Esse momento aparece como pano de 
fundo do documentário Pixo, dirigido por 
João Wainer, em 2009. Gustavo Lassala 
Silva, professor do curso de publicidade e 
propaganda da Universidade Mackenzie, 
explica que foi naquela década que o pixo 
deixou de ser elaborado apenas em espa-
ços públicos e passou a ser apresentado 
em locais de legitimação artística, como 
galerias, faculdades de arquitetura e ar-

tes visuais, e a estabelecer diálogo com o 
mercado publicitário, do design, da moda, 
da arte e do cinema. 

Um acontecimento marcante foi quan-
do, em 2008, Rafael Guedes Augustaitiz, 
então um aluno de 24 anos do último pe-
ríodo do curso de artes visuais do Centro 
Universitário de Belas Artes, convidou 40 
colegas para registrar suas assinaturas nas 
paredes da instituição, como parte de seu 
trabalho de conclusão de curso. A iniciati-
va, considerada vandalismo pela imprensa, 
levou a direção da faculdade a expulsá-lo. 
“Essa intervenção foi o primeiro ato espe-
tacular promovido para além dos limites 
da pixação em muros e abriu a possibili-
dade de ingresso dessa prática no campo 
das artes plásticas”, analisa Pereira. 

No mesmo ano, outro grupo de pixado-
res, integrado pelo próprio Augustaitiz 

1

3
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ticipar da Bienal de Berlim, oferecendo 
workshops e expondo vídeos. Com ou-
tros pixadores, rabiscou a igreja onde 
daria uma palestra e se desentendeu com 
o curador, o artista polonês Artur Zmi-
jewski, em quem jogou tinta amarela. 
Mais uma vez o episódio mobilizou os 
meios de comunicação, mas Djan não foi 
penalizado. Os acontecimentos geraram 
discussão sobre o lugar do pixo nas ar-
tes. “A atuação desses jovens acabou por 
oferecer possibilidades de circulação que 
jamais eles teriam tido, se não fossem pi-

inscrição em 
prédio na rua  
da consolação 
alude à memória 
de pixador 
famoso da 
década de 1990

xadores”, observa Pereira. Como exem-
plo, cita o caso de Djan, que trabalhava 
como pintor de paredes na periferia de 
São Paulo. Em 2016, ele e Augustaitiz 
tiveram exposições individuais orga-
nizadas em galerias de São Paulo e do 
Rio de Janeiro. No mesmo ano, o traba-
lho de DI foi tema de retrospectiva em 
uma galeria paulistana e integrou o do-
cumentário Pichar é humano, de Bruno 
Rodrigues. “DI trabalhava como office 
boy na divisa entre São Paulo e Osasco. 
Assassinado durante um conflito em um 

bar, não seria lembrado hoje se não fos-
se pela pixação”, destaca o pesquisador. 

O processo de ampliação da discus-
são sobre o pixo em meios artísticos e 
institucionais ganhou novo capítulo este 
ano, com a Bienal de Arquitetura de Ve-
neza. Um dos trabalhos concebidos pela 
curadoria do pavilhão brasileiro é o mapa 
The encryption of power, que representa 
graficamente o histórico do pixo em par-
te da cidade de São Paulo. Resultado de 
uma parceria feita entre a equipe cura-
torial, Djan Ivson, a Escola da Cidade, e 
as empresas Mapping-lab e Datazap, o 
projeto permite visualizar a localização 
de 4 mil pixações dos últimos 30 anos, 
multas aplicadas aos autores, quando 
flagrados em ação, e notícias sobre o te-
ma. O mapa foi desenvolvido com base 
em acervos de notícias e cerca de 13 mil 
postagens no Instagram, que indicavam a 
localização geográfica de menções feitas 
a “pixo”, “pichação” e “xarpi”. De acor-
do com o arquiteto Marcelo Maia Rosa, 
um dos curadores do pavilhão, o proje-
to permite compreender a abrangên-
cia do pixo na cidade em que, segundo 
ele, o movimento está mais presente se 
comparado a outras cidades. “Nas dis-
cussões que tivemos com curadores de 
outros países, notamos como o pixo é 
uma manifestação particular do Brasil.” 

Ao reconhecer a transgressão como 
parte intrínseca da história do urbanismo, 
Carlos Zibel, professor aposentado da  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-
-USP), lembra que escavações em Pom-
peia revelaram, nas paredes da cidade 
italiana soterrada pela erupção de um 
vulcão no ano 79 d.C., pichações em gra-
fita e piche feitas contra senadores. “As 
linguagens do grafite e do pixo passaram 
a integrar o repertório da arte contem-
porânea, mas isso não elimina as tensões 
que a pixação indevida gera no espaço ur-
bano. Justamente pelo caráter transgres-
sor, os pixadores desempenham papel 
importante na investigação dos limites 
artísticos”, conclui. n Christina Queiroz

livro
PErEira. a. B. Um rolê pela cidade de riscos: Leituras 
da piXação em São paulo. (no prelo). 

Fo
to

S 
1 

E 
3

 l
éo

 r
a

M
o

S 
c

h
a

v
E

S 
2

 r
a

fa
El

l
a

 c
r

EP
a

ld
i

elaborado para  
a Bienal de 
arquitetura de 
Veneza, os pontos 
em vermelho  
no mapa 
representam 
graficamente o 
histórico do pixo2
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Pesquisadores buscam compreender 

correlação de forças entre governo 

federal, estados e municípios 

o 
estudo “Why Centralisation 
 and Decentralisation in 
Federations?”, coordena-
do por John Kincaid, dire-
tor do Centro de Estudos 

do Estado e Governo Local do Lafayet-
te College, nos Estados Unidos, e Paolo 
Dardanelli, professor de política compa-
rada da Universidade de Kent, no Reino 
Unido, acaba de ter sua primeira etapa 
concluída, depois de dois anos avalian-
do o nível de descentralização em favor 
de governos subnacionais. Ao analisar a 
história dos sistemas federalistas na Aus-
trália, Alemanha, Índia, Suíça, Canadá e 
nos Estados Unidos, o projeto resultou 
em duas constatações importantes: a 
tendência de concentração de poderes 
no governo central, no que diz respeito 
à criação de leis e regulamentos, e o mo-
vimento de descentralização nas áreas 
fiscal e administrativa.

EntrEvista  John Kincaid e Paolo dardanelli y

Poderes  
em 
equilíbrio

Christina Queiroz

dem apoiar suas decisões, mas também há 
áreas em que governam com autonomia. 
O federalismo é um sistema adaptável a 
grandes territórios, que possuem diferen-
ças regionais expressivas, como é o caso 
do Brasil. Também faz sentido para terri-
tórios em que há grupos étnicos e idiomas 
variados, como acontece no Canadá. Por 
meio do sistema federativo, cada região 
ou grupo consegue reivindicar o atendi-
mento de suas demandas. Cerca de 40% 
da população mundial, em 26 países, vive 
em sistemas federativos. 

Com escopo ampliado, a segunda etapa 
da pesquisa envolverá a análise do siste-
ma federalista argentino, austríaco, bra-
sileiro, mexicano, nigeriano, paquistanês 
e malaio. A ideia é medir o impacto de 
rupturas democráticas, ocorridas em to-
dos esses países, no equilíbrio de poder 
dessas nações. Em visita ao Brasil para 
discutir o desenvolvimento dessa fase 
recém-iniciada da investigação, Kincaid 
e Dardanelli falaram sobre as hipóteses 
que norteiam o estudo e suas principais 
descobertas.

Com que concepção de federalismo vo-
cês trabalham?
John Kincaid: Federalismo é uma forma 
de organização política na qual o governo 
central, estados e municípios comparti-
lham o poder de administrar uma nação. 
Esses estados ou municípios possuem 
representações no governo central e po-

John Kincaid, diretor 
do centro de  
estudos do estado  
e Governo local do 
lafayette college, 
estados Unidos
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Quais os objetivos do projeto?
Paolo Dardanelli: Queremos enten-
der como o equilíbrio de poder entre 
o governo central e os governos sub-
nacionais se desenvolveu no decorrer 
da história de cada um desses países. O 
projeto procura identificar se a partir da 
emergência do federalismo, nessas na-
ções, seus sistemas se tornaram mais ou 
menos centralizados. Ou seja, se o poder 
se concentrou no governo central ou nos 
governos subnacionais. Para isso, cria-
mos indicadores que permitem avaliar 
em que instância governamental o po-
der se aglutina, quando consideramos 22 
áreas de políticas públicas e cinco áreas 
fiscais. Além disso, trabalhamos com os 
conceitos de descentralização estática e 
dinâmica. O primeiro se refere à distri-
buição de poderes em um momento es-
pecífico da história. O segundo envolve 
mudanças no decorrer do tempo. 

JK: Realizamos descobertas empíricas 
e desenvolvemos perspectivas teóricas 
para entender o funcionamento do fede-
ralismo em cada país. É importante com-
preender essas dinâmicas em larga escala 

para explicar não apenas o equilíbrio de 
poder dentro das nações, como também a 
emergência de arranjos federativos entre 
países, caso da União Europeia. O projeto 
quer oferecer parâmetros para potenciais 
arranjos futuros e também para países que 
pretendem se tornar federativos. 

Quais hipóteses foram confirmadas? 
Ou refutadas?
PD: O federalismo tem sido estudado pe-
lo menos desde a promulgação da Cons-
tituição dos Estados Unidos, em 1787. 
Desde então, muitas hipóteses foram 
formuladas. O projeto procurou testar a 
validade de algumas delas por meio de 
pesquisa empírica. Uma hipótese clássi-
ca da literatura trabalha com a ideia de 
que federações monolíngues tendem a 
concentrar poderes no governo central, 
enquanto as multilíngues são propensas 
a pulverizá-los, entre os governos subna-
cionais. Nossos resultados indicam que o 
multilinguismo sozinho não serve para 
explicar a dinâmica de descentralização 
do poder. O Canadá é um país multilín-
gue que já nasceu como uma federação 
com poderes mais descentralizados, se 

comparado com os Estados Unidos, por 
exemplo, e manteve seu nível de descen-
tralização. A Suíça e a Índia, também 
multilíngues, manifestaram em algumas 
áreas a mesma tendência de descentra-
lização, o mesmo ocorrendo com os Es-
tados Unidos, nação monolíngue. Essas 
descobertas nos permitem refutar a hi-
pótese de que o multilinguismo, por si só, 
motiva a distribuição crescente do poder. 

Foram feitas outras descobertas?
JK: No que diz respeito às questões le-
gislativas, podemos afirmar que as fede-
rações estudadas concentraram poder 
no governo central, enquanto nas esfe-
ras fiscal e administrativa ele foi descen-
tralizado. Isso significa que os estados 
ou municípios passaram a operar cada 
vez mais como administradores das po-
líticas públicas reguladas no âmbito fe-
deral, mantendo certa autonomia nesse 
gerenciamento. Além disso, o histórico 
comparativo mostra que em determina-
dos momentos as nações tendem a reunir 
poderes no governo central, enquanto 
em outros pode ocorrer o contrário. O 
movimento de centralização ou descen-
tralização não é linear. 

Existe relação entre o processo de des-
centralização dos poderes e o desenvol-
vimento econômico e social dos países? 
PD: Existe correlação entre desenvol-
vimento econômico, descentralização e 
democracia. Mas a pergunta que deve ser 
feita é: o que vem antes? Os países são ri-
cos por que são democráticos ou democrá-
ticos por que são ricos? Não são perguntas 
fáceis de responder, mas é possível dizer 
que países com democracia mais consoli-
dada tendem a ser mais descentralizados. 

Com que hipóteses vocês pretendem 
trabalhar, na segunda fase da pesquisa?
PD: Como vamos trabalhar com países 
que experimentaram rupturas demo-
cráticas, esperamos observar mudanças 
intensas. Em tais períodos, os sistemas 
tendem à centralização, enquanto em 
momentos democráticos costuma ocor-
rer o movimento contrário. No entanto, 
sabemos que regimes autoritários tam-
bém fazem movimentos de descentrali-
zação. Queremos entender por que isso 
acontece. Acreditamos que a descentrali-
zação pode funcionar como estratégia de 
obtenção de legitimidade, mas queremos 
identificar outros motivos. n 

Paolo dardanelli, 
professor de 
política comparada 
da Universidade  
de Kent,  
reino Unido



Rodrigo de Oliveira Andrade

Engenharia 
germânica
Alemães impulsionaram o 

desenvolvimento da  

infraestrutura urbana de 

São Paulo no século XIX

Os alemães tiveram participação de destaque na 
construção de São Paulo em meados do século 
XIX, por meio de obras públicas e privadas  

que impulsionaram o desenvolvimento urbano da 
província. Entre os profissionais que contribuíram 
para a consolidação dos novos arranjos da 
infraestrutura paulista, favorecendo a popularização 
da alvenaria de tijolo e a multiplicação das olarias, 
estão os engenheiros Karl Abraham Bresser,  
Carl Friedrich Rath e Hermann Bastide.

Formado pela Escola Politécnica de Berlim, na 
Alemanha, Hermann Bastide (1816-1881) desembarcou 
no porto de Santos em 1848 para trabalhar na Real 
Fábrica de Ferro São João do Ipanema, em Sorocaba. 
Em outubro de 1851 assumiu a coordenação da quinta 
seção de obras públicas da província — a mais 
importante, por abarcar a capital e seus subúrbios.  
À época, São Paulo havia sido dividida em seis seções 
com o objetivo de organizar o setor de obras  
e melhorar a administração de suas estradas.

O engenheiro tornou-se responsável pela 
manutenção e construção de pontes, calçamento de 
ruas, instalação de chafarizes e encanamento das 
águas da cidade, segundo a arquiteta Adriane Acosta 
Baldin, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU-USP). Ela estudou  
a contribuição dos engenheiros alemães na 
construção da província a partir do acervo do 
fotógrafo Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), 
responsável por vasta coleção iconográfica sobre as 
mudanças da paisagem urbana no século XIX.

Mapa da cidade 
de São Paulo e 
seus subúrbios, 

elaborado entre 
1844 e 1847 

pelo engenheiro  
Karl Bresser
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das obras, por meio de 
acordos entre a província e 
a Vergueiro & Cia, empresa 
de imigração criada pelo 
senador Nicolau Vergueiro 
(1778-1859). Estima-se que 
o político e empresário 
tenha agenciado a vinda de 
204 trabalhadores alemães 
para atuar como pedreiros, 
operários especializados  
em calçamento de ruas e 
empreiteiros em obras de 
infraestrutura em São Paulo 
no século XIX. “Os 
agenciadores agiam de 
forma ostensiva nos estados 
alemães com o intuito de 
convencer a população 
sobre as maravilhas 
oferecidas pelo governo 
brasileiro”, esclarece a 
historiadora Silvia Cristina 
Siriani, das Faculdades 
Metropolitanas Unidas, que 
analisou a política de 
imigração alemã no século 
XIX no Brasil.

Outro engenheiro que 
veio para o Brasil foi Carl 
Rath, encarregado de 
numerosas obras de 
infraestrutura urbana entre 
as décadas de 1850 e 1860 
em São Paulo. Os registros 
sobre sua vida na Alemanha 
sugerem que tenha  
obtido ampla formação  
em mecânica, medicina e 
engenharia. Nascido em 
Stuttgart em 1802, Rath 
chegou no Brasil em agosto 
de 1845, empreendendo 
expedições pelo interior da 

Uma das  
muitas olarias 
erguidas em  
São Paulo  
em meados do 
século XIX  

Bastide tinha amplo 
conhecimento sobre as 
inovações tecnológicas  
em desenvolvimento  
na Europa. “Países como 
Inglaterra, França e 
Alemanha avançavam no 
campo da engenharia  
e na produção de novos 
materiais para a construção 
civil”, conta a pesquisadora. 
“Os engenheiros alemães 
trouxeram essas tecnologias 
para o Brasil.” Bastide 
também foi responsável 
pela construção de um 
hospital para alienados na 
ladeira da Tabatinguera,  
na Várzea do Carmo, 
ressaltando que as paredes 
da edificação deveriam ser 
feitas de pedra, tijolo e cal, e 
não à base de taipa de pilão 
(barro amassado em formas 
de madeira). “O tijolo era 
usado esporadicamente  
em obras gerais da cidade,  
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mas nunca na construção 
integral de edifícios”,  
explica Adriane.

Segundo ela, é possível  
que a orientação de Bastide 
esteja relacionada à enchente 
do rio Anhangabaú, que em 
janeiro de 1850 destruiu  
15 casas de taipa e uma  
ponte no cruzamento da  
rua São João. “Verifica-se  
nos documentos uma 
preocupação dos 
engenheiros alemães em 
romper com essa tradição 
após a enchente”, diz  
a arquiteta, autora do  
livro Tijolo sobre tijolo:  
Os alemães que construíram 
São Paulo, fruto de sua tese 
de doutorado.

Com a popularização  
do uso do tijolo vieram as 
olarias. Essa tendência 
também estimulou a 
contratação de mão de obra 
qualificada para execução 

A estação do 
Brás (s/d) e  
o teatro São 
José (ao lado), 
concluído em 
1874, são  
alguns exemplos  
de obras à  
base de tijolo 
empreendidas 
por engenheiros 
alemães
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província para estudos de 
aspectos geográficos e 
geológicos da região.

Rath estudava bastante 
sobre assuntos diversos, 
acumulando conhecimentos 
sobre aspectos naturais e 
geológicos de São Paulo. 
Isso beneficiou o 
desenvolvimento urbano da 
província, direcionando  
o setor de obras em relação  
ao abastecimento de água, 
construção de estradas e 
escolha dos melhores 
lugares para implantação 
dos serviços públicos.

Em 1858 Rath escolheu  
o alto da Consolação como 
local para a construção de 
um cemitério cercado com 
muros de tijolo. Os corpos 
até então eram enterrados 
dentro das igrejas ou em 
adros, espaços descobertos 
em volta delas. Com base 
em um estudo da região,  
o engenheiro verificou  
que ela apresentava as 
condições mais adequadas 
para o sepultamento, já que 
os ventos pouco sopravam 
em direção à cidade. Isso 
evitaria a propagação dos 
miasmas, emanações 
provenientes de matéria 
orgânica em putrefação,  
à época associados à 
disseminação de doenças.

O engenheiro também 
trabalhou na construção e 

manutenção de projetos  
de abastecimento de água, 
intervindo para que os 
terrenos com vertentes, 
tanques ou encanamentos 
de água potável fossem 
protegidos. Em outra frente, 
Rath coordenou obras de 
construção de estradas e de 
reparo de ruas na capital. 
Abriu a rua Formosa e fez 
consertos na rua da Glória, 
ambas no Centro, e na 
estrada da Maioridade, que 
unia a Baixada Santista à 
capital. A estrada tinha 
fluxo intenso para a época: 
cerca de 5 mil mulas ao mês. 
Fora construída em 1841 por 
200 trabalhadores alemães, 
supervisionados pelo 
engenheiro germânico Karl 
Bresser (1804-1856).

Bresser veio para São 
Paulo em 1838 para 
fiscalizar as obras de 
construção da estrada de 

Rath coordenou 
diversas obras 
de reparo de 
ruas na capital, 
como a da Glória 
(foto de 1887),  
no centro

Santos e de outra ligando  
São Paulo a Jundiaí.   
Em 1852 Bresser ficou 
encarregado da coordenação 
de uma comissão para 
analisar e propor um projeto 
de canalização de possíveis 
nascentes de água. Os 
engenheiros avaliaram as 
fontes do Pacaembu e  
da Cantareira, optando pela 
segunda, por ter nascentes 
com regime fluvial 
permanente e grande volume 
de água. O projeto de 
canalização das águas da 
serra da Cantareira demorou 
20 anos para ser iniciado.  
As diretrizes sobre o 
abastecimento da cidade,  
no entanto, mantêm-se até 
hoje, sendo o complexo 
Cantareira responsável  
por grande parte do 
fornecimento da água 
consumida em São Paulo.

Além de profissionais com 
formação tecnológica para 
atender a demanda da 
infraestrutura brasileira,  
o país recebeu cientistas e 
curiosos em conhecer e 
registrar a fauna e a flora do 
Novo Mundo. Esse interesse 
se traduziu em expedições 
científicas realizadas no 
século XIX, boa parte delas 
composta por alemães.  
É o caso de Georg Heinrich 
von Langsdorff, que esteve 
várias vezes no Brasil, do 
zoólogo Johann Baptist von 
Spix e do botânico Carl 
Friedrich von Martius,  
que vieram em 1817. O 
naturalista Fritz Muller  
foi para Santa Catarina em 
1830 e o farmacêutico 
Theodoro Peckolt em 1847.

A imigração alemã 
diminuiu a partir da década 
de 1860. O governo do  
país europeu deixou de 
incentivar a vinda desses 
trabalhadores, já que  
havia demanda por mão  
de obra especializada para 
execução de obras de 
infraestrutura por lá. n

Bresser (à esq.) 
e Rath: 
participação de 
destaque na 
construção da 
província
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ultraprocessados, resultando em maior preva-
lência de obesidade em todas as faixas etárias. 
Ao mesmo tempo, os habitantes das cidades 
convivem com surtos e epidemias de doenças 
infecciosas de séculos atrás, como a febre ama-
rela e dengue, e boa parte das cidades brasileiras 
convive com a epidemia de uso de crack. Dis-
túrbios do sono, estresse excessivo, ansiedade, 
medo de sair nas ruas e a falta de convívio social 
contribuem para o aumento da prevalência de 
doenças mentais. 

As desigualdades e os problemas sociais e am-
bientais realmente estão deixando as cidades e 
seus habitantes doentes. Mas existem soluções. 
Bons estudos produzidos por especialistas apon-
tam saídas. Em São Paulo, por exemplo, o plano 
diretor estratégico aprovado em 2014 tem como 
principal objetivo diminuir as iniquidades am-
bientais nas diferentes regiões da cidade. Nesse 
sentido, Saldiva discute pesquisas e ações já co-
nhecidas e avaliadas para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas nas urbes. A complexidade 
dos problemas exige ações interdisciplinares, 
intersetoriais e, principalmente, políticas. O 
principal problema apontado pelo autor é a fal-
ta de políticas de longo prazo que perpassem 
interesses individuais. O Brasil carece de boas 
propostas que transformem em ações as solu-
ções. Aliás, a argumentação de que precisamos 
pensar mais no bem-estar coletivo em vez do 
individual é um dos pontos mais importantes do 
livro. É necessário que as ações sejam concebi-
das para o bem de todos, resgatando o conceito 
de cidadania. Na avaliação de Saldiva, por se 
tratar do hábitat natural dos seres humanos, “o 
ambiente construído das cidades deve ter forma 
plena, agradável, eficiente, prazerosa e sustentá-
vel como direito fundamental das pessoas”. Se 
os habitantes das grandes cidades estão vivendo 
um “experimento natural”, como propõe Paulo 
Saldiva, não se pode esquecer que os resultados 
serão conhecidos nas próximas décadas pelas 
futuras gerações. 

O livro Vida urbana e saúde: Os desafios 
dos habitantes das metrópoles, de Paulo 
Saldiva, professor da Faculdade de Me-

dicina e diretor do Instituto de Estudos Avan-
çados da Universidade de São Paulo (USP), tem 
como objetivo discutir a saúde das pessoas que 
vivem nas grandes cidades. Dividido em 10 ca-
pítulos, faz uma discussão histórica dos princi-
pais problemas de saúde que afetam a vida de 
seus habitantes.  

O texto mostra os benefícios oriundos da vida 
urbana, como acesso ao trabalho, renda, moradia 
adequada, tecnologia, cultura, lazer e convívio 
social, e discute os riscos de se viver nos grandes 
aglomerados populacionais. O autor, pesquisador 
da área de saúde ambiental e ecologia aplicada, 
baseia-se em diversos estudos científicos para 
relacionar os problemas de saúde pública com 
os problemas de saúde urbana e também se vale 
de sua experiência pessoal como habitante da 
megalópole São Paulo, o que deixa o texto mais 
atraente para os leitores. 

O grande mérito do livro está no ecletismo 
usado para esclarecer a relação dos problemas 
de saúde das pessoas (saúde pública) com os 
problemas de saúde das cidades (saúde urbana). 
Para Saldiva, o adoecimento dos seres humanos 
tem forte relação com o processo de adoeci-
mento pelo qual passam as cidades. Diversos 
problemas ambientais e sociais são abordados, 
dentre os quais se pode destacar a diminuição 
das áreas verdes, a verticalização das moradias 
com o excesso de prédios, o aumento das ilhas 
de calor, a poluição dos rios, a falta de água e 
as enchentes, o sucateamento dos transportes 
coletivos e a prioridade para os transportes in-
dividuais, o aumento dos congestionamentos e 
da imobilidade nas cidades, juntamente com a 
poluição do ar e a elevada emissão de ruídos, 
a violência, a iluminação precária e a piora na 
percepção de segurança. Todos esses fatores, na 
visão do autor, contribuem para mudanças no 
comportamento das pessoas como, por exemplo, 
diminuição dos deslocamentos a pé ou de bici-
cleta, baixos níveis de atividade física no lazer, 
ausência de crianças brincando livremente nas 
ruas, alimentação inadequada, com baixo con-
sumo de alimentos in natura e alto consumo de 

A saúde nas cidades

Vida urbana e saúde:  
Os desafios  
dos habitantes das 
metrópoles
Paulo saldiva
Editora Contexto
128 páginas | r$ 27,00

Alex Antonio Florindo

Alex Antonio Florindo é epidemiologista, professor livre-docente 
da Escola de artes, Ciências e Humanidades da universidade de 
são Paulo (EaCH-usP) e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas 
Epidemiológicas em atividade Física e saúde da usP. 
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Joaquim Falcão, em sua introdução, coloca a 
questão que provavelmente mobilizava o próprio 
autor naquele momento: “Seria, pois, a transição 
do autoritarismo para a democracia o fim de uma 
política sem povo? Ou mera repaginação?”. De 
fato, os artigos desse período mostram que a tran-
sição, para ele, significava uma oportunidade rara 
de mudar o curso dominante da história descrito 
em Os donos do poder, acabar com a cisão entre 
governantes e governados com a instituição de um 
poder dotado de legitimidade democrática, deri-
vado da soberania popular. Democracia, para ele, 
era ainda um “território virgem na nossa história”. 

Mas como realizar uma verdadeira transição 
para a democracia? Faoro iria, ao longo dos anos, 
insistir na necessidade de uma Assembleia Na-
cional Constituinte exclusiva, autônoma e so-
berana. Esses adjetivos eram importantes, pois 
só tais condições possibilitariam o pleno exer-
cício do poder constituinte. Uma constituinte 
embutida no Congresso seria, segundo ele, uma 
constituinte tutelada, sem autonomia plena para 
mudar a estrutura do poder. Faoro apostou al-
to na convocação da constituinte exclusiva e se 
decepcionou. Decepcionou-se também com as 
principais lideranças oposicionistas do período, 
que teriam “aceitado o jogo da velha estrutura de 
poder”. Ao longo do tempo, aparece nos artigos 
a ideia de que a propalada transição havia sido 
uma transação, uma manobra conservadora, para 
evitar que o país se renovasse. A democracia no 
Brasil continuaria sendo, para ele, uma utopia.

Os artigos de Faoro não se prestam facilmen-
te à leitura, sobretudo por suas referências alu-
sivas, pouco diretas, e seu tom frequentemente 
enigmático. As notas de rodapé nem sempre si-
tuam o leitor no contexto da escrita e poderiam 
ajudar mais na tarefa de decifrar esses enigmas. 
Notam-se também alguns erros menores, como 
trocas de datas, facilmente sanáveis. De qualquer 
forma, o livro é um presente para os interessa-
dos no pensamento de Faoro, na história política 
contemporânea e no tema tão atual dos dilemas 
da democracia no Brasil.

Em Os donos do poder, publicado em 1958, Ray-
mundo Faoro expôs sua tese sobre o Brasil: 
a persistência, ao longo da história, de uma 

comunidade de domínio, o “estamento burocrá-
tico”, que se apropria do aparelho do Estado e 
sequestra a soberania, operando uma cisão entre 
Estado e nação. Referência fundamental como in-
térprete do Brasil, Faoro teve papel de destaque 
como jurista e publicista, sobretudo a partir da 
abertura da ditadura militar, quando passou a in-
tervir mais diretamente na vida política nacional. 
Entre 1977 e 1979 ocupou a presidência da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e se empenhou 
pelo restabelecimento do estado de direito. Nunca 
mais deixou de participar ativamente do debate 
público, com artigos publicados na imprensa, 
notadamente nas revistas IstoÉ e IstoÉ/Senhor.

É uma parcela relevante desses artigos que 
chega às mãos do leitor com o lançamento de 
A República em transição: Poder e direito no co-
tidiano da democratização (1982 a 1988). O livro 
apresenta uma cuidadosa seleção de 61 textos 
divididos em quatro partes, com organização 
cronológica segundo ênfases temáticas distintas. 
Assim, a primeira parte abarca artigos de 1982 e 
1984 em que Faoro analisa os dilemas da transi-
ção política misturados à grave crise econômica 
vivida pelo país. Na segunda parte, de 1983 a 1985, 
estão textos em que ele aborda mais diretamente 
a relação entre povo e governantes, num contexto 
em que a oposição apostava na eleição direta para 
presidente. Nos artigos da terceira parte, de 1985 
a 1987, Faoro trata da Assembleia Constituinte, 
central para sua concepção de transição demo-
crática. Finalmente, nos artigos de 1986 a 1988, 
estão balanços sobre o que representava, afinal, 
aquela “transição” iniciada anos antes. O livro 
se fecha com interessante entrevista concedida 
a Mauricio Dias em julho de 1985.

Por intermédio dos artigos, acompanhamos o 
autor observando a crise política e econômica no 
governo Figueiredo, as eleições estaduais de 1982, 
a campanha pelas Diretas, a montagem da coliga-
ção que possibilitou a chapa Tancredo/Sarney, o 
início do governo Sarney, as eleições de 1986 e a 
instalação da Constituinte. A leitura nos dá uma 
visão de como Faoro identificou as possibilidades e 
os impasses surgidos no cotidiano da vida política. 

A utopia democrática

A República em 
transição: Poder e 
direito no cotidiano da 
democratização 
brasileira (1982 a 1988) 
– Raymundo Faoro
Joaquim Falcão e Paulo 
Augusto Franco (orgs.)
Record
224 páginas | R$ 39,90

Gabriela Nunes Ferreira

Gabriela Nunes Ferreira é professora associada do Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, campus  
de Guarulhos. E
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Fazia pouco tempo que a 
cientista da computação 
Juliana Freitag Borin havia 

ingressado como professora no 
Instituto de Computação da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) quando deu à luz seu 
segundo filho, em junho de 2012.  
Ao voltar da licença-maternidade, 
seis meses depois, retomou suas 
aulas, a orientação de alunos e o 
desenvolvimento de pesquisas sobre 
redes de computadores e internet 
das coisas, mantendo intensa 
produção acadêmica. Em 2016, 
quando nasceu seu terceiro filho, foi 
diferente. “Saí com a expectativa  
de que conseguiria tocar ao menos 
parte das minhas atividades”, conta. 
Logo percebeu que isso não seria 
possível. A solução foi encaminhar 
os orientandos da pós-graduação 
para colegas de departamento  
e as disciplinas sob sua 

responsabilidade para outros 
professores. Quando voltou  
à universidade, sua produção  
já não era a mesma.

Juliana é uma das muitas 
pesquisadoras brasileiras que se 
veem diante do desafio de conciliar 
as atividades docentes e em 
laboratório com as demandas  
da maternidade – que, não raro, 
coincidem com o período de 
consolidação da carreira.  
A conclusão é de um estudo 
desenvolvido no âmbito do projeto 
“Parent in Science”, criado em  
2017 com o propósito de discutir  
a maternidade no universo 
acadêmico brasileiro. Para o estudo, 
cujos resultados preliminares 
foram apresentados em maio  
no 1º Simpósio Brasileiro sobre 
Maternidade e Ciência, em  
Porto Alegre, foram ouvidas  
1.182 pesquisadoras – 921 mães.  

A maternidade teve impacto 
negativo na trajetória profissional 
de 81% delas.

O projeto surgiu por iniciativa da 
bióloga Fernanda Staniscuaski,  
do Departamento de Biologia 
Molecular e Biotecnologia da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), em Porto 
Alegre. Em 2015, aos 34 anos, 
durante a licença-maternidade do 
segundo filho, Fernanda recebeu 
um comunicado da Fundação 
Internacional para a Ciência (IFS) 
– organização sem fins lucrativos 
que oferece bolsas de pesquisa a 
jovens cientistas de países em 
desenvolvimento – sobre a 
necessidade de apresentar o 
relatório final de um financiamento 
que lhe havia sido concedido 
anteriormente. A mensagem 
também indicava a possibilidade de 
solicitar nova verba de fomento à 
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Maternidade no currículo
Projeto de pesquisadoras estima impacto das atividades como mãe na carreira científica
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pesquisa. “Em meio aos cuidados 
de duas crianças, esqueci de 
responder ao e-mail”, recorda. 
“Meses depois, recebi outro 
comunicado, informando que o 
relatório final estava atrasado e que 
eu não estava mais elegível para 
pedir novo apoio.”

Ao compartilhar nas redes 
sociais suas frustrações e dúvidas 
sobre o conflito entre ser uma boa 
mãe e uma boa cientista, Fernanda 
percebeu estar diante de um 
problema abrangente e pouco 
discutido. Foi quando surgiu a ideia 
de criar, com outras pesquisadoras 
que experimentaram os mesmos 
dilemas, o “Parent in Science”. O 
objetivo inicial era criar um fundo 
de pesquisa para mães cientistas. 
“No entanto, percebemos que não 
tínhamos dados sobre o impacto da 
maternidade na carreira científica 
no Brasil”, diz. “Foi assim que 
convertemos o ‘Parent in Science’  
em um projeto de pesquisa para 
estimar esse impacto.”

BAIxA PrOdUtIvIdAdE
Para levantar os dados, as 
pesquisadoras criaram um 
questionário – acessível a todas  
as interessadas em http://bit.
ly/2IyOlTf. Para a maioria das 
entrevistadas, o principal obstáculo 
enfrentado pelas cientistas que se 
tornaram mães é conseguir 
financiamento para projetos de 
pesquisa. A dificuldade parece estar 
associada à lógica da produtividade 
que norteia as avaliações de 
desempenho e a progressão 
profissional dos cientistas. 
“Ocorre que muitas 
pesquisadoras que  
se tornam mães 
passam por um 
período de queda 
na produtividade 
acadêmica”, 

destaca Rossana Soletti, professora 
da Universidade Estadual da Zona 
Oeste (Uezo), no Rio de Janeiro.  
Ela explica que enquanto as 
pesquisadoras sem filhos costumam 
manter uma taxa regular de 
publicações por ano, para muitas 
das que se tornam mães esse 
número cai significativamente, 
tendência que só começa a ser 
revertida quatro anos após o 
nascimento dos filhos (ver gráfico).

O impacto da maternidade na 
carreira acadêmica costuma variar 
conforme o campo de atuação da 
pesquisadora, observa a ecóloga 
Eugenia Zandonà, do Instituto de 
Biologia da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj). “Aquelas 
que atuam em áreas como geologia, 
ecologia e paleontologia, por 
exemplo, que exigem períodos fora 

trabalho comprometido 
Produtividade das pesquisadoras que se tornaram mães cai 
significativamente em relação às que não têm filhos 
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de casa em trabalho de campo, 
costumam sofrer mais com os 
impactos da maternidade”, explica. 
“Não é possível ficar muito tempo 
longe de casa na fase de 
amamentação e nos primeiros anos 
de vida das crianças.”

Fernanda conta que, depois de 
dar à luz o primeiro filho, teve 
projetos recusados pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) 
em editais de apoio à pesquisa, sob 
o argumento de que sua produção 
estava “aquém do esperado”  
em relação aos seus pares. “As 
agências financiadoras ainda não 
contabilizam o impacto da 
maternidade na produtividade  
ao avaliarem as propostas de 
financiamento”, ela ressalta. A 
exceção, segundo ela, é o Instituto 
Serrapilheira, fundação privada 
criada em 2017, no Rio de Janeiro, 
para financiar projetos de pesquisa. 
Em sua primeira chamada de 
propostas, o instituto concedeu às 
mães, de acordo com o número  
de filhos, um ou dois anos a mais  
na data-limite de conclusão do 
doutorado – um dos critérios  
de elegibilidade do edital.

“Uma conquista recente nesse 
sentido foi a aprovação da Lei nº 
13.536/2017, que garante às bolsistas 
de mestrado e doutorado do  
CNPq e da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior [Capes] o direito de 
afastamento por maternidade ou 
adoção”, explica Tamara Naiz, 
presidente da Associação Nacional 
de Pós-graduandos (ANPG).  

“As mulheres agora podem 
suspender suas atividades 
acadêmicas por até 120 dias sem 
deixar de receber a bolsa.” A 
prorrogação da vigência corresponde 
ao período de afastamento do 
pesquisador. Em nota, a Capes 
informou que a prática é aplicada 
pela agência desde 2011. A FAPESP 
adotou política semelhante, mas com 
escopo maior, em 2013. Nela estão 
incluídas bolsistas de iniciação 
científica, pesquisadoras em estágio 
de pós-doutorado, da modalidade 
Jovens Pesquisadores em Centros 
Emergentes, entre outras.

Em geral, as universidades 
brasileiras não dispõem de  
políticas para mulheres que retomam 
suas atividades científicas após  
a licença-maternidade.  
Em nota, a Universidade de  
São Paulo (USP) disse que “a reitoria 
está desenvolvendo ações  
para implementar novos projetos e 
integrar, em nível institucional,  
as iniciativas pontuais concebidas 
pelas suas unidades”. Diante disso,  

as pesquisadoras do “Parent in 
Science” lançaram o movimento 
Maternidade no Lattes, que 
incentiva cientistas a incluírem em 
suas biografias, na plataforma, o 
tempo dedicado aos filhos durante 
a licença-maternidade. “A menção à 
maternidade no currículo 
acadêmico é uma prática comum 
em vários países”, comenta 
Rossana. “O objetivo é mostrar que 
não se pode comparar a 
produtividade de um pesquisador 
que não teve pausas na sua carreira 
com a de outro profissional que 
passou um período afastado.”

ExPErIêncIAS nO ExtErIOr
A lei sancionada em dezembro de 
2017 constitui medida tímida se 
comparada com iniciativas de 
outros países. A National Science 
Foundation (NSF), principal 
agência de fomento à pesquisa  
dos Estados Unidos, por exemplo, 
oferece financiamento suplementar 
de cerca de US$ 12 mil 
(aproximadamente R$ 45 mil), por 
até três meses após o parto, para 
pesquisadoras e bolsistas de 
pós-graduação nas áreas de ciência, 
tecnologia, engenharia e 
matemática custearem um técnico 
de laboratório. O Centro Europeu  
de Investigação também adaptou 
suas regras e criou, em 2008,  
um programa de igualdade de 
gênero que garante às mães 
pesquisadoras prazo maior para 
solicitar subsídios de pesquisa.

Já o Instituto Max Planck, da 
Alemanha, tem vários programas 
para mulheres com crianças.  

As universidades 
ainda não dispõem 
de políticas para  
as mulheres que 
retomam suas 
atividades após a 
licença-maternidade 

a cientista da 
computação 
Juliana Freitag 
Borin (à esq.) e a 
bióloga Fernanda 
staniscuaski  
(à dir.) ao lado de 
seus filhos 
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Um deles garante assistência 
mensal extra de até € 400 (cerca de 
R$ 1.700) para despesas domésticas 
e cuidados infantis a estudantes de 
pós-graduação em ciências naturais 
e medicina. Na Inglaterra, o 
Imperial College de Londres dispõe 
de bolsa para pesquisadoras que 
retornam ao trabalho após o parto 
ou adoção, eximindo-lhes por  
até 12 meses da responsabilidade de 
ministrar aulas ou lidar com 
questões administrativas, para que 
possam se concentrar em suas 
pesquisas. Na Argentina, o 
Conselho Nacional de Pesquisas 
Científicas e Técnicas (Conicet), 
prorroga em um ano o limite de 
idade das candidatas a bolsas  
de pós-graduação, para cada  
um de seus filhos.

As pesquisadoras do “Parent in 
Science” reivindicam que as 
instituições de ensino superior e 
pesquisa e as agências de fomento 
ajustem o limite de tempo para 
análise da produção científica, de 
acordo com o período em que a 
pesquisadora esteve afastada. “Esse 
tipo de avaliação hoje se concentra 
nos últimos cinco anos de produção 
dos pesquisadores, sendo que esse 
período poderia ser estendido para 
seis anos, nos casos das mulheres 
que tiveram um filho, e para sete 
anos, no caso das que tiveram dois 
filhos ou mais”, diz Eugenia. Elas 
também defendem a elaboração e 
adoção de um “manual de boa 
conduta” a ser usado em bancas de 
concursos públicos para que não 
haja discriminação de gestantes e 
mães em processos seletivos. Outra 
medida seria a criação de creches 
próximas ou no próprio campus das 
universidades.

Em relação às agências de 
fomento, as integrantes do “Parent in 
Science” reivindicam, entre outros 
pontos, que concedam bolsas para 
pesquisadores substitutos durante 
o período em que estiverem 
afastadas e, a exemplo da FAPESP, 
auxílio para os dependentes 
menores de idade, no caso de bolsas 
no exterior. “É preciso naturalizar  
a maternidade no ambiente 
acadêmico”, advoga Fernanda. n  

 rodrigo de Oliveira Andrade

PerFil 

do quartel para o laboratório
antes de se tornar professor na universidade Federal do 
amazonas, pesquisador seguiu carreira militar na Força aérea 

Filho de cabo da Aeronáutica, 
Adolfo José da Mota cresceu em 
uma casa repleta de flâmulas, fardas 
e maquetes de aviões, de modo que 
seus pais não se surpreenderam 
quando disse que pretendia seguir  
a carreira militar. Em 1996, após 
concluir o ensino médio, foi 
aprovado em concurso para soldado 
de primeira classe, o que lhe 
permitiu frequentar os cursos de 
auxiliar e de técnico de enfermagem 
enquanto trabalhava no hospital de 
Força Aérea, em São Paulo. “Atuei 
como instrumentador no centro 
cirúrgico e plantonista na UTI  
por cinco anos”, relembra.

Em junho de 2001 prestou novo 
concurso, dessa vez para sargento. 
Aprovado, foi transferido para  
São José dos Campos, interior  
de São Paulo, onde trabalhou como 
enfermeiro no Centro Técnico  
de Aeronáutica (CTA) por mais  
cinco anos. Insatisfeito com as 
perspectivas da carreira, decidiu 
cursar uma graduação. Escolheu 
biologia, o curso com a mensalidade 
mais acessível na Universidade  
do Vale do Paraíba (Univap).

Os rumos de sua carreira 
começaram a mudar quando Mota 
se candidatou a uma bolsa de 
iniciação científica no laboratório 
do médico Francisco Gorgônio da 
Nóbrega. “Saí do laboratório 

frustrado”, conta, sobre a primeira 
conversa com o professor. “Não 
entendia nada do que ele falava.” 
Apesar das dificuldades, foi aceito e 
iniciou seu trabalho em pesquisa.  
De dia, dividia-se entre a graduação 
e a investigação científica.  
À noite, dava plantões no CTA.

Animado com a dinâmica do 
laboratório, Mota aproveitou a 
política de estímulo à pós-graduação 
na instituição para investir em sua 
formação acadêmica. Ainda durante 
a graduação, adiantou algumas 
disciplinas do mestrado, o que lhe 
permitiu defender sua dissertação 
em genética de microrganismos 
apenas um ano depois da formatura. 
Quando o trabalho no CTA e a 
atividade de pesquisa se tornaram 
inconciliáveis, não hesitou: “Em  
fins de 2006 pedi dispensa da 
Aeronáutica e entrei no doutorado 
no Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo”.

Trabalhando com genética, Mota 
um dia teve a ideia de analisar o 
próprio DNA. Descobriu que tanto 
ele quanto as filhas carregam uma 
mutação genética responsável por 
um subtipo de diabetes mellitus. A 
descoberta despertou seu interesse 
pela genética humana, fazendo  
com que aceitasse o convite para se 
mudar para Manaus para assumir o 
cargo de professor na Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam).

Há seis anos na instituição,  
o ex-militar de 40 anos trabalha 
hoje na instalação de um laboratório 
capaz de produzir testes para o 
diagnóstico de doenças moleculares 
a preços acessíveis na própria 
universidade. A proposta, orçada em 
R$ 1 milhão, conta  
com recursos do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações  
e Comunicações (MCTIC) e  
da Fundação de Amparo à  
Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam). n                                      r.O.A.
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FAPESP rEcEbE ProPoStAS PArA o 

3º ciclo dE AnáliSES dE 2018 do  
ProgrAmA PESquiSA inovAtivA  
Em PEquEnAS EmPrESAS – PiPE

r$ 15 milhõES EStão rESErvAdoS PArA o AtEndimEnto  
dAS ProPoStAS SElEcionAdAS

As propostas de financiamento devem conter projetos de 
pesquisa que possam ser desenvolvidos em duas fases:

FASE 1 demonstração da viabilidade tecnológica de produto  
ou processo, com duração máxima de nove meses e recursos 
de até r$ 200 mil.

FASE 2 desenvolvimento do produto ou processo inovador, 
com duração máxima de 24 meses e recursos de até  
r$ 1 milhão.

os proponentes que já realizaram as atividades tecnológicas 
que demonstrem a viabilidade do projeto podem submetê-lo 
diretamente à Fase 2.

Podem apresentar propostas pesquisadores vinculados  
a empresas de pequeno porte (com até 250 empregados)  
com unidade de pesquisa e desenvolvimento no  
Estado de São Paulo.

FAPESP rua Pio Xi, 1500 – Alto da lapa
São Paulo, SP  – cEP. 05468-901
(11) 3838-4000 www.fapesp.br

mAiS inFormAçõES

www.fapesp.br/pipe/chamada-3-2018
fapesp.br/pipe/normas

dAtA-limitE PArA  
APrESEntAção dAS ProPoStAS  

30 de julho de 2018

Anúncio doS ProjEtoS  
SElEcionAdoS

14 de dezembro de 2018
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