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agrotóxicos

Projeto de lei coloca em debate o uso  
de pesticidas: impulsionam a produtividade  

agrícola, mas podem causar problemas de saúde  
aos trabalhadores e contaminar o ambiente
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ser livre e respeitada, mas dentro de alguns 
critérios. Apoio o grafite como arte e expressão 
e feito em lugares destinados ou aprovados.
Marco Antonio Cortez 

  
Pertencimento, inclusão social, existên
cia por meio dessas maneiras de inter

venção urbana esclarecem sobre os conflitos 
e as resistências da nossa sociedade cada vez 
mais excludente. 
Lidia Possas

 
O pesquisador usa o termo “espaços pú
blicos” durante todo o depoimento sendo 

que grande parte das pixações é feita em pro
priedades privadas. Falar de um crime de 
forma bonitinha e com título de doutor não 
ameniza o crime.
Gabriel Borges 

Patentes

  
Ótimo desempenho da Unicamp e da USP 
retratado na reportagem “Relações com 

o setor produtivo” (edição 269). Lembro que 
os ganhos econômicos provenientes da trans
ferência de propriedade intelectual (por 
exemplo, patentes) levam um tempo entre a  
licença e o produto chegar ao mercado. Parte 
dos ganhos econômicos da Unicamp hoje é 
de negociações de pagamento adicional no 
momento do contrato e que irá também gerar 
royalties no futuro. Os frutos são de longo 
prazo. Ações positivas hoje farão a diferença 
para a universidade e a sociedade no futuro. 
Patricia Leal Gestic 

Sistemas federalistas

 
Pesquisa muito interessante a de John 
Kincaid e Paolo Dardanelli (“Poderes em 

equilíbrio”, edição 269), principalmente por 
comparar realidades tão díspares. Resta es
tar atentos e acompanhar o trabalho dos pes
quisadores.
Peter Zimmermann 

Ciências da vida

 
Permitame apontar a ênfase que se dá à 
divulgação das áreas de biologia e medici

na em detrimento de outras como, por exemplo, 
ciência dos materiais, engenharias, tecnologias 
afins etc. O desinteresse pelas chamadas ciên
cias duras e, por via de con se quência, a falta 
de professores capacitados são a causa de o 
Brasil ocupar, vergonhosamente, um dos últi
mos lugares nesse campo do conhecimento. 
José Osório

Vídeo sobre pixo

 
Sem respeito ao patrimônio público ou 
privado fica difícil aceitar e respeitar es

se tipo de “arte” (“Como o pixo tensiona o 
universo artístico”).
Hildebrando Souza 

  
Muito bom quando algo é visto sem pre
conceitos.

Sergio Ricardo de Sousa 

  
Sou artista visual há mais de 30 anos. Não 
considero a “piXação” como arte e não 

acho válido como expressão. Muitas ações de 
pixação ocorrem em locais tombados pelo 
patrimônio histórico e isso é, a meu ver, um 
desrespeito à arte como um todo. Arte deve 

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

comentários cartas@fapesp.br
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n ão é novidade que o Brasil tem um 
número de cesarianas muito su-
perior ao recomendado pela OMS. 

Em 2015, no país, nasceram por essa via 
1,6 milhão de bebês, o que representa 
55,5% dos partos. Estudo liderado por 
pesquisadores de Pelotas (RS) mostra que 
até 48% das cesáreas foram feitas antes 
que a mãe entrasse em trabalho de parto. 
Descontando as intervenções por motivos 
de saúde, estima-se que 370 mil crianças 
nasceram por via cirúrgica eletiva antes 
de 39 semanas de gestação.

Dados evidenciam que o número de 
partos antecipados sobe continuamente 
com o aumento da escolaridade mater-
na. Reportagem à página 52 mostra que 
a proporção de cesarianas antecipadas 
foi de 13,2% entre as 163 mil mulheres 
com até quatro anos de estudo e de 49,2% 
entre as com nível superior. A gestação 
a termo precoce é preocupante porque 
essas crianças correm risco maior de ter 
complicações de saúde nas primeiras se-
manas e de apresentarem, no futuro, pro-
blemas de desenvolvimento cognitivo. 
Entre os riscos no início da vida estão 
dificuldades respiratórias causadas por 
pulmões insuficientemente amadureci-
dos e a inabilidade de sugar adequada-
mente, que pode levar à hipoglicemia e à 
administração de fórmulas que expõem 
a criança desnecessariamente a proteí-
nas potencialmente indutoras de alergias 
alimentares.

***
Produtos químicos que combatem 

pragas, junto com a mecanização, per-
mitiram a expansão da agricultura a tal 
ponto que não é por falta de alimentos 
que (muitas) pessoas ainda passam fo-
me. Mesmo assim, a indústria de pestici-
das, defensivos agrícolas ou agrotóxicos 
é vista com desconfiança e desaprovação 
por muitos.

carta da editora

Desdobramentos
Alexandra ozorio de Almeida  |  dirEtora dE rEdaÇão

Projeto de lei (PL) que propõe novas re-
gras para seu registro e uso tem sido objeto 
de acirradas discussões. Se por um lado 
não há evidências incontestáveis de que 
o consumo de alimentos produzidos com 
uso de pesticidas faz mal à saúde humana, 
pesquisas científicas já comprovaram o 
impacto negativo que sua aplicação tem 
no ambiente, contaminando flora, fauna 
e lençol freático, e na saúde dos trabalha-
dores rurais. Enquanto a contaminação 
ambiental resulta principalmente da ativi-
dade das grandes fazendas monocultoras, 
produtoras de commodities como soja e 
cana-de-açúcar, é no cultivo dos alimen-
tos da mesa do brasileiro que os pequenos 
e médios produtores se intoxicam. Entre 
2007 e 2015, foram mais de 80 mil casos.

Pontos controversos do PL são apre-
sentados na reportagem de Yuri Vascon-
celos (página 18): a palavra final sobre a 
aprovação do uso de novas substâncias, 
responsabilidade hoje dividida por Iba-
ma, Ministério da Agricultura e Anvi-
sa; os critérios de avaliação dos novos 
produtos; e os prazos para essa análise. 
Desafios a serem enfrentados incluem a 
falta de quadros para analisar os pedidos 
de registro com mais celeridade, a ca-
rência de uma metodologia para avaliar 
o uso simultâneo de diferentes produtos 
e a necessidade de ampla e rigorosa ca-
pacitação e fiscalização dos produtores 
rurais quanto ao uso de equipamentos de 
proteção individual, de dosagem e apli-
cação correta dos produtos na lavoura.

***
Há quatro edições, este editorial ter-

minava comemorando os 200 anos do 
Museu Nacional, cuja efeméride era mar-
cada por uma crise. Não há palavras para 
expressar a tristeza de ver em chamas o 
acervo de 20 milhões de peças, centro 
de pesquisa, de pós-graduação e museu, 
instituição única e insubstituível.
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A University Grants Comission (UCG), 
órgão do governo da Índia que 
regulamenta e coordena o funcionamento 

de 867 universidades do país, lançou um 
conjunto de diretrizes para identificar e punir 
casos de plágio envolvendo artigos científicos, 
livros, monografias e teses. Entre as novas regras, 
que entraram em vigor no final de julho, 
tornou-se obrigatório para professores o uso de 
softwares de detecção de plágio em textos 
acadêmicos de seus alunos. As instituições 
também serão responsáveis por treinar 
estudantes, docentes e membros de seu corpo 
técnico para que possam utilizar essas 
ferramentas. Orientadores e supervisores 
deverão certificar que os trabalhos de seus 
alunos foram verificados por esse tipo de 
software e estão isentos de suspeitas. Nas 

Quatro tons de plágio acadêmico
Índia lança diretrizes para punir apropriação de ideias em trabalhos  
científicos e propõe uma escala para avaliar a gravidade do problema

universidades, cada departamento terá de criar 
um painel para investigar acusações de plágio. 
Caberá a uma instância ligada a cada reitoria a 
análise de recursos contra a decisão dos painéis. 

O plágio acadêmico é definido nas diretrizes 
da UCG como “tomar o trabalho ou a ideia de 
outra pessoa e apresentá-lo como sendo seu”.  
O órgão, no entanto, considerou que o problema 
pode ser matizado em quatro diferentes níveis – 
quanto mais extenso o plágio, mais severas 
devem ser as punições (ver quadro). O nível zero 
é aquele que em menos de 10% do conteúdo  
de um trabalho tem similaridades com outros 
textos que não foram admitidas pelo autor –  
até esse limite, não há penalidades previstas.  
Já quando a semelhança atinge mais de 60%  
de um trabalho acadêmico, as punições podem 
chegar ao cancelamento da matrícula do 

boAs práticAs
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estudante plagiador ou, se o acusado 
for um docente ou um pesquisador,  
a proibição de orientar ou 
supervisionar alunos por três anos. 
Infratores contumazes serão alvo  
de processos disciplinares e poderão 
ser demitidos.

 “A regulação é um passo 
necessário na direção certa”, disse  
à revista Science Virander Chauhan, 
chefe do Conselho Nacional de 
Avaliação e Acreditação, um braço  
da UGC. A comunidade científica 
indiana, no entanto, reagiu às 
diretrizes com críticas e ceticismo.  
O físico nuclear Valangiman 
Subramanian Ramamurthy, que 
dirigiu o Instituto Nacional de 
Estudos Avançados, em Bangalore, 
considerou impróprio estabelecer a 
escala com quatro níveis de plágio. 
“Isso não é aceitável, porque  
plágio é sempre plágio, não importa 
o tamanho”, disse à revista Science. 
Outros pesquisadores, ao contrário, 
consideram natural copiar  
outros trabalhos naqueles trechos  
de trabalhos acadêmicos que não 
requeiram originalidade. “Há um 
número limitado de maneiras de 
definir técnicas como ‘centrifugação’ 
ou ‘western blot’ e só vai gerar 
confusão se for exigido que cada 
pesquisador parafraseie essas 
definições a seu modo”, disse à 
Science Nandula Raghuram, 
professor de biotecnologia na 
Universidade Guru Gobind Singh 
Indraprastha. Ele não vê problema 
em que o plágio atinja até 90% das 
seções de um artigo científico 
dedicadas a métodos ou materiais,  
ao mesmo tempo que considera 
intolerável qualquer similaridade 
nos resultados, nas conclusões e  
no resumo de um artigo. Raghuram 
chama a atenção para outra 
limitação das regras – há pelo menos 
uma centena de universidades na 
Índia não vinculadas à UGC que não 
serão alcançadas pelas diretrizes.

PrEcEdEntES
Casos de plágio envolvendo líderes 
de grupos de pesquisa causaram 
escândalo na comunidade acadêmica 
da Índia nos últimos anos. Em 2003, 
o vice-chanceler da Universidade 
Kumaun, o físico teórico B. S. Rajput, 

renunciou ao cargo após uma 
investigação comprovar que vários 
de seus artigos continham trechos 
plagiados. Pelo menos um deles, 
publicado em 2002 na revista 
Europhysics Letters, fora 
integralmente copiado de um paper 
divulgado seis anos antes no 
periódico Physical Review D por um 
grupo da Universidade Stanford,  
dos Estados Unidos. Em 2007, o  
químico P. Chiranjeevi foi proibido 
de orientar alunos da Universidade 
Sri Venkateswara, ante as evidências  
de que 70 artigos de sua autoria 
tinham pedaços plagiados.  
Em 2016, a vice-chanceler da 
Universidade de Pondicherry, 
Chandra Krishnamurthy,  
renunciou quando se descobriu que 
um livro de sua autoria copiara 
extensos trechos de outras obras. 
Ela também mencionara  
em seu currículo oficial dois livros 
que jamais escreveu.

Um editorial publicado no  
jornal Hindustan Times enumerou 
causas do problema, a começar  
pela permissividade do sistema 
escolar com o hábito dos 
estudantes de copiar sem citar 
fontes, agravada nos últimos anos 
pelo fácil acesso à internet.  
No contexto acadêmico, a falta de 
regras que combatam de modo 
firme esse tipo de má conduta e  
o desinteresse em coibir os 
plagiadores também são fatores 
importantes. “Instituições de 
ensino superior, que deveriam 
incentivar os alunos a buscar a 
originalidade, na verdade não 
querem punir os envolvidos com 
plágio. As novas regras devem 
mudar isso”, informa o texto do 
jornal. Para Kasturi Chopra, 
presidente da Sociedade para 
Valores Científicos, em Nova Délhi, 
entidade dedicada à promoção  
da ética na ciência, o foco no plágio 
acadêmico é insuficiente para 
garantir a integridade científica. 
“Ficaram de fora das diretrizes 
outras formas de má conduta 
acadêmica tão sérias quanto o 
plágio, como o autoplágio, a 
falsificação e a manipulação de 
dados”, disse Chopra à revista 
Nature. n Fabrício MarquesIl
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para não copiar  
e colar

o que dizem as diretrizes 
que as universidades da 

Índia devem seguir

nível 0

nível 2

nível 3

nível 1

Plágio em até 
10%  do trabalho
—
sem penalidade

Plágio em 10% a 
40% do trabalho
—
alunos devem 
refazer o trabalho 
e entregá-lo em 
até seis meses.  
no caso de um 
artigo científico,  
o pesquisador deve 
pedir sua correção 
ou retratação

Plágio em 40% a 
60% do trabalho
—
suspensão de  
até um ano para 
estudantes. 
Pesquisadores 
podem perder 
complementos 
salariais por  
um ano e serem 
proibidos de 
orientar alunos 
por dois anos

Plágio em mais 
de 60% do 
trabalho
—
Expulsão para 
estudantes. 
Pesquisadores 
podem perder 
complementos 
salariais por  
dois anos, serem 
proibidos de 
orientar alunos 
por três anos e 
enfrentarem 
processos 
disciplinares, 
que podem  
levar à demissão,  
em caso de 
reincidência
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Quando a má conduta é a negligência

Relações impróprias

O neurocientista norte-americano 
Christian Kreipke, demitido em 
2012 por má conduta da Wayne 
State University e do Veteran 
Affairs Medical Center, ambos na 
cidade de Detroit, Estados Unidos, 
conseguiu reverter parcialmente  
a proibição de receber 
financiamento federal para 
pesquisa por 10 anos que havia 
sido determinada pelo Escritório 
de Integridade Científica (ORI), 
dos Estados Unidos. Em um 
veredicto de 126 páginas 
divulgado em julho, o juiz Keith 
Sickendick reduziu o banimento à 
metade – para cinco anos – por 
considerar que seriam 23, e não  
64 como o ORI considerou, o 
número de provas de má conduta 
encontradas em dois artigos em 
que Kreipke foi o autor principal  
e em propostas e relatórios de três 
projetos de pesquisa que liderou. 
Entre as evidências, há dados 
inflados e imagens duplicadas.

O caso de Kreipke é notável 
porque não existem provas cabais 
de que ele seja o responsável 
direto pelas fraudes e duplicações 
– em sua defesa, disse que utilizou 
de boa-fé imagens produzidas por 
pesquisadores em quem confiava e 
também sustenta que parte das 
acusações foi fabricada pela 
Wayne State University, de quem 
se diz vítima de perseguição 
política. Ainda que isso seja 
verdade, Kreipke agiu de forma 
negligente ao não verificar a 
autenticidade das informações,  
o que configura má conduta, de 
acordo com a sentença. Conforme 
observou o advogado do 
neurocientista, Richard Goldstein, 
em um artigo publicado no site 
Retraction Watch, o veredicto  
dá concretude ao conceito de 
negligência, ao considerar que 
usar materiais produzidos por 
terceiros “sem cuidado e cautela 
apropriados” ou agir com 
indiferença ao risco de que esse 
material seja falso, fabricado ou 
plagiado são comportamentos 

inaceitáveis para um cientista. 
Segundo o juiz, o pesquisador 
principal de um projeto ou o 
primeiro autor de um artigo 
científico respondem por seu 
conteúdo e precisam se esforçar 
para validar dados produzidos  
por terceiros. “Um pesquisador 
principal não pode simplesmente 
aceitar de forma acrítica que 
dados são representações  
precisas mesmo se vierem de 
colaboradores de longa data  
ou de colegas de seu próprio 
laboratório em quem confia”, 
escreveu Goldstein, para quem o 
caso poderá ser usado como 
parâmetro em outros julgamentos.

No ano passado, Kreipke  
havia obtido outra vitória, quando 
a Justiça determinou que lhe  
fosse devolvido o emprego no 
Veteran Affairs Medical Center, 
mas ele não retomou a carreira. 
Atualmente, trabalha em  
uma fábrica de pneus.

A Universities Australia, 
associação que reúne dirigentes 
de instituições de ensino superior 
do país, lançou um documento 
intitulado “Princípios para 
relações respeitosas de 
supervisão”, voltado para 
orientadores e alunos de mestrado 
e doutorado. A primeira regra  
da lista resume o espírito do 
documento e estabelece que 
“relacionamentos românticos  
ou sexuais entre supervisores e 
seus estudantes nunca são 
apropriados”. Segundo o texto,  
há um evidente desequilíbrio de 
poder em relações desse tipo,  
com a balança pendendo para o 
orientador, e isso compromete  
a atmosfera necessária para que 
estudantes atinjam seus objetivos 
acadêmicos. “Supervisores têm 
poder sobre seus alunos.  

Um relacionamento sexual ou 
romântico desenvolvido nesse 
contexto levanta questões graves 
relacionadas a consentimento e 
integridade acadêmica”, disse 
Catriona Jackson, presidente  
da associação, no lançamento do 
documento – que também sugere 
a substituição da orientação 
individual por painéis de 
supervisão formados por vários 
professores e pede que as 
instituições sejam atenciosas 
quando receberem queixas de 
estudantes. Em 2017, um 
levantamento feito com 30 mil 
estudantes de universidades 
australianas mostrou que alunos 
de pós-graduação estão duas 
vezes mais sujeitos do que  
os de graduação a enfrentar 
assédio sexual por orientadores  
e professores.
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DaDos Depósitos de patentes crescem 
e indústria mostra fraqueza

Em 2017, foram depositadas 5.480 patentes de invenção 
por residentes no Brasil no Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (INPI). Houve crescimento, em 
relação a 2016, de 5,4% (5.199). Desde 2000, quando o 
depósito foi de 3.178 patentes, houve expansão de 72%.  
De 2015 a 2017, o crescimento foi de 18%.

Apesar do crescimento recente, empresas deixaram de liderar a 
produção de patentes no país1. Contando com 9 das 15 organizações 
líderes no período 2000-2005, apenas 3 constam da lista de 
2013-2017, e apenas 1 em 2017. Na direção oposta, as universidades, 
de 3 incluídas na lista de 2000-2005, passaram a 11, entre 2013 e 
2017, e a 16 das 172 organizações líderes, no último ano.
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1 PArA PArtICIPAção DA INDústrIA E DAs uNIvErsIDADEs No totAl, vEr HttP://rEvIstAPEsquIsA.fAPEsP.Br/2017/07/18/PAtENtEs-DA-INvENCAo/ 2 HouvE quAtro orgANIzAçõEs EmPAtADAs NA PosIção 14, 
toDAs uNIvErsIDADEs. 3 EmBrACo E multIBrás formArAm A WHIrlPool, A PArtIr DE 2006. FontE EstAtístICAs Do INPI.

As empresas entre as líderes no período (2013 e 2017), Whirlpool e 
Petrobras, apresentam queda significativa desde 2014, enquanto a vale, 
após o pico de 32 patentes em 2015, também caiu em 2016/17.  
A Petrobras, líder entre 2000 e 2012 e terceiro lugar em 2014, foi apenas  
a 26ª colocada em 2017, com 19 patentes depositadas, menor número 
desde 2000.
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Notas

Neurônios 
sensoriais 
humanos obtidos 
em laboratório  
a partir de  
células da pele 
reprogramadas

Neurônios da dor, agora 
produzidos em laboratório

Pesquisadores brasileiros desenvolveram em laboratório 
neurônios sensoriais humanos. Essas células são res-
ponsáveis por transmitir a sensação de dor e estímulos 
ambientais como temperatura e pressão para o cérebro e 
outros órgãos do sistema nervoso central. Outros grupos 
já haviam obtido resultados semelhantes, mas os neurô-
nios não eram funcionais. O grupo dos neurocientistas 
Stevens Rehen e Marília Zaluar Guimarães, ambos do 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto D’Or de Pesquisa 
e Ensino (Idor), criaram neurônios sensoriais humanos 
que respondem a substâncias químicas causadoras de 
irritação. Eles usaram técnicas de reprogramação gené-
tica para transformar células da pele em outras menos 
especializadas e mais versáteis, as células-tronco de 
pluripotência induzida. Em seguida, com outros com-
postos, estimularam-nas a originar neurônios sensoriais. 
“Obtivemos neurônios em condições próximas à da 

fisiologia humana e capazes de responder a substâncias 
químicas que causam irritação, como a resiniferatoxina e a 
capsaicina, princípio ativo da pimenta-malagueta”, conta 
Rehen, coordenador do estudo, feito em parceria com 
um pesquisador da multinacional de cosméticos L’Oréal. 
As células exibiram outras características específicas de 
neurônios sensoriais: capacidade de detectar estímulos 
dolorosos e produzir compostos que transmitem os sinais 
de dor ao cérebro (Frontiers in Molecular Neuroscience, 
22 de agosto). “Esperamos que essas células permitam 
aprimorar os estudos sobre o papel dos neurônios sen-
soriais na dor crônica, que afeta milhões no mundo”, 
diz Guimarães. “Elas também podem ajudar a reduzir 
o uso de animais no desenvolvimento de analgésicos.” 
Os pesquisadores planejam conectar os neurônios sen-
soriais a dispositivos eletrônicos e simular como essas 
células recebem os estímulos externos e os transmitem 
ao sistema nervoso central.

1
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De novembro de 2013 a setembro de 2015, bió-
logos do Rio Grande do Sul acompanharam uma 
população de gatos-do-mato-grande (Leopardus 
geoffroyi) na região da serra do Caverá, no oeste do 
estado. Pouco se conhece sobre os hábitos desse 
felino, um pouco maior que o gato doméstico e 
encontrado apenas no Sul do Brasil e em partes 
da Bolívia, do Chile e da Argentina. Os pesquisa-
dores registraram 516 imagens usando armadilhas 
fotográficas e capturaram 12 animais para colher 
amostras de sangue. Deles, sete (quatro machos 
e três fêmeas) foram depois rastreados com o 
auxílio de aparelhos de radiotelemetria. Os machos 
são maiores que as fêmeas e ocupam uma área 
também maior, verificou a equipe coordenada por 
Eduardo Eizirik, professor da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Quanto 
maiores os animais, maior era a área pela qual se 
dispersavam. Embora sejam animais solitários, 
houve sobreposição nas áreas em que viviam, 
indicando que parecem tolerar algum grau de 
convivência com outros indivíduos da espécie. 
Análises genéticas indicaram que a maioria dos 
indivíduos capturados não eram parentes (Journal 
of Mammalogy, agosto). O Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade, do Ministério 
do Meio Ambiente, estima que 4 mil animais dessa 
espécie vivem hoje no país e que pode ocorrer uma 
redução de pelo menos 10% dessa população nos 
próximos 15 anos em razão da perda de hábitat, de 
atropelamentos, do abate por retaliação à predação 
de animais domésticos e de efeitos negativos do 
cruzamento (hibridização) com outras espécies.

Os hábitos do 
gato-do-mato-grande 
nos Pampas

O consumo de 
álcool e os riscos 
à saúde 

O consumo de bebidas 
alcoólicas pode estar 
associado a 2,8 milhões 
de mortes no mundo em 
2016. Seria a sétima 
causa mais frequente de 
morte e de incapacitação 
na população em geral  
e a principal razão  
de problemas de saúde 
entre os 15 e os 49 anos. 
Em média, 2,2% das 
mulheres e 6,8% dos 
homens teriam morrido 
em consequência de 
problemas de saúde 
relacionados ao álcool, 
como câncer, mais 
comum a partir dos  
50 anos, ou a acidentes  
de carro, doenças 
infecciosas e danos 
impostos ao próprio 
corpo, entre os mais 
jovens. Os dados são de 
um megaestudo que 
usou informações de 
centenas de trabalhos e 
28 milhões de pessoas 
para avaliar o consumo 
de bebidas e seu impacto 
sobre a saúde em 195 
países (Lancet, 23 de 
agosto). Segundo os 
autores da pesquisa, 
coordenada por 
Emmanuela Gakidou,  
da Universidade de 
Washington, nos Estados 
Unidos, não existe nível 
seguro para o consumo 
de álcool. “As pessoas 
não deveriam mais 
pensar que uma dose ou 
duas faz bem”, disse 
Emmanuela ao jornal 
Washigton Post. Estudos 
anteriores sugeriam que 
esse nível de consumo, 
considerado moderado  
e equivalente a até  
duas taças de vinho  
ou duas latas de cerveja, 
protegesse contra 

diabetes e doenças 
cardiovasculares. Agora, 
os pesquisadores 
afirmam que, no balanço 
geral, os riscos superam 
os benefícios. “As 
conclusões do estudo 
são claras e inequívocas: 
o álcool é um problema 
de saúde global de 
escala colossal”, 
escreveram os 
pesquisadores Robyn 
Burton, do King’s 
College, em Londres,  
e Nick Sheron, da 
Universidade de 
Southampton, ambas no 
Reino Unido, em um 
comentário sobre o 
artigo. “Pequenas 
reduções nos problemas 
de saúde promovidas  
por baixos níveis de 
álcool são superadas 
pelo risco aumentado  
de outros danos.” Quase  
1,5 bilhão de homens  
e 900 milhões de 
mulheres consomem 
álcool – elas tomam,  
em média, uma dose  
ao dia e eles duas.  
O consumo de uma  
dose diária parece elevar 
em 0,5% o risco de  
ter algum problema  
de saúde em um ano.  
O de duas doses, em 7%.

Pouco maior que  
um gato doméstico, o 

felino é encontrado 
no Sul do Brasil e em 
partes da Bolívia, do 
Chile e da Argentina

Consumo de 
bebidas alcoólicas 
pode ser a 
principal causa de 
problemas de 
saúde em  
adultos jovens
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A biblioteca mais 
antiga da Alemanha

A construção do centro comunitário de uma igreja 
protestante revelou ruínas de uma biblioteca 
romana na cidade de Colônia, na Alemanha. Consi-
derada a mais antiga do país, a biblioteca data do 
século II. Tinha 9 metros (m) de largura por 20 m 
de extensão. Desde o século XIX, o poder público 
municipal sabia da existência das fundações de 
um grande edifício romano naquela região da 
cidade, mas o local exato era desconhecido. Com 
a identificação do prédio, arqueólogos do Museu 
Romano-Germânico iniciaram escavações em uma 
área de 2 mil metros quadrados e constataram 
que o desenho do edifício apresenta semelhanças 
com o de bibliotecas antigas, como a de Celsus, na 
atual Turquia. As paredes internas da biblioteca 
de Colônia têm intervalos regulares de 1,8 m de 
extensão e 80 centímetros de profundidade. Nes-
ses espaços, estimam os pesquisadores, seriam 
armazenados os pergaminhos. Os arqueólogos 
supõem que a biblioteca fosse pública, por causa 
do seu tamanho e de sua localização, no centro 
antigo da cidade. Ainda não se conhece a com-
posição do acervo, que poderia abrigar obras de 
história, ciência e literatura. Com a descoberta, a 
igreja decidiu incorporar as ruínas ao seu centro 
comunitário. Finalizado o trabalho de preservação, 
elas serão abertas para visitação pública. 

Ruínas da 
biblioteca 
romana 
descoberta 
durante 
escavação em 
Colônia, na 
Alemanha
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Um novo 
capítulo na 
história da terra

há 4.200 anos, o clima 
esfriou e alterou o 
regime de chuvas do 
planeta. Como resultado, 
ocorreu uma seca de 
200 anos que afetou as 
grandes civilizações 
agrícolas no 
Mediterrâneo, no 
Oriente Médio e na Ásia, 
levando algumas, como 
a da Mesopotâmia, ao 
colapso. O resfriamento 
e a seca deixaram 
marcas em rochas e 
sedimentos de todo o 
planeta, especialmente 
em estalagmites de uma 
caverna no estado de 
Meghalaya, no norte da 
Índia. A equipe de Mike 
Walker, da Universidade 
do País de Gales, no 
Reino Unido, sugeriu que 
as marcas nessas 
estalagmites definam o 
início de um novo 
capítulo na história da 
terra: a idade 
Meghalayana, na qual 
vivemos. A proposta foi 
aprovada em 14 de junho 
deste ano pela União 
internacional de Ciências 
Geológicas (iUGS). Os 
geólogos dividem  
os 4,6 bilhões de anos 
de história da terra em 
grandes unidades que 
refletem mudanças 
globais em rochas e 
sedimentos: as eras 
geológicas. Cada era é 
separada em períodos. 
Os períodos são 
divididos em épocas e  
as épocas em idades.  
A era mais recente, 
Cenozoica, começou há 
65 milhões de anos,  
com a extinção dos 
dinossauros, e tem três 
períodos. O período 
atual, Quaternário, 

iniciou-se há 2,6 milhões 
de anos, quando 
glaciações afetaram a 
evolução dos mamíferos, 
e contém duas épocas: o 
Pleistoceno e o holoceno. 
A proposta aprovada  
pela iUGS separa  
o holoceno em três  
idades: a Greenlandiana,  
a Northgrippiana e 
Meghalayana.

Estalagmite  
que registra o 
início da idade 
Meghalayana

Sedimentos 
depositados há
4.200 anos



PESQUISA FAPESP 271  |  15

Se for ao Atacama, proteja-se do sol 

Espremido entre os Andes e o Pacífico, 
no norte do Chile, o deserto do Ataca-
ma se prolonga por quase mil quilôme-
tros em direção ao sul. É a região do 
planeta com os níveis mais elevados 
de radiação ultravioleta (UV), segundo 
estudo coordenado pelo físico Raul 
Cordero, da Universidade de Santiago 
(Antonie van Leeuwenhoek, agosto). 
Quase 9% da energia emitida pelo 
Sol chega à Terra como radiação UV, 
invisível aos olhos humanos. Cordero 
e colaboradores produziram um mapa 
da incidência de radiação UV sobre o 
deserto analisando parâmetros como a 
posição do Sol no céu, a espessura da 
camada de ozônio, a concentração de 
aerossóis na atmosfera, as condições 

climáticas locais e a refletividade do 
solo para todas as condições do céu 
do Atacama. No verão do hemisfério 
Sul, os valores de radiação UV em cer-
tas regiões do deserto atingiram mais 
que o dobro dos níveis considerados 
seguros pela Organização Mundial da 
Saúde. A radiação UV abrange três fai-
xas de energia: A, B e C. A UVA auxilia 
na síntese de vitamina D e, em excesso, 
causa o envelhecimento da pele. Já a 
UVB, que penetra mais profundamente, 
aumenta o risco de câncer. A atmosfera 
bloqueia a UVC, que quase não chega 
à superfície terrestre. No Atacama, 
os níveis de UVB podem ser até 60% 
superiores aos do norte da África, outra 
região de alta incidência de UV.

vale da Lua, no 
Chile, uma das 
regiões com 
níveis de radiação 
Uv mais elevados 
no mundo

Investimento em 
pesquisa nos EUA 
sobe em 2017

Em 2017, o governo  
dos Estados Unidos 
investiu US$ 118,3 bilhões 
em pesquisa e 
desenvolvimento (P&d), 
um aumento de 2,3% em 
relação a 2016, quando 
foram destinados US$ 115 
bilhões ao setor. Cresceu 
23,6% o aporte para 
infraestrutura de pesquisa 
e 7,2% para projetos de 
desenvolvimento 
tecnológico, segundo 
relatório da National 
Science foundation, a 
principal agência de apoio 
à pesquisa do país.  
Os gastos com pesquisa 
básica e aplicada, ambas 
classificadas sob a rubrica 
pesquisa, pouco mudaram. 
No primeiro caso, oscilou 
0,1% para cima e ficou  
na faixa dos US$ 32 
bilhões. No segundo, caiu 
0,8%, de US$ 34,4 bilhões 
em 2016 para US$ 34,1 
bilhões em 2017. Os 
recursos foram repassados 
para universidades, 
organizações não 
governamentais e o setor 
industrial. Neste, os 
investimentos caíram de 
US$ 5,9 bilhões em 2016 
para US$ 5,5 bilhões em 
2017. A maior parte (48%) 
do dinheiro foi destinada 
às ciências da vida, quase 
US$ 32 bilhões em 2017. 

No rastro de uma 
vacina universal 
contra gripe

todo ano é preciso 
atualizar a formulação  
da vacina contra o vírus 
influenza, da gripe.  
Ele sofre mutações e  
gera linhagens contra  
as quais as pessoas  
não têm anticorpos.  
No pós-doutorado no 
instituto de tecnologia 
de Massachusetts (Mit), 

Estados Unidos, o 
especialista em evolução 
molecular Ricardo durães 
de Carvalho, pesquisador-
-visitante da fundação 
Oswaldo Cruz em 
Pernambuco, esmiuçou, 
com supercomputadores, 
o material genético de 
mais de 100 mil amostras 
dos subtipos A e do tipo B 
do vírus isoladas desde 
1918 para ver como 
variava a estrutura da 
proteína hemaglutinina, 
que permite ao vírus 

aderir às células das vias 
respiratórias, e da 
neuraminidase, que o 
ajuda a sair de uma célula 
e invadir outra. Carvalho 
verificou que trechos 
dessas proteínas estão 
preservados em todas as 
variedades do vírus 
(Molecular Phylogenetics 
and Evolution, abril). A 
ausência de alterações 
torna os trechos 
candidatos a compor uma 
vacina contra todas as 
variedades de influenza.

3

INVESTIMENTO EM PESQUISA 

POR ÁREA EM 2017

FONtE NSf

n Ciências da vida

n Engenharias

n física

n Outras

n Ciências ambientais

n Computação e matemática

n Psicologia

n Ciências sociais

6%

19%

7%

48%

9%

3% 2%
6%



16  |  setembro De 2018

A expansão 
contínua do rio 
Amazonas 

O rio Amazonas, o mais 
volumoso do mundo, 
continua a se expandir,  
à medida que captura 
água das nascentes  
do rio Orinoco, que  
corre pela Colômbia e 
venezuela. Os geólogos 
Maya Stokes, Samuel 
Goldberg e taylor 
Perron, do instituto  
de tecnologia de 

Massachusetts (Mit), 
confirmaram a expansão 
depois de analisar as 
dimensões e a 
velocidade das águas  
do rio Casiquiare, que 
liga o Orinoco ao rio 
Negro, um dos principais 
afluentes do Amazonas. 
O Casiquiare se ramifica 
do Orinoco, o quarto  
rio mais volumoso do 
mundo, e desvia um 
quarto de suas águas 
para o rio Negro 
(Geophysical Research 
Letters, 25 de maio).  
O estudo estima que o 
fluxo do Casiquiare  
deve continuar 
aumentando e, em um 
futuro distante, desviar 
completamente as águas 
do Orinoco superior  
em direção ao rio Negro. 
Se de fato se concretizar, 
essa alteração poderá 
ampliar em cerca  
de 40 mil quilômetros 
quadrados a área 
ocupada pela bacia 
hidrográfica do 
Amazonas. há indícios 
de que vários afluentes 
da margem esquerda  
do Amazonas foram 
capturados da  
bacia do Orinoco. 

O jardim das delícias 
terrenas, obra 
produzida entre 
1490 e 1510  
pelo holandês 
hieronymus Bosch 
e analisada no 
estudo brasileiro

1

A evolução da pintura 
segundo a física

Embora a arte seja um domínio do subjetivo, um 
método computacional criado com base em duas 
medidas inspiradas pela física permitiu quantificar 
numericamente as mudanças de características 
visuais na pintura ao longo dos últimos mil anos. 
Os físicos Higor Sigaki e Haroldo Ribeiro, ambos da 
Universidade Estadual de Maringá, Paraná, e Matjaž 
Perc, da Universidade de Maribor, Eslovênia, analisa-
ram imagens digitais, disponíveis no site Wiki Art, de 
quase 140 mil obras de 2.391 artistas de diferentes 
épocas e estilos, dos mestres da Renascença italiana 
aos movimentos da arte contemporânea. Aplicando 
o método computacional, os pesquisadores mediram 
como os tons das cores variam na superfície de cada 
obra e observaram que as duas grandezas físicas 
permitem distinguir diferentes estilos artísticos. 
Uma delas é a entropia da obra, que mede o grau de 
desordem na disposição espacial das cores. A outra 
é a complexidade, que indica se as cores estão orga-
nizadas de maneira simples ou complexa. O trabalho 
mostrou que grandes mudanças na entropia e na 
complexidade dos quadros coincidem com momentos 
revolucionários da história da arte, como o início 
do modernismo, nos anos 1870, e o surgimento da 
arte pós-moderna, a partir dos anos 1970 (PNAS, 27 
de agosto). O novo método poderia, em princípio, 
ser usado para classificar automaticamente obras 
de arte. Isso possibilitaria analisar, de uma só vez, 
milhares de pinturas de uma coleção digitalizada, 
oferecendo uma visão geral de seus estilos e perío-
dos. “A análise visual de um especialista é sempre 
melhor, mas pode demorar muito para avaliar um 
conjunto muito grande de obras”, diz Ribeiro.

Rio Casiquiare 
desvia um quarto 
das águas do rio 

Orinoco para o 
Negro, principal 

afluente do 
Amazonas

Rio Casiquiare

Rio Solimões

Rio Negro

Guiana

Brasil

Rio Orinoco

Colômbia

Venezuela
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Mãe neandertal, pai denisovano

Vale onde se 
localiza a  
caverna de 
Denisova,  
no sudoeste  
da Sibéria
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fragmento de osso de denny, 
filha de mãe neandertal e  
pai denisovano, observado  
de diferentes ângulos

Uma garota de 13 anos que viveu 90 mil anos 
atrás onde hoje é o sudoeste da Sibéria é o 
primeiro caso descrito de um descenden-
te direto de dois grupos humanos arcaicos 
distintos. Sua mãe era neandertal e seu pai 
denisovano. Neandertais e denisovanos per-
tencem ao gênero Homo, o mesmo dos seres 
humanos modernos. Há, porém, uma divisão 
entre especialistas. Alguns consideram os 
neandertais, que viveram entre 430 mil e 
40 mil anos atrás na Europa e em parte da 
Ásia, como uma espécie distinta da espécie 
humana atual, enquanto outros a tratam 
como subespécie. O mesmo ocorre com os 
denisovanos, sobre os quais há menos infor-
mação. Fragmentos de ossos desse grupo só 
foram encontrados em 2008 na caverna de 
Denisova, nos montes Altai, região da Sibéria 
próxima ao Cazaquistão. Remanescentes de 
neandertais já foram identificados na Europa 
e na Ásia. A caverna da Sibéria, porém, é 

o único sítio arqueológico em que foram 
achados denisovanos. A partir da análise do 
DNA de um fragmento de osso, o grupo do 
paleogeneticista Svante Pääbo, do Instituto 
Max Planck, na Alemanha, constatou que a 
garota, apelidada de Denny, era descendente 
direta dos dois grupos (Nature, 22 de agosto). 
“Tentamos nos afastar da palavra ‘híbrido’”, 
declarou Pääbo à revista Nature. A classifi-
cação implicaria assumir que neandertais 
e denisovanos eram espécies distintas. O 
DNA de Denny indica que sua mãe era mais 
aparentada de neandertais que viveram há 
55 mil anos na região da atual Croácia do 
que dos que habitaram a caverna da Sibé-
ria há 120 mil anos. Não se sabe se teriam 
ocorrido migrações tardias de neandertais 
da Europa para a Ásia antes de Denny nascer 
ou se, depois, neandertais fizeram o caminho 
inverso. Para Pääbo, neandertais e deniso-
vanos devem ter procriado com frequência. 
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Proposta sobre nova regulamentação de pesticidas acirra debate 

acerca desses produtos, que permitem agricultura em larga escala 

mas apresentam riscos ao ambiente e à saúde da população rural

Agrotóxicos 
na berlinda

capa

U 
ma das maiores potências agrícolas 
do planeta, o Brasil também se des-
taca por ser um dos grandes consu-
midores de agrotóxicos, substâncias 
químicas ou biológicas que conferem 

proteção às lavouras contra o ataque e a prolife-
ração de pragas, como insetos, fungos, bactérias, 
vírus, ácaros, nematoides (parasitas que atacam 
as raízes das plantas) e ervas daninhas. A venda 
desses produtos no país movimenta em torno de 
US$ 10 bilhões por ano, o que representa 20% do 
mercado global, estimado em US$ 50 bilhões. Em 
2017, os agricultores brasileiros usaram 540 mil 
toneladas de ingredientes ativos de agrotóxicos, 
cerca de 50% a mais do que em 2010, segundo 

Yuri Vasconcelos

dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ligado 
ao Ministério do Meio Ambiente (ver infográfico 
na página 19). Ingrediente ativo é a substância 
responsável pela atividade do produto. 

O debate sobre o uso de agrotóxicos acirrou-se 
nos últimos meses em função do Projeto de Lei 
(PL) nº 6.299/02, aprovado em uma comissão da 
Câmara dos Deputados em junho. Apresentado 
em 2002 pelo atual ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Blairo Maggi, o projeto 
propõe alterar as regras para registro e uso de 
novos defensivos agrícolas. Para entrar em vigor, 
ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câ-
mara e do Senado e receber sanção presidencial. R
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O emprego em larga escala desses produtos, tam-
bém conhecidos como pesticidas, agroquímicos e 
defensivos fitossanitários ou agrícolas, é fruto de 
diversos fatores. Por ser um país tropical, a agricul-
tura brasileira não conta com o período de inverno 
para interromper o ciclo das pragas, como ocorre em 
países de clima temperado. O aumento do uso desses 
produtos está relacionado à evolução da produção 
agrícola – a safra de grãos saltou de 149 milhões de 
toneladas em 2010 para 238 milhões em 2017 – e da 
expansão no país da monocultura, sistema que altera 
o equilíbrio do ecossistema e afeta a biodiversida-
de, favorecendo o surgimento de pragas e doenças. 

Se, por um lado, o uso de pesticidas aumenta a 
eficiência do campo, conferindo ao Brasil a lideran-

ça na produção de importantes culturas agrícolas, 
por outro gera preocupação pelos prejuízos que 
podem causar ao ambiente, em função dos riscos 
de contaminação do solo e de mananciais, e à saúde 
da população, notadamente a dos trabalhadores 
que lidam com essas substâncias e a de comu-
nidades rurais situadas próximas às plantações.

Relatório divulgado no ano passado por es-
pecialistas da Organização das Nações Unidas 
(ONU) estimou que cerca de 200 mil pessoas 
morrem anualmente no mundo vítimas de enve-
nenamento agudo por pesticidas – basicamente 
trabalhadores rurais e moradores do campo. No 
Brasil, 84,2 mil pessoas sofreram intoxicação após 
exposição a defensivos agrícolas entre 2007 e 

Trator realiza 
pulverização de 
agroquímicos  
em plantação  
de trigo no  
Rio grande do Sul

MERCADO DE pEstiCiDAs  
E pRODUÇÃO AGRÍCOLA

evolução do consumo de ingredientes ativos* de agroquímicos  
e da safra de grãos no Brasil

FontE conab e Ibama

SAFRA DE 
GRÃOS 

(em milhões 
de ton)

cOnSumO DE 
inGREDiEntES 
AtivOS 
(em mil ton)

*composto responsável pela atividade do agrotóxico
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2015, uma média de 25 intoxicações por dia, con-
forme dados do Relatório Nacional de Vigilância 
em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos 
2018, elaborado pelo Ministério da Saúde. Pes-
quisas sugerem que a exposição de trabalhadores 
rurais a defensivos agrícolas aumenta o risco do 
surgimento de diversas formas de câncer, além 
de distúrbios hormonais e malformações gesta-
cionais. Já estudos associando o consumo de ali-
mentos com resíduos de agrotóxicos ao câncer e 
a outras doenças são menos conclusivos.

Para o engenheiro-agrônomo e estudioso do 
tema Edivaldo Domingues Velini, professor da 
Faculdade de Ciências Agronômicas da Univer-
sidade Estadual Paulista (FCA-Unesp), campus 
de Botucatu, o problema não são os agroquímicos 
em si, mas, em algumas situações, a quantidade 
usada e a forma de aplicação. “O uso adequado 
e fundamentado no conhecimento é eficaz em 
reduzir os riscos associados aos agrotóxicos”, 
afirma. “O consumo de defensivos agrícolas no 
Brasil é compatível com o que é praticado em 
países que usamos como modelo de desenvolvi-
mento e de segurança alimentar.”

Os defensores da mudança na legislação, en-
tre eles fabricantes de pesticidas, associações 
ligadas ao agronegócio e o próprio Ministério da 
Agricultura, apontam que é preciso modernizar a 
Lei nº 7.802, que regulamenta o uso de agroquí-
micos no Brasil. Datada de 1989, essa legislação, 
segundo eles, impede que produtos mais avan-
çados e seguros cheguem ao mercado e estejam 
rapidamente à disposição dos produtores rurais.

“O processo de registro de novas moléculas 
de defensivos agrícolas no Brasil é muito lento. 

Essa morosidade chega ao extremo de inviabili-
zar algumas tecnologias. Quando é aprovada, já 
foi superada por outra mais eficiente ou aquela 
praga não é mais tão relevante”, diz o engenheiro- 
-agrônomo Mario Von Zuben, diretor-execu-
tivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal 
(Andef ), entidade que reúne empresas do setor. 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) também se mostrou favorável ao 
PL. “Desde 2005 defendemos a reformulação do 
atual sistema de registro e apoiamos a mudança 
aprovada pela comissão especial da Câmara”, 
declara Reginaldo Minaré, coordenador da área 
de Tecnologia da CNA.

Do outro lado da trincheira, organizações li-
gadas à saúde, entre elas a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e a Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco), e órgãos como a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Mi-
nistério da Saúde, e o Ibama, além de entidades 
ambientalistas, como o Greenpeace, opõem-se 
ao projeto, batizado por eles de “Pacote do Ve-
neno”. Alegam que vai flexibilizar ainda mais o 
mercado de pesticidas no país, que já seria bas-
tante permissivo, possibilitando a entrada de R
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militantes contrários 
e a favor do projeto 
que altera a 
legislação sobre 
agrotóxicos no país 
durante debate  
em comissão especial 
da câmara dos 
Deputados, este ano

no Brasil, 84 mil pessoas sofreram 
intoxicação após exposição a 
defensivos entre 2007 e 2015
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Em US$/ ton

BR
Asi

L

BR
Asi

L

Es
tad

os
 U

nid
os

Chin
a

Ja
pã

o
Fr

an
ça

Al
em

an
ha

Al
em

an
ha

Fr
an

ça
Re

ino
 U

nid
o

Itá
lia

Es
pa

nh
a

Po
lôn

ia

Au
str

áli
a

Es
tad

os
 U

nid
os

Can
ad

á

Ja
pã

o
Cor

eia
 do

 Su
l

Can
ad

á
Ar

ge
nt

ina

Ar
ge

nt
inaÍnd
ia

Itá
lia

pRinCipAis 
COnsUMiDOREs

AGROqUÍMiCOs  
pOR pRODUÇÃO AGRÍCOLA

produtos que poderiam elevar os riscos à saúde 
e agravar o quadro de contaminação ambiental.

“Somos totalmente contrários ao PL. Ele irá 
promover um retrocesso de 30 anos. Modernizar 
é cuidar da saúde e do ambiente, e esse PL, ao 
contrário, vai aumentar os riscos e acelerar o re-
gistro sem qualidade, permitindo que agrotóxicos 
mais perigosos cheguem ao mercado brasileiro”, 
critica o biólogo Fernando Carneiro, pesquisa-
dor da Fiocruz Ceará e membro da Abrasco. A 
Anvisa também se manifestou contra a mudan-
ça da lei, destacando que ela não contribui com 
a disponibilidade de alimentos mais seguros ou 
novas tecnologias para o agricultor nem fortalece 
o sistema regulatório dos agrotóxicos.

pontoS Da DIScÓRDIa
As divergências entre apoiadores e críticos do PL 
nº 6.299/02 concentram-se em quatro tópicos, 
começando pela nomenclatura usada na designa-
ção dos produtos em si – a indústria não concorda 
com a terminologia agrotóxico. “O termo pesti-
cida, proposto pelo deputado Luiz Nishimori, 
relator do PL, é o mais usado em todo o mundo 
e nos parece adequado”, diz Zuben, da Andef.

Atualmente, a legislação brasileira refere-se às 
substâncias usadas no combate a pragas agrícolas 
como agrotóxico, termo cunhado em 1977 pelo 
professor Adilson Paschoal, da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade  
de São Paulo (Esalq-USP), em Piracicaba. Naquela 

FontES eDIvalDo velInI e 
caIo caRbonaRI, Da unesP, 
com base em DaDos Da Fao  
e Da consultoRIa PhIllIPs 
mcDougall
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época, várias palavras identificavam esses produ-
tos químicos, como praguicida, pesticida, remé-
dio, veneno e defensivo agrícola. Quem critica o 
projeto afirma que a mudança na nomenclatura 
tem por objetivo desfazer a associação entre os 
pesticidas e a toxicidade e os riscos à saúde e ao 
ambiente associados a eles.

Outro ponto divergente é sobre a competência 
para o registro de novos agrotóxicos. Segundo a lei 
em vigor, essa responsabilidade é dividida entre 
o Ministério da Agricultura, a quem cabe anali-
sar a eficiência agronômica do produto, a Anvisa, 
responsável por avaliar a toxicidade do produto e 
os riscos para a saúde humana, e o Ibama, que faz 
a análise da periculosidade ambiental. O veto de 
um dos três é suficiente para barrar a aprovação 
de um novo defensivo agrícola.

O PL nº 6.299/02, de acordo com seus críticos, 
confere ao Ministério da Agricultura a decisão 
final sobre liberar ou não uma substância, res-
tando à Anvisa e ao Ibama um papel menor no 
processo, de homologação da avaliação do pro-
duto apresentada pela empresa requerente – algo 
como uma recomendação e não necessariamente 
um veto, em caso de discordância. “O texto da 
proposta diz que a Anvisa e o Ibama podem ava-
liar e, quando couber, homologar a decisão, mas 
omite, por exemplo, expressões como aprovar, 
autorizar ou registrar. Não deixa claro que po-
dem vetar”, diz a engenheira-agrônoma Marina 
Lacôrte, especialista em agricultura e alimenta-

pESticiDAS nO munDO
uma comparação do uso no brasil e nos maiores mercados globais, em 2013

97
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ção do Greenpeace. Ruralistas discordam e ga-
rantem que nada muda com relação ao processo 
de aprovação. Segundo eles, a centralização no 
Ministério da Agricultura, sem redução do poder 
de decisão dos demais parceiros, objetiva conferir 
celeridade ao processo de registro.

A terceira divergência recai sobre o critério de 
avaliação usado na análise de novos produtos. A lei 
atual veta pesticidas que apresentem característi-
cas carcinogênicas (que favorecem o desenvolvi-
mento de câncer), mutagênicas (capazes de alte-
rar o DNA) e teratogênicas (que podem provocar 
malformações em fetos). Também estão proibidos 
produtos que causem distúrbios hormonais. É a 
chamada avaliação de periculosidade. A proposta 
em análise no Congresso propõe que, no lugar dela, 
se adote a avaliação de risco, que, além da toxicida-
de do produto, considera a forma de utilização, as 
condições climáticas durante a aplicação, o tempo 
de exposição ao agrotóxico, entre outros fatores.

“Avaliar os produtos considerando a efetiva 
exposição ao risco constitui uma metodologia 
menos dogmática e mais apropriada à avaliação 
científica”, sustenta Minaré, da CNA. Opinião pa-
recida tem o professor da Unesp Edivaldo Velini. 
“A substituição da análise de perigo pela de risco 
é fundamental para que o Brasil tenha uma legis-
lação atual e alinhada com a convergência técnica, 
científica e regulatória internacional”, diz ele.

Nem todos concordam. “Se essa mudança for 
implementada, vamos rasgar o pouco do princí-
pio da precaução que temos”, rebate a geógrafa 
Larissa Mies Bombardi, professora da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 
da USP. “É inaceitável que se comercialize no país 
substâncias com essas características [carcinoge-
nicidade, mutagenicidade e teratogenicidade]. Se 
a lei passar, os mais afetados serão, nesta ordem, 
os trabalhadores rurais, as populações que vivem 
em áreas próximas ao uso intensivo de agrotóxi-
cos e a população em geral.”

Para Bombardi, se o intuito do PL é modernizar 
a lei, seria importante estabelecer uma periodici-
dade para a validade do registro dos agrotóxicos, 
com reavaliações de tempos em tempos. “Nos 
Estados Unidos, os pesticidas são reavaliados 
depois de 15 anos e na União Europeia após 10 
anos. Aqui no Brasil, o registro é eterno”, pon-
tua Bombardi, autora do atlas Geografia do uso 
de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União 
Europeia, publicado em 2017.

REgIStRo aUtomátIco
Por fim, há divergência também quanto ao pra-
zo de aprovação dos defensivos. O projeto de lei 
estabelece que os produtos analisados terão um 
registro temporário automático após 24 meses 
do início da análise pelos órgãos registrantes, 
mesmo sem um parecer final, mas desde que já 
tenham sido aprovados em pelo menos três países 
integrantes da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo 
que reúne as 37 nações mais desenvolvidas do 
planeta. “Não é possível transferir as conclusões 
sobre avaliação de risco ao meio ambiente reali-
zadas nesses países para as condições ambientais 
brasileiras e para as condições de uso do produto 
em campo no país”, ressalva Marisa Zerbetto, 
coordenadora-geral de Avaliação e Controle de 
Substâncias Químicas do Ibama.

No Brasil, um novo produto leva, em média, 
oito anos para ser aprovado e registrado. “Em ou-
tros países cuja agricultura tem um papel prepon-
derante na economia, como Austrália, Argentina e 
Estados Unidos, esse processo dura cerca de dois 
anos”, informa Silvia Fagnani, diretora-executiva 
do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 
para Defesa Vegetal (Sindiveg), que defende o 
registro automático previsto no projeto de lei.

Para Marina Lacôrte, do Greenpeace, o regis-
tro temporário é inadmissível: “Com a estrutura 
que possuem hoje, os órgãos não vão conseguir 
avaliar as novas moléculas em um tempo tão cur-
to”. Segundo ela, seria preciso considerar que os 
efeitos dos agrotóxicos são irreversíveis. “E, se 
uma substância aprovada por esse critério for 
reprovada lá na frente, o que vai acontecer com 
as pessoas que já foram expostas a ela?”, indaga.

Marisa Zerbetto, do Ibama, complementa: “O 
que faz com que haja demora na chegada dos 
produtos ao mercado é o baixo número de servi-
dores do Ibama, Anvisa e Ministério da Agricul-
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substância O que é Vendas  
  (em mil ton)
GLifOsAtO herbicida 185,6

2,4-D herbicida 53,4

MAnCOZEBE fungicida 33,3

AtRAZinA herbicida 28,6

ACEfAtO inseticida e acaricida 24,8

CARBEnDAZiM fungicida 13,3

DiCLOREtO  herbicida 11,6 
DE pARAqUAtE

iMiDACLOpRiDO neonicotinoide 9,1

FontE Ibama

mAiS cOmERciALiZADOS
os ingredientes ativos líderes em vendas no brasil, em 2016

   Substâncias proibidas na União Europeia



pESQUISa FapESp 271 |  23

tura, responsáveis pela avaliação dos pedidos de 
registro. Somados, são menos de 50 – enquanto 
a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos tem 600 funcionários dedicados a essa 
atividade apenas na sede em Washington”.

A aprovação do PL na comissão da Câmara dos 
Deputados repercutiu no exterior. Relatores da 
ONU ligados a temas como direitos humanos, 
substâncias perigosas e direito à alimentação en-
viaram um comunicado ao governo manifestando 
preocupação com as mudanças na lei. Segundo 
eles, caso aprovadas, as alterações violarão direi-
tos de trabalhadores rurais, comunidades locais 
e consumidores de alimentos produzidos com 
emprego de pesticidas.

“As mudanças podem enfraquecer significativa-
mente os critérios para aprovação do uso experi-
mental e comercial de pesticidas, representando 
uma ameaça a uma série de direitos humanos”, 
afirmaram os relatores da ONU. No mesmo co-
municado, destacaram que um projeto de lei al-
ternativo, o PL nº 6.670/16, que estabelece a Polí-
tica Nacional de Redução de Pesticidas (PNaRA), 
proposto há dois anos pela Abrasco, recebeu baixo 
nível de prioridade do Legislativo (ver reportagem 
sobre alternativas aos agrotóxicos na página 24).

Fato oU mIto?
Mas, afinal, os agricultores brasileiros utilizam 
excessivamente agrotóxicos? O país é mesmo 
um paraíso para os fabricantes de defensivos 
agrícolas? “Somos o maior mercado global de 
produtos fitossanitários porque temos uma das 
maiores áreas agrícolas do mundo”, explica o 
engenheiro-agrônomo José Otavio Menten, da 

Esalq-USP. “Mas nosso consumo é 
muito menor do que o da França, 
Reino Unido, Japão e outros paí-
ses quando relacionamos o volu-
me de defensivos usados no Brasil 
com a área plantada ou a produção 
agrícola.”

Um estudo elaborado pelos pro-
fessores Edivaldo Velini e Caio Car-
bonari, da FCA-Unesp, mostrou que 
o Brasil cai para sétimo lugar no 
ranking mundial do uso de defen-
sivos por área plantada e para 13º 
quando se analisa a taxa de consu-
mo de agroquímicos pela produção 
agrícola (ver infográfico na página 
21). Formulado com dados de 2013 
da consultoria de mercado Phillips 
McDougall e da Agência das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO), o trabalho compa-
rou o Brasil aos 20 países que mais 
consomem agrotóxicos no mundo.

Críticos do emprego intensivo 
de pes ti cidas sustentam que, mesmo usando di-
ferentes critérios, o país figura entre os líderes no 
consumo dessas substâncias, com o agravante de 
que muitos defensivos vendidos no país não são 
permitidos em nações desenvolvidas. “Cerca de 
30% dos agrotóxicos lançados nas lavouras na-
cionais são vetados na União Europeia, entre eles 
os inseticidas atrazina e acefato, duas das subs-
tâncias mais consumidas no Brasil”, diz Larissa 
Bombardi, da USP. 

A utilização em plantações brasileiras de de-
fensivos vetados em outros lugares seria preocu-
pante, pois poderia estar contaminando alimentos 
consumidos no país. Entidades representativas 
do agronegócio e do setor de agroquímicos ne-
gam que isso ocorra. “A comida que chega à mesa 
dos brasileiros é segura e de alta qualidade”, afir-
ma Reginaldo Minaré, da CNA. “Os defensivos 
agrícolas protegem as lavouras e garantem que o 
alimento chegue para o consumo em quantidade 
suficiente e em condições saudáveis”, comple-
menta Silvia Fagnani, do Sindiveg.

Análises feitas há um ano em frutas, verduras  
e legumes vendidos em centrais de abastecimento 
de São Paulo e Brasília revelaram a presença de re-
síduos de pesticidas nesses alimentos. Os ensaios 
foram realizados pelo Laboratório de Resíduos de 
Pesticidas do Instituto Biológico de São Paulo a 
pedido do Greenpeace. Das 50 amostras testadas, 
13 apresentavam pesticidas não permitidos para 
aquela cultura e 15 tinham mais de um tipo de 
defensivo. “Ninguém sabe o efeito no organismo 
quando se misturam diferentes moléculas”, frisa 
o biólogo Amir Bertoni Gebara, coordenador do 
laboratório responsável pelos testes.

trabalhadores 
aplicam defensivos 
agrícolas em 
canavial no interior 
do Rio de Janeiro
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adoção de tecnologias baseadas na 

agricultura 4.0 é o caminho para reduzir o 

consumo de pesticidas nas lavouras nacionais

alternativas 
na mesa

U
m dos setores mais robustos da economia, 
o agronegócio é responsável por cerca 
de 25% do Produto Interno Bruto (PIB), 
responde por 20% dos postos de trabalho 

e se destaca na pauta de exportações do país, com 
soja, açúcar, celulose e carne bovina e de frango, 
ocupando os primeiros lugares da lista. A alta pro-
dutividade do setor depende, em boa medida, do 
uso intensivo de agrotóxicos, principalmente nas 
grandes plantações de soja, cana-de-açúcar e mi-
lho, que juntas respondem por 75% dos defensivos 
consumidos no Brasil (ver infográfico na página 
26). Não por acaso, essas monoculturas ocupam 
extensas regiões de cultivo. As lavouras de soja e 
milho, por exemplo, correspondem a quase 70% 
do total da área semeada no país em 2018, estima-
da pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) em 61,7 milhões de hectares, equivalente 
a 7% do território nacional.

O emprego de elevados volumes de agroquí-
micos nessas plantações gera impactos diretos 
no ambiente, com a contaminação do solo e de 
fontes de água superficiais e subterrâneas, como 
rios, lagos e lençóis freáticos. A redução desses 
danos, de acordo com especialistas ouvidos pela 
reportagem, passa pela adoção de novas tecnolo-
gias pelos grandes produtores agrícolas.

“Soluções baseadas na chamada agricultura 
4.0, como sensores, máquinas inteligentes que 
‘conversam entre si’, internet das coisas e robo-
tização, podem auxiliar no uso mais adequado 
de diversos insumos, entre eles agroquímicos”, 
diz o engenheiro eletricista Fernando Martins, 
conselheiro da empresa Máquinas Agrícolas Jac-
to, uma das líderes mundiais em fabricação de 
pulverizadores (ver reportagem na página 72). 

Projeto
brasil e união europeia – a agricultura mundializada e a dialética do 
uso de agrotóxicos: Diferenças, restrições e impactos das commodi-
ties brasileiras no mercado europeu (nº 16/05506-8); modalidade 
bolsa no exterior – Pesquisa; Pesquisadora responsável larissa mies 
bombardi; investimento R$ 109.197,50.

livro
bombaRDI, l. m. geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e co-
nexões com a União Europeia. são Paulo: laboratório de geografia 
agrária – FFlch-usP, 2017.

Ambientalistas também criticam a permissi-
vidade da legislação brasileira quanto ao limite 
máximo de resíduos (LMR) de agrotóxicos em 
alimentos e na água potável. Esse indicador, co-
mo o nome sugere, define a quantidade permi-
tida de determinado agrotóxico em alimentos e 
água. “Quanto menor é o limite, mais rigorosa é 
a legislação de um país. E a do Brasil não é nada 
rígida”, afirma Bombardi. O projeto de lei em 
tramitação no Congresso Nacional não aborda 
essa questão. Segundo a pesquisadora, o LMR do 
glifosato na soja no Brasil é 200 vezes superior 
ao limite estabelecido pela União Europeia, en-
quanto na água potável é ainda maior: 5 mil vezes.

Herbicida empregado como desfolhante quí-
mico em lavouras de soja transgênica, o glifosato 
é o agrotóxico mais consumido no país (ver tabela 
na página 22) e no mundo. A substância está no 
radar das autoridades. No início de agosto, a Jus-
tiça Federal do Distrito Federal suspendeu, em 
decisão liminar, o registro do produto no Brasil 
até a Anvisa concluir o processo de reavaliação 
toxicológica, que se arrasta desde 2008 – no iní-
cio de setembro, no entanto, a liminar foi cas-
sada. Na França e na Califórnia, são grandes as 
pressões para banir o produto. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) chegou a classificar o 
glifosato como “provavelmente carcinogênico 
para seres humanos” em 2015, mas voltou atrás 
no ano seguinte.

Recentemente, a Monsanto, uma das maiores 
fabricantes mundiais de defensivos e dona da 
marca Roundup, herbicida à base de glifosato, 
foi condenada por um tribunal dos Estados Uni-
dos pela relação entre câncer e agrotóxico. O júri 
entendeu que o câncer que acometeu Dewayne 
Johnson, zelador responsável pelo controle de 
pragas de uma escola de um condado da Cali-
fórnia, teve relação direta com o herbicida. A 
empresa foi condenada a pagar US$ 289 milhões 
como indenização.

Foi o primeiro julgamento que concluiu pela 
associação entre glifosato e câncer – outros 5 mil 
processos similares tramitam na Justiça dos Es-
tados Unidos. Em nota, a Monsanto declarou que 
“a decisão não muda o fato de que mais de 800 es-
tudos científicos apoiam que o glifosato não causa 
câncer, e não causou o câncer do sr. Johnson”. n
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Funcionário da 
solinftec opera 
computador  
durante a colheita  
de cana-de-açúcar

O emprego dessas tecnologias de ponta nos 
próximos anos, diz Martins, permitirá que os 
produtores rurais apliquem os insumos (pesti-
cidas, adubo, sementes, água, entre outros) em 
taxas variáveis – e não de maneira uniforme co-
mo ocorre atualmente. Dosar a quantidade ideal 
de defensivos aplicados nas lavouras é um dos 
grandes desafios do setor. “O agricultor vai co-
locar mais defensivos em um talhão [pedaço da 
plantação] e menos em outro, de acordo com 
a necessidade, gerando economia e elevando a 
eficiência da pulverização”, explica. “Hoje, já 
há uma força contrária ao emprego excessivo de 
agroquímicos porque eles são caros.”

Além da Jacto, com sede em Pompeia (SP), ou-
tra empresa paulista que investe na agricultura 
digital é a Solinftec, de Araçatuba. Sua linha de 
máquinas e equipamentos agrícolas conectados 
está presente em cerca de 65% da lavoura cana-
vieira de São Paulo. A pulverização de grandes 
extensões de áreas destinadas à produção de 
commodities, como soja, cana-de-açúcar, algodão, 
milho e eucalipto, para fabricação de celulose, 
é feita por aviões ou tratores, enquanto planta-
ções menores, focadas no cultivo de alimentos 
que vão para a mesa dos brasileiros, são muitas so
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vezes pulverizadas pelos próprios agricultores, 
que utilizam aparelhos chamados costais (por 
serem presos às costas do aplicador).

“A pulverização aérea é um problema ambien-
tal e de saúde pública. Os agrotóxicos lançados 
pelo avião avançam sobre mananciais, outras 
plantações, áreas de preservação ambiental e 
regiões habitadas. Quando se faz a aplicação 
aérea, a dispersão pelo ar é muito maior, impac-
tando o ambiente e colocando em risco a saúde 
de quem mora na vizinhança, dos trabalhadores 
e de pessoas que consomem os alimentos”, res-
salta Adelaide Cassia Nardocci, professora da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (FSP-USP).

Em parceria com o Centro de Vigilância Sa-
nitária da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, a FSP-USP criou o portal Sistema de Bus-
ca de Informações sobre Agrotóxicos. Batizado 
de Ariadne, ele apresenta dados sobre o uso e 
as aplicações de agrotóxicos em São Paulo, com 
destaque para o comportamento da substância 
no ambiente e sua toxicidade para a saúde huma-
na. “O Ariadne tem a função de auxiliar as pes-
soas não familiarizadas com o tema a encontrar 
informações sobre agrotóxicos”, diz Nardocci.
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A necessidade de desenvolver soluções e siste-
mas inteligentes para conter a deriva – o volume 
de agroquímicos que não atinge a cultura-alvo – 
e que tornem mais eficiente a aplicação de de-
fensivos e o controle de pragas levou à criação da 
Rede de Pesquisa Redagro montada pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
com 10 universidades e o Sindicato Nacional das 
Empresas de Aviação Agrícola (Sindag). Duran-
te quatro anos, os pesquisadores trabalharam no 
projeto “Desenvolvimento da aplicação aérea de 
agrotóxicos como estratégia de controle de pra-
gas agrícolas de interesse nacional”, encerrado 
no início do ano.

“A utilização de tecnologias, ferramentas da 
agricultura 4.0 e sistemas inteligentes de auxílio 
à tomada de decisão para o controle de pragas na 
agricultura tropical tem proporcionado caminhos 
para a segurança alimentar e energética”, pon-
tua o engenheiro de controle e automação Paulo 
Cruvinel, pesquisador da Embrapa Instrumen-
tação, de São Carlos, e coordenador da Redagro. 
De acordo com ele, o resultado desse esforço foi 
a criação de novos métodos, a adaptação de tec-
nologias e o desenvolvimento de estratégias para 
pulverizações mais eficientes.

Um dos estudos mostrou que a adoção de ato-
mizadores rotativos – um tipo de bico pulveriza-
dor – em culturas de soja pode reduzir em torno 
de 80%, em média, a deriva nas aplicações aéreas 
na comparação com os bicos hidráulicos ajustá-
veis, os mais usados em aviões. Outra pesquisa, 
voltada à aplicação de defensivos por tratores-
-pulverizadores, estabeleceu níveis adequados de 
automação para adequar os bicos de pulverização 
e a pressão na barra pulverizadora conforme a 
trajetória do trator, em linha reta ou em curva.

Se a adoção de inovações tecnológicas é um 
meio de racionalizar o uso de agrotóxicos nas 
terras dedicadas à produção de commodities, nas 
lavouras de alimentos que abastecem as feiras do 
país, cultivadas principalmente por pequenos 
produtores, um caminho é estimular o cultivo 
orgânico, isento de defensivos agrícolas. Além 
de minimizar o risco de contaminação, a redu-
ção de agroquímicos pode diminuir a intoxicação 
entre pequenos produtores rurais. Responsáveis 
por 70% dos alimentos consumidos no país, eles 
somam 4,4 milhões de trabalhadores.

EStímUlo à agRoEcologIa
Em discussão na Câmara dos Deputados desde 
2016, o Projeto de Lei nº 6.670/16, que institui 
a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos 
(PNaRA), prevê medidas para fortalecer a pro-
dução de orgânicos, a agricultura agroecológica 
e o controle biológico, técnica que utiliza insetos, 
fungos, vírus e bactérias no combate às pragas 
agrícolas. “O PNaRA é o contraponto ao PL nº 
6.299/02”, afirma o biólogo Fernando Carnei-
ro, membro da Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco) e pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Ceará. “Ele tramita 
lentamente na Câmara. Só recentemente foi ins-
talada uma comissão especial para analisá-lo.”

Outro ponto do PNaRA determina a eliminação 
de isenções tributárias e estímulos financeiros à 
importação, produção e comercialização de agro-
tóxicos. Auditoria realizada pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) estimou que a renúncia fiscal 
com agrotóxicos entre 2010 e 2017 alcançou R$ 9 
bilhões. Como esses produtos são considerados 
insumos agrícolas, as despesas dos produtores 
rurais relativas a eles são passíveis de dedução.

com auxílio de um 
pulverizador costal, 
produtor rural 
lança agrotóxicos 
em plantação  
de hortaliças
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*Reflorestamento, pastagem, floricultura e fumo **Café, grãos, arroz e feijão 
FontE sInDIveg

lavouras campeãs em defensivos no país, em 2017
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A agroecologia, explica Carneiro, defende um 
manejo sustentável das lavouras, incorporando 
na produção questões sociais, políticas, culturais, 
ambientais e éticas. “Esse tipo de prática leva em 
conta as condições de trabalho dos agricultores, a 
compatibilidade das culturas em relação ao ecos-
sistema e o nível de industrialização de todo o 
processo”, diz o pesquisador. Ao mesmo tempo, 
evita o emprego de defensivos agrícolas e fertili-
zantes químicos, e estimula o plantio de orgânicos.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento 
Agropecuário e Cooperativismo, ligada ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, a área destinada ao cultivo de orgânicos deve 
bater recorde este ano, ultrapassando os 750 mil 
hectares de 2016. Essa prática é impulsionada 
em boa medida pela agricultura familiar. Apesar 
do crescimento, os orgânicos representam ape-
nas 1,2% da área plantada do país, o que coloca 
o Brasil como o 13º maior produtor do mundo.

“Entendemos que formas alternativas de pro-
dução são importantes. Tanto a produção con-
vencional quanto a orgânica, desde que bem con-
duzidas, produzem alimentos seguros para o 
consumo. Não somos contra a agroecologia ou a 
produção orgânica, mas precisamos ser realistas. 
Os orgânicos são mais caros e a produtividade é 
mais baixa”, destaca o engenheiro-agrônomo Ma-
rio Von Zuben, diretor-executivo da Associação 
Nacional de Defesa Vegetal (Andef ). “A diferença 

entre os dois modelos é de escala. Para produzir 
a mesma quantidade de orgânicos é preciso um 
aumento significativo da área cultivada – e es-
sa não é uma alternativa por causa do impacto 
ambiental e da degradação das florestas.” Para 
Fernando Carneiro, da Abrasco, é um mito que 
a agroecologia é cara e sem escala. Publicações 
recentes da Agência das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) recomen-
dam que se estimule o sistema, por favorecer a 
economia solidária, priorizar mercados locais e 
apoiar o desenvolvimento regional.

Além disso, uma das formas de reduzir as in-
toxicações nas pequenas propriedades é investir 
na capacitação da mão de obra, de forma que os 
agrotóxicos sejam aplicados com cuidado. “Por 
falta de informação, muitos produtores rurais 
aplicam a substância em doses acima do reco-
mendado e de maneira inadequada para as pra-
gas que pretendem controlar. Daí a importância 
de receberem treinamento adequado”, afirma 
o engenheiro-agrônomo Hamilton Humberto 
Ramos, pesquisador do Centro de Engenharia 
e Automação do Instituto Agronômico (CEA-
-IAC), em Campinas, e coordenador do progra-
ma Aplique Bem, que oferece aos agricultores 
treinamento para uso de agroquímicos. Além do 
risco à saúde, a aplicação incorreta de agrotóxicos 
gera perdas na lavoura e compromete a susten-
tabilidade da agricultura. n Yuri Vasconcelos

avião pulveriza 
pesticidas em plantio 
de cana-de-açúcar no 
interior de são Paulo
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entrevista

o 
pediatra paulistano Antonio Sérgio Petrilli não para 
de buscar tratamentos inovadores e menos agressivos 
do câncer em crianças e adolescentes desde 1978, 
quando partiu para uma temporada no Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center, de Nova York. Havia poucas 
opções terapêuticas no Brasil e em alguns casos eram bastante 
mutiladoras, como as usadas para combater um câncer ósseo 
chamado osteossarcoma, que frequentemente exigia a ampu-
tação de braços e pernas. De volta a São Paulo, ele implantou ou 
adaptou no A.C.Camargo Cancer Center as técnicas de tratamento 
que aprendera nos Estados Unidos, fez mestrado e doutorado 
na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e logo depois 
assumiu o setor de Oncologia Pediátrica do Departamento de 
Pediatria da universidade. Em 1991, decidiu dar um passo além 
de seus deveres clínicos e acadêmicos: aliou-se ao engenheiro 
civil Jacinto Guidolin e à voluntária Lea Della Casa Mingione 
para, juntos, criarem o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Crian-
ça com Câncer (Graacc), uma organização não governamental 
(ONG) planejada com o propósito de ampliar o atendimento. 
Com um corpo crescente de voluntários, profissionais da área da 
saúde e de doadores individuais e empresários, além do apoio da 
Unifesp, o Graacc construiu um hospital na cidade de São Paulo, 
que serve também para o treinamento de médicos da universi-
dade. Em 2017, foram atendidos 3.724 crianças e adolescentes, 
dos quais 406 eram casos novos, e realizadas 35 mil consultas, 
2 mil cirurgias e 19 mil sessões de quimioterapia. 

Antonio Sérgio Petrilli

O médico

Oncologista pediátrico conta como  

construiu e conduz um dos principais 

centros brasileiros de pesquisa e tratamento  

de crianças e adolescentes com câncer

Carlos Fioravanti e ricardo Zorzetto   |    retrAtO Léo ramos Chaves

múltiplo

idade  71 anos

espeCialidade 
Oncologia pediátrica

instituiçãO  
Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) 

FOrmaçãO  
Graduação em medicina 
pela Universidade 
estadual de Campinas 
(Unicamp, 1970),  
mestrado (1987) e 
doutorado (1988) pela 
Unifesp

prOduçãO  
CientíFiCa  
132 artigos científicos
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mente quimioterapia de uma a três ve-
zes por semana, durante 30 ou 40 dias. 
Como nos adultos, o efeito mais signifi-
cativo nas crianças é a queda dos glóbu-
los brancos. Esse é inclusive um efeito 
desejável da quimioterapia. Se o nível de 
glóbulo branco não cai, é porque a dose 
quimioterápica está baixa, indicando que 
a criança e o adolescente têm maior tole-
rância ao remédio. Nesses casos, é neces-
sário aumentar a dosagem da medicação. 
A criança se recupera da quimioterapia 
mais rapidamente que o adulto. 

Como lidar com os pais dos pacientes?
Antigamente, o mais angustiante era 
lidar com um pai ou uma mãe sem ter 
todos os recursos de que precisávamos 
para o tratamento. Hoje, aqui no Graacc, 
sabemos que vamos enfrentar um inimi-
go com o que há de mais moderno no 
mundo em termos de tratamento. Ainda 
assim, é difícil. Para as crianças, explica-
mos por meio de desenhos e com os pais 
mantemos um diálogo constante, com 
informações sobre o tratamento. A rela-
ção com os adolescentes é especial. Eles 
questionam e exigem maior habilidade 
na comunicação. Temos de conquistá-los 
e ganhar sua confiança. Aprendemos que 
não devemos ter pena do doente, mas 
respeito. Enfermeiros clínicos, psicólo-
gos, nutricionistas, professores, médicos 

residentes e oncologistas, todos traba-
lham juntos para motivar o paciente a 
brigar pela sua vida e se envolver com o 
tratamento. É importante que pacientes 
e familiares conheçam a doença e saibam 
como o tratamento é feito. O paciente 
precisa saber que o remédio, às vezes, 
o faz vomitar e ele não conseguirá tra-
balhar, estudar ou fazer o que queria de 
sua vida naquele momento. Atualmente, 
as médias de cura são altas, chegando a 
70%, quando podemos dispor de todos 
os recursos para o tratamento.

Mesmo assim, há um custo emocional 
alto também para o médico, como o de 
ver uma criança morrer...
É importante pensarmos o câncer longe 
da ideia de terminalidade, mas também é 
importante concebermos a morte como 
parte da experiência humana. Muitas 
vezes nossos pacientes têm uma histó-
ria longa com a doença e preparamos o 
caminho e contamos dos remédios que 
não funcionaram. A relação entre o mé-
dico, o paciente e a família é um filme, 
não uma fotografia. O paciente percebe 
o que você sente no olhar, na respiração.

Por que o senhor entrou nessa área?
Porque tive a possibilidade de trabalhar 
na residência com um pediatra de quem 
gosto muito, o Alois Bianchi. Eu o conheci 
no Hospital do Servidor Público Estadual, 
para onde fui depois da graduação e de 
ter prestado um ano de serviço militar na 
Aeronáutica. O Bianchi, além do Servidor, 
trabalhava no A.C.Camargo. Ficava meio 
período em cada hospital. Nunca havia 
pensado em trabalhar com câncer, mas 
em 1974 estive com ele no A.C.Camargo 
e lá iniciei minha formação em oncologia 
pediátrica. Em 1978 conheci a pediatra 
Norma Wollner Steinberg, falecida em 
2017. Ela aceitou que eu fosse estudar no 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 
de Nova York. No Brasil, na época, pouco 
sabíamos sobre o câncer de criança e a 
mortalidade era alta. O A.C.Camargo ti-
nha uma enfermaria grande, com muitas 
crianças, e a mãe não podia ficar junto.

Como era o tratamento?
As primeiras leucemias começaram a ser 
curadas com quimioterápicos no início 
dos anos 1970. O tratamento para tu-
mores sólidos era feito por meio de ci-
rurgia. Para linfomas de intestino, que 
respondem bem à quimioterapia, como 

Formado em 1970 pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), pro-
fessor titular de oncologia pediátrica na 
Unifesp, autor ou coautor de 132 artigos 
científicos, casado e pai de um casal de 
filhos, Petrilli recebeu no início de agos-
to o Prêmio Octavio Frias de Oliveira, 
promovido pelo Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (Icesp), na categoria 
Personalidade de Destaque em Oncolo-
gia. “Ser reconhecido pelos pares, que 
escolhem os premiados, é muito bom”, 
comemorou. Aos 71 anos, Petrilli acom-
panha de perto as novas pesquisas em 
biologia molecular do laboratório chefia-
do pela bióloga Sílvia Toledo, com base 
em um banco com amostras de tumores 
e tecidos, em busca de formas mais efi-
cazes de tratar os tipos de câncer resis-
tentes à quimioterapia e radioterapia. 
Além de professor, supervisor médico e 
diretor técnico na instituição, ele partici-
pa da captação de recursos – em média, 
R$ 60 milhões por ano – para manter o 
hospital do Graacc. Por essa razão, teve 
de apressar o fim da entrevista, conce-
dida em 16 de agosto, para ir ao Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo 
e receber uma doação de R$ 712 mil. O 
dinheiro veio do pagamento de dívidas 
de empresas convertido para instituições 
filantrópicas.

Em que o câncer de criança é diferente 
do de adulto?
Há muitas diferenças. O câncer infantil 
equivale a 3% dos casos de câncer de 
adultos, que se manifesta principalmente 
a partir dos 50 anos. Em crianças a maio-
ria dos cânceres resulta de alterações 
na divisão de células de tecidos ainda 
não amadurecidos e não depende de fa-
tores ambientais. Em adultos, o tumor 
esfolia, sangra e tem marcadores no san-
gue, o que permite que se faça preven-
ção e diagnóstico precoce. Em crianças 
a medida mais eficaz é fazer diagnóstico 
precoce, a partir do exame clínico, que 
detecta, por exemplo, dor de cabeça, dor 
nas pernas e manchas roxas pelo corpo. 

O tratamento também é diferente?
Sim. É baseado em uma quimioterapia 
mais intensa que a do adulto, já que na 
criança o tumor cresce mais rapidamen-
te. No adulto as células se dividem em 
média a cada 30 dias e em crianças, em 
alguns casos, o turn-over é de 48 horas. 
Nas leucemias, a criança recebe inicial-

trabalhamos 
para motivar 
o paciente a  
brigar pela 
sua vida e se 
envolver com 
o tratamento
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veria mais tarde nos Estados Unidos, 
o tratamento ainda era cirúrgico, com 
grandes ressecções da alça intestinal. 
As crianças morriam mais de infecção, 
por causa da quimioterapia e das cirur-
gias, do que de câncer. A mortalidade 
era muito alta, de 85% a 90%. Com re-
cursos próprios, junto de minha esposa 
e filhos, decidi ver como era realizado o 
tratamento nos Estados Unidos. Passei 
um ano no Memorial e conheci as ideias 
novas que começavam a aparecer na on-
cologia pediátrica. Lá conheci o médico 
Gerald Rosen, especialista em tumores 
ósseos, e comecei a me interessar pela 
carreira científica. Antes de voltar ao 
Brasil fui para o MD Anderson Cancer 
Center, em Houston, no Texas. Ali, com 
Norman Jaffe, aprendi a terapia intra-
-arterial para osteossarcoma. Estavam 
começando a fazer cirurgias conserva-
doras de membros, com quimioterapia 
pré-operatória para reduzir o tamanho 
do tumor antes da cirurgia. Os médicos 
deixavam um cateter bem próximo do 
tumor e injetavam a medicação, necro-
sando o tumor. Antes dessa técnica, era 
necessário tirar o osso inteiro ou ampu-
tar a perna, como era feito no Brasil. Nos 
Estados Unidos, usavam cateteres sofis-
ticados e depois jogavam fora, porque 
não podiam reutilizá-los. Fiquei amigo 
do médico radiologista que fazia o ca-
teterismo e perguntei: “Tem problema 
guardar esses cateteres? Pretendo co-
meçar a fazer isso lá no Brasil”.

Como foi a volta ao Brasil?
Começamos a fazer os protocolos de tra-
tamento de leucemias e linfomas usados 

nos Estados Unidos, a treinar as equipes 
e a adaptar as técnicas. No início, para a 
terapia intra-arterial para osteossarco-
ma, com os cateteres que nos mandavam 
dos Estados Unidos e reesterilizávamos, 
usávamos cisplatina, uma droga muito 
mais acessível; os remédios que usavam 
nos Estados Unidos eram muito caros. 
Com os médicos Jacyr Quadros e El-
vira Côrtes, usávamos uma bombinha 
de infusão para injetar a medicação na 
artéria, e o tumor diminuía. Como na 
época o A.C.Camargo não tinha ortope-
dista para fazer os procedimentos com 
os cateteres, combinamos com Helio 
Consentino, da Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo, e com Valter Penna 
para iniciar a quimioterapia intra-arte-
rial para osteossarcoma. Esses foram 
meus primeiros casos de câncer ósseo. 
Em seguida chegaram os ortopedistas 
Reynaldo Gracia, da Escola Paulista de 
Medicina [atual Unifesp], e Olavo Pires 
de Camargo, da USP [Universidade de 
São Paulo]. Formamos o primeiro grupo 
brasileiro de tratamento de osteossarco-
ma, com ortopedistas, patologistas, on-
cologistas e radiologistas. Deixamos de 
indicar a amputação para todos os casos; 
pelo menos 60% dos pacientes conser-
vavam a perna. Com essas mudanças, 
as curvas históricas de sobrevida foram 
de 15% a 20% para 50%. Hoje, usamos 
metotrexato e aumentamos a sobrevi-
da para 65%. Com o desenvolvimento 
da cirurgia ortopédica oncológica, foi 
possível empregar soluções biológicas, 
utilizando o próprio osso saudável do 
paciente, que é colocado no lugar do 
osso retirado. 

Há outros grupos que trabalham na 
mesma área?
Em São Paulo há grupos fortes e muito 
atualizados em osteossarcoma em vários 
hospitais. Dizemos que, antes do aumen-
to da sobrevida, as próteses não davam 
tanta complicação porque os pacientes 
morriam antes. Agora, com o tratamen-
to quimioterápico muito mais intensivo, 
a vida útil das próteses é menor que a 
sobrevida dos doentes. O paciente vive 
mais e a prótese tem de ser trocada.

Por que fez pós-graduação depois de 
toda essa experiência?
Meu sonho era fazer mestrado e douto-
rado para poder ensinar. Eu trabalhava 
no A.C.Camargo quando comecei a pós-
-graduação na Escola Paulista, em 1984. 
Ao terminar o doutorado, em 1989, surgiu 
a possibilidade de trabalhar com onco-
logia pediátrica na universidade. Ha-
via apenas três leitos no nono andar do 
Hospital São Paulo [ligado à Unifesp] e 
brigávamos muito contra as condições da 
enfermaria, porque às vezes as crianças 
não tinham pijama nem remédio. Como 
já tinha feito muito no A.C.Camargo, em 
1990, na Unifesp, pensei: “Vamos come-
çar de novo aqui”. Hélio Egydio Noguei-
ra, na época diretor-superintendente do 
Hospital São Paulo, nos ajudou muito 
nesse começo. Jacinto Guidolin, pai de 
um paciente meu, foi fundamental; ele 
era engenheiro civil e foi presidente do 
Graacc de 1991 a 2001. Lea Della Casa 
Mingione era voluntária do A.C.Camargo 
e a convidei para vir para cá. Ela, Jacin-
to e eu começamos o Graacc, em 1991. 
Logo depois chegaram dois oncologistas 
pediátricos, Flavio Luisi e Nasjla Saba, 
e uma enfermeira, Carla Dias. Em 1992, 
alugamos uma casa para a oncologia pe-
diátrica, ocupávamos apenas a parte de 
baixo, a outra metade era da nefrologia. 
Era uma situação bem precária, mas co-
meçaram a vir voluntários e pais de pa-
cientes para nos ajudar.

Como se organizaram nesse começo?
Vimos que primeiramente tínhamos de 
saber o que queríamos: um lugar para 
tratar pacientes. Explicávamos aos po-
tenciais doadores que havia professores e 
vários profissionais do setor de oncologia 
do Departamento de Pediatria da Escola 
Paulista e só não tínhamos lugar nem re-
cursos para tratar as crianças. Em outra 
viagem aos Estados Unidos, em 1988, vi-
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Banco de amostras de tumores do Graacc, usado para melhorar atuais tratamentos
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sitei várias instituições de tratamento de 
câncer infantil e gostei do Hospital Saint 
Jude Children’s Research Hospital, em 
Memphis, no Tennessee. Eles têm uma 
organização que capta recursos, que é o 
que fazemos hoje. Nossa forma de fun-
cionamento foi inspirada no que vi por 
lá. Criamos o Graacc como uma organi-
zação não governamental.

Quais as vantagens de ser uma ONG?
Como Graacc, havia mais facilidade pa-
ra receber as doações e prestar contas, 
porque ninguém queria doar para uma 
universidade e saber que o dinheiro po-
deria ser distribuído para outros setores, 
igualmente necessitados. Vencemos al-
gumas barreiras e conseguimos o certi-
ficado do CNAS, o Conselho Nacional de 
Assistência Social, o que nos permitiu 
pedir a doação e dar o recibo em nome 
do Graacc. Batemos à porta do Banco 
Itaú, Telefônica, Shopping Eldorado, 
Fundação Safra e outras empresas, para 
captar recursos, por meio de pessoas que 
eram conhecidas por causa de pacien-
tes e outras que foram chegando; um foi 
abrindo a porta para os outros. E assim 
compramos três casas na Vila Mariana 
[zona sul de São Paulo], antes de pensar-
mos no primeiro de nossos dois prédios 
atuais. Um pessoal importante foi o da 
Fundação Orsa, cujo diretor, Sérgio Amo-
roso, é o presidente de nosso conselho. 
Para a primeira reunião, ele convidou 
Jacinto e eu e marcou para uma Quinta-
-feira Santa às 17 horas. Atravessamos a 

cidade com um trânsito horrível, véspe-
ra de feriado. Depois ele contou que era 
para ver se iríamos mesmo. Ele pagou 
três andares de nosso primeiro prédio, 
ao lado deste em que estamos.

O senhor mesmo ia às reuniões com os 
empresários?
Sim. Tinha de largar o que estava fazendo 
para explicar nossos planos. As empresas 
e instituições gostavam de ouvir os vo-
luntários, que são quem abrem as portas, 
mas o médico reforçava, explicando o 
que precisávamos. Em essência, quería-
mos espaços adequados para ampliar as 
chances de cura do câncer de crianças e 
jovens. Era estratégico ir junto, porque 
assim pude participar do projeto inteiro. 
Alguns serviços que colocavam só o vo-
luntário para buscar recursos se torna-
ram em geral hospitais essencialmente 
assistenciais, com pouca inovação. Ao 
mesmo tempo, em 1993, estávamos en-
trando no McDia Feliz [dia em que parte 
da renda líquida da venda de sanduíches 
do McDonalds é direcionada para insti-
tuições de combate ao câncer infantil]. 
No primeiro ano ganhamos perto de R$ 
100 mil. Chegamos ao McDonald’s por 
meio do Benjamin Kopelman [na épo-
ca professor de pediatria da Unifesp], 
que conhecia um diretor que trabalha-
va lá. Vieram ver e gostaram. Uma vez 
o Gregory Ryan [1950-2017], presidente 
do McDonalds, veio fazer a entrega de 
um cheque. Estávamos construindo um 
hospital, ainda pequeno, e falei: “Nos-

so sonho é ter um prédio para abrigar o 
hospital”. Ele perguntou: “Mas por que 
você não sonha?”. Depois de um tempo, 
quando ele voltou, ao ver o prédio, falou: 
“Só não sabia que você tinha sonhado 
tão alto”. Na época o Renato Kherlakian, 
criador da marca de roupas Zoomp, pro-
movia desfiles cuja arrecadação vinha pa-
ra o Graacc; eu era pediatra da filha dele. 
Andre Guper foi fundamental no desen-
volvimento do projeto do hospital. Nun-
ca teríamos alcançado tanto sem a visão 
dos empresários, que, além das doações, 
fizeram o planejamento estratégico. Eu 
não teria cabeça para fazer aquilo – eles 
ajudaram no controle de custos e gastos. 
Ao mesmo tempo, nosso voluntariado 
começou a se envolver mais e cresceu. 
Hoje temos perto de 600 voluntários, que 
trabalham em média quatro horas por 
semana. Muitas pessoas ajudam muito. 
E assim formamos o tripé empresariado, 
voluntariado e universidade. 

Como está a ligação com a Unifesp?
Renovamos o acordo em 2017. O terre-
no em que construímos este prédio é do 
Graacc e foi comprado com os recursos 
captados com as doações. Assim pode-
mos ter autonomia. Quando o primeiro 
prédio ficou pronto, em 1998, forma-
mos um conselho administrativo, com 
empresários, intelectuais e voluntários. 
O Graacc convidou o Departamento de 
Pediatria da Unifesp, sem prejuízo da 
autonomia financeira, para fazer a opera-
cionalização tecnocientífica do hospital. 
Foi um convênio absolutamente acadê-
mico, com ensino, pesquisa e assistência. 
O acordo é que o chefe do Setor de On-
cologia da universidade seria o diretor 
técnico da instituição. Ele salvaguardaria 
a marca da Unifesp dentro do Graacc. A 
universidade permitiu que usasse sua 
marca e o Graacc passou a ser o Setor 
de Oncologia Pediátrica da Unifesp. O 
docente poderia trabalhar no Graacc 
como se estivesse na universidade. Os 
alunos e os médicos residentes também 
atuam aqui. Temos um programa com a 
Pró-reitoria de Extensão, com residência 
multidisciplinar. Formamos sete onco-
logistas pediátricos por ano. Eles fazem 
dois ou três anos de pediatria e depois 
mais três aqui. Já formamos perto de 190 
médicos residentes, alguns permane-
ceram aqui e outros voltaram para seus 
estados. Sou docente, diretor técnico e 
participo da captação de recursos.

Jacinto Guidolin (à esq.), Petrilli e Sérgio Amoroso, no início das obras do hospital do Graacc, em 1998  
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Quais os próximos passos do Graacc?
Uma das prioridades para os próximos 
anos é ampliar o trabalho em genética. 
A bióloga Sílvia Toledo, que dirige nos-
so laboratório de pesquisa molecular, 
está coordenando um projeto para exa-
minarmos as mutações genéticas mais 
frequentes em 500 pacientes com tu-
mores no sistema nervoso central, leu-
cemias e retinoblastomas. Já recebemos 
um sequenciador e vamos trabalhar com 
a equipe do Children’s Hospital, da Uni-
versidade da Califórnia em Los Angeles, 
que verá as mutações mais frequentes 
deles e nós, as nossas. É um projeto or-
çado em R$ 2,5 milhões, financiados por 
doadores privados. Vamos usar nosso 
banco de tumores, que tem cerca de 10 
mil amostras de sangue e fragmentos 
de tecidos. Esse material é moeda de 
ouro para o que vai ser feito daqui pa-
ra a frente, a medicina de precisão, que 
é hoje mais usada com adultos do que 
com crianças. A maioria dos cânceres 
de crianças é geneticamente mais sim-
ples que os dos adultos e pode ser tra-
tada com quimioterapia, radioterapia e 
cirurgia. Mas para alguns tipos, como o 
tumor cerebral e ósseo, que apresentam 
menor sobrevida que outros, precisamos 
de estudos mais aprofundados. Quere-
mos entender melhor o surgimento e a 
evolução do câncer em cada paciente e 
ajustar o tratamento de acordo com as 
alterações genéticas que detectarmos. 

Pensa em alguém para substituí-lo no 
Graacc?
Já comuniquei ao nosso conselho que no 
dia 23 de dezembro de 2021, daqui a três 
anos e pouco, vou me afastar. Farei 75 
anos, vou deixar a universidade e estou 
me preparando para passar o boné, com 
muita alegria. Não é bom ficar além do 
que se deve. Não existe serviço ou insti-
tuição cuja qualidade não caiu quando 
o chefe não saiu na hora certa. Quem 
fica mais do que devia só estraga o que 
fez. Estou preparando quatro pessoas e 
o conselho decidirá quem vai ficar. Até 
lá vou manter o trabalho, a liderança e a 
vontade de acordar cedo. Ainda tem mui-
ta coisa para fazer. Já comecei a me afas-
tar. Hoje vou ao meu consultório quatro 
dias por semana, faço pilates, ando no 
parque. Depois que sair, se a cabeça es-
tiver boa, penso em dedicar mais tempo 
ao consultório e ajudar outras pessoas a 
criar projetos similares ao do Graacc. n

Qual é a participação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Graacc?
Em 2017, o SUS respondeu por 85% dos 
atendimentos e gerou uma receita de R$ 
15 milhões. Os convênios privados, com 
15% dos pacientes, renderam R$ 16 mi-
lhões. Vamos fazer mais dois andares de 
internação no prédio onde estamos para 
aumentar a participação dos convênios 
para 25% a 30%, o que deve aumentar a 
receita operacional. Nossa despesa anual 
é de R$ 94 milhões. Quase sempre co-
meçamos o ano com um déficit de R$ 
64 milhões, mas estamos equilibrados 
porque investimos nesse modelo de bus-
car dinheiro na sociedade civil. A cap-
tação por doadores é de R$ 81 milhões, 
mas cada real arrecadado custa R$ 0,25, 
porque temos 100 pessoas trabalhando 
nisso atualmente, chefiadas pela Tammy 
Allensdorf. O Graacc tem um cadastro de 
cerca de 319 mil pessoas físicas e empre-
sas ativas, com uma média mensal de 98 
mil doadores e quantias que vão de R$ 5 
a R$ 1.000. Conseguimos recursos tam-
bém com campanhas e eventos, como o 
McDia Feliz, emendas governamentais e 
doações, como a do Tribunal de Justiça, 
que vou receber agora à tarde.

Como está o tratamento do câncer in-
fantil hoje no país?
Como a mortalidade por diarreia, me-
ningite, sarampo e outras doenças in-
fectocontagiosas caiu muito nas últimas 
décadas, o câncer tornou-se a principal 
causa de morte entre 1 e 19 anos de ida-
de. Isso ocorre nos Estados Unidos e em 
outros países mais desenvolvidos. A pre-
valência de câncer infantil é de 16 para 
cada 100 mil crianças, entre 1 e 19 anos. 
São cerca de 12 mil casos novos por ano; 
a maior parte é atendida nos diversos 
centros públicos país afora e 25% a 30% 
têm seguro-saúde. No Graacc, a sobre-
vida de cerca de 6 mil crianças de 0 a 10 
anos que atendemos de 1991 a 2015 é de 
74% em cinco anos e de 71% em 10 anos. 
É um resultado de país desenvolvido.

Como é a situação geral?
Há centros de atendimento ótimos em 
São Paulo, como o Itaci, do HC da USP, 
o Centro Boldrini, em Campinas, Hos-
pital de Amor, em Barretos. Há outros 
no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, 
Brasília e Curitiba. Mas muitas crianças 
ainda ficam sem atendimento. A sobre-
vida nacional está em torno de 50%, mas 

não temos certeza sobre esse número. O 
Ministério da Saúde identifica os casos 
principalmente por meio dos atestados 
de óbito, estimando a sobrevida a partir 
da mortalidade. Não conseguimos dados 
numéricos seguros porque existe um 
número grande que morre e é notifica-
do como causa desconhecida. Essa rea-
lidade vem mudando. Nos últimos anos 
está diminuindo o número de mortes de 
origem não definida e aumentando o 
registro de casos de crianças com cân-
cer. Recentemente, fui para Belém, no 
Pará, e conheci o Hospital Oncológico 
Infantil Octávio Lobo, planejado por ex-
-residentes do Graacc. É uma parceria 
público-privada, que funciona com um 
contrato com o governo estadual. Es-
tão no terceiro ano de funcionamento. 
No início esperavam 70 casos novos por 
ano e já estão com 170. Estão chegando 
crianças de toda parte da região Norte. É 
uma população de lugares distantes, que 
antes falecia na floresta de convulsões e 
outras causas e não tinha acesso a uma 
tomografia para diagnosticar um tumor 
cerebral. A curva de sobrevida pode não 
mudar logo, porque ainda está entrando 
gente no sistema, em estágio avançado, 
mas em algum tempo vai melhorar.

O câncer 
tornou-se a 
principal 
causa de 
morte entre 
1 e 19 anos  
de idade
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Artistas utilizam 

ferramentas da 

ciência para criar 

obras e instalações 

E
xemplares de livros que tratam 
do empreendimento humano 
em dominar a natureza, como 
De natura deorum, do orador 
romano Cícero (106 a.C.-43 

a.C.), servem de banquete a uma colônia 
de fungos da espécie Physarum polyce-
phalum, um tipo de bolor amarelado. 
O avanço do fungo sobre as páginas é 
registrado por uma câmera conectada 
a um sistema de visão computacional e 
alimenta um algoritmo de inteligência 
artificial que, paralelamente, corrompe 
um banco de dados: o resultado é que 
os fungos parecem “comer” lentamen-
te também documentos digitais. Toda a 
atividade, divulgada em uma conta do 
Twitter, faz parte da instalação artística 
Culturas degenerativas, em exposição 
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até 23 de setembro no Brighton Digital 
Festival, na Inglaterra. “A manipulação 
de organismos vivos ou de algoritmos 
permite à arte propor discussões es-
téticas e conceituais com base em co-
nhecimentos e modos de fazer do nosso 
tempo”, afirma o artista brasileiro Cesar 
Baio, coautor da obra com o The League 
of Imaginary Scientists (Lois), um cole-
tivo de arte sediado nos Estados Unidos. 

Professor do Instituto de Artes da 
Uni versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Baio atua em uma área 
transdisciplinar conhecida como arte-
ciência, que ganhou notoriedade recente 
e usa metodologias, equipamentos ou 
conceitos científicos não só como ferra-
mentas no processo de criação artística, 
mas também como formas de expres-

são. Baio também é um dos fundadores 
do Laboratório de Pesquisa em Arte, 
Ciência e Tecnologia da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), que desde 2015 
promove projetos desse tipo. “Trata-se 
de uma estrutura que agrupa pesqui-
sadores de várias áreas, como filosofia, 
biologia e computação, interessados em 
articular diferentes campos do conhe-
cimento”, diz. 

A criação do laboratório, conta ele, 
foi inspirada em iniciativas como o La-
boratório Symbiotica, da Universidade 
do Oeste da Austrália, criado em 1996 
pelo designer finlandês Oron Catts, co-
nhecido por utilizar células-tronco e o 
cultivo de tecidos vivos como matéria-
-prima para suas obras. “Mesmo estando 
inserido em uma universidade intensiva 

Arte sintetizada  
em laboratório
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em pesquisa, o Symbiotica tem liberdade 
para promover trabalhos artísticos inde-
pendentes”, disse Catts à Pesquisa FA-
PESP. “Artistas podem fazer residência 
em outros laboratórios da universidade 
e ter acesso aos mesmos equipamentos 
e recursos tecnológicos utilizados por 
qualquer pesquisador da instituição. É 
uma maneira de libertar essas ferramen-
tas das agendas um tanto restritas da 
ciência e das engenharias para serem 
utilizadas em contextos culturais mais 
críticos”, observa.

No Brasil, experiências semelhantes 
vêm surgindo, como mostra um estudo 
publicado em junho na revista Ciência e 
Cultura, ao traçar um panorama da pro-
dução acadêmica brasileira na área de 
arteciência. “Com base em dados ex-

traídos da Plataforma Lattes e do Goo-
gle, identificamos 131 pesquisadores que 
atuam nesse campo no Brasil”, conta o 
farmacêutico e coreógrafo João da Sil-
veira, pesquisador visitante da Univer-
sidade Harvard, nos Estados Unidos, e 
autor do artigo. Desse total, foram ana-
lisados 51 perfis, considerados os mais 
relevantes em termos de produção  
científica. Examinaram-se aspectos co-
mo os locais e áreas de formação acadê-
mica e de atuação profissional e o gêne-
ro dos pesquisadores. De acordo com o 
estudo, entre os 51, a maior parte é de 
mulheres (31). A maioria dos pesqui-
sadores analisados (66,7%) trabalha na 
região Sudeste – ante 11,8% no Centro-
-Oeste, 9,8% no Sul, 9,8% no Nordeste e 
2% na região Norte.

Um dos grupos identificados pelo es-
tudo está concentrado no Núcleo de Arte 
e Novos Organismos (Nano), instala-
do em 2010 na Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ). “Nossos projetos lidam com 
organismos vivos e sistemas artificiais”, 
explica o artista Guto Nóbrega, coorde-
nador do Nano, onde investiga formas de 
produzir arte a partir de atividades das 
plantas. Em um de seus projetos mais 
destacados, BOT_anic, uma planta co-
nhecida como jiboia (Epipremnum Pin-
natum) é monitorada e orienta os movi-
mentos de um pequeno robô. “Quando 
uma pessoa respira perto da planta, há 
variações eletrofisiológicas na superfí-
cie das folhas captadas por sensores. Os 
sinais elétricos acionam os motores do 

em Culturas degenerativas 
(à esq.), fungos avançam 
sobre livros (acima) e 
corrompem textos digitais 
que tratam do controle  
da natureza por humanos

Arte sintetizada  
em laboratório
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robô, que se movimenta em direção à 
pessoa”, explica Nóbrega, que quis sus-
citar questionamentos sobre a sensibi-
lidade das plantas e a relação entre hu-
manos e máquinas. 

Não é raro que museus de história 
natural, planetários e jardins botâni-
cos abriguem exposições com imagens 
e ilustrações produzidas por artistas e 
pesquisadores. Um exemplo é o cole-
tivo ArtBio, que desde 2014 promove 
a Mostra de Arte Científica Brasileira, 
com fotografias feitas com microscópios. 
“Ciência e arte são linguagens que des-
vendam véus e mistérios. Cada obra da 
mostra se abre ao espectador não como 
uma certeza absoluta, mas como ambi-
guidade no ato da contemplação”, diz o 
designer De Aquino, um dos organiza-
dores da mostra. A relação entre arte e 
ciência, contudo, não se limita a inicia-
tivas de divulgação científica, observa 
Martin Grossmann, professor da Escola 
de Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo (ECA-USP). “Campos fo
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na obra BOT_anic, 
uma planta 
controla os 
movimentos de 
um pequeno  
robô que interage  
com o público  

de fronteira como biotecnologia e inteli-
gência artificial têm chamado a atenção 
de artistas e pesquisadores interessados 
em explorar novas possibilidades esté-
ticas”, afirma Grossmann.

o s pesquisadores que atuam nessa 
intersecção se queixam da difi-
culdade em conseguir financia-

mento para seus projetos. “Nas agências 
de fomento não existe uma área ou su-
bárea específica para pesquisas situadas 
nas relações entre arte e ciência e, por 
isso, é mais difícil articular uma avalia-
ção adequada para esse tipo de projeto”, 
explica o artista visual e curador Pablo 
Gobira, professor do Programa de Pós-
-graduação em Artes da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (UEMG), um dos 
fundadores, em 2013, do Laboratório de 
Poéticas Fronteiriças. Para ele, um traço 
comum entre artistas que atuam em ar-
teciência é o esforço para que o público 
tenha acesso a reflexões próprias da ar-
te – o que nem sempre é viável. “Hoje é 

possível fazer um desenho em uma pla-
ca de Petri utilizando microrganismos 
geneticamente modificados, mas não 
significa que qualquer experimentação 
estética resulte em arte”, pondera Gobi-
ra. Segundo ele, os processos artísticos 
envolvem não apenas a criatividade, mas 
os conceitos integrados à obra.  

A articulação da ciência com a arte está 
longe de ser novidade – os dois campos 
caminhavam juntos no passado. Leonar-
do da Vinci (1452-1519) e Michelange-
lo Buonarroti (1475-1564) produziram 
grandes obras de anatomia de interesse 
científico. “A utilização da matemática 
e da geometria ajudou a revolucionar a 
representação da perspectiva em obras 
de arte na Renascença”, ressalta Gross-
mann. A partir da virada do século XIX 
para o XX, novas técnicas, como a foto-
grafia, proporcionaram campos de ação 
inéditos para a arte.

Desde então, outras áreas do conheci-
mento, como as engenharias, tornaram-
-se não apenas fontes de inspiração, mas 
passaram a emprestar métodos de traba-
lho aos artistas, como escreveu Cristina 
Barros Oliveira, pesquisadora do Insti-
tuto de História da Arte da Universida-
de Nova de Lisboa, em artigo publicado 
em 2015. Artistas como o francês Mar-
cel Duchamp (1887-1968) abriram cami-
nho para a experimentação com novos 
materiais. Sua obra O grande vidro, de 
1915, constituída de duas chapas de vidro 
imensas – nas quais fios de chumbo, óleo 
e verniz são usados na composição –, é 
um marco, observa Grossmann. Acredi-
ta-se que o primeiro artista a usar orga-
nismos vivos em uma exposição tenha 
sido o fotógrafo Edward Jean Steichen 
(1879-1973), de Luxemburgo. Ele cruzou 
diferentes espécies de plantas do gênero 
Delphinium, resultando em novas varie-
dades, que foram exibidas no Museu de 
Arte Moderna (MoMA) de Nova York.

Em meados da década de 1990, avan-
ços da biotecnologia deram origem à 
bioarte, um movimento artístico inspira-
do em técnicas da engenharia genética. 
“Manipular a vida tornou-se uma nova 
forma de criação estética”, afirma o ar-
tista brasileiro Eduardo Kac. Radicado 
há 30 anos nos Estados Unidos, onde dá 
aulas na School of the Art Institute of 
Chicago, Kac ganhou notoriedade em 
1997, quando implantou um microchip 
no próprio corpo como parte de um ex-
perimento artístico batizado de Cápsula 

1



PEsQUisa faPEsP 271 z  37

Cianobactérias 
povoam placas  
de computador em 
instalação exibida 
por Hideo Iwasaki e 
Oron Catts em 2010

para explorar o espírito crítico sobre o 
que é a vida”, afirma Iwasaki. Em 2010, 
ele e Catts, do Laboratório Symbiotica, na 
Austrália, criaram um projeto chamado 
Biogenic timestamp, no qual trabalharam 
com uma cultura de cianobactérias, que 
obtêm energia por fotossíntese. As algas 
foram aplicadas sobre uma placa de com-
putador, que vem sofrendo a ação desses 
organismos até hoje. 

Segundo os criadores, as colônias se 
instalam nas superfícies metálicas do 
hardware, em uma representação sobre 
a integração entre seres vivos e tecno-
logias. “A abordagem estética é uma das 
maneiras de explorar os limites entre 
o conhecimento científico e noções de 
vida. Materiais biológicos são meios in-
teressantes para propor essa discussão, 
mas o mais importante são os conceitos 
filosóficos e éticos vinculados à obra”, 
diz Iwasaki. n

za. Percebi que aquilo tinha potencial 
artístico”, recorda Marta, que fez um 
estágio no laboratório do pesquisador. O 
procedimento, segundo ela, não agride as 
borboletas, pois não existem terminações 
nervosas nas asas. O objetivo, diz Marta, 
era questionar o conceito de natural ver-
sus artificial. Ela recorda que, em uma 
das reuniões com a equipe de Brakefield, 
se discutiu por que o trabalho deles era 
ciência e o dela arte, se a matéria-prima 
era a mesma. “O que determina o meu 
trabalho ser arte não é o tipo de material 
que uso, e sim as questões que levanto 
com minhas obras.”

Mas muitas vezes o cientista e o artista 
coexistem na mesma pessoa, como é o ca-
so do biólogo e bioartista japonês Hideo 
Iwasaki, coordenador do Laboratory for 
Molecular Cell Network & Biomedia Art 
da Universidade Waseda, em Tóquio. Es-
tudando há anos a formação de padrões 
de cianobactérias, também conhecidas 
como algas azuis, Iwasaki decidiu incor-
porar seu objeto de pesquisa às obras que 
produz. “Desenvolvo tanto a prática ar-
tística quanto as investigações científicas 

Artigo científico
sILVeIrA, J. r. A. et al. Arteciência: um retrato acadêmico 
brasileiro. Ciência e Cultura. on-line. v. 70, n. 2. 2018. 

do tempo. Em 2000, o artista surpreen-
deu ao criar, com a colaboração de cien-
tistas do Instituto Nacional de Pesquisa 
Agronômica da França, uma coelha albi-
na, chamada Alba, que emitia luz verde 
quando submetida à luz azul – os pesqui-
sadores haviam introduzido em células 
reprodutivas de sua mãe um gene que 
produz uma proteína verde fluorescente, 
a GFP, extraída de um tipo de água-viva. 
“Meu objetivo era criar um ser vivo que 
nunca existiu na natureza”, diz Kac. A 
obra gerou controvérsias e motiva de-
bates sobre os limites da manipulação 
genética e da própria arte até hoje.

Em um manifesto publicado no ano 
passado, Kac e outros artistas delimitam 
a bioarte como uma forma de expressão 
artística que utiliza como ferramentas 
proteínas, tecidos vivos e DNA. A artis-
ta portuguesa Marta de Menezes, uma 
das signatárias do manifesto, alerta que 
a bioarte não tem como objetivo enalte-
cer a biotecnologia. “A arte pode levantar 
questionamentos sobre se determinada 
técnica deve ser empregada ou não e 
também discutir aspectos éticos em jo-
go”, afirma Marta. Em trabalhos recentes 
ela explora a ferramenta de edição de 
genes CRISPR-Cas9, que tem potencial 
para corrigir defeitos genéticos associa-
dos a doenças.

a artista começou a trabalhar nes-
sa área no final dos anos 1990, 
quando, ainda na graduação em 

artes plásticas na Universidade de Lis-
boa, começou a pintar telas que reme-
tiam a temas da biologia, como neurô-
nios e células embrionárias. O casamento 
com um imunologista e a amizade com 
cientistas a levaram a se interessar pelos 
trabalhos realizados em laboratórios de 
biologia. “Comecei a escrever para pes-
quisadores pedindo que me aceitassem 
como residente em seus laboratórios”, 
conta Marta, que estreou em 2000 com 
a instalação Nature?, uma grande estu-
fa que serviu de hábitat para borbole-
tas vivas, inspirada em uma pesquisa do 
biólogo holandês Paul Brakefield sobre 
os fatores que afetavam a formação dos 
padrões das asas de borboletas.  

O grupo de Brakefield havia desenvol-
vido uma técnica, que não envolve ma-
nipulação de genes, capaz de modificar 
o padrão das asas ainda no casulo. “As 
borboletas manipuladas apresentavam 
padrões nunca antes vistos na nature-
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Investimento em pesquisa ampliou a 

produtividade da agricultura paulista e gerou 

retorno econômico para a população

FINANCIAMENTO y

Recompensa 
no prato

U
m estudo sobre os efeitos dos 
investimentos em capital hu-
mano na agropecuária do es-
tado de São Paulo mostrou que 

cada R$ 1 aplicado em pesquisa e desen-
volvimento (P&D), educação superior e 
extensão rural resultou em um retorno 
de R$ 12 para a economia paulista, por 
meio de um crescimento da produtivi-
dade. O trabalho, liderado por pesqui-
sadores da Universidade de São Paulo 
(USP), debruçou-se sobre a contribuição 
de instituições que financiam, geram e 
disseminam conhecimento de interesse 
desse setor produtivo. No caso dos in-
vestimentos da FAPESP, o levantamento 
indicou que os recursos destinados pela 
Fundação a bolsas, projetos de pesquisa e 
infraestrutura nos campos da agronomia 
e agricultura produziram um retorno de 
R$ 27 para cada R$ 1 aplicado, desem-
penho só superado pelas universidades 
públicas que formam mão de obra espe-
cializada para a agricultura, com R$ 30 
restituídos para cada R$ 1 gasto.

Os dados foram divulgados no livro 
recém-lançado Contribuição da FAPESP 
ao desenvolvimento da agricultura no es-

tado de São Paulo, que reúne as conclu-
sões de um projeto de pesquisa realiza-
do entre 2013 e 2018. “Hoje se diz com 
frequência que o agronegócio sustenta 
a economia brasileira em meio à crise. 
Isso é o resultado de investimentos em 
pesquisa e de políticas públicas de longo 
prazo, mantidas de forma razoavelmente 
consistente pelas instituições públicas 
do estado de São Paulo nos últimos 60 
anos”, afirma o economista Alexandre 
Chibebe Nicolella, pesquisador da Fa-
culdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto (Fearp), 
da USP, que coordenou a pesquisa com 
o agrônomo e economista Paulo Cidade 
de Araújo, da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP, 
morto em 2016 aos 84 anos. Em relação 
aos recursos aplicados pelos institutos 
estaduais dedicados à pesquisa em agri-
cultura, como o Agronômico (IAC) e o 
de Tecnologia de Alimentos (Ital), e as 
unidades paulistas da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
o retorno econômico foi de R$ 20 por 
real investido. Para investimentos em 
extensão rural, que levam assistência e 
informações técnicas aos produtores, o 
retorno por real executado foi de R$ 11.

O agronegócio paulista movimentou 
em 2017 R$ 267,9 bilhões, o equivalente 
a 13,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do estado. Nos últimos anos, houve uma 
marcante expansão do setor sucroalcoo-
leiro em São Paulo – os canaviais ocu-
pavam, em 2013, 23% dos 24 milhões de 
hectares (ha) do estado, ante 12% de 10 
anos antes. A produtividade da cultura 
cresceu de 80 mil para 90 mil quilos por 
ha ao longo da primeira década deste sé-
culo. São Paulo também concentra 72% 
da produção de laranja do país. O suco 
de laranja, contudo, representa apenas 
cerca de 3% do PIB agroindustrial pau-
lista, observou o agrônomo e economista 
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, 
professor da Esalq-USP, que também 
participou do estudo. “No caso da laran-
ja, há uma pequena agregação de valor à 
matéria-prima. A indústria transforma 
um valor de R$ 1,66 bilhão da produção 
da laranja em R$ 1,97 bilhão de suco, o 

Fabrício Marques

038-040_rel agricultura_271.indd   38 11/09/18   11:36



pESQUISA FApESp 271 z  3938 z  SETEMBRO DE 2018

Investimento em pesquisa ampliou a 

produtividade da agricultura paulista e gerou 

retorno econômico para a população

FINANCIAMENTO y

Recompensa 
no prato

U
m estudo sobre os efeitos dos 
investimentos em capital hu-
mano na agropecuária do es-
tado de São Paulo mostrou que 

cada R$ 1 aplicado em pesquisa e desen-
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Contabilidade de Ribeirão Preto (Fearp), 
da USP, que coordenou a pesquisa com 
o agrônomo e economista Paulo Cidade 
de Araújo, da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP, 
morto em 2016 aos 84 anos. Em relação 
aos recursos aplicados pelos institutos 
estaduais dedicados à pesquisa em agri-
cultura, como o Agronômico (IAC) e o 
de Tecnologia de Alimentos (Ital), e as 
unidades paulistas da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
o retorno econômico foi de R$ 20 por 
real investido. Para investimentos em 
extensão rural, que levam assistência e 
informações técnicas aos produtores, o 
retorno por real executado foi de R$ 11.

O agronegócio paulista movimentou 
em 2017 R$ 267,9 bilhões, o equivalente 
a 13,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do estado. Nos últimos anos, houve uma 
marcante expansão do setor sucroalcoo-
leiro em São Paulo – os canaviais ocu-
pavam, em 2013, 23% dos 24 milhões de 
hectares (ha) do estado, ante 12% de 10 
anos antes. A produtividade da cultura 
cresceu de 80 mil para 90 mil quilos por 
ha ao longo da primeira década deste sé-
culo. São Paulo também concentra 72% 
da produção de laranja do país. O suco 
de laranja, contudo, representa apenas 
cerca de 3% do PIB agroindustrial pau-
lista, observou o agrônomo e economista 
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, 
professor da Esalq-USP, que também 
participou do estudo. “No caso da laran-
ja, há uma pequena agregação de valor à 
matéria-prima. A indústria transforma 
um valor de R$ 1,66 bilhão da produção 
da laranja em R$ 1,97 bilhão de suco, o 

Fabrício Marques
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que representa uma agregação de 18,7%. 
Já a indústria sucroalcooleira transforma 
R$ 4,8 bilhões de cana em R$ 13,6 bilhões 
de açúcar e etanol, quase triplicando o 
valor da matéria-prima”, comparou Bar-
ros, segundo a Agência FAPESP.

A agropecuária, no entanto, é bastan-
te diversificada. São Paulo é responsável 
por 25% da produção de madeira e celu-
lose do país, 17% da de aves e 9% da de 
café. Das 25 culturas mais importantes 
do estado, São Paulo é um dos três maio-
res produtores do país em 16 delas. A 
produtividade é elevada. “Participando 
com 11,7% da área plantada total das la-
vouras brasileiras, contribuiu com 18% 
do valor da produção agrícola total do 
país no triênio de 2010 a 2012”, escreveu 
Maria Auxiliadora de Carvalho, pesqui-
sadora aposentada do Instituto de Eco-
nomia Agrícola, em um capítulo do livro 
sobre o projeto que narra a evolução re-
cente da agricultura paulista. 

Embora o estudo tenha avaliado o 
impacto de diferentes instituições, eles 
atuam de forma complementar. “Temos 
universidades de primeira linha – um 
exemplo é a Esalq, que está sempre entre 
as melhores do mundo em sua área em 
diferentes rankings – e instituições de 
pesquisa importantes. Muito do desem-
penho passado e presente delas se deve a 
instituições de fomento como a FAPESP”, 
explica Alexandre Nicolella. “Temos en-
sino, pesquisa e extensão de qualidade e 
tudo isso precisa ser financiado.”

O estudo baseou-se no cálculo da cha-
mada Produtividade Total dos Fatores 
(PTF), uma forma consagrada de me-
dir o impacto do progresso tecnológico 
e a influência de investimentos sobre 
o crescimento da produção. A origem 
dessa metodologia remonta a um estu-
do publicado em 1958 pelo economista 
Zvi Griliches, então na Universidade de 
Chicago, pesquisador que se tornaria re-
ferência em economia das mudanças tec-
nológicas e em estudos empíricos sobre 
a difusão de inovações e do retorno de 
investimentos em P&D. Griliches men-
surou de forma pioneira as taxas de re-
torno de inovações no desenvolvimento 
do milho híbrido nos Estados Unidos e 

estimou que cada dólar investido em pes-
quisa deu um retorno de US$ 8. Em 1972, 
um artigo publicado por pesquisadores 
das universidades norte-americanas do 
Arizona e de Purdue usou a metodologia 
pela primeira vez no Brasil, ao calcular 
as taxas de retorno dos investimentos de 
pesquisa feitos na cultura de algodão do 
Brasil, por exemplo, pelo IAC na criação 
de novos cultivares.

O projeto liderado por Nicolella ana-
lisou a produção e os gastos com insumos 
na agricultura paulista no período de 
1970 a 2014 para identificar os fatores 
que permitiram aos agricultores produ-
zir mais com menos recursos. Como o 
efeito dos investimentos não ocorre no 
mesmo ano em que eles são realizados, 
o trabalho considerou modelos econo-

métricos com diferentes recortes, em-
basados em defasagens distintas. Em um 
dos modelos, em que a demora em obter 
efeitos do investimento foi estimada em 
três anos, observou-se que uma variação 
de 10% nos gastos com formação de ca-
pital humano em pesquisa, educação e 
extensão rural levou a um aumento de 
4,8% na PTF – e que cada R$ 1 aplicado 
trouxe um retorno de R$ 12. No segundo 
recorte, considerou-se uma defasagem 
variável – de um ano para investimentos 
da FAPESP e em extensão rural, de dois 
anos para pesquisa e de quatro anos pa-
ra educação superior – e obteve o retor-
no já mencionado de R$ 27 por R$ 1 in-
vestido pela FAPESP (ver quadro acima). 
Em um terceiro recorte, a Embrapa foi 
excluída do cálculo para dar a dimensão 

Retorno para cada R$ 1 
investido na agropecuária 
paulista em pesquisa e 
formação de recursos 
humanos, segundo forma 
de investimento 

R$ 11

R$ 20

R$ 27
R$ 30

EXTENSÃO 
RURAL

INSTITUIÇÕES 
DE PESQUISA*

FAPESP EDUCAÇÃO 
SUPERIOR

FONTE CONTRIBUIÇÃO DA FAPESP AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018

*Obs.: Em outra metodologia, que separa as unidades paulistas da Embrapa, os institutos de 
pesquisa de São Paulo apresentam maior impacto em termos de resultados de pesquisa
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do impacto dos institutos estaduais de 
pesquisa. Nesse caso, o retorno para cada 
R$ 1 investido em extensão rural foi de 
R$ 11, R$ 23 para a FAPESP, R$ 29 para 
os institutos e R$ 35 para educação su-
perior. “Qualquer que seja o modelo ado-
tado, os resultados são sempre positivos 
e substanciais. A taxa de retorno é maior 
do que a da grande maioria dos investi-
mentos e mostra que a política pública 
valeu a pena”, afirma Nicolella. “O di-
nheiro investido na formação de recur-
sos humanos e na geração de conheci-
mento resultou em aumento de produ-
tividade, que ampliou a quantidade de 
alimentos e que, por sua vez, tem o po-
tencial de diminuir os preços.” 

Um problema nesse tipo de análise, de 
acordo com o pesquisador, é que não é 
possível avaliar a importante influência 
do investimento privado, por falta de 
dados disponíveis, e tampouco a incor-
poração de tecnologias de outras fontes 
e origens. Outra dificuldade é observar 
efeitos indiretos do financiamento. “Não 
há como mensurar o transbordamento 
dos efeitos de cada investimento: por 
exemplo, quanto o dinheiro investido 
na construção do laboratório de uma 
universidade produziu ganhos diluídos 
ao longo do tempo. A conta fica mistu-

rada”, diz. Os investimentos da FAPESP 
em projetos da agricultura paulista tota-
lizaram R$ 3,4 bilhões entre 1981 e 2013. 
Se no início dos anos 1980 essa área ab-
sorvia 5% do investimento da Funda-
ção, em 2013 ela alcançou 20%. Desse 
total, 41,3% foram aplicados em auxí-
lios regulares, 37,2% em bolsas, 11,3% 
em programas especiais, como o de Pes-
quisa em Bioenergia (Bioen), e 10,2% em 
programas de pesquisa para inovação 
tecnológica. 

FONTES
O estudo mostra que fontes federais de 
financiamento tiveram um papel impor-
tante no desempenho da agropecuária 
paulista. Entre 2001 e 2014, a Embrapa 
investiu em projetos de suas unidades no 
estado de São Paulo um valor total de R$ 
240 milhões, com picos de investimen-
to nos anos de 2006 (R$ 46,6 milhões), 
2009 (R$ 38,7 milhões) e 2011 (R$ 33 
milhões). Já o Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) financiou projetos e bolsas no 
campo da agricultura em instituições do 
estado de São Paulo no total de R$ 331,3 
milhões, em valores corrigidos pela infla-
ção, entre 2001 e 2014. Em outras agên-
cias, não foi possível determinar o valor 

exato do investimento. A Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) concedeu entre 2000 
e 2014 10,5 mil bolsas de pós-graduação 
em programas dedicados à agricultura 
paulista, mas não há dados consolidados 
sobre o montante aplicado. Já a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep) e 
o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) financia-
ram projetos de empresas, com desta-
que para investimentos em tecnologia e 
inovação. O BNDES destinou à agrope-
cuária paulista cerca de R$ 3,5 bilhões 
entre 2002 e 2014, principalmente nas 
cadeias produtivas da cana-de-açúcar, 
da citricultura, da carne e da celulose.

Não foi a primeira vez que os pesqui-
sadores investigaram a amplitude do 
retorno econômico dos investimentos 
em pesquisa em agricultura paulista. Em 
2002, Paulo Cidade de Araújo, da Esalq, 
já havia avaliado o impacto do investi-
mento em capital humano na agropecuá-
ria do Estado, utilizando dados menos 
abrangentes do que os do projeto atual. 
Na época, as taxas de retorno encontra-
das foram inferiores às obtidas agora, 
mas, como os dados que embasam os 
dois levantamentos são distintos, não é 
possível fazer uma comparação direta. n

A evolução das culturas agrícolas
A comparação da produção municipal de cana-de-açúcar, laranja e café em 1990 e 2012, em toneladas

FONTE IBGE

LARANJA CAFÉCANA-DE-AÇÚCAR

1990 1990 1990

2012 2012 2012

Toneladas

n 2 – 25.745
n 25.746 – 81.600
n 81.601 – 200.000
n 200.001 – 448.800
n 448.801 – 693.690

Toneladas

n 1 – 558
n 559 – 1.836
n 1.837 – 4.158
n 4.159 – 9.047
n 9.048 – 16.330

Toneladas

n 300 – 384.995
n 384.995 – 1.020.000
n 1.020.000 – 1.908.000
n 1.908.001 – 3.273.520
n 3.273.521 – 7.963.342
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Legislação ambiental 

favorece a conexão de 

fragmentos de Mata Atlântica 

em terras agrícolas em 

diferentes regiões do Brasil

AMBiente  y

Vida  
que corre

A 
restauração de matas ciliares às margens de 
lagos, rios e nascentes por produtores agríco-
las praticamente dobrou a cobertura de Mata 
Atlântica nas últimas duas décadas dentro de 

propriedades rurais nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul. 
Em um estudo publicado em julho na revista Tropical 
Conservation Science, pesquisadores avaliaram os im-
pactos da regularização de terras privadas à legislação 
ambiental na recuperação da cobertura florestal e na 
conexão de fragmentos de Mata Atlântica em 2.408 
fazendas espalhadas por pouco mais de 748 mil hectares 
de cultivos de café, laranja e cana-de-açúcar, além de 
áreas de pasto nesses estados.

A regularização ambiental favoreceu a criação de cor-
redores ecológicos, fundamentais para a conservação da 
biodiversidade. Mesmo assim, a área total de cobertura 
florestal nas propriedades avaliadas ainda está abaixo 
dos 20% previstos pela legislação brasileira. A conclusão 
consta de análises feitas por um grupo coordenado pelo 
biólogo Ricardo Ribeiro Rodrigues, do Departamento de 
Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-
-USP). As análises basearam-se nas regras do Código 
Florestal, em imagens de satélite e em dados do Progra-R
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Rodrigo de Oliveira Andrade

  trechos em recuperação em meio a fragmentos florestais na região de extrema, Minas Gerais
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ma de Adequação Ambiental e Agrícola 
da Esalq-USP, que há 20 anos atua em 
parceria com produtores na elaboração 
de estratégias de planejamento ambiental 
e agrícola de suas terras no país.

O programa surgiu em um período de 
intensificação da fiscalização ambien-
tal em propriedades agrícolas no Brasil. 
“Muitos produtores preocupados em 
evitar problemas por descumprimento 
da legislação nos procuraram para que 
fizéssemos um diagnóstico ambiental 
de suas fazendas”, conta Rodrigues. Ele 
explica que os agricultores são obrigados 
a manter ou restaurar áreas de preserva-
ção permanente, compostas por faixas de 
matas ciliares, e também uma proporção 
de vegetação natural chamada reserva 
legal, que pode ser explorada de forma 
sustentável, segundo o estabelecido na 
lei. “Passamos a elaborar planos de regu-
larização dessas terras, levando em conta 
o tipo de vegetação original a ser recu-
perada, os métodos mais adequados de 

restauração e a presença de áreas agrí-
colas de baixa aptidão para serem con-
vertidas em reserva legal.” O programa 
já desenvolveu projetos em 4,2 milhões 
de hectares (ha) de propriedades agrí-
colas do país, com mais de 20 mil ha de 
florestas ciliares em restauração e mais 
de 150 mil ha de fragmentos florestais 
protegidos e em restauração.

A comparação de imagens de satélite 
antigas e mais recentes indica que, desde 
que o programa da Esalq foi lançado, os 
projetos dobraram a cobertura vegetal 
de Mata Atlântica nas áreas de proteção 
permanente avaliadas: de 57.554 ha em 
1999 para 108.337 ha em 2012. “Estamos 
falando sobretudo da recuperação de ma-
tas ciliares, às margens de corpos d’água 
e nascentes, que ajudam a proteger os 
rios contra o assoreamento”, explica o 
engenheiro-agrônomo Ricardo Viani, do 
Centro de Ciências Agrícolas da Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 
um dos autores do estudo. 

Além do aumento de cobertura flo-
restal, os pesquisadores também cons-
tataram nas regiões recuperadas um au-
mento expressivo do chamado índice 
de conectividade funcional, usado para 
estimar a ligação entre fragmentos re-
manescentes de vegetação nativa. Em 
uma usina de cana-de-açúcar em Araras, 
no interior paulista, por exemplo, a co-
nectividade entre fragmentos florestais 
dentro das áreas de proteção permanente 
aumentou 236% (ver mapa). Isso permi-
tiu a formação de corredores ecológicos 
e o restabelecimento dos fluxos de ani-
mais e insetos.

“A fragmentação é considerada um 
grave problema ambiental porque afeta 
as rotas usadas pelos animais e plantas 
para migrarem de uma área para outra, 
comprometendo a sustentabilidade des-
sas regiões”, explica Rodrigues. Isso po-
de afetar uma série de funções ecológicas 
importantes, incluindo a polinização e a 
dispersão de sementes, que favorecem a 

Cobertura florestal  
remanescente ainda está abaixo  
do previsto pela legislação
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As áreas de proteção 
permanente (contornadas em 
branco) encontravam-se 
fragmentadas nas regiões 
próximas a essa usina de  
cana no interior de São Paulo

Lago
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Projeto
Restauração ecológica de florestas ciliares, de florestas 
nativas de produção econômica e de fragmentos florestais 
degradados (em APP e RL), com base na ecologia de 
restauração de ecossistemas de referência, visando testar 
cientificamente os preceitos do novo código Florestal 
Brasileiro (nº 13/50718-5); Modalidade Projeto temático – 
Programa Biota; Pesquisador responsável Ricardo Ribeiro 
Rodrigues (esalq-USP); Investimento R$ 1.945.311,16.

Artigo científico
RotheR, d. c. et al. how legal-oriented restoration pro-
grams enhance landscape connectivity? insights from the 
Brazilian Atlantic Forest. tropical Conservation Science. 
v. 11, p. 1-9. jul. 2018.

em quase uma década, a 
conectividade entre esses 
fragmentos aumentou 236%, 
permitindo a formação de 
corredores ecológicos  
(destacados em vermelho)

regeneração natural e a manutenção das 
florestas. “A maioria dos fragmentos de 
Mata Atlântica encontra-se hoje parcial-
mente isolada dentro de terras privadas 
espalhadas pelo país”, destaca Viani.

EFEItOS dURAdOUROS
As áreas de preservação permanente e  
de reserva legal correspondem a cerca de 
20% das propriedades rurais. “No entan-
to, a restauração desses ambientes é fun-
damental para a conservação de espécies, 
parte delas ameaçada de extinção.” Em 
junho de 2017, por exemplo, após ana-
lisar 22 fragmentos florestais cercados 
por plantações de cana no interior de 
São Paulo, a equipe do biólogo Mauro 
Galetti, do Departamento de Ecologia da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Rio Claro, identificou 90% 
dos mamíferos de médio e grande porte 
esperados para o estado. Estratégias de 
restauração ambiental são importantes, 
mas é consenso a impossibilidade de re-

cuperar de forma completa a antiga bio-
diversidade e os serviços ecossistêmicos. 

Entre os animais encontrados estavam 
tamanduás-bandeira (Myrmecophaga 
tridactyla), antas (Tapirus terrestris) e 
queixadas (Tayassu pecari), importantes 
dispersores de sementes nativas. No en-
tanto, nos fragmentos florestais menores, 
apenas 20% das espécies esperadas para 
a região foram registradas, sinal de que 
até 80% delas foram localmente extintas. 
O estudo, publicado na revista Biological 
Conservation, sustenta que ainda é pos-
sível proteger a fauna de mamíferos do 
Brasil, desde que corredores ecológicos 
continuem sendo recuperados, conec-
tando os fragmentos florestais. 

 “Nossos resultados sugerem que pro-
jetos de restauração para o cumprimento 
das leis ambientais podem desempenhar 
um papel relevante no aumento da co-
nectividade de paisagens agrícolas, por 
meio da restauração de corredores eco-
lógicos”, comenta Rodrigues. No entanto, 
ele destaca que a área total de cobertura 
florestal remanescente nas propriedades 
avaliadas está em torno de 13%, abaixo 
dos 20% requeridos pela legislação como 
ideais para evitar a extinção de espécies 
em paisagens agrícolas.

Para o biólogo Ramon Felipe Bicudo 
da Silva, do Núcleo de Estudos e Pes-

quisas Ambientais da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), o es-
tudo mostra de forma concreta como a 
conservação e a restauração ambiental 
podem ser conciliadas com a atividade 
agrícola. “O trabalho também destaca 
como essas práticas podem ser mais efi-
cazes se forem acompanhadas de um 
plano de restauração que considere as 
propriedades vizinhas, de modo a co-
nectar fragmentos na paisagem”, afir-
ma o pesquisador, que não participou 
do estudo. Para Rodrigues, a adesão de 
proprietários rurais aos programas de 
adequação ambiental tem o condão de 
fortalecer cadeias produtivas por meio 
da certificação ambiental. “E isso pode 
aumentar o valor agregado dos produ-
tos agropecuários”, conclui o biólogo. n
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Publicações y

A 
editora Elsevier, que publica 
mais de 2,5 mil periódicos mé-
dicos e científicos, anunciou 
em agosto a compra da Aries 

Systems, empresa de tecnologia para su-
porte ao mercado editorial acadêmico. 
Fundada em 1986 em Boston, nos Estados 
Unidos, a companhia é responsável pela 
plataforma on-line Editorial Manager, 
usada por centenas de revistas para re-
ceber trabalhos científicos via web, or-
ganizar a avaliação desses manuscritos 
e gerar relatórios e estatísticas de acom-
panhamento do processo de produção 
dos periódicos. O sistema é adotado por 
editoras concorrentes da Elsevier, como a 
Springer e a Macmillan, e a Public Library 

Alvos 
ampliados
compra de sistema de submissão 

de artigos por grande editora 

movimenta mercado  

de revistas científicas
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of Science (PLOS), que publica revistas de 
acesso aberto, além da própria Elsevier, 
que iniciou uma parceria com a Aries em 
1999. “A aquisição permitirá melhorar 
nossa competência no mercado de siste-
mas de gestão on-line de manuscritos”, 
informou a editora em comunicado à Pes-
quisa FAPESP. Em nota, Lyndon Holmes, 
fundador da Aries, afirmou que o negócio 
deverá fortalecer a empresa, contribuindo 
para aprimorar as tecnologias ofereci-
das a editores. O valor da transação não 
foi divulgado. A Elsevier anunciou que 
irá estabelecer um conselho consultivo 
composto pelos atuais clientes da Aries, 
a ser presidido por Holmes.

A compra integra uma estratégia da 
editora para diversificar suas ativida-
des – ela vem adquirindo nos últimos 
anos negócios em nichos como mídias 
sociais e repositórios de preprints (ver 
Pesquisa FAPESP nos 250 e 258). O con-
corrente direto do sistema da Aries é o 
ScholarOne, da Clarivate Analytics, an-
tiga divisão de propriedade e ciência da 
Thomson Reuters. “Parece haver uma 
espécie de corrida armamentista entre a 
Clarivate e a Elsevier quando se trata de 
ter controle sobre dados e ganhar centra-
lidade. A aquisição coloca a Elsevier em 
uma posição melhor para os confrontos 
no mercado que podem estar à frente”, 
escreveu Kent Anderson, especialista 
em comunicação científica nos Estados 
Unidos, no portal The Scholarly Kitchen. 

Controle de dados
A aposta dá à Elsevier acesso a um gi-
gantesco conjunto de metadados sobre 
artigos que pode resultar em novos pro-
dutos de análise de informações cien-
tíficas, mercado ao qual já se dedica e 
que disputa com a Clarivate. “É uma 
vantagem competitiva importante”, 
observa Abel Packer, coordenador-geral 
da biblioteca virtual brasileira SciELO 
(sigla de Scientific Electronic Library 
Online). “A principal motivação não é 
aumentar sua receita com a compra da 
Aries, mas sim estabelecer o controle do 
fluxo de comunicação de suas próprias 
revistas e também daquelas publicadas 
por outras editoras.” 

Todos os dias, milhares de artigos pas-
sam pelo Editorial Manager, que é usado 
pelos editores de revistas não só para re-
ceber manuscritos enviados por pesqui-
sadores, mas para organizar e centralizar 
todo o processo de revisão por pares até a 
etapa final de publicação. O sistema guar-
da diariamente o histórico de uma série 
de dados sobre autores e revisores, como 
afiliação institucional e área de atuação. 
Também registra quais manuscritos estão 
sendo rejeitados, o que ajudaria a Elsevier 
a redirecioná-los para outros periódicos 
por ela publicados. “Se por um lado isso 
beneficia o processo gerencial dos edito-
res, por outro gera questionamentos sobre 
o uso dessas informações pelas empresas 
que controlam esses sistemas gerenciais”, 
diz Carlos Henrique Marcondes de Al-
meida, professor do Departamento de 
Documentação da Universidade Federal 
Fluminense (UFF).  

Esse debate veio a público pela pri-
meira vez em 2016, quando a editora nor-
te-americana Wiley comprou o sistema 
de submissão on-line de manuscritos 
Atypon, que também fornecia serviços 
a concorrentes. Para amenizar a apreen-
são, a Wiley anunciou a adoção de fire-
walls no sistema, isto é, barreiras de pro-
teção que bloqueiam o acesso a determi-
nados tipos de dados. A Elsevier chegou 
a desenvolver sua própria plataforma de 
publicação, batizada de Evise. Embora 
esteja em operação, teve baixa aceitação 
no mercado por oferecer recursos mais 
limitados que os de concorrentes. A edi-
tora não é a única que teve dificuldades 
nesse mercado. Em dezembro de 2017, 
a plataforma PLOS informou que esta-
va abandonando o projeto de criar seu 
próprio sistema, o Aperta, após anos de 
desenvolvimento, e seguiria utilizando 
a plataforma da Aries. 

As demandas no campo de tecnologia 
da informação são crescentes e as cons-
tantes atualizações de sistemas e suas 
interfaces, em geral pouco amigáveis, 
costumam ser alvo de reclamações por 
parte dos usuários. “Promovemos trei-
namentos com o objetivo de capacitar 
editores que ainda não estão habituados 
a utilizar sistemas de gestão on-line”, diz 
Packer. No momento, a SciELO oferece 
aos editores de suas 290 revistas dois de-
les: o ScholarOne, da Clarivate, e o Open 
Journal System (OJS), uma plataforma de 
código aberto criada em 2001 pelo Public 
Knowledge Project, da Universidade de 
British Columbia, no Canadá. De acordo 
com Packer, sistemas como o OJS, mais 
flexíveis e independentes, podem se tor-
nar importantes alternativas à entrada 
de editoras comerciais nesse mercado.

A Elsevier tem apostado em novos 
modelos para manter sua liderança no 
mercado. “Até a década de 1990, a em-
presa trabalhava em um modelo edito-
rial tradicional. Graças à migração das 
revistas para o mundo digital, a partir 
dos anos 2000, precisou se readequar 
a um novo cenário”, avalia Dante Cid, 
vice-presidente da Elsevier para rela-
ções acadêmicas na América Latina. A 
tarefa tem sido árdua, como se viu na 
recente decisão das universidades da 
Alemanha de deixar de assinar as re-
vistas da editora, em uma estratégia de 
pressão sobre a editora para mudar seu 
modelo baseado em assinaturas e bara-
tear os serviços. n Bruno de pierro

a aposta dá à 
elsevier acesso a 
um conjunto de 
metadados que 
pode resultar em 
novos produtos
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Pesquisas que conduzem o olhar para além do 

gene sugerem novos contornos para o 

entendimento de como espécies se diversificam

ciência evolução y

Teoria em 
movimento

O 
naturalista britânico Charles Darwin 
(1809-1882) não sabia o que era gene 
quando descreveu a evolução por 
meio da seleção natural, em 1859, 
no livro A origem das espécies. Mas 

entendia que características eram transmitidas 
entre gerações e fez sugestões até hoje estudadas 
e aos poucos explicadas. Só em 1953 a estrutura 
da molécula de DNA viria a ser descoberta, com 
sua capacidade de transmissão hereditária, e tor-
nou-se protagonista desse processo de mudança, 
diversificação e adaptação das espécies. 

Nas décadas que se seguiram os mecanismos 
se diversificaram, tornando mais entremeados e 
menos hierárquicos os ramos da árvore da vida. 
Algumas sugestões – polêmicas – defendem que 
o DNA não é modificado apenas por mutações 
aleatórias e que não só a informação contida na 
sua sequência é transmitida aos descendentes. 
Nos últimos anos, a visão batizada como síntese 
evolutiva estendida (EES) vem organizando uma 

Maria Guimarães

proposta que não refuta o conhecimento vigente, 
mas amplia o que ele abarca e, em certos casos, 
admite vias de mão dupla onde tradicionalmente 
se considera uma determinação unidirecional. De 
acordo com essa visão, o desenvolvimento de um 
organismo ao longo da vida tem uma importância 
em sua construção que transcende o que estava 
programado geneticamente (ver quadro na pági-
na 49). A interação entre organismo e ambiente 
passa a ser vista por seus efeitos mútuos, não 
apenas adaptação a algo preestabelecido. São 
temas relevantes há décadas para os especialis-
tas, mas a EES os considera causas da evolução, 
enquanto na visão tradicional eles seriam con-
sequências, de acordo com artigo publicado em 
2015 na revista Proceedings of the Royal Society 
B. “É uma outra maneira de pensar os mecanis-
mos evolutivos, com um conjunto diferente de 
expectativas e previsões”, define o evolucionista 
Kevin Laland, da Universidade de Saint Andrews, 
na Escócia, autor principal do artigo. 
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Em texto reproduzido em março deste ano no 
jornal Folha de S.Paulo, Laland compara o cami-
nho evolutivo àquele percorrido por uma pessoa 
que passeia com vários cachorros e é puxada para 
todos os lados por trelas de comprimentos dife-
rentes. As numerosas forças que atuam na evolu-
ção, segundo ele, incluem a seleção natural, mas 
não se restringem a ela. “A EES é uma ferramenta 
para o pensamento”, disse ele a Pesquisa FAPESP. 
De acordo com o site da iniciativa, atualmente 
22 projetos se dedicam a testar as hipóteses que 
diferenciam a visão da EES em relação à tradicio-
nal. “Levará décadas até sintetizarmos um novo 
arcabouço conceitual.”

Por enquanto são sugestões em fase de testes, 
uma fase imprescindível para saltos científicos. 
Enquanto alguns pesquisadores da área enxergam 
indícios convincentes, outros não veem novidade. 
“Não devemos correr para uma nova teoria antes 
de saber se a visão tradicional pode acomodar os 
resultados”, diz o evolucionista Douglas Futuyma, 
da Universidade Stony Brook, em Nova York. Em 
2016, ele participou de um simpósio organizado 
por Laland e colegas em Londres, na qualidade de 
opositor, e vê valor nesse tipo de troca. Mas está 
longe de ter sido convencido. “Boa parte do que 
eles dizem é uma parcela da teoria evolutiva há 
muito tempo.” Ele se refere a uma diversidade de 
estudos sobre as conexões entre desenvolvimento 
e evolução, por exemplo, que ganhou o apelido de 
evo-devo (ver Pesquisa FAPESP nº 152). 

A discussão, recente no mundo, ainda não 
conquistou muitos adeptos no Brasil. Entre os 
interessados estão os biólogos Hilton Japyas-
sú, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
e Eduardo Ottoni, do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (USP), interessados 
em aspectos evolutivos da cultura e do compor-
tamento. Outros investigam aspectos da evolu-
ção antes inacessíveis por limitações técnicas ou 
conceituais, sem preocupar-se com remodelações 
teóricas, como exemplos a seguir.

Mais dO que sequência
Um fenômeno que ganha relevância é a epigené-
tica, que altera a produção de RNA ou proteínas 
pelos genes ao modular sua atividade ao longo da 
vida do organismo, sem que a sequência do DNA 
mude. É um funcionamento dinâmico de regula-
ção que depende de uma rede de moléculas afi-
nada ao longo da evolução, sob controle genético.  

Bastante estudada em décadas recentes, a epi-
genética agora parece estar por trás de algo que 
era um mistério para Darwin a ponto de, a seus 
olhos, pôr em risco sua teoria como um todo: a 
divisão reprodutiva nas colônias de abelhas. Se 
(de acordo com a seleção natural) aquele que dei-
xa mais descendentes se torna mais bem repre-
sentado na população e tem suas características il
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disseminadas, como é possível haver sociedades 
em que apenas uma fêmea se reproduz, com aju-
da de companheiras estéreis? Darwin justificou 
pensando na sobrevivência da colmeia como uma 
unidade, e mais tarde o parentesco muito próxi-
mo entre as integrantes da colônia se tornou a 
explicação mais aceita. Agora a epigenética entra 
na equação como mecanismo de interação entre 
o ambiente e o DNA para definir, em meio a um 
grupo de larvas geneticamente semelhantes, qual 
se tornará rainha e qual operária. 

Genes e aMbiente
Os grupos dos geneticistas Klaus Hartfelder e Zilá 
Simões, do campus de Ribeirão Preto da USP, têm 
estudado a atividade diferen-
cial dos genes por metilação, 
um dos principais mecanismos 
da epigenética. Ao analisar o 
genoma de Melipona scutella-
ris, uma abelha sem ferrão na-
tiva do Brasil, o biólogo Carlos 
Cardoso-Júnior, estudante de 
doutorado no grupo de Hart-
felder, verificou que as larvas 
apresentam interferências em 
muitas partes do DNA – por is-
so considerado hipermetilado. 
O padrão se desfaz subitamen-
te na transição de larva para 
pupa, quando as operárias pas-
sam a ter o material genético 
modulado por três vezes mais 
metilação do que as rainhas e 
os machos. Assim, a porção do 
genoma afetada pela epigenéti-
ca estabelece um padrão de funcionamento dos 
genes determinante na fisiologia que diferencia as 
castas desses insetos. Na vida adulta, a expressão 
dos genes dessas abelhas passa a ser controlada 
por alterações nas histonas, proteínas que em-
pacotam o DNA dentro das células – outro tipo 
de alteração epigenética, de acordo com artigo 
publicado em 2017 na revista Genetics and Mo-
lecular Biology. Esses efeitos são regulados pela 
alimentação, que define as castas em parceria 
com a herança genética clássica. “A modificação 
de histonas é um processo que permite ajustes 
rápidos na regulação da atividade gênica em res-
posta ao ambiente”, diz Hartfelder.

Os trabalhos indicam a epigenética como uma 
interface entre o ambiente, que inclui alimenta-
ção e condições climáticas, e a biologia das abe-
lhas. Demorou para se reconhecer a importância 
desse mecanismo em invertebrados, uma vez 
que nos genomas dos principais modelos para 
estudos genéticos nesse tipo de animal – a mos-
ca Drosophila melanogaster e o verme nematoide 
Caenorhabditis elegans – faltam os genes de me-

tiltransferases que metilam o DNA. Isso expli-
ca por que os invertebrados ficaram por muito 
tempo para trás nos estudos de epigenética, de 
acordo com Hartfelder.

Nos vertebrados, roedores ajudam a investi-
gar o funcionamento humano. Por meio de estu-
dos em camundongos, o grupo da bióloga Vânia 
D’Almeida, do Departamento de Psicobiologia da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), in-
vestiga como o ambiente pode afetar a genética 
de gestantes e suas proles. “Deficiência das vita-
minas do complexo B altera a expressão de genes 
ligados à doença de Alzheimer”, afirma a bióloga 
Vanessa Cavalcante-Silva. O resultado vem de seu 
doutorado, concluído em 2012 sob orientação de 

Vânia, em que sujeitou fêmeas 
prenhes e lactantes a uma defi-
ciência nutricional e observou, 
nos filhotes, uma propensão à 
perda de memória. Alterações 
na função de genes de risco pa-
ra Alzheimer são um sinal de 
alerta, de acordo com artigo de 
2014 na PLOS ONE. Para o gru-
po, os resultados tornam ainda 
mais crucial a preocupação dos 
médicos com a alimentação de 
suas pacientes gestantes.

Um estudo do grupo da bió-
loga Martha Bernardi, da Uni-
versidade Paulista (Unip), por 
exemplo, mostrou que a dieta 
de ratas durante a gestação po-
de afetar o perfil de ativação gê-
nica ligado à obesidade não só 
dos filhotes, mas também dos 

netos (ver Pesquisa FAPESP nº 252). “Durante a 
gravidez, três gerações estão presentes e sujeitas 
ao ambiente”, ressalta Vânia. “A mãe, um feto femi-
nino e os óvulos já em formação em seus ovários.” 

entre darwin e laMarck
Os mecanismos epigenéticos de regulação, como 
os demonstrados nas abelhas e nos roedores, já 
foram bastante estudados e começam a ser bem 
aceitos como parte do funcionamento do DNA. 
O que ainda está em questão é sua importância 
evolutiva. “Há 10 anos não se ouvia muito sobre 
isso”, afirma Futuyma, interessado nos achados 
recentes sobre hereditariedade. “Agora há pessoas 
escrevendo modelos de genética populacional pa-
ra medir o impacto da epigenética na evolução”, 
relata. Ainda não é possível avaliar a abrangência 
do fenômeno e sua importância no longo prazo 
adicionalmente aos mecanismos já sedimentados: 
mutações em pontos aleatórios do DNA como fon-
te primordial de variabilidade, com acréscimos 
como a recombinação entre partes do genoma e 
os genes saltadores, que mudam de lugar.

Os trabalhos 
indicam a 
epigenética 
como uma 
interface entre 
o ambiente  
e a biologia 
das abelhas
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Laland refuta a ressalva de que não foi docu-
mentada a transmissão de marcações epigenéticas 
por mais de poucas gerações. “Essa é a maneira 
errada de pensar, como se algo precisasse ter 
propriedades semelhantes às dos genes para ser 
importante.” Segundo ele, a regulação epigené-
tica do genoma está sempre em ação e pode se 
renovar a cada geração, de modo que o enigma 
reside em entender como efeitos transitórios po-
dem ter longa duração. “As formas extragenéticas 
de hereditariedade têm recebido muita atenção”, 
afirma, usando uma terminologia ainda polêmica.

Ao discutir a epigenética como força evolutiva, 
volta-se a falar na teoria do francês Jean-Baptiste 
de Lamarck (1744-1829), conhecida pela trans-
missão de características adquiridas ao longo da 
vida (ver linha do tempo nas páginas seguintes). E 
não só dele, já que Darwin não negava as ideias de 
seu antecessor. “O aumento – grande e herdado – 
do úbere de vacas e cabras em países onde elas 
são habitualmente ordenhadas, em comparação 
com o estado desses órgãos em outros países, é 
outro exemplo do efeito do uso”, escreveu o bri-
tânico em A origem das espécies, cuja primeira 
edição, de 1859, ganhou este ano novas traduções 
no Brasil pelas editoras Ubu e Edipro – esta últi-
ma com prefácio e notas do biólogo Nélio Bizzo, 
da Faculdade de Educação da USP. “Note-se que 
essas mudanças seriam não apenas provocadas 
pelo ambiente, mas se tornariam hereditárias, 
em modelo muito semelhante ao defendido por 
Lamarck”, ressalta Bizzo sobre esse trecho, em 
uma das notas nas quais ressalta a aceitação por 
Darwin de outros mecanismos agindo de forma 
concomitante à seleção natural (ele não se espan-
taria com o exemplo dos cachorros de Laland). 
A partir do primeiro semestre do próximo ano 
também será possível ler em português a obra 
principal de Lamarck, Filosofia zoológica, em 
processo de tradução pela Editora Unesp. “Que-
remos publicar textos clássicos relevantes para o 
entorno da teoria da evolução”, explica o filóso-
fo Jézio Gutierre, editor executivo. “O texto de 
Lamarck é uma lacuna no acervo essencial para 
dar uma visão de conjunto a pesquisadores que 
se debrucem sobre o assunto.”

A capacidade do ambiente de impulsionar pro-
cessos evolutivos também aparece em estudos re-
centes. Diante de antibióticos, uma reação chama-
da SOS aumenta a taxa de mutação em bactérias. 
“Muita gente confunde com lamarckismo, mas as 
mutações são aleatórias – não direcionadas pelo 
ambiente”, explica o biólogo Rodrigo Galhardo, 
do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Do 
ponto de vista humano, é problemático porque 
dá origem a bactérias resistentes a antibióticos. 

Em experimentos com ciprofloxacina, um an-
tibiótico muito usado para infecções urinárias e 
indutor de resposta SOS, seu grupo testa subs-

síntese evOlutiva 
estendida

Restrições de desenvolvimento  
e construção de nicho permitem que 
organismos moldem os ambientes  
e sejam moldados por eles

Hereditariedade também inclui 
herança epigenética, ecológica  
e cultural; caracteres adquiridos 
contribuem para o potencial 
evolutivo dos organismos

algumas formas de fenótipo  
são mais prováveis por restrições  
no desenvolvimento ou por serem 
resultado de aprendizagem

Processos de desenvolvimento, 
plasticidade e aprendizagem  
podem facilitar evolução com  
efeitos drásticos

Foco no organismo: aspectos do 
desenvolvimento podem facilitar a 
variação adaptativa

Processos evolutivos  
adicionais, incluindo efeitos  
de desenvolvimento e herança 
ecológica, podem propiciar  
a evolução e explicar padrões 
macroevolutivos

novo olhar sobre a evolução
Pressupostos distintos, em fase de testes, justificariam 
a sistematização de um novo arcabouço teórico

FOnte extendedevolutionaRysyntHesis.com

tradiciOnal 
(síntese moderna)

seleção natural é a única explicação 
de por que as propriedades  
dos organismos se encaixam  
nas exigências ambientais

Genes são o único sistema  
de hereditariedade

variação genética (com suas 
consequências no fenótipo)  
é aleatória, sem que mutações 
sofram direcionamento

alterações ocorrem em passos 
pequenos, levando a uma trajetória 
evolutiva gradual 

Foco no gene: evolução exige 
mudança em frequências de genes, 
alteradas por seleção natural,  
deriva genética e fluxo gênico

Padrões de macroevolução  
são a soma de processos 
microevolutivos de seleção, 
mutação, deriva genética  
e fluxo gênico
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tâncias que inibem a mutagênese, como relata 
artigo publicado em 2017 na revista Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy. O fármaco amicacina 
reduziu a taxa de mutação resultante da resposta 
SOS em Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria 
perigosa por causar infecções hospitalares. Ele 
agora quer dissecar os mecanismos de ação e en-
tender por que uma substância interfere na ação 
de outra. “O sonho é administrar o antibiótico 
em conjunto com o inibidor de SOS.”

variaçãO biOlóGica
De acordo com a evolucionista norte-americana 
Sarah Otto, da Universidade de British Colum-
bia, no Canadá, e sua doutoranda Linnea San-
dell, visões que permitem integrar organismo e 
ambiente devem ter cada vez mais destaque na 
pesquisa em genética. Em comentário publicado 
em 2016 na revista Genetics por ocasião do cen-
tenário do periódico, elas apontam para os 100 
anos seguintes a tendência a integrar informa-
ções para compreender a diversidade da vida. A 
capacidade computacional e as ferramentas hoje 
disponíveis permitem a construção de árvores 
da vida nas quais hipóteses podem ser testadas 
para prever transições evolutivas.

Nessa linha, o biólogo Thiago Rangel, da Uni-
versidade Federal de Goiás, usa modelos compu-
tacionais para investigar o surgimento da biodi-
versidade da América do Sul. Dividindo a região 
em Andes, Amazônia, Mata Atlântica e Patagô-
nia, ele recriou os padrões de diversificação das 
espécies nos últimos 800 mil anos por meio de 
simulações em computador. Tudo virtual, de-
pois corroborado por comparação com dados 

empíricos de aves e mamíferos existentes na li-
teratura científica.

Os resultados, publicados em julho na revista 
Science, apontam a cordilheira dos Andes como 
o maior berço de espécies no continente. O fator 
decisivo é a diversidade de hábitats em um espaço 
relativamente pequeno, como consequência do 
relevo abrupto com uma dramática diversidade 
climática. “A Amazônia é uma planície climatica-
mente homogênea; se há alterações que tornam 
o ambiente pouco propício a um organismo, ele 
está a 2 mil quilômetros de um porto seguro onde 
o clima se mantém adequado”, explica Rangel. 
Isso faria da Amazônia um túmulo de espécies, 
apesar da imensidão de floresta que lhe permite 
manter uma grande diversidade de seres – em 
parte originados nas montanhas vizinhas e em 
consequência de barreiras estabelecidas pelos 
grandes rios. “Nos Andes, basta dar 10 passos 
para cima para escapar de temperaturas altera-
das.” Essa movimentação vertical ao longo do 
tempo geológico propicia a especiação, uma vez 
que populações podem se diferenciar isoladas 
em picos distintos (ver Pesquisa FAPESP nº 140).

Também olhando a evolução na escala ampla de 
uma filogenia, o biólogo Fabio Machado estudou a 
diversificação de carnívoros durante doutorado no 
Instituto de Biociências da USP sob orientação do 
biólogo Gabriel Marroig. O trabalho, que envolve 
fazer recriações tridimensionais de crânios de di-
ferentes espécies para comparar como as formas 
variam em conjunto, está integrado na linha de 
pesquisa do laboratório de Marroig, que investiga 
como a organização da anatomia restringe ou faci-
lita a evolução de certas morfologias (ver Pesquisa 

Marcos da teoria evolutiva

Filosofia zoológica,  
de Jean-baptiste de 
lamarck, descreve a 
herança de caracteres 
adquiridos, ou teoria  
do uso e desuso.  
o francês foi o primeiro 
a explicar como os 
organismos se 
alterariam de acordo 
com leis da natureza

A origem das espécies, de 
charles darwin, descreve 
como o ambiente promove 
a modificação e a 
adaptação das espécies 
por meio da seleção em 
um repertório de variação 
já existente

em “experimentos de 
hibridação em plantas”, 
Gregor Johann Mendel 
(1822-1884, atual República 
tcheca) apresenta cálculos 
a respeito de características 
hereditárias em ervilhas:  
as primeiras pistas de como 
os genes são transmitidos 
de uma geração a outra

a estrutura do dna  
foi descrita em 1953 por 
James Watson e Francis 
crick, da universidade de 
cambridge, inglaterra, com 
base em uma imagem 
obtida pela equipe de 
Rosalind Franklin. a dupla 
hélice de fitas pareadas 
permite que a molécula seja  
copiada e transmitida para 
a geração seguinte
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disseminar por aprendizado em uma população e 
diferenciá-la de outras, como mostram os estudos 
em macacos  feitos pelo grupo de Eduardo Ottoni 
na USP (ver Pesquisa FAPESP nº 259). A base do 
pensamento está na percepção de que as tradições, 
como a proficiência em quebrar frutos duros e os 
métodos usados para isso, fazem parte do pacote 
deixado de herança entre uma geração e outra de 
macacos-prego. Esse contexto, de acordo com os 
pesquisadores interessados na evolução cultural, 
pode influenciar aspectos físicos dos animais e 
alterar o substrato da seleção natural.  

cultura e cOnstruçãO
A modificação do entorno pelos organismos é 
um mecanismo central na EES, que defende que 
essa capacidade – a construção de nicho – acaba 
tendo um papel evolutivo. Os estudos do biólo-
go Hilton Japyassú, da UFBA (ver Pesquisa FA-
PESP nº 249), mostraram-se um caso perfeito 
para discutir essas questões durante estágio de 
pós-doutorado na Escócia com Kevin Laland, 
conforme discutem em artigo de 2017 na revista 
Animal Cognition. “As aranhas, ou qualquer or-
ganismo que construa estruturas e tenha relação 
íntima com elas, podem modificar sua cognição 
de acordo com esses artefatos”, define. É o caso 
da teia, que se torna uma ferramenta ao processar 
de modo adaptativo informações sobre a presa 
capturada, afetando o comportamento da aranha. 
Isso cria uma via de mão dupla – aranha e teia 
modificam uma à outra. De acordo com Laland, 
os organismos que vivem em ambientes modifi-
cados podem deixar suas construções, fruto de 
aprendizagens ao longo da vida, para os descen-
dentes e assim dirigir a própria evolução, que se 
daria nesse contexto construído.

Os exemplos apresentados nesta reportagem 
ilustram enfoques possíveis apenas com os avan-
ços técnicos e de conhecimento recentes. Não sig-
nifica que seus autores subscrevam um ou outro 
campo teórico, até porque Darwin já mostrou, no 
século XIX, como a amplitude de pensamento e 
de conexões é muito mais produtiva do que se 
erguer barreiras. Para Japyassú, as mudanças de 
percepção que as novas ideias representam pre-
cisam ser acrescentadas à teoria evolutiva, que 
pode se tornar irreconhecível. O debate ainda 
deve durar um bom tempo e tem algumas datas 
marcadas: os encontros “Talking evolution”, este 
mês (26-28 de setembro), organizado pelo Insti-
tuto Max Planck em Plön, Alemanha, e “Evolu-
tion evolving”, em abril de 2019 em Cambridge, 
Inglaterra. Laland é um dos organizadores. n

os projetos e artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.

a síntese moderna  
agregou o conhecimento 
sobre genes e genética de 
população ao funcionamento 
da seleção natural.  
o surgimento de mutações  
é aleatório, resistindo 
apenas aquelas que não 
prejudicam o organismo

FAPESP nº 230). Darwin já entendia a existência 
de “leis de variação” (correlações de crescimento, 
em suas palavras), que atrelavam características. 
Duas arcadas dentárias que não se encaixam, por 
exemplo, não favorecem a sobrevivência. 

Esse tipo de concordância entre o pensamento 
de Darwin e descobertas atuais é uma demons-
tração da capacidade do britânico, ressaltada por 
Bizzo, de fazer conexões inesperadas e tirar delas 
conclusões e explicações que não tinham ocorri-
do a ninguém. “Cada vez que leio A origem das 
espécies, descubro mais uma coisa que ele já havia 
dito e eu não tinha me dado conta”, diz Machado, 
que conta ter uma imagem de Darwin tatuada. 
Sua expectativa era de encontrar variabilidade 
nos crânios de carnívoros associada à diversidade 
de hábitos alimentares. Mas ele descobriu que os 
canídeos – a família dos cachorros e lobos – apre-
sentam uma variação muito maior do que os ou-
tros carnívoros. “Sua região facial é mais variável 
do que em outros mamíferos”, diz o biólogo, em 
estágio de pós-doutorado no Museu Argentino 
de Ciências Naturais “Bernardino Rivadavia”, 
em Buenos Aires. “Os resultados indicam que a 
face dos canídeos se modularizou, tornando-se 
mais independente do resto do crânio.” É o tipo 
de alteração no padrão de desenvolvimento que, 
de acordo com a síntese evolutiva estendida, pode 
impulsionar a adaptação dos organismos de uma 
maneira muito mais dramática do que mutações 
localizadas poderiam conseguir. 

Em paralelo à anatomia e a biologia, o comporta-
mento também tem destaque nas novas propostas, 
e passa a ser considerado cultura quando ações 
inovadoras transcendem gerações. Elas podem se 

a síntese evolutiva 
estendida, sistematizada  
ao longo da última  
década, considera  
que o gene não é a única 
entidade hereditária  
que conduz a evolução.  
a interação mútua entre 
os organismos e o 
ambiente pode resultar em 
mudanças e diversificação

anOs 1930-50

anOs 2010
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Em 2015, 40% dos bebês deixaram o útero materno 

antes de alcançar a maturidade biológica, em parte 

por causa de cesarianas eletivas

saúdE y

Um batalhão de

nascimentos 
precoces

Ricardo Zorzetto
lé

o
 r

a
m

o
s 

c
h

a
v

E
s

Prematuro atendido 
na unidade de 
terapia intensiva  
do Hospital das 
Clínicas da USP
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1.289.890

partos 
normais

827.785

cesáreas
após  
o início do 
trabalho 
de parto

784.003

cesáreas
antes  
do início do 
trabalho 
de parto

44,5%

28,9%

26,7%

FontE Barros, F. c. et al. BMJ opEn. 2018

o pARto no BRASIl
Nasceram em 2015 cerca de 2,9 milhões 

de crianças, a maior parte (55,5%)  

por cesariana

o 
Brasil mantém há uma década uma preocupante 
posição de liderança mundial em partos cirúrgicos, 
as cesarianas. Em crescimento desde os anos 1970, 
a proporção de cesáreas ultrapassou a de partos 

normais em 2009 e, desde então, não sofreu redução signifi-
cativa, apesar de tentativas do governo federal e das entidades 
médicas de fazê-la baixar. Dos 2.903.716 bebês que nasceram 
em 2015 em hospitais e maternidades brasileiros, 1.611.788 
vieram ao mundo por meio de cesárea (ver gráfico abaixo). 
Esse número corresponde a 55,5% dos partos e é excessiva-
mente elevado, inferior apenas ao da República Dominicana, 
onde 56,4% dos 172 mil bebês nascem a cada ano por meio de 
cirurgia. Uma proporção elevada de cesáreas brasileiras (48%) 
pode ser desnecessária porque é realizada antes do início do 
trabalho de parto e, portanto, antes de a criança estar pronta 
para nascer. Essas cesáreas, em muitos casos combinadas com 
antecedência pelo obstetra e pela gestante, podem colocar em 
risco a saúde da mulher e da criança em vez de protegê-las. 

A análise mais ampla já feita no país, publicada on-line 
em 5 de agosto na revista BMJ Open, confirma o que epide-
miologistas, obstetras e pediatras suspeitavam havia tempo: 
as cesarianas possivelmente evitáveis aumentam a propor-
ção de bebês que nascem antes da maturidade biológica. A 
conclusão resulta de um estudo coordenado pelo pediatra e 
epidemiologista Fernando Barros, professor da Universida-
de Federal de Pelotas (UFPel) e da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel). Com colegas do Uruguai, do Reino Unido e 
do Ministério da Saúde, Barros confrontou o número de nas-
cimentos no Brasil em 2015 com informações sobre o tipo de 
parto, a idade gestacional da criança e a escolaridade materna.

O cruzamento dos dados mostrou que naquele ano nasce-
ram no país 1.130.676 bebês (39,9% do total) com menos de 39 
semanas, idade a partir da qual especialistas em saúde mater-
na e infantil consideram a criança preparada para a vida fora 
do útero. Desse batalhão de bebês precoces, 286 mil nasceram 
com menos de 37 semanas (prematuros), provavelmente por 
problema de saúde da mãe ou da criança, e 844 mil na 37ª ou 
38ª semana de gravidez. Há forte indicação de que um terço 
desses dois grupos – um total de 370 mil crianças – nasceu antes 
da hora em decorrência de cesariana desnecessária.

“Quem nasce com 37 ou 38 semanas corre um pequeno ris-
co de ter complicações de saúde, que, no entanto, poderiam 
ser evitadas com o adiamento do parto”, conta Barros. Como 
essas crianças representam uma fração elevada dos nascimen-
tos, explica o pesquisador, seus problemas teriam o potencial 
de gerar um impacto importante no sistema público de saúde. 
Pesquisadores do Instituto Karolinska e da Universidade de 
Uppsala, na Suécia, acompanharam por ao menos 23 anos 550 
mil bebês nascidos entre 1973 e 1979. Em estudo publicado em 
2010 na Pediatrics, eles afirmam que, em grau menor do que os 
prematuros, os bebês nascidos na 37a ou 38a semana de gestação 
apresentavam um risco maior de não concluir a universidade 
e de precisar de assistência do estado para cuidar da saúde.
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“Suspeitávamos que os números se-
riam mais ou menos esses”, comenta o 
obstetra José Guilherme Cecatti, profes-
sor da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), sobre o nascimento 
precoce de bebês no Brasil. Cecatti não 
participou do artigo do BMJ Open, mas, 
anos atrás, identificou uma taxa mais 
elevada de prematuros, parte associada 
à cesarea, em um estudo com 33.740 ges-
tantes do Nordeste, Sul e Sudeste. “O mé-
rito do trabalho atual é mostrar esse fenô-
meno com números tão altos. Ele nos leva 
a deduzir que boa parte das cesáreas está 
sendo indicada antes do momento certo.”

Um dado reforça a hipótese de que 
essas cirurgias foram feitas sem um pro-
blema médico que as justificasse. A pro-
porção de cesáreas antes do trabalho de 
parto cresceu continuamente com o au-
mento da escolaridade materna, um indi-
cador do nível socioeconômico. Entre as 
163 mil mulheres com até quatro anos de 
estudo, mais pobres e possivelmente com 
mais problemas de saúde, 13,2% tiveram 
bebê por cesariana antes do trabalho de 
parto. A proporção chegou a 49,2% entre 
as 528 mil mães com nível universitário, 
em princípio, mais ricas, saudáveis e bem 
informadas. “É o fenômeno que o epide-
miologista britânico Julian Tudor Hart 
chamou de inversão do cuidado. Quem 
precisa mais recebe menos”, comenta o 
pediatra Marco Antonio Barbieri, pro-
fessor da Universidade de São Paulo em 
Ribeirão Preto (USP-RP).

“Estudos que acompanham popula-
ções sugerem que o nascimento anteci-
pado é um fenômeno que seguirá o pa-
drão das cesarianas, inicialmente mais 
frequentes nas classes mais ricas e hoje 
comuns também nas mais pobres”, conta 
a pediatra Heloísa Bettiol, colaboradora 
de Barbieri e professora na USP-RP. Es-
se efeito vem sendo notado nos estudos 
iniciados em 1978 em Ribeirão Preto, no 
interior paulista. A proporção de bebês 
que nascia na 37a ou 38a semana de ges-
tação por cesariana passou de 28% no 
período 1978-1979 para 54% em 1994 e 
68% em 2010, segundo dados apresen-
tados por Barbieri e Heloísa ao Minis-
tério da Saúde em 2017. Barros e seus 
colaboradores haviam observado anos 
atrás uma associação semelhante nos 
estudos de acompanhamento feitos em 
Pelotas (ver Pesquisa FAPESP nº 228).

No estudo da BMJ Open, a influência 
do excesso de cesáreas no aumento dos z
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A pele como marcador do tempo
Pesquisadora 
da uFmg usa  
o aparelho que 
mede a luz 
refletida pela 
pele para 
estimar a idade 
gestacional  
de bebê

deve começar em outubro um teste 
com 790 recém-nascidos brasileiros 
para avaliar a eficiência de um 
equipamento que, a partir da luz 
refletida pela pele, estima a idade 
gestacional do bebê no parto. 
semelhante a uma lanterna pequena, 
o aparelho desenvolvido por 
pesquisadores da universidade 
Federal de minas gerais (uFmg)  
usa leds para emitir luz de baixa 
intensidade e um sensor para captar 
o que é refletido. Essa informação 
alimenta um miniprocessador que, 
levando em conta o peso, calcula 
quanto tempo a criança permaneceu 
no útero – quanto mais longa a 
gestação, mais espessa é a pele e 
mais luz ela reflete.

conhecer o tempo de 
desenvolvimento (idade gestacional) 
do bebê é essencial para orientar a 
ação dos médicos após nascimento. 
“o pediatra se baseia nessa 
informação, em especial no caso dos 
prematuros, para decidir se o bebê 
precisa de suporte respiratório e 
controle de temperatura ou de 
internação em uma unidade 
neonatal”, explica a ginecologista e 
obstetra zilma reis, professora da 
uFmg que desenvolveu o 
equipamento, chamado de skin age, 
com o astrofísico rodney guimarães. 
“mesmo no Brasil, onde o acesso aos 
serviços de saúde é universal e 
gratuito, nem sempre há informação 
confiável sobre a idade gestacional 
das crianças”, diz zilma.

Ela e guimarães iniciaram a busca 
de uma forma não invasiva de 
determinar a idade do recém-nascido 

em 2014, estimulados por uma 
chamada para projetos sobre o tema 
feita pela Fundação Bill & melinda 
gates. a inspiração foi o oxímetro, 
aparelho que estima a concentração 
de oxigênio no sangue por meio de 
uma luz que atravessa a pele. “o 
objetivo era criar um equipamento de 
uso simples para as situações em que 
os exames pré-natais não fornecem 
informação adequada sobre a idade 
da criança ou não há um pediatra 
para calcular na sala de parto”, conta.

com us$ 100 mil da Fundação 
gates e us$ 50 mil da Fundação de 
amparo à Pesquisa de minas gerais 
(Fapemig), zilma e guimarães 
analisaram como a pele do feto se 
modifica e reage à luz durante a 
gestação, desenvolveram os primeiros 
protótipos e fizeram um teste clínico 
que serviu como prova de conceito. 
aplicado por alguns segundos ao 
antebraço ou à sola do pé, o skin age 
estimou a idade gestacional de 115 
crianças nascidas em dois hospitais  
de Belo horizonte com erro de 11 dias, 
segundo dados publicados em 2017  
na revista PlOS ONe.

com verba do ministério da saúde, 
o grupo de minas deve testar agora o 
equipamento em 790 crianças de 
minas, rio grande do sul, maranhão  
e Brasília. “Queremos usar os dados 
para aprimorar o equipamento e 
reduzir o erro para 7 dias”, diz zilma. 
um segundo ensaio clínico, 
financiado pela grand challanges 
canadá e pela Fiocruz, deverá ser 
feito no próximo ano com 400 
crianças do Brasil, de Portugal e 
moçambique.
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Projeto
Fatores etiológicos da prematuridade e consequências 
dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes de 
nascimentos em duas cidades brasileiras (nº 08/53593-
0); Modalidade Projeto Temático; Pesquisador respon-
sável marco antonio Barbieri (FmrP-usP); Investimento 
r$ 3.289.922,80.

artigos científicos
Barros, F. c. et al. caesarean sections and the prevalence 
of preterm and early-term births in Brazil: secondary analy-
ses of national birth registration. BMJ open. 5 ago. 2018.
lEal, m. c. et al. Burden of early-term birth on adverse 
infant outcomes: a population-based cohort study in 
Brazil. BMJ open. 27 dez. 2017.

nascimentos antes da hora ficou mais 
evidente quando Barros e colaborado-
res analisaram os 2,5 milhões de partos 
(82,4% do total do país) sobre os quais 
havia informação de melhor qualidade, 
agrupados por município. Nas cidades 
em que a cirurgia respondia por mais de 
80% dos partos, o número de crianças 
nascidas na 37a ou 38a semana de gestação 
foi 62% maior do que nos municípios em 
que as cesarianas representavam menos 
de 30% dos nascimentos, ainda assim o 
dobro do considerado seguro pela Organi-
zação Mundial da Saúde. A probabilidade 
de nascerem prematuros foi 22% maior 
no primeiro grupo de cidades do que no 
segundo (ver gráfico na página ao lado).

Obstetras e pediatras sempre se preo-
cuparam mais com os bebês que nascem 
com menos de 37 semanas, os prematu-
ros, que correm risco maior de ter pro-
blemas de saúde. Mais recentemente, 
porém, surgiram estudos indicando que 
os nascidos com 37 e 38 semanas, de ges-
tação a termo precoce, também apresen-
tavam mais risco de ter complicações de 
saúde nas primeiras semanas de vida e 
problemas leves no desenvolvimento 
cognitivo anos mais tarde. “Os termos 
precoces nunca receberam muita aten-
ção porque se considerava que estariam 
prontos para nascer”, conta Barros. “Mas 
eles se beneficiariam de mais uma ou 
duas semanas no ventre materno.”

U m problema comum dos nasci-
dos entre a 34ª e a 37ª semana 
de gestação é que os pulmões, 

um dos últimos órgãos a amadurecer, 
ainda não estão completamente pre-
parados para respirar. Por esse motivo, 
é maior o risco de a criança apresentar 
dificuldade respiratória, de precisar de 
suplementação de oxigênio e até passar 
algumas horas na unidade de cuidados 
intensivos, longe da mãe. Segundo a 
pediatra Maria Augusta Gibelli, chefe 
da UTI Neonatal do Hospital das Clí-
nicas da USP, esses bebês nem sempre 
já desenvolveram a habilidade de sugar 
adequadamente o peito materno e po-
dem apresentar uma redução nos níveis 
de glicose (açúcar) no sangue, exigindo 
a administração de formulações à base 
de leite de vaca ou cabra nos primeiros 
dias de vida.

A epidemiologista Maria do Carmo 
Leal, professora da Escola Nacional de 
Saúde Pública, no Rio de Janeiro, quan-
tificou esses riscos entre os termos pre-
coces a partir de informações de 12.646 
crianças nascidas em 2011 e 2012 em 266 
hospitais e maternidades brasileiros e 
acompanhadas por ao menos 45 dias. 
Publicada em dezembro de 2017 no BMJ 
Open, a análise dessa amostra, represen-
tativa do Brasil, confirma que uma ou 
duas semanas a mais no ventre materno 
podem fazer uma diferença importante.

Mesmo saudáveis, os bebês que nas-
ceram na 37ª ou 38ª semana de gravidez 
apresentaram um risco baixo, mas supe-
rior ao dos gestados por 39 ou 40 sema-
nas, de complicações nas primeiras horas 
ou semanas de vida. No primeiro grupo, 
3,9% precisaram receber suplementa-
ção de oxigênio, ante 2,1% no segundo. 
Uma proporção semelhante precisou de 
banho de luz nos três primeiros dias de 
vida para neutralizar o excesso de bilir-
rubina, proteína tóxica para o sistema 
nervoso central. A hipoglicemia, redução 
importante nos níveis de glicose, foi três 
vezes mais comum entre os bebês de 37 
ou 38 semanas (0,9%) do que entre os 
nascidos com 39 ou 40 semanas (0,3%).

A frequência de complicações foi bem 
mais elevada quando as crianças do pri-
meiro grupo nasceram por interferência 
antecipada do obstetra, majoritariamente 
a realização de uma cesariana, sem que a 
mãe ou o bebê apresentasse problema de 
saúde. Essa situação ocorreu em pouco 
menos da metade dos casos e triplicou a 
necessidade de receber oxigênio (foi de 
1,3% nos bebês de 39 e 40 semanas para 
4,5% nos de 37 e 38); mais do que dobrou 
a frequência de internações em unida-
des de cuidados intensivos (de 1,5% para 
3,6%); e aumentou nove vezes o risco, que 
era baixo, de morrer no primeiro mês de 
vida: subiu de três mortes a cada 10 mil 
nascimentos no primeiro grupo para 26 
por 10 mil no segundo. “No Brasil, essas 
intervenções antecipadas são especial-
mente comuns nos hospitais e materni-
dades privados”, conta Maria do Carmo, 
que observou esse efeito em um trabalho 
publicado em 2016 na revista PLOS ONE.

“O direito da mulher de optar pela 
cesariana”, defende Fernando Barros, 
de Pelotas, “não deveria competir com 
o das crianças de nascer com 39 ou mais 
semanas”. n

o impacto das cesarianas
Proporção de bebês que nascem antes da 39ª semana cresce com o 
aumento de partos cirúrgicos, segundo dados de 2015 de 520 municípios
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FontE Barros, F. c. et al. BMJ opEn. 2018
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OceanOgrafia y

Fontes

Carlos Fioravanti

bilhões de toneladas em 2014, o equi-
valente a cerca de 5% do total mundial, 
de acordo com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). Produzido principalmente pe-
la pecuária e tratamento de resíduos, o 
metano contribui com 24% das emissões 
líquidas (volume de gás que permane-
ce na atmosfera depois de subtrair das 
emissões totais o carbono retirado por 
ações humanas como a restauração de 
florestas). O dióxido de carbono (CO2), 
resultante principalmente da queima de 
combustíveis fósseis, responde por 64% 
das emissões líquidas; e o óxido nitroso 
(N2O), proveniente da adubação do solo, 
por 12%. O metano dura bem menos na 
atmosfera que o CO2, mas sua capacidade 
de reter calor é 21 vezes maior; a do N2O 
é 310 vezes maior que a do CO2. 

D
ois grupos de pesquisa – um 
de São Paulo e outro do Rio 
Grande do Sul – identificaram 
quase 2 mil crateras no assoalho 

marinho de trechos da costa das regiões 
Sudeste e Sul, a cerca de 200 quilômetros 
(km) do litoral. Com até 230 metros (m) 
de diâmetro e 90 m de profundidade, os 
buracos do fundo do mar, conhecidos co-
mo pockmarks, são formados pela expul-
são de gás do fundo marinho, principal-
mente metano (CH4), um dos causadores 
do efeito estufa. Estima-se que a maior 
parte do metano, porém, seja consumida 
por bactérias e outros organismos no pró-
prio oceano, antes de chegar à atmosfera. 

Ainda não há dados sobre a contribui-
ção das crateras marinhas da costa bra-
sileira para as emissões totais de gases 
de efeito estufa do país, da ordem de 2 

O metano produzido no fundo dos 
oceanos pela decomposição de mate-
rial orgânico, principalmente nas crate-
ras, que chega à superfície marinha deve 
contribuir com algo entre 1% e 5% das 
emissões globais desse gás para a atmos-
fera, de acordo com uma estimativa do 
Instituto Max Planck de Microbiologia 
Marinha e do Centro de Ciências Am-
bientais Marinhas (Marum) da Univer-
sidade de Bremen, ambos da Alemanha, 
publicada em 2013 na Nature Geoscience. 
“Estudos recentes sugerem que o escape 
de metano em profundidades maiores 
que 100 m dificilmente chega à super-
fície do mar”, diz o geólogo Anthony 
Rathburn, professor da Universidade do 
Estado da Califórnia, Estados Unidos. 
“O metano dissolvido é frequentemente 
oxidado, formando CO2, pela ação de mi-

de
metano

Duas mil crateras recentemente identificadas na 

costa brasileira liberam gás do efeito estufa
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Nos sedimentos havia sólidos cristali-
nos, os hidratos de carbono, formados 
por água e gases, que preservam grande 
quantidade de metano, como detalhado 
em um artigo de setembro de 2017 na 
Revista Brasileira de Geofísica.

Em 2016, uma equipe do Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São 
Paulo (IO-USP) identificou 984 crateras 
em uma área de 130 km de extensão por 
30 km de largura, desde o sul do litoral 
de São Paulo até o norte do Rio Grande 
do Sul. De acordo com um estudo pu-
blicado em setembro de 2018 no Jour-
nal of Geochemical Exploration, algumas 
crateras ainda emitem metano. “É difícil 
saber quais liberam o gás e quais já pa-
raram. O único jeito de descobrir é usar 
um sensor de metano, que não temos 

representação  
do perfil do fundo do 
mar de um trecho  
da costa do sudeste 
brasileiro, delineado 
por sonar de 
profundidade; as 
depressões são  
as crateras que 
produzem metano 

crorganismos, na coluna d’água.” O CO2 
também é consumido pelos organismos 
marinhos antes de chegar à atmosfera.

As crateras submarinas desse tipo 
podem ter valor econômico, por indi-
car a ocorrência de reservatórios de gás 
natural. Em 2011 e 2013, pesquisado-
res da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e 
da Petrobras mapearam cerca de mil 
crateras submarinas da costa gaúcha e 
as usaram para identificar reservas de 
hidrocarbonetos na bacia de Pelotas, 
área com 250 km2 no sul do Rio Grande 
do Sul. “Com base nos estudos iniciais, 
acreditamos que essa área seja uma re-
serva muito grande de gás natural, que 
poderia ser explorada no futuro”, diz 
o químico Luiz Frederico Rodrigues, 
pesquisador do Instituto do Petróleo 

sob o mar
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ainda”, diz o geólogo Michel Mahiques, 
professor do IO-USP e coordenador da 
expedição com o navio Alpha Crucis, 
que levou à identificação das crateras. 
As formações se distribuem em profun-
didades do assoalho marinho que variam 
de 300 a 700 m. “Em dezembro de 2017, 
executamos novas sondagens na área e 
descobrimos pockmarks ainda maiores 
em regiões mais profundas”, comenta.

Bolhas de metano 
sobem do sedimento  
do fundo do mar da 
costa da Virgínia, leste 
dos Estados Unidos,  
e servem de alimento 
para anêmonas, vermes 
e microrganismos

Acima, área 
examinada  
na expedição 
oceanográfica  
de 2016; ao lado, 
mapa com variação 
de profundidade  
e as crateras  
(pontos escuros)

Federal Fluminense e na USP, em colabo-
ração com Rathburn e outros especialis-
tas da Alemanha e dos Estados Unidos, 
Portilho-Ramos identificou uma redu-
ção nos níveis de carbono em conchas 
de organismos fósseis de sedimentos 
coletados em uma cratera do litoral de 
Florianópolis, a 475 m de profundidade, 
em comparação com amostras colhidas 
em áreas vizinhas. A variação dos teores 
de carbono deve ser o resultado de uma 
intensa, mas ainda não dimensionada, 
liberação de metano entre 40 mil e 20 
mil anos atrás, que corresponde à última 
era glacial, de acordo com um artigo de 
abril de 2018 na Scientific Reports.

As crateras do litoral paulista – e de-
pois outras, próximas ao banco de reci-
fes de Abrolhos, ao sul da Bahia e nor-
te do Espírito Santo – começaram a ser 
identificadas de modo isolado em 2007 
por pesquisadores da Fundação Univer-
sidade Federal do Rio Grande e foram 
inicialmente consideradas como rema-
nescentes de cavernas. Em 2016, o grupo 
da USP fez um levantamento abrangente 
e viu que as crateras eram abundantes 
e poderiam liberar metano, mas ainda 
não se sabe quantas existem no litoral 
brasileiro nem quantas emitem metano. 
“O fundo marinho da costa brasileira é 
muito pouco mapeado por instituições 
de pesquisa, embora as empresas pe-
trolíferas e suas prestadoras de serviço  
tenham muita informação, raramente 
liberadas para uso público porque po-

“A liberação de metano no oceano de-
ve ter sido mais intensa no passado, prin-
cipalmente na era glacial, quando o nível 
do mar recuou cerca de 120 m e houve 
uma redução da pressão da água sobre 
os depósitos de gás do fundo oceânico, 
facilitando o escape”, diz o biólogo brasi-
leiro Rodrigo Portilho-Ramos, atualmen-
te pesquisador no Marum, em Bremen. 
Em um estudo realizado na Universidade 

Onde o fundo é mais fundo
Levantamento registra 984 crateras no assoalho marinho  
entre o sul de São Paulo e o norte do Rio Grande do Sul
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do mar. Em outubro, ela coordenará em 
Ilhabela, no litoral paulista, a Escola São 
Paulo de Ciência Avançada do Metano, 
cujo propósito é debater a origem e as 
transformações do metano em ambien-
tes marinhos e terrestres.

As primeiras crateras submarinas des-
se tipo foram descobertas na costa de 
Nova Escócia, no Canadá, no final dos 
anos 1960 por uma equipe do Instituto 
de Oceanografia Bedford, também no 
Canadá. Detectadas por um então no-
vo sistema de sonar, as crateras de Nova 
Escócia tinham 150 m de diâmetro e 10 
m de profundidade. Depois, foram iden-
tificadas em todo o mundo. Em 2013, pes-
quisadores da Nova Zelândia, Alemanha 
e Estados Unidos encontraram as maiores 
crateras submarinas, a 500 km a leste de 
Christchurch, na Nova Zelândia. As maio-
res crateras dessa região tinham 11 km de 
diâmetro por 100 m de profundidade, a 
cerca de 1 km da superfície. Devem ter 
sido criadas pela erupção de gases atra-
vés dos sedimentos, mas aparentemente 
não liberavam mais metano. n

deriam indicar reservas de petróleo e 
gás natural”, diz Mahiques. 

A liberação de gás na costa do Sudes-
te é resultado principalmente da subida 
de colunas de sal por debaixo do assoa-
lho marinho, de acordo com um estudo 
do grupo da USP publicado em feverei-
ro de 2017 na revista científica Heliyon. 
Por causa da intensa pressão a que estão 
submetidas, as colunas de sal, chamadas 
diápiros, rompem as camadas de rochas 
do assoalho marinho, que afunda, for-
mando a cratera. Esse movimento libera 
o metano aprisionado com o material 
orgânico – restos de animais e plantas – 
acumulado no fundo do mar. 

RIQUEzA BIológICA
As crateras formam ambientes únicos, 
com comunidades de microrganismos, 
moluscos e outros invertebrados mais 
diversificados e abundantes que os das 

regiões vizinhas. Em uma área do oceano 
Ártico a 1.200 m de profundidade, a ri-
queza de espécies era 2,5 vezes maior em 
áreas ricas de metano do que nas regiões 
vizinhas, verificaram pesquisadores da 
Noruega e dos Estados Unidos em um 
artigo da revista Limnology and Ocea-
nography de outubro de 2007. Nessas 
áreas, observam os autores desse traba-
lho, a fonte de vida é o metano, não a luz 
do sol, que não chega ao mar profundo.

Em seu laboratório no IO-USP, a bió-
loga Vivian Pellizari cultiva bactérias e 
outros microrganismos que produzem 
metano a partir da degradação da ma-
téria orgânica no fundo do mar, um am-
biente desprovido de oxigênio. “O de-
safio agora é manter os cultivos viáveis 
até o isolamento dos microrganismos”, 
diz Vivian, que pretende entender a di-
versidade dos microrganismos produto-
res e consumidores de metano no fundo 

Projeto
feições anômalas de fundo no talude superior do sul do 
Brasil (nº 16/22194-0); Modalidade auxílio à Pesquisa – 
regular; Pesquisador responsável Michel Michaelovitch 
de Mahiques (usP); Investimento r$ 231.247,09. 

artigos científicos
santOs, r. f. dos et al. Metal/ca ratios in pockmarks and 
adjacent sediments on the sW atlantic slope: implica-
tions for redox potential and modern seepage. Journal 
of geochemical Exploration. v. 192, p. 163-73. set. 2018.  
POrtilhO-raMOs, r. c. et al. Methane release from the 
southern brazilian margin during the last glacial. Scientific 
Reports. v. 8, n. 1, 5948. 13 abr. 2018. 

Os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.

para os seres  
do fundo do 
mar, sem 
oxigênio nem 
luz do sol,  
o metano é 
fonte de energia
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representação artística da liberação de metano e das crateras no assoalho do mar Ártico
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Ondas gravitacionais poderão ser úteis  

na detecção de exoplanetas situados nas 

proximidades de sua estrela

D
esde setembro de 2015, quando 
os detectores gêmeos do Obser-
vatório Interferométrico de On-
das Gravitacionais (Ligo), situa-

dos nos Estados Unidos, registraram pela 
primeira vez esse tipo de perturbação na 
curvatura do espaço-tempo previsto por 
Albert Einstein (1879-1955), os eventos 
observados e associados à produção de 
ondas gravitacionais têm sido literalmen-
te explosivos. Eles envolveram sistemas 
binários longínquos, situados entre 130 
milhões e 3 bilhões de anos-luz de dis-
tância da Terra, compostos de dois corpos 
de enorme massa, geralmente um par de 
buracos negros ou de estrelas de nêutrons. 
Esses objetos celestes orbitavam em torno 
de um centro de gravidade e espiralavam 
progressivamente rumo a uma estrondosa 
colisão-fusão, da qual resultava a produ-
ção de ondas gravitacionais. 

Em um artigo publicado em 21 de junho 
na revista científica Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society, um trio de as-
trofísicos da Universidade de São Paulo 
(USP) e da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) propõe que a 

AstrOfísicA y

Rastros de 
novos mundos

detecção de ondas gravitacionais pode ser 
útil para descobrir e estudar formações 
binárias bem menos energéticas e locali-
zadas nas cercanias da Terra, a menos de 
mil anos-luz de distância: sistemas com-
postos de uma estrela de massa parecida 
com a do Sol e de um exoplaneta gigante 
com período orbital ultracurto. Esse tipo 
de exoplaneta que apresenta mais massa 
do que Júpiter, o planeta mais massivo do 
Sistema Solar, encontra-se quase “cola-
do” a sua estrela e leva aproximadamente 
uma hora para dar uma volta completa em 
torno dela. A Terra demora cerca de 365 
dias (período que denominamos ano) para 
circundar inteiramente o Sol. 

“Detectores em terra, como o Ligo, 
não têm resolução para registrar as fra-
cas ondas gravitacionais emitidas por 
esse tipo de sistema planetário”, expli-
ca José Ademir Sales de Lima, da USP, 
principal autor do estudo. “Mas fizemos 
os cálculos e constatamos que o Laser In-
terferometer Space Antenna [Lisa] será 
capaz de medi-las em alguns casos.” Pro-
jeto coordenado pela Agência Espacial 
Europeia (ESA),  o Lisa será o primeiro 

Marcos Pivetta

observatório espacial dedicado a medir 
ondas gravitacionais. Sua entrada em 
operação está estimada para a década 
de 2030. Dos cerca de 2.800 sistemas 
planetários conhecidos, pouco mais de 
uma dezena é formada apenas por uma 
estrela e um exoplaneta de período or-
bital ultracurto. 

Lima e seus colegas Francisco Edson 
da Silva e João Vital da Cunha, ambos 
da UFRN, calcularam o provável nível 
de emissão de ondas gravitacionais de 
14 sistemas desse tipo, formados por um 
exoplaneta de período orbital inferior a 
80 minutos. No fim das contas, concluí-
ram que apenas três deles devem emitir 
ondas gravitacionais em quantidade su-
ficiente para serem captados pelo Lisa: 
o GP Com b, o V396 Hya b e o J1433 b. 
Esses exoplanetas apresentam massa de 
18 a 57 vezes maior do que a de Júpiter 
e situam-se a uma distância da Terra 
entre 245 e 737 anos-luz. Por estarem 
extremamente próximos a sua estrela, 
devem ser muito quentes, sem condições 
de abrigar água líquida. “Como qualquer 
sistema binário, todo exoplaneta em ór-

Ilustração de um 
sistema binário 
formado por uma 
estrela e um 
exoplaneta emitindo 
ondas gravitacionais
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bita de uma estrela gera ondas gravita-
cionais. Contudo, a imensa maioria emi-
te muito pouco e não conseguiremos 
medi-las”, explica Vital. 

EMISSão PERIódIcA
Comparado com o forte sinal liberado 
uma única vez pela fusão de dois buracos 
negros supermassivos ou duas estrelas de 
nêutrons, o giro de um planeta em torno 
de uma estrela produz uma quantidade 
ínfima de ondas gravitacionais, quase im-
perceptível. A primeira fusão de buracos 
negros flagrada em 2015 pela colaboração 
científica Ligo gerou, por alguns milisse-
gundos, ondas gravitacionais com uma 
potência máxima de 3,6 x 1049 watts (3,6 
seguido de quarenta e nove zeros). O Lisa 
será capaz de medir emissões muito mais 
tênues do que as registradas pelo Ligo.

Apesar de fraca, a perturbação causa-
da pelas ondas gravitacionais produzidas 
por sistemas binários com planetas de 
período ultracurto apresenta uma van-
tagem observacional, segundo os autores 
do estudo: suas emissões serão pratica-
mente contínuas, periódicas, em vez de 

ser um evento forte, porém pontual, que 
não se repete, como no caso dos registros 
do Ligo. “Por isso, poderemos acompa-
nhar diariamente as ondas gravitacionais 
geradas por esses sistemas planetários”, 
afirma Lima. Enquanto o planeta orbita 
em torno da estrela, seu sinal de ondas 
gravitacionais será produzido a um in-
tervalo fixo de tempo e, em tese, medido 
pelo Lisa. No caso dos planetas cujo ano 
orbital se resume a uma hora, as ondas 
poderiam ser registradas dezenas de ve-
zes em um único dia de observação.  

Para o astrofísico Odylio Aguiar, do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), que faz parte da colaboração 
científica Ligo, dificilmente será possível 
descobrir novos exoplanetas por meio da 
detecção de ondas gravitacionais em sis-
temas binários mesmo depois da entrada 
em funcionamento do Lisa. “Os exopla-
netas analisados no paper da Monthly 
Notices vão cair na região da curva de 
sensibilidade do Lisa chamada binárias 
galácticas insolúveis”, explica Aguiar. 
“Nessa região existem tantos sistemas 
binários na nossa galáxia que a soma de 

todos os seus sinais vai produzir um fun-
do de ruído astrofísico que, na prática, 
tornará quase impossível a descoberta 
de novos exoplanetas. Será mais fácil 
confirmar, por meio das ondas gravita-
cionais, os exoplanetas já identificados 
por outros métodos.” Segundo Aguiar, 
com o Lisa, será possível detectar somen-
te exoplanetas que estiverem a poucos 
anos-luz de distância da Terra e, portan-
to, fora da região das binárias galácticas 
insolúveis. Lima e seus colegas estão a 
par desse problema, mas são mais otimis-
tas com relação ao potencial das ondas 
gravitacionais na descoberta de certos 
tipos de exoplanetas. n
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Projeto 
Llama: Um radiotelescópio para ondas mm/sub-mm nos 
Andes, em colaboração com a Argentina (nº 11/51676-9); 
Modalidade Projeto temático; Pesquisador responsável 
Jacques Lépine (UsP); Investimento r$ 32.187.641,01.
   

Artigo científico
cUnHA, J. V. et al. gravitational waves from ultra-short 
period exoplanets. Monthly Notices of the Royal Astro-
nomical Society. 21 jun. 2018.
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N
Quarta e última reportagem  

sobre os 70 anos da SBPC

os próximos anos, a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) pretende ser mais 
propositiva – e não apenas lidar com problemas 
urgentes da ciência e da educação – e diversificar 
seu público para além dos pesquisadores de uni-
versidades e centros de pesquisa, atraindo mais 
jovens, professores, estudantes e profissionais 

liberais. Outra meta é buscar novas fontes de receita e 
ter mais autonomia financeira para levar adiante suas 
ações em defesa da ciência e da educação, realizar as 
reuniões anuais e regionais, manter a revista Ciência 
e Cultura e o Jornal da Ciência e ampliar a atuação nas 
redes sociais. Hoje, verbas públicas são a principal fonte 
de recursos da instituição.

Em busca de 
novos públicos
Associação de cientistas visa 

jovens, profissionais liberais  

e empresas para ampliar seu 

alcance social

SBPC y
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Alguns sinais de mudança já são visíveis. Neste 
ano, em vez de apenas convidar os candidatos a 
presidente da República para debater seus pla-
nos sobre ciência e tecnologia, educação e outros 
temas, a SBPC, em conjunto com outras institui-
ções acadêmicas, elaborou propostas de políticas 
públicas para essas áreas – como a construção 
de um Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação – e as entregou pa-
ra os presidenciáveis, com o 
propósito de colaborar em 
seus programas de governo. 

Ao mesmo tempo, bloguei-
ros e profissionais de mídias 
sociais se tornaram mais as-
síduos na sede da instituição, 
no Centro de São Paulo. Com 
a ajuda dos jovens, a SBPC 
pretende ampliar os canais de 
comunicação com o público e 
aumentar a participação nas 
redes sociais, hoje restrita a 
180 mil seguidores no Twitter 
e a 30 mil no Facebook. “Nossa 
comunicação está ainda cen-
trada em pesquisadores e pro-
fessores do ensino superior”, 
diz o físico Ildeu de Castro 
Moreira, professor da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e presidente da associação. “Te-
mos de conquistar outros públicos, em especial os 
jovens, com conteúdo acessível e de qualidade.”

A criação de novas fontes de receita ainda 
está em estudos. Segundo Moreira, o or-
çamento era instável até 2008, quando a 

SBPC e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) 
passaram a ter uma dotação básica no Orçamen-
to da União, em função de suas atividades como 
entidades de interesse público e da participação 
em conselhos e comissões governamentais. Mas, 
como reflexo dos cortes recentes na área de ciên-
cia e tecnologia, o orçamento do governo federal 
para a SBPC caiu de R$ 3,3 milhões em 2017 para 
R$ 1,9 milhão em 2018.

A SBPC já teve 20 mil associados na década de 
1970 e hoje tem por volta de 6 mil. As anuidades 
variam de R$ 65, para estudantes de pós-gradua-
ção e professores de ensino básico, a R$ 130, para 
professores ou pesquisadores de universidades 
e instituições de pesquisa e outros profissionais. 
As reuniões anuais são pagas por centros de pes-
quisa, órgãos de governo e empresas que parti-
cipam da ExpoT&C, exposição complementar 
às palestras. A mais recente, em julho deste ano 
em Maceió, custou R$ 4 milhões.

Uma das possibilidades cogitadas para dimi-
nuir a instabilidade financeira é atrair empresas 

para apoiarem a agremiação. A SBPC aproximou-
-se de empresas ao longo das discussões inicia-
das em 2010 para a elaboração do Marco Legal 
da Ciência e Tecnologia, aprovado em 2016 e 
regulamentado em 2018 (ver Pesquisa FAPESP 
no 265). “Houve muita convergência sobre as 
estratégias para diminuir a burocracia e apoiar 
a inovação no país, mas há também divergên-

cias”, diz Moreira. “A CNI 
[Confederação Nacional 
da Indústria] era a favor 
da Emenda Constitucio-
nal no 95, que congela os 
gastos públicos, inclusive 
para ciência e tecnologia, 
e nós contra”, exemplifica. 

A ABC está sujeita à 
mesma oscilação financei-
ra: o orçamento federal pa-
ra a instituição caiu de R$ 
4,2 milhões em 2017 para 
R$ 2,4 milhões em 2018, 
sem a garantia de que todo 
o dinheiro será liberado. 
“O orçamento aprovado 
para 2018 coloca a ABC em 
posição muito vulnerável”, 
comenta Fernando Veris-
simo, chefe de gabinete da 
instituição. 

A Associação Americana para o Avanço da 
Ciência (AAAS), dos Estados Unidos, tem fon-
tes de receita diversificadas. Fundada em 1848, 
a AAAS reúne cerca de 200 mil sócios; em 2017, 
recebeu US$ 9,4 milhões de anuidades, US$ 55,8 
milhões de publicidade de suas seis revistas, en-
tre elas a Science, US$ 22 milhões de financia-
mentos e programas públicos e US$ 11 milhões 
de investimentos, além de doações de cerca de 
1.200 pessoas, empresas ou instituições do go-
verno, cujas contribuições variam de US$ 500 a 
mais de US$ 100 mil, de acordo com o relatório 
financeiro publicado em seu site. 

Além de publicações e encontros científicos, a 
AAAS mantém desde 1973 um programa de bol-
sas para pesquisadores em instituições governa-
mentais, de modo a participarem da formulação 
e implantação de políticas públicas. O Science 
& Technology Policy Fellowships já apoiou 250 
pesquisadores, dos quais 47% foram contratados 
pelas instituições ao final do contrato, além de 
ter permitido aos legisladores “acrescentar valor 
aos seus trabalhos”, de acordo com um editorial 
da Science de abril de 2018. n

Em 2017,  
a AAAS, dos 
Estados Unidos, 
recebeu doações 
de cerca de  
1.200 pessoas, 
empresas  
ou instituições  
do governo

Artigo científico
MAXoN, M. e. e ALBerTS, B. Science for state legislatures. Science. 
v. 360, n. 6384, p. 9. 6 abr. 2018.
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Um novo tipo de startup, as legaltechs, desenvolve 

sistemas tecnológicos para a área jurídica 

tecnologia JUstiça y

Automação  
no Direito

o 
Brasil tem mais de 1 milhão de ad-
vogados formados. Em média, para 
cada grupo de 100 mil habitantes, 
12.519 ingressaram com uma ação 
judicial ao longo de 2017. No come-

ço de 2018 o país tinha 80,1 milhões de processos 
em tramitação, de acordo com a última edição do 
Justiça em Números 2018 – Ano Base 2017, estu-
do do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que 
reúne as estatísticas mais atualizadas sobre o se-
tor. Esses números mostram o potencial de mer-
cado existente para um novo grupo de startups 
que vem se desenvolvendo no país com maior 
intensidade há pelo menos dois anos e meio: as 
legaltechs ou lawtechs, empresas focadas no de-
senvolvimento e uso de tecnologias aplicadas ao 
direito (ver quadro na página 65). O neologismo 
vem da junção das palavras direito e tecnologia 
em inglês. No Brasil, não se faz distinção entre os 
termos, enquanto no exterior se costuma referir 
a legaltech como startups que atendem a todo o 
mercado e lawtechs as que desenvolvem soluções 
tendo como público final os advogados. 

Ainda não há estimativas oficiais sobre quan-
tas existem hoje no país. A Associação Brasileira 

Janaína Simões
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de Lawtechs & Legaltechs (AB2L) nasceu de um 
pequeno núcleo de empreendedores reunidos em 
um grupo de WhatsApp e evoluiu em 2016 para 
uma entidade formal, inicialmente com cerca de 
40 associados. Sediada no Rio de Janeiro, hoje 
tem 180 empresas em seus quadros, incluindo 
na early stage, ou seja, ainda na fase de validação 
da tecnologia. “Acredito que em cinco anos sur-
girá um unicórnio nesse segmento”, diz Bruno 
Feigelson, presidente da AB2L e da startup Sem 
Processo, do Rio de Janeiro. Unicórnio é o nome 
que se dá às startups que alcançam o valor igual 
ou superior a US$ 1 bilhão antes mesmo de abrir 
seu capital em bolsas de valores. 

“Trata-se de um fenômeno internacional. Em 
cinco anos, os Estados Unidos alavancaram US$ 
1 bilhão de investimento de venture capital em 
empresas de tecnologia focadas no mercado ju-
rídico”, prossegue Feigelson. Um indicador des-
se movimento é o trabalho realizado no Center 
for Legal Informatics (CodeX), da Universida-
de Stanford. Um grupo do CodeX desenvolveu 
o Techindex, que mapeou 1.048 legaltechs no 
território norte-americano. Outra iniciativa in-
ternacional nesse campo está no Reino Unido. 
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taxtech

Plataformas 

que oferecem 

tecnologias e 

soluções para a 

área tributáriaFonte radar da associação brasileira 
de lawtechs & legaltechs (ab2l)

cardápio  
de funções
Produtos ou serviços que 
as legaltechs oferecem

analyticS e Jurimetria
Plataformas de análise e compilação de dados  e jurimetria, a estatística aplicada ao direito  

para prever resultados

automação e geStão  
de documentoS

desenvolvimento de 

softwares de automação 

de documentos jurídicos 

e de gestão do ciclo de 

vida de contratos e 

processos

compliance
conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e políticas estabelecidas para as atividades da instituição

conteúdo Jurídico,  

educação e conSultoria

Portais de informação,  

legislação, notícias e de 

empresas de consultoria, 

que oferecem desde serviços 

de segurança de informação 

até assessoria tributária

extração e 
monitoramento  
de dadoS públicoS
atuam no monitoramento 
e gestão de informações 
públicas como 
publicações, andamentos 
processuais, legislação e 
documentos cartorários

inteligência artiFicial

soluções de inteligência 

artificial para tribunais  

e poder público

redeS de 

proFiSSionaiS

Plataformas que podem 

conectar profissionais 

do direito entre si e 

também fazer a 

conexão deles com os 

possíveis clientes

regtech

desenvolvimento 
e aplicação de 
tecnologia para 
resolver problemas 
gerados pelas 
exigências de 
regulamentação

reSolução de  

conFlitoS on-line

Utilização de formas 

alternativas ao 

processo judicial, 

como mediação, 

arbitragem e 

negociação de acordos
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Levantamento da Legal Geek, que reúne mais de 
4 mil membros integrantes do ecossistema das 
startups legaltechs, identificou 64 delas em 2017. 
Todas foram fundadas há, no máximo, sete anos.

O Grupo de Ensino em Pesquisa e Inovação 
(Gepi), braço da Fundação Getulio Vargas  em 
São Paulo (FGV Direito SP), está concluindo um 
estudo sobre o uso dessas novas tecnologias por 
escritórios de advocacia no Brasil. Os resulta-
dos devem ser publicados no fim deste ano. A 
introdução das tecnologias digitais no direito 
não são novidade, embora elas se aplicassem 
apenas a processos internos, especialmente para 
a administração dos escritórios. “Agora o jogo 
mudou: muitas das tecnologias estão atacando a 
atividade-fim. Por exemplo, os bancos de dados 
são automatizados já pensando em como isso po-
de fazer o advogado prestar melhores serviços. 
Temos tecnologias como gestão de processo e 
peticionamento eletrônico que ajudam a orga-
nizar melhor as ações dentro de um tribunal”, 
destaca Alexandre Pacheco da Silva, professor 
da FGV Direito SP e um dos coordenadores do 
Gepi. “Temos ainda campos na área jurídica que 
são de fronteira, como leitura de decisões judi-
ciais por meio de algoritmos que categorizam 
e exportam os dados dos processos, e aqueles 
que constroem o perfil decisório de um juiz es-
pecífico”, informa. “São soluções tecnológicas 
mais sofisticadas.”

o s profissionais do direito deveriam temer 
essas mudanças? “Funções de caráter bu-
rocrático, repetitivas, serão diretamente 

afetadas, enquanto outras atividades continuarão 
a ser executadas pelos profissionais, como o rela-
cionamento interpessoal com  o cliente”, aponta 
Silva. “Dificilmente um cliente fica-
rá satisfeito em se comunicar com 
o escritório que contratou apenas 
usando uma plataforma digital.” Pa-
ra ele, o mercado e as universidades 
precisarão repensar o tipo de forma-
ção que será dada aos futuros advo-
gados. “Não terá emprego quem não 
estiver capacitado para esse novo 
cenário”, afirma.

Órgãos como o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), entre outros, já 
automatizaram as petições. Os con-
tratos passam por esse mesmo pro-
cesso. “É difícil expressar em nú-
mero as vantagens da automação, 
porque cada empresa tem ganhos 
diferentes”, diz Silva. Na pesquisa 
que ele coordena, no entanto, há 
depoimentos de profissionais que 

universidades 
terão de 
repensar o tipo 
de formação 
que será dada 
ao advogado, 
diz alexandre 
Silva, da FgV 
direito Sp

conseguiram reduzir de duas horas e meia para 
cerca de 20 minutos o tempo que demorariam 
para preencher determinados tipos de contrato. 

Segundo o pesquisador, o estudo da FGV a ser 
publicado mostra que a grande maioria das em-
presas que usa soluções das legaltechs está nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil. Uma das exceções 
citadas por ele é o escritório Urbano Vitalino, da 
Paraíba, que criou um robô para automação de 
documentos. A AB2L também reflete essa con-
centração geográfica. Entre as 180 associadas, 
incluindo as que estão no early stage, 57 estão 
em São Paulo e 13 no Rio de Janeiro. Também 
existem associadas legaltech nos três estados do 
Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito 
Federal, Pernambuco, Amazonas e Amapá. 
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Sem recurSoS públicoS 
Há algo que marca essa geração de startups no 
Brasil: a independência de recursos públicos. 
Exemplo disso é a Tikal Tech, de São Paulo, que 
nasceu em 2014 fruto de investimentos feitos 
pelo advogado Antônio Maia, de São Paulo. A 
empresa comemora o fato de ter em torno de 
200 mil advogados que já usaram ou ainda usam 
seus produtos. “Também temos mais de 300 mil 
clientes intermitentes, pessoas físicas, que tive-
ram algum contato com nossos serviços”, revela 
Derek Oedenkoven, CEO da empresa. 

Utilizando robôs rastreadores, cuja função é 
simular a navegação na internet para monitorar, 
consultar, capturar e armazenar informações de 
processos jurídicos, e aprendizado de máquina 
para que os robôs leiam, classifiquem e identifi-
quem as informações de interesse, a Tikal Tech 
criou o LegalNote. O sistema rastreia na internet e 
identifica todos os processos do advogado-usuário 
que sofreram alguma movimentação, usando, para 
isso, o número de registro profissional da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).

O LegalNote começou também a registrar 
usuários que não eram advogados, como pessoas 
que moveram processos trabalhistas ou aqueles 
envolvendo defesa do consumidor, além de em-
presas de pequeno porte. Surgiu então um novo 
serviço, o SeuProcesso. Por ele, a pessoa não só 
acompanha a ação judicial que está movendo 
como tem a tradução da linguagem jurídica pa-
ra uma forma didática. A empresa criou, ainda, 
um robô para automação jurídica no país, o Eli, 
e oferece um aplicativo pelo qual os advogados 
podem encontrar e contratar colegas em todo 
território nacional, o Diligeiro.

c riada há um ano e meio, em São Paulo, a 
Deep Legal também é resultado de inves-
timento privado, feito pelas advogadas Va-

nessa Louzada e Rosely Cruz, pela publicitária 
Isabela Ventura e pelos engenheiros Raul Aze-
vedo e Ricardo Rezende. O sistema oferece três 
soluções. Pelo Monitor, o usuário conseguirá ver 
em tempo real sua performance jurídica por meio 
de diversos indicadores: volumetrias diversas co-
mo entrada, julgamentos, encerramento, acordo, 
onde estão e quais seus estágios na tramitação. 
Por meio do Compare, o interessado consegue 
comparar a atuação jurídica de seu escritório 
ou empresa e de seus concorrentes. Já a solução 
Predict levanta informações estatísticas sobre as 
chances de perder ou ganhar os processos que o 
usuário tem em sua carteira, melhorando as es-
timativas de resultados. Com isso, os advogados 
podem ter melhores estratégias, como procurar 
fazer um acordo ou alterar sua tese de defesa. A 
equipe que possui expertise na área jurídica va-
lida as tecnologias que desenvolve por meio do 

escritório Neolaw, utilizando 20 de seus clientes 
para rodar, de forma experimental e sem custo, os 
produtos criados. A ferramenta estará disponível 
para escritórios da área e departamento jurídico 
de empresas a partir de novembro. 

Já a Linte obteve US$ 100 mil de aporte de 
uma aceleradora de San Francisco, nos Estados 
Unidos, para criar o software que leva o nome da 
empresa. Sua função é combinar automação de 
documentos com workflow (fluxo de trabalho). 
“Sabemos que depois da atividade A temos a ati-
vidade B. O software do workflow ajuda a organi-
zar nosso trabalho em etapas e a automatizá-las”, 
explica Gabriel Senra, sócio-fundador da Linte, 
que está no Cubo, espaço de empreendedorismo 
do Itaú Unibanco e do fundo de investimento 
Redpoint eventures, em São Paulo. 

inVeStimentoS próprioS
Alguns desenvolvedores interessados nesse mer-
cado se aventuraram com recursos próprios, co-
mo a startup carioca Sem Processo. Fundada em 
janeiro de 2016, sua plataforma facilita acordos 
extrajudiciais ao conectar advogados de pessoas 
comuns ao departamento jurídico de empresas 
que são ou podem ser alvo de uma ação. O obje-
tivo é ganhar tempo e economizar dinheiro ao 
promover o acordo entre as partes e evitar que o 
caso vá para a Justiça – ou permitir que as par-
tes façam a negociação e encerrem um processo 
em andamento. 

Em menos de um ano, a plataforma já regis-
trava casos de mais de 500 empresas diferentes. 
“Começamos a desenvolver um módulo que cha-
mamos de contencioso, operados pelas empresas, 
departamentos jurídicos ou escritórios. Algumas 
empresas têm 30 ou 40 escritórios que trabalham 
para elas e todos usam a Sem Processo”, conta 
Bruno Feigelson, um dos fundadores. 
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Outra startup que optou por esse caminho foi 
a paulistana Legaltech. Fundada em 2009 por 
José Antônio Milagre, atua na gestão de reputa-
ção on-line, focada no monitoramento de dados 
pessoais e da imagem das pessoas, empresas e 
instituições na internet. “Em 2015, começamos a 
pensar em desenvolver robôs para automatizar 
a busca por dados pessoais, ofensas, notícias e 
perfis falsos e violações a direitos autorais nas 
redes sociais”, lembra Milagre. Com isso, a Le-
galtech pôde também automatizar o processo de 
guarda de prova, por meio do qual ela armazena 
os dados de quem postou a fo-
to ou texto ofensivo ou criou 
um perfil falso. 

n ossa ferramenta moni-
tora em média 600 mil 
itens em redes sociais 

por mês, públicas ou privadas”, 
conta. Sua tecnologia utiliza 
inteligência artificial, web se-
mântica – na qual a máquina 
interpreta a informação – e 
aprendizado de máquina. To-
dos esses recursos são utiliza-
dos para identificar uma posta-
gem em foto e vídeo, classificar 
se há ofensas ou não e avaliar se 
tem repercussão jurídica. Ca-
so a busca na internet registre 
prova com valor forense, entra 
em ação outro produto, o Minha Imagem, que 
formula o pedido de remoção, interagindo com 
os formulários de redes sociais ou elaborando a 
peça jurídica. 

O escritório Opice Blum, de São Paulo, optou 
por criar sua própria operação em legaltech em 
2013, na qual atuam sete de seus aproximada-
mente 100 funcionários. A equipe desenvolveu, 
por exemplo, um sistema para monitorar notícias 
falsas em cenários eleitorais. “Podemos detectar 
se um post em rede social é uma fake news, se 
está tendo acessos e curtidas em número maior 
do que outros posts e se deve ser objeto de ação 
especial e imediata, sugerindo medidas aos clien-
tes”, explica o fundador e sócio do escritório, 
Renato Opice Blum. 

“Mas o trabalho vai além disso: algoritmos e 
modelos matemáticos também auxiliam os ad-
vogados a demonstrarem em juízo, por exemplo, 
ações coordenadas entre mídias ou perfis para 
realização de ilícitos.” O escritório tem uma 
atuação forte na detecção de produtos falsifi-
cados de lojas virtuais, entre outras ações que 
envolvem inteligência artificial e smart contracts 
– qualquer contrato possível de ser executado 
ou de se fazer cumprir por si só, formalizando 
negociações que prescindem de intermediários.

Outra ferramenta do escritó-
rio analisa as decisões nas co-
marcas, verificando em quais 
seus advogados têm menos su-
cesso. A coleta e cruzamento de 
dados permitem, por exemplo, 
que se saiba se existem mais 
profissionais ativos em deter-
minadas comarcas captando 
processos contra seus clientes, 
se há menos chance de conci-
liação para evitar as ações ju-
diciais, se existe maior risco de 

ter um julgamento em que clientes podem perder 
e as possibilidades de mudar a sentença judicial 
ao interpor um recurso.

acelerando StartupS
A Thomson Reuters – multinacional que atua em 
vários setores, incluindo o jurídico – promoveu 
em julho o programa Accelerator Day for Law-
techs em Campinas, no interior de São Paulo. 
Das 20 empresas que se inscreveram, nove fo-
ram selecionadas. Todas já têm experiência no 
mercado e clientes, e sua missão foi apresentar 
projetos com sugestões tecnológicas para agre-
gar mais valor ao Legal One, software jurídico 
desenvolvido e comercializado pela consultoria. 

“É mais fácil emplacar uma solução em um 
mercado complexo como o Brasil e levá-la para 
outro mercado”, ressalta Ralff Tozatti, diretor 
de marketing da multinacional no Brasil e um 
dos idealizadores do Acceletaror Day. As em-
presas selecionadas recebem mentoria, orien-
tações quanto ao marketing e desenvolvimento 
de mercado, participam de eventos e estão sendo 
certificadas pela Thomson Reuters. Deverão con-
cluir, até outubro deste ano, o desenvolvimento 
de suas tecnologias, usando a própria Thomson 
Reuters como “laboratório”. n

as startups 
focadas em 
direito usam 
recursos 
próprios para 
desenvolver 
ferramentas 
para o setor

“
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Engenheiro fala sobre 

a expansão da 

internet das coisas  

no país e a trajetória 

de uma das primeiras 

startups brasileiras 

com foco nesse 

ecossistema

EntrEvIStA antonio carlos rossini jr. y

Aposta em ambientes 
conectados

A 
internet das coisas (IoT) ainda 
engatinhava no Brasil no fim 
da década passada quando três 
engenheiros recém-formados 

juntaram forças para montar uma startup 
voltada a monitorar objetos a distância, 
como equipamentos de informática em 
datacenters, com o uso da tecnologia de 
identificação por radiofrequência RFID 
(do inglês radio frequency identification). 
“Essa foi uma das primeiras tecnologias 
a compor o ecossistema da IoT”, diz o 
engenheiro de telecomunicações Anto-
nio Carlos Rossini Jr., um dos fundadores 
da RFIdeas, em 2010.

A trajetória da empresa foi meteórica. 
Nos primeiros anos, teve apoio de uma 
incubadora paulista, foi contemplada 

Yuri vasconcelos

com recursos de um programa da FA-
PESP para pequenas empresas inovado-
ras e recebeu um aporte milionário de 
um fundo de estímulo a startups, o Fun-
do de Inovação Paulista. Em 2015, os em-
preendedores investiram em uma nova 
solução baseada em IoT para controlar 
remotamente a qualidade de alimentos, 
medicamentos e ambientes. Hoje, 1.500 
desses sensores estão em operação.

Na entrevista a seguir, Rossini, de 34 
anos, que complementou sua formação 
com especializações em finanças e mar-
keting, fala sobre os desafios da IoT no 
Brasil e conta como a aposta em inovação 
definiu os rumos da startup, que acabou 
adotando a marca Nexxto, inspirada na 
expressão next to your things.
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Para o cofundador  
da nexxto,  
deficiências na rede de 
telecomunicações  
são um obstáculo para 
iot no Brasil
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Criada em 2010, 
a empresa tem 
250 mil itens 
monitorados 
pelas soluções 
Artis e Ativis, 
além de 1.500 
sensores ativos 
da plataforma de 
Iot nexxto

Como você vê a expansão da internet 
das coisas no Brasil?
Além de grandes empresas, diversas 
startups estão surgindo para atuar em 
IoT. Há boas oportunidades na indústria 
4.0, na agricultura 4.0, em edifícios in-
teligentes, entre outros setores. Muitas 
aplicações podem ser criadas com uso de 
sensoriamento e inteligência em redes 
locais. Já a expansão para redes regio-
nais ou nacionais é um desafio. Para essas 
aplicações, que exigem maior amplitude 
de conectividade, o calcanhar de aqui-
les é a infraestrutura de telecomunica-
ções. Nas grandes cidades, a cobertura 
de celular funciona bem, mas basta se 
afastar um pouco para que o sinal fique 
intermitente ou suma. Se pensarmos em 
aplicações de IoT no campo ou que exi-
jam mobilidade, como monitorar um 
caminhão em tempo real, temos proble-
mas. Para isso, precisamos de uma rede 
de comunicação com maior cobertura, 
mais robusta e confiável. 

Este é o único obstáculo?
Não. Outro gargalo é a padronização da 
conectividade que permite que os apare-
lhos – as tais “coisas” – se comuniquem 
entre si. A tecnologia de comunicação 
sem fio conhecida por Wi-Fi é tão di-
fundida porque se definiu um padrão. 
Celulares e computadores conversam 
na mesma língua do Wi-Fi, o padrão 
IEEE 802.11. Hoje, várias tecnologias 
de comunicação sem fio, entre elas Lo-
Ra, SigFox e NBIoT, disputam qual vai 
ser o padrão da IoT. Sem essa definição, 
a difusão da IoT fica limitada, pois ele-
mentos de rede de diferentes fabricantes, 
como sensores, roteadores e repetido-
res, nem sempre se comunicam entre 
si. Um terceiro obstáculo é o custo dos 
componentes de hardware. O preço vai 
baixar quando tivermos escala, mas para 
ter escala é preciso vender mais. Como 
resolvemos isso na Nexxto? Projetamos 
nossos hardwares para serem simples, 
robustos e de baixo custo.

O que exatamente a Nexxto faz?
Quando foi criada, em 2010, pouca gente 
conhecia o conceito de IoT. A empresa 
nasceu para atuar com a tecnologia de 
etiquetas eletrônicas de identificação 
por radiofrequência, RFID. Nosso no-
me original era RFIdeas. As etiquetas 
são pequenos sensores que, ao serem 
instalados em computadores, máquinas 

mentos é extraviado. Por isso, criamos 
um plano de negócio focado no uso da 
tecnologia RFID para rastreamento de 
ativos de datacenters.

Você montou a RFIdeas sozinho?
Não, ela foi criada com um colega que 
estudou comigo na Poli [Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo], o 
engenheiro de sistemas eletrônicos Lu-
cas Almeida. Desde a graduação a gente 
pensava em empreender. Depois que 
concluímos o plano de negócio, no fim de 
2010, fomos incubados no Cietec [Cen-
tro de Inovação, Empreendedorismo 
e Tecnologia, incubadora instalada na 
Cidade Universitária]. Lá conhecemos 
o Pipe [Programa Pesquisa Inovativa 
em Pequenas Empresas], da FAPESP. 
Inscrevemos um projeto para construir 
um protótipo do Artis e fomos aprova-
dos. Como nem eu nem o Lucas sabía-
mos como desenvolver softwares profis-
sionalmente, convidamos um colega do 
Lucas, o engenheiro eletricista Matheus 
Costa, formado na Unicamp [Universi-
dade Estadual de Campinas] para ser 
nosso sócio. E ele topou.

Quanto foi investido no empreendi-
mento?
No primeiro ano, sobrevivemos com re-
cursos próprios, mas ao sermos escolhi-
dos para a primeira fase do Pipe rece-
bemos R$ 125 mil. Com esse dinheiro, 
contratamos um bolsista e compramos o 
material para construir a versão zero do 
Artis. Em 2012, conseguimos nosso pri-
meiro cliente, a Alog Datacenters, adqui-
rida naquele mesmo ano pela líder global 
desse setor, a norte-americana Equinix. 
Pouco tempo depois, fomos aprovados 
na segunda fase do Pipe e recebemos 
R$ 500 mil para continuar desenvolven-
do a solução de RFID.

Como se deu a mudança do nome da 
empresa para Nexxto?
Em 2013, participamos de uma compe-
tição da Fundação Getulio Vargas com 
mais de mil startups. Ficamos em se-
gundo lugar e fomos escolhidos como 
a melhor empresa de tecnologia. Os ga-
nhadores do prêmio recebiam horas de 
consultoria com a SP Ventures, gestora 
do Fundo de Inovação Paulista, com o 
objetivo de preparar as startups para 
receber investimentos. No início de 
2014, visitamos o Vale do Silício, na Ca-

diversas e outros objetos de alto valor, 
fazem seu monitoramento. Essa solu-
ção, batizada de Artis, previne furtos e 
confere ganhos de eficiência acima de 
80% em processos de gestão de ativos, 
segundo nossos clientes.

Naquela época, o Brasil tinha empre-
sas que ofereciam a tecnologia RFID?
Sim, existiam companhias que criavam 
projetos para atender a demandas es-
pecíficas dos clientes. Adotamos outra 
estratégia, a de criar produtos de pra-
teleira para resolver necessidades cla-
ras do mercado. Descobrimos uma de-
manda grande para rastrear objetos em 
datacenters, como servidores, storages 
[armazenadores de memória] e switches 
[equipamentos de rede para redirecionar 
informações]. Não é fácil controlar tudo 
isso com planilhas e processos manuais. 
Há risco financeiro e de segurança, já 
que os aparelhos estão sujeitos a extra-
vio. Mas o maior problema é perder as 
informações que carregam. Um dos nos-
sos clientes na Califórnia concentra em 
seus servidores 70% de todo o tráfego da 
internet. Imagine se um de seus equipa-
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lifórnia, para aprender 
mais sobre empreende-
dorismo e conhecer o 
ecossistema de IoT. Ao 
voltar de lá, pensamos: 
se já tínhamos tido su-
cesso com uma solução 
de rastreamento de ativos, por que não 
criar uma plataforma de sensoriamen-
to para monitorar a distância qualquer 
tipo de variável? Nossa conversa com a 
SP Ventures evoluiu e no início de 2015 
recebemos R$ 3 milhões do Fundo de 
Inovação Paulista. Com esse dinheiro, 
demos continuidade ao negócio na área 
de RFID e diversificamos nosso portfó-
lio, construindo a plataforma Nexxto. 
Para desvincular a imagem da empresa 
da tecnologia RFID, alteramos seu no-
me para Nexxto, cuja inspiração é next 
to your things – ou perto de suas coisas.

O que é a plataforma Nexxto?
É uma solução de IoT voltada ao sen-
soriamento remoto em tempo real. Por 
meio de pequenos sensores, menores do 
que uma caixa de fósforos, que funcio-
nam com bateria e se comunicam sem 
fio, coletamos diversas informações do 
ambiente, como temperatura, umidade 
e abertura e fechamento de portas. Após 
processar esses dados, geramos informa-
ções para os clientes a fim de aumentar 
a qualidade de sua operação, reduzir o 
desperdício e automatizar rotinas. Rea-
lizamos um investimento intensivo em 
P&D [pesquisa e desenvolvimento] para 
ter essa solução de IoT.

Onde essa tecnologia é aplicada?
Em três segmentos principais. No ali-
mentício, a Nexxto monitora alimentos 
em geladeiras, câmaras frias e balcões 
refrigerados de indústrias, empresas de 
distribuição, supermercados e restau-
rantes. Na saúde, faz o monitoramento 
de medicamentos e vacinas que preci-
sam ser guardados sob refrigeração, e 
no segmento de facilities é usado para 
monitorar ambientes críticos. Algumas 
empresas têm salas técnicas com equi-
pamentos caros e que geram muito calor. 
Caso a temperatura do ar-condicionado 
não esteja adequada, eles podem apre-
sentar falhas.

Qual é o tamanho da Nexxto?
Em 2017, nosso faturamento cresceu 40% 
e ficou na faixa de até R$ 5 milhões – 

prefiro não abrir o valor exato. Este ano, 
devemos faturar entre R$ 5 milhões e 
R$ 10 milhões. Além da Artis, voltada a 
aparelhos de datacenters, temos outra 
solução de RFID, a Ativis, com foco em 
gestão de ativos em geral. As duas res-
pondem por 60% da receita, enquanto a 
plataforma Nexxto gera 40%. Temos mais 
de 50 clientes, entre eles o portal UOL, 
a empresa Danone, a rede de farmácias 
Raia Drogasil, o banco Rabobank e a B3 
[antiga Bolsa de Valores de São Paulo]. 
No exterior, fornecemos a solução Artis 
para a Agência Nacional de Telecomuni-
cações do Uruguai, e há uma perspectiva 
de implantar essa tecnologia para todos 
os datacenters da Equinix no mundo. Re-
centemente uma empresa espanhola nos 
procurou querendo representar a plata-
forma Nexxto na Europa.

Qual a importância da inovação na tra-
jetória da Nexxto?
Usamos o estado da arte em nossas tec-
nologias e nos baseamos nas principais 
metodologias e referências mundiais 
quando vamos construir hardwares e 
softwares e projetar a usabilidade de 
nossas soluções. Nossos produtos são 
inovadores para aquilo que se propõem. 
Automatizamos processos que os clien-
tes faziam manualmente e conseguimos 
diminuir extravios de equipamentos e 
perdas de mercadorias.

Como está estruturado o setor de P&D 
da empresa?
Alocamos 30% de nossos recursos em 
P&D. Temos seis colaboradores dedica-
dos a essa área, quatro deles com mes-
trado e doutorado. São pesquisadores 
formados em ciência da computação e 
em engenharia de telecomunicações, de 
computação e de sistemas eletrônicos. 
Somos uma empresa pequena, com 15 
pessoas, e devemos chegar a mais de 20 
até o fim do ano. Essa é uma caracterís-
tica dos negócios de tecnologia. Quando 
você desenvolve um produto com alto 
valor agregado, que funciona bem, não 
é preciso ter muita gente na equipe. O 
mais importante é contar com profissio-
nais capacitados. 

O que vocês projetam para o futuro?
Hoje, temos mais de 250 mil itens mo-
nitorados em tempo real pelas soluções 
Artis e Ativis, além de 1.500 sensores 
ativos da plataforma Nexxto. Essa so-
lução é um produto vivo que, para evo-
luir, precisa incorporar inovações que 
atendam às necessidades dos clientes 
e do mercado. Temos em nosso roteiro 
de desenvolvimento novos sensores pa-
ra monitorar outras variáveis e estamos 
sempre implementando novas funcio-
nalidades. Queremos ampliar o merca-
do em que atuamos e entrar em outros 
segmentos. n
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Q
uem visita a Fazenda Santo Antônio da Suzano Pa-
pel e Celulose em Anhembi (SP) pode deparar-se 
com um estranho veículo, sem cabine nem piloto, 
percorrendo sozinho os vãos entre as árvores de 
eucalipto plantadas. Trata-se do Jacto Autono-

mous Vehicle (JAV), o protótipo de um pulverizador robótico 
de defensivos agrícolas com o qual a septuagenária Máquinas 
Agrícolas Jacto, empresa com sede em Pompeia, cidade a 474 
quilômetros da capital paulista, projeta se inscrever entre as 
pioneiras mundiais em máquinas agrícolas autônomas, uma 
tecnologia que deverá se tornar comum nos próximos anos.

O JAV utiliza câmeras e um sistema de posicionamento por 
GPS para se guiar e uma série de sensores desenvolvidos pela 
Embrapa Instrumentação e pela Escola de Engenharia de São 
Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP). Além de 
sensores como o de combustível, o do nível de óleo hidráulico, 
o de volume de calda, que mede a quantidade de defensivos 
disponível no tanque, há o sensor óptico de índice vegetati-
vo, que permite visualizar a cor da planta, identificando áreas 
com deficiências nutricionais e incidência de pragas e doen-
ças. Também há um sistema de monitoramento das condições 

Lavoura 
autônoma

Domingos Zaparolli

pesQuisa empresariaL

Máquinas Agrícolas Jacto soma 383 pedidos 

de patentes e se posiciona entre as pioneiras 

mundiais em veículos sem motorista no campo
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climáticas, indicando, por exemplo, se a 
aplicação de um defensivo pode ser afe-
tada por chuva ou um forte vento. 

A Jacto trabalha no desenvolvimento 
de seu veículo autônomo desde 2008 e a 
atual versão, a segunda, foi apresentada 
em 2013 durante a Agrishow de Ribeirão 
Preto. Sergio Sartori Junior, diretor de 
pesquisa e desenvolvimento da compa-
nhia, diz que a tecnologia dos veículos 
agrícolas autônomos ainda não está su-
ficientemente madura para comerciali-
zação. “É preciso aprimorar os sensores 
para gerar mais segurança para a ope-
ração quando surgem adversidades”, in-
forma. Outra questão é o aprimoramento 
das tecnologias de localização, como o 
GPS, que apresenta falhas em áreas en-
cobertas pela vegetação, por exemplo.

A ideia é de que uma frota de veícu-
los autônomos possa trabalhar em con-
junto em uma mesma lavoura, trocando 
informações entre si sobre as tarefas a 
serem realizadas e sendo monitoradas a 
distância por apenas um operador. Pa-
ra isso, é também preciso melhorar no 
Brasil as condições de conectividade no 
campo, com o adensamento de antenas 
de telecomunicações.

Mesmo diante dessas restrições, a ex-
pectativa da Jacto é produzir em 2019 um 
lote experimental de três a cinco JAVs 
dotados de uma geração mais nova de 
sensores para uma nova etapa de testes 
controlados com outros clientes. Só após 
ter certeza do sucesso nessa nova fase é 
que será avaliada a conveniência do lan-
çamento comercial do veículo, mas ainda 
com ofertas restritas vinculadas à ava-
liação do desempenho do equipamento.

Sergio Sartori Júnior diz que os tra-
balhos de desenvolvimento do JAV são 
importantes para a Jacto aprimorar seus 
produtos que já estão no mercado, como 
os pulverizadores da linha Uniport. Em 
2017 a companhia lançou o dispositivo 
Omni 700, uma nova versão para seu pa-
cote de soluções em agricultura de preci-
são – o uso de tecnologia para gerenciar 
com exatidão a produção agrícola. O sis-
tema é o primeiro no mundo a oferecer 
um repetidor de operações com o qual 
o operador pode gravar os parâmetros 
utilizados para a pulverização em cada 
trecho da lavoura.

lé
o

 r
A

M
o

s 
c

h
A

v
e

s

Protótipo de veículo 
autônomo em testes 
no Centro de P&D: 
tecnologia deverá se 
tornar comum nos 
próximos anos 

EmprESA

máQUInAS 
AgrícolAS JActo

Centro de P&D 
Pompeia (sP)

Nº de funcionários 
3.429 (156 no centro 

de P&D)

Principais produtos 
Pulverizadores, 

adubadoras, 

colhedoras de café e 

dispositivos para 

agricultura de precisão 



74 z  setembro De 2018

A versão anterior já incorporava fun
cionalidades como piloto automático e 
barra de luz, que orienta o piloto a apli
car o agroquímico em faixas paralelas, 
sem falhas e sobreposições. O sistema 
permite que as válvulas de pulveriza
ção, chamadas de bico, dispostas a cada 
35 centímetros em uma barra de até 36 
metros, possam ser acionadas individual
mente, de modo que o produto químico 
atinja especificamente a planta infecta
da. A identificação do espécime doente 
é feita pelo sensor de índice vegetativo. 

O domínio de ferramentas de automa
ção permitiu à Jacto lançar em 2017 a 
Adubadora Uniport 5030 NPK, que con
ta com funções como o sistema precision 
way, que faz a dosagem do fertilizante 
em cada ponto de aplicação, o controle 
de bordadura, que evita a aplicação em 
áreas que extrapolam o limite da lavou
ra, e o controle automático de seções, 

Mecanismo de navegação 
sendo testado (à esq.) e 
aula do professor José 
vitor salvi no laboratório 
de Máquinas de Precisão,  
da Fatec Pompeia (à dir.)

juízo à saúde do homem do campo, que 
passa a ser menos exposto aos produtos 
químicos (ver reportagem na página 18). 

proFISSIonAIS pArA o AgronEgócIo
Formar profissionais capacitados para 
lidar com tecnologia e interessados em 
trabalhar no campo passou a ser um de
safio, para o qual a Jacto também se em
penhou em buscar soluções. Seus execu
tivos convenceram o Centro Paula Souza 
(CPS), mantenedor da rede pública Fa
culdade de Tecnologia (Fatec), a instalar 
uma unidade na pequena Pompeia, de 21 
mil habitantes, quando a política é abrir 
faculdades em cidades com mais de 120 
mil habitantes. O acerto se deu por meio 
de uma parceria pública privada, a pri
meira da CPS, assinada com a Fundação 
Shunji Nishimura de Tecnologia, gestora 
da herança do fundador da Jacto. 

A Fatec de Pompeia reúne 30 profes
sores e se destaca por dois cursos. Um 
é o de mecanização em agricultura de 
precisão, que forma profissionais (en
genheiros de produção agrícola) capa
citados para lidar com as tecnologias 
agropecuárias mais avançadas. Segun
do o engenheiro eletricista Tsen Chung 
Kang, professor e um dos idealizadores 
do curso, as aulas reúnem teoria e prática 
em um parque provido de equipamentos 
avaliados em R$ 3,5 milhões, fornecidos 
por 93 empresas parceiras da instituição. 
“O aluno aprende sobre toda a cadeia 
produtiva, de sementes e adubos, equipa
mentos de plantio e colheita, softwares 
de gestão até a logística de distribuição”, 
diz. O curso de três anos já formou mais 
de 500 profissionais. “Quase todos saem 
daqui empregados e vão trabalhar em 
empresas ou fazendas que utilizam tais 
tecnologias em seus processos produ
tivos”, afirma.

Sergio Sartori Junior, engenheiro 
mecânico, diretor de P&D

Universidade estadual de campinas (Unicamp): 
graduação
Universidade estadual Paulista (Unesp), campus 
Bauru: mestrado

Gustavo Barbosa Micheli, engenheiro 
mecânico, gerente de projetos

Unesp/Bauru: graduação, mestrado em engenharia 
mecânica; cursa o doutorado na mesma área

Édson Lúcio Domingues, analista 
de sistemas, gerente de Inovação e 
Tecnologia 

Universidade de Marília (Unimar): graduação
Fundação de ensino eurípides soares da rocha: 
mestrado em ciência da computação 
Unesp/Bauru: mestrado em engenharia elétrica

Daniel Alves B. de Oliveira Vaz, 
engenheiro eletricista, engenheiro  
de P&D sênior

Universidade Federal de Uberlândia: graduação
escola de engenharia de são carlos da Universidade 
de são Paulo (eesc-UsP): mestrado em ciências

Bruno Fernando Mendonça Callegaro, 
engenheiro eletricista, engenheiro de P&D

eesc-UsP: graduação
eesc-UsP: mestrado em engenharia elétrica

Adílson Fábio Bazucco, engenheiro 
mecânico, gerente de Projetos

Unesp/Bauru: graduação; cursa mestrado em 
engenharia mecânica

confira alguns dos profissionais do centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da 
Jacto e conheça as instituições responsáveis por sua formação

equIPe De PeSquISADOreS

que abre e fecha cada seção de aplica
ção, evitando sobreposições. Os sistemas 
automatizados reduzem o consumo de 
fertilizantes em até 15%. 

Fernando Gonçalves Neto, diretor
presidente da Jacto, diz que o desen
volvimento tecnológico da indústria de 
equipamentos usados na agricultura hoje 
é motivado por dois princípios funda
mentais: ecoeficiência e produtividade. 
Quanto mais precisos forem os equipa
mentos, menor é o gasto de insumos, re
duzindo ao mesmo tempo os custos do 
produtor, o impacto ambiental e o pre
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peia era a última estação do tronco oeste 
da rede ferroviária paulista. Ele alugou 
uma casa e afixou na frente uma tabu
leta “Consertase tudo”. Logo os agri
cultores da região passaram a solicitar 
o conserto de vários tipos de máquinas, 
inclusive de polvilhadeiras importadas – 
os defensivos eram vendidos em pó. Em 
1948 Nishimura criou sua própria polvi
lhadeira, a primeira produzida no país, 
com um diferencial: podia ser carrega
da nas costas, enquanto as demais eram 
usadas na frente do corpo, o que limita
va os movimentos. Nascia a Máquinas 
Agrícolas Jacto.

Sessenta e nove anos depois, em 2017, 
o Grupo Jacto obteve uma receita líqui
da de R$ 1,22 bilhão e um lucro de R$ 
94,4 milhões. A divisão agrícola responde 
por aproximadamente 70% da receita. O 
grupo é composto por uma empresa de 
transformação de plástico, uma unida
de de equipamentos médicos, outra de 
equipamentos de limpeza e uma trans
portadora. No total, são 3.429 funcioná
rios. Os produtos são distribuídos em 110 
países e a empresa tem uma fábrica de 
equipamentos portáteis na Tailândia e 
outra de equipamentos de grande porte 
na Argentina. Do exterior vem 25% do 
faturamento da divisão agrícola.

Fernando Gonçalves Neto relata que 
o conselho consultivo da empresa, for
mado por cinco dos sete filhos do fun
dador, estabeleceu como meta dobrar o 

linha de montagem  
da Jacto: divisão 
agrícola responde  
por cerca de  
70% da receita

Quando foi criado, em 2012, apenas 
uma escola em Oklahoma, nos Esta
dos Unidos, oferecia curso semelhante, 
que já não existe mais. Há dois anos foi 
criado outro no mesmo país, no estado 
de Dakota do Sul. Recentemente a Fatec 
recebeu a visita de profissionais do Méxi
co e da China interessados em conhecer 
a metodologia de ensino. Kang participa 
do grupo que idealizou o curso de Big 
Data no Agronegócio, criado em 2017, 
que não possui oferta paralela no exte
rior. Segundo ele, o objetivo é atender a 
demanda do mercado por profissionais 
que saibam manipular a grande quanti
dade de informações geradas por toda 
tecnologia embarcada nos equipamen
tos agrícolas e fazer a ponte com os da
dos provenientes das empresas que irão 
processar a produção agrícola. O curso 
de três anos está na sua terceira turma. 

trADIção Em InovAção
O acaso tornou Pompeia sede da Jacto. 
Em 1939 o imigrante japonês Shunji Ni
shimura (19102010) partiu de São Paulo 
rumo ao interior, em busca de oportuni
dade de trabalho. Foi o mais longe que 
poderia chegar de trem. Na época, Pom

tamanho da companhia até 2025. Como 
esse passo será dado faz parte da estra
tégia da empresa e é mantido em segre
do. O executivo só informa que o cerne 
do projeto de expansão é o desenvolvi
mento de novos produtos e serviços. No 
ano passado, 25% do faturamento veio 
de produtos que chegaram ao mercado 
nos três anos anteriores e a meta é man
ter um patamar anual entre 20% e 30%.

Para isso, a empresa investe consis
tentemente entre 4% e 5% de seu fatura
mento anual em um Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento com 156 colabora
dores, sendo 25 mestres e doutores, 13 
pósgraduandos, 50 profissionais com 
ensino superior, 17 estagiários com ní
vel superior, 49 com ensino técnico e 2 
aprendizes. Desde 1963, a Jacto deposi
tou 383 patentes.

Um marco foi a primeira colhedora 
de café do mundo, lançada em 1979. Em 
2015 a companhia voltou a ser pioneira 
na lavoura de café ao lançar o K 3500, 
um veículo modular sobre o qual é pos
sível montar sistemas de colheita, pulve
rização, poda e adubação, com as trocas 
de funções sendo realizadas em poucas 
horas. A estrutura é estabelecida em uma 
plataforma que fica a mais de 3 metros 
do solo. Ela transita acima das plantas, 
apenas as estruturas das rodas passam 
entre as fileiras plantadas, o que permite 
o adensamento da produção. A K 3500 
resultou em seis pedidos de patentes. nFo
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Aspectos morfológicos - São Paulo
Volumetria construída - vertical

Legenda

Limite subprefeitura
Área não consolidada

Volumetria construída
Horizontal tipo 1
Horizontal tipo 2
Vertical
Encraves urbanos

Espaços Livres
Espaços livres de acesso público
Área não construída
Hidrografia

ocupação do 
território em 
São paulo (Sp)

n Edificações 
horizontais de 
pequeno porte  
(até 1.000 m2)

n Edificações 
horizontais de  
médio porte  
(acima de 1.000 m2)

n Edificações verticais 
(acima de quatro 
andares)

n Encraves urbanos 
(aeroportos, campus 
universitário etc.)

n Espaços livres  
de acesso público

n Área não construída
n Hidrografia
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Aspectos morfológicos - São Paulo
Volumetria construída - vertical

Legenda

Limite subprefeitura
Área não consolidada

Volumetria construída
Horizontal tipo 1
Horizontal tipo 2
Vertical
Encraves urbanos

Espaços Livres
Espaços livres de acesso público
Área não construída
Hidrografia

desenvolvimento urbano recente tem sido marcado por 

contradições envolvendo o uso de áreas abertas

N
os últimos 30 anos, as cidades bra-
sileiras de médio e grande porte re-
gistraram significativas transfor-
mações, rompendo com padrões de 
forma e de uso que prevaleceram 

no século XX. Estudos conduzidos em 70 mu-
nicípios, de todas as regiões do país, revelam 
que nesse período houve a proliferação de lo-
teamentos e condomínios fechados ao mesmo 
tempo que também se ampliou a apropriação 
do espaço público. Desde 2006, o Laboratório 
Quadro do Paisagismo (Lab Quapá) da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

a busca por 

Christina Queiroz

São Paulo (FAU-USP) realiza pesquisas de am-
plitude nacional para analisar como os espaços 
livres urbanos se desenvolvem, propondo dire-
trizes práticas às gestões municipais sobre como 
melhorar seu uso. “Uma das constatações é que 
populações de diferentes cidades passaram a 
ocupar esses espaços de maneiras diversas, pa-
ra fins políticos, religiosos, atividades físicas e 
de lazer”, afirma Eugênio Fernandes Queiroga, 
professor da FAU-USP e coordenador de projeto 
de pesquisa sobre o tema.

A pesquisa trabalha com uma concepção de 
espaço livre que inclui não apenas zonas de con-

espaços livres

são Paulo (sP): 
edifícios com mais 
de quatro andares 
predominam  
em menos de  
15% das quadras
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rica, em São Paulo. O sistema viário era concebi-
do exclusivamente para a circulação de veículos 
automotivos, sem incluir pedestres e bicicletas. 
“No século XXI, há uma busca pela distribuição 
mais equânime dos espaços livres públicos no 
território”, resume o pesquisador, lembrando 
que algumas diretrizes elaboradas pelo projeto 
em relação ao uso dos espaços livres foram incor-
poradas ao plano diretor de São Paulo, em 2014. 

Segundo o pesquisador, ao contrário daquela 
época, hoje os espaços livres começam a se 
disseminar por outras regiões das cidades. 

Algumas características são comuns a quase todos 
os municípios analisados, independentemente 
do tamanho, e estão presentes em todas as ca-
pitais. Uma delas é que as ruas funcionam como 
os principais elementos dos sistemas de espaços 
livres urbanos, no âmbito público, com exceção 
de Florianópolis e do Rio, onde há forte presen-
ça de áreas verdes. Junto com os espaços livres 
privados, constituem a maioria dos espaços de-
simpedidos nas cidades. “Apesar de ainda serem 
minoritários na paisagem urbana, constatamos a 
proliferação, em diferentes zonas das cidades, de 
outras categorias de espaços livres públicos, de 
uso comum e compartilhado por toda a popula-
ção, como parques, praças, jardins, calçadões e 
orlas”, observa o pesquisador. 

De acordo com Queiroga, apesar de a verticali-
zação ser uma marca crescente da paisagem urba-
na, com a construção cada vez mais frequente de 
edifícios com mais de quatro andares, os municí-
pios ainda são, sobretudo, horizontais. Prevalecem 
nos territórios estudados construções com até três 
andares. “Diferentemente do que se imagina, em 
São Paulo, por exemplo, menos de 15% das qua-
dras contam com a predominância de edifícios 
com mais de quatro pavimentos”, informa.   

A arborização das cidades não costuma ultra-
passar 10% dos espaços vazios dentro das qua-
dras e grandes extensões de cobertura vegetal 
são comuns apenas em parques, praças, terrenos 
baldios e áreas de preservação ambiental. “Algu-
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Aspectos morfológicos - Maringá
Agrupamentos principais - Volumetria construída

Legenda

 
Áreas não urbanizadas
Áreas não ocupadas
Praças
Parques
Cemitérios comum

Agrupamentos principais - Volumetria construída
Horizontais tipo 1 Edificações horizontais de pequeno porte
Horizontais tipo 2 Edificações horizontais de médio porte
Verticais Quadra verticalizada ou mista
Encraves urbanos Grandes estruturas urbanas

 mariNgá (pr)

n Áreas não urbanizadas
n Áreas não ocupadas
n Praças e parques
n Cemitérios 
n Edificações horizontais 

de pequeno porte  
(até 1.000 m2)

n Edificações horizontais 
de médio porte  
(acima de 1.000 m2)

n Edificações verticais 
(acima de quatro 
andares)

n Encraves urbanos 
(aeroportos, campus 
universitário etc.)

servação ambiental, mas envolve territórios sem 
edificações como, por exemplo, determinadas 
áreas de quintais, pistas de aeroportos, estações 
de tratamento de água e esgoto, ruas e avenidas. 
Foi na década de 1970, conforme dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
que a população urbana brasileira superou a ru-
ral, com 56% dos habitantes passando a viver em 
cidades. Nessa época, explica Queiroga, os espa-
ços livres de melhor qualidade predominavam, 
sobretudo, em bairros de elite, como Casa Forte, 
em Recife, Graça, em Salvador, ou Jardim Amé-
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mas exceções podem ser encontradas em bair-
ros de elite que possuem calçadas mais largas 
e, com isso, espaço ampliado para o plantio de 
árvores, como são os Jardins, em São Paulo, o 
Jardim Oceânico, no Rio de Janeiro, e Jurerê, em 
Florianópolis”, destaca. Por outro lado, em dis-
tritos periféricos ocupados principalmente pela 
população de baixa renda tendem a prevalecer 
espaços livres que se limitam a ruas, pequenas 
praças e campos de futebol. 

Outro movimento comum identificado pelo 
projeto envolve a expansão de loteamentos (divi-
são de glebas em lotes destinados à edificação) e 
condomínios fechados, que atendem às demandas 
de estratos de renda média e alta da população. 
“Porém, essa dinâmica não significa, necessaria-
mente, que as pessoas deixaram de frequentar os 
espaços públicos. Ao contrário, constatamos que 
ela foi acompanhada de uma maior apropriação 
desses espaços, como aconteceu, por exemplo, 
após junho de 2013, quando ocorreram manifes-
tações políticas em ruas e praças de cidades de 
todos os portes”, sustenta Queiroga. Nesse sentido, 
o projeto detectou a criação de novos espaços des-
tinados ao encontro e convívio público, para além 
de áreas convencionais como praças e parques. 

Em São Paulo, por exemplo, a Lei municipal 
nº 16.833, de fevereiro deste ano, transformou o 
elevado João Goulart, o Minhocão, em parque 
municipal, ampliando a já existente restrição ao 

tráfego de carros e o horário destinado ao lazer. 
Antes disso, em junho de 2016, apoiando-se na 
Lei federal nº 2.587, sancionada em janeiro de 
2012 com o objetivo de promover o desenvolvi-
mento sustentável da cidade e garantir equidade 
no uso do espaço público, a prefeitura paulistana 
havia criado o programa Ruas Abertas. Por inter-
médio desse programa, ruas e avenidas, como a 
Paulista, passaram a proibir o fluxo de carros 
em alguns domingos e feriados, prática que hoje 
funciona semanalmente, incentivando a circu-
lação de pedestres, atividades físicas e de lazer. 
“Viadutos ou avenidas que se transformam em 
parques sem perder seu papel inicial, destinado 
à circulação de veículos, manifestam níveis de 
plurifuncionalidade que não estavam previstos 
nos seus desenhos iniciais”, observa Queiroga. 

Os exemplos se repetem em outros lugares, 
informa Eneida Maria Souza Mendonça, profes-
sora do Departamento de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes). Desde 2012, a prefeitura de Vitória, por 
exemplo, restringe o acesso de carros a uma das 
pistas de uma avenida importante, na praia de 
Camburi, com a finalidade de estimular práti-
cas esportivas e lazer. No Rio de Janeiro, praças, 
calçadões, largos e principalmente viadutos, que 
oferecem proteção contra o sol, também têm sido 
utilizados para a realização de feiras, eventos e 
aulas, explica Vera Tangari, professora do De-
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mantém parques 
para evitar 
enchentes e sanear 
córregos
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partamento de Projetos de Arquitetura da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A 
pesquisadora lembra que, no Rio, as periferias e 
os morros, que concentram a população de baixa 
renda, cresceram mais do que as áreas centrais. 
Mas essa expansão não foi acompanhada pela 
criação de novos espaços livres. 

Em Florianópolis as praias também desem-
penham função importante como espaço livre 
destinado ao lazer, observa Alina Gonçalves San-
tiago, professora do Programa de Pós-graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). De acordo 
com ela, áreas livres como praças e parques não 
representam 1% do total do município. “E a pre-
feitura justifica os baixos investimentos em espa-
ços dessa ordem pela existência das praias, que 
cumpririam a função de oferecer espaços de lazer 
à população”, conta. Apesar disso, a capital catari-
nense dispõe de extensa área de preservação am-
biental, que cobre cerca de 50% do seu território. 
Boa parte dela, no entanto, está desconectada da 
malha urbana e não oferece estrutura de acesso, 
como ruas para entrada de carros, estacionamen-
tos ou trilhas para caminhadas. 

séCulo dos parQues
Se na Europa o século XIX ficou conhecido como 
o período de proliferação de parques urbanos, no 
Brasil, o desenvolvimento dessas áreas ganhou 
impulso somente a partir da segunda metade do 
século passado. Queiroga aponta a criação de 
parques como outra tendência recente no país e 
informa que a dinâmica deriva da Constituição 
Federal de 1988, com sua previsão de criação de 

espaços de conservação ambiental dentro das 
cidades. De acordo com o arquiteto, Goiânia é 
a capital que mais destinou áreas para parques 
neste século. “A profusão de parques ocorreu 
principalmente nas capitais, que difundiram es-
sa cultura urbanística e paisagística para cida-
des menores”, enfatiza, lembrando que o estudo 
identificou a existência de parques até mesmo em 
municípios pequenos como Engenheiro Coelho, 
na Região Metropolitana de Campinas (SP), que 
possui cerca de 20 mil habitantes. 

Na avaliação do pesquisador, a criação de áreas 
verdes urbanas gera, entre outras consequências, 
a valorização da ideia de conservação ambiental 
na sociedade. Porém, para que a conservação efe-
tivamente ocorra, é fundamental que os espaços 
verdes ofereçam estrutura de acesso. “Não adianta 
criar áreas verdes e deixá-las relegadas, como é 
o caso do maior parque municipal de São Paulo, 
o Anhanguera, que possui 9 milhões de metros 
quadrados, mas sua zona de visitação não chega 
a um terço do tamanho do Parque Ibirapuera. 
Com isso, ninguém o conhece”, analisa.

Já a criação de jardins públicos resulta de mo-
tivações distintas, variando conforme a cidade. 
Assim, municípios como Curitiba (PR), Manaus 
(AM), Rio Branco (AC) e Sorocaba (SP), explica 
Queiroga, desenvolveram seus parques a par-
tir da necessidade de evitar enchentes e sanear 
córregos, enquanto em Campo Grande (MS) e 
Maringá (PR) esses equipamentos são resultado 
de ações de planejamento urbano, que reservaram 
espaços livres prevendo suas criações futuras. 
Maringá, por exemplo, teve seus espaços livres 
planejados desde a fundação, em 1947, quando 
determinou a construção de calçadas com 3 a 5 
metros de largura e reservou áreas para arboriza-
ção, além de parques constituídos como estratégia 
de conservação das nascentes. Queiroga recorda 
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Federal de Minas Gerais (UFMG). “Mas, em bair-
ros periféricos, as únicas áreas desimpedidas são 
as ruas e os campos de futebol.” 

Silvio Soares Macedo, da FAU-USP e respon-
sável pela coordenação do projeto de pesquisa 
até 2016, conta que, para mapear a situação dos 
espaços livres, a equipe utilizou imagens de sa-
télite disponíveis na internet, que foram incor-
poradas a um sistema de georreferenciamento. 
Coube à equipe do projeto – que somente em São 
Paulo reuniu cerca de 25 pessoas, entre profes-
sores e alunos de graduação e pós-graduação – 
identificar as características de cada quadra de 
todas as cidades analisadas, incluindo seus níveis 
de arborização, a presença de edifícios, jardins 
ou calçadas largas. 

com a cartografia pronta, o laboratório da 
FAU organizou mais de 40 oficinas em uni-
versidades parceiras e também com gesto-

res do poder municipal. Como parte das ativida-
des, foram feitos sobrevoos nas regiões pesqui-
sadas, de maneira a permitir uma análise mais 
próxima das zonas inicialmente mapeadas pelo 
satélite. A articulação com as prefeituras envol-
veu as cidades paulistas de Santos, São José dos 
Campos, Sorocaba e São Paulo. “Nessas reuniões, 
mostramos aos profissionais responsáveis pelo 
desenvolvimento urbano como podem utilizar 
os dados levantados pelo projeto para melhorar 
os sistemas de espaços livres dessas cidades, por 
meio do desenvolvimento de planos diretores e a 
elaboração de legislações municipais para regular 
a atuação dos principais agentes de transforma-
ção do território”, relata Queiroga.

avenidas em Campo 
grande (ms): canteiros 
centrais de até 20 
metros de largura 
viabilizam a inclusão 
de ciclovias

proliferação de 
condomínios 
fechados foi 
acompanhada 
por maior 
ocupação do 
espaço público

que o Código Florestal, atuali-
zado pela Lei federal nº 12.727, 
de 2012, estipula que devem ser 
deixadas margens de 30 metros 
nas bordas de rios com menos 
de 10 metros de largura. “O pla-
nejamento de Maringá vai além 
e designa a reserva de margens 
de 60 metros, o que, com o pas-
sar dos anos, permite a constru-
ção de parques lineares nas late-
rais dos rios”, diz o pesquisador, 
ao indicar Campo Grande como 
outra cidade que teve seus espa-
ços livres bem planejados. Des-
de os anos 1960, além das áreas 
reservadas à criação de parques, 
o município também concebeu 
extensas avenidas, com canteiros 

centrais de até 20 metros, o que, com o tempo, 
viabilizou a construção de ciclovias e áreas ex-
clusivas para pedestres.

Como contraponto, Queiroga observa que es-
sas duas cidades se distanciam de Brasília. Na 
capital federal, constata ele, apenas a região do 
plano piloto foi bem planejada. Na cidade satélite 
de Águas Claras, por exemplo, a maior parte da 
produção de novos espaços urbanos envolve a 
construção de prédios com mais de 20 andares, 
que oferecem lazer interno e calçadas estreitas, 
inadequadas à circulação de pedestres. Na mes-
ma linha, Belo Horizonte também possui espaços 
livres planejados sobretudo em sua área central, 
avalia Staël de Alvarenga Pereira Costa, profes-
sora da Escola de Arquitetura da Universidade il
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Projeto
os sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana 
contemporânea no brasil: Produção e apropriação – QuaPa-sEL ii 
(2012-2018) (nº 11/51260-7); modalidade Projeto temático; pesqui-
sador responsável Eugenio Fernandes Queiroga (usP); investimento  
r$ 585.123,33.  

Como resultado desses encontros com o poder 
municipal, uma das principais conquistas se deu 
em 2014, com a inclusão, no plano diretor de São 
Paulo, de conceitos relativos aos sistemas de es-
paços livres que vão além da simples criação de 
áreas verdes. “Conseguimos, por exemplo, que o 
plano paulistano, instrumento básico da políti-
ca de desenvolvimento urbano, determinasse a 
criação de espaços de fruição pública em pro-
priedades privadas. Agora, as incorporadoras 
são obrigadas a reservar parte dos seus projetos 
para uso público, criando, por exemplo, áreas de 
passagens ou para descanso de pedestres dentro 
das construções que empreendem”, relata. Esse 
tipo de medida, explica Queiroga, considera o 
adensamento da população, permitindo que novas 
construções comportem a circulação crescente 
de pedestres no meio urbano.

ponto fora da Curva
Macapá não pode ser acessada por terra, apenas 
por meio de escassas linhas de aviões ou barcos, e 
isso fez com que a cidade vivenciasse com menos 
intensidade as transformações identificadas em 
outras regiões do país. Fundada no século XVIII 
a partir de um plano diretor elaborado no perío-
do colonial, a capital do Amapá é considerada 
ponto estratégico por estar situada na entrada 
do rio Amazonas, oferecendo conexões fluviais 
com Belém, Manaus e acesso ao oceano Atlântico. 
Pedro Mergulhão, professor do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade Federal do 
Amapá (Unifap), afirma que os planos diretores 
da cidade foram elaborados em sintonia com 
o primeiro, mantendo o padrão de largura das 
vias e quadras perpendiculares ao rio Amazonas.

“Assim, parte da paisagem urbana do período 
colonial foi preservada, incluindo as praças e as 
margens ribeirinhas que podem ser acessadas 

pela população, diferentemente de Belém, no 
Pará, edificada de costas para o rio”, explica. A 
exemplo do que ocorre na maior parte do estado, 
e diferentemente de outras capitais, Macapá ainda 
possui extensas áreas desocupadas, favorecendo 
o planejamento de espaços livres capazes de as-
segurar melhor qualidade de vida à população. 

macedo, que começou a pesquisar o tema 
em meados dos anos 1990, explica que, 
até então, os projetos urbanísticos ten-

diam a valorizar a criação de áreas verdes. Po-
rém, ele defende que pensar o desenvolvimen-
to urbano a partir dos espaços livres faz mais 
sentido, na medida em que são esses espaços os 
responsáveis por estruturar a qualidade de vida 
nas cidades, determinando a incidência de luz e 
a circulação de ar. Ao analisar as cidades a par-
tir do desenvolvimento dos espaços livres, Vera 
Tangari observa que os estudos conduzidos pelo 
Lab Quapá ajudaram a criar uma escola brasilei-
ra de morfologia urbana. “Antes, esse campo de 
estudos era interpretado por meio de análises 
históricas da arquitetura, tendo como parâmetro 
o desenvolvimento das cidades europeias”, diz. 
De acordo com ela, análises baseadas na evolução 
dos espaços livres propiciam melhor entendimen-
to da configuração das cidades brasileiras, mais 
próximas dos municípios latino-americanos. A 
partir dessa constatação, pesquisadores do pro-
jeto pretendem criar um observatório latino-
-americano da paisagem urbana. n

macapá (ap) 
possui espaços 
livres extensos, 
favorecendo a 
criação futura  
de parques e 
áreas de lazer 
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E
m meio à difusão massiva de filmes norte-
-americanos, o Brasil conseguiu manter 
intensa produção cinematográfica em 
meados do século XX, em parte graças ao 

Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince), 
criado em janeiro de 1936. Ao longo de suas três 
décadas de existência, o instituto produziu mais 
de 400 obras, entre curtas e médias-metragens, 
a maioria dedicada à divulgação de assuntos 
ligados à ciência e tecnologia. A direção de 357 
deles é atribuída ao cineasta mineiro Humberto 
Mauro (1897-1983). Nas últimas duas décadas, 
parte dessas obras tornou-se objeto de estudo de 
pesquisadores de diversas áreas do conhecimen-

to, que buscam compreender em que medida elas 
foram usadas como instrumento de comunicação 
e integração social e como contribuíram para a 
construção de uma identidade nacional.

“O Ince foi o primeiro órgão estatal brasileiro 
de incentivo ao cinema”, informa Eduardo Mo-
rettin, professor de história do audiovisual da Es-
cola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (ECA-USP). “Sua criação, no entanto, 
deu-se no contexto da ditadura do Estado Novo 
[1937-1945] e em meio a um projeto mais amplo, 
voltado à concepção de um meio de comunica-
ção que estivesse a serviço do presidente Getúlio 
Vargas [1882-1954] e seus propósitos políticos e 

audiovisual y

Rodrigo de Oliveira Andrade

instituto Nacional de Cinema Educativo teve papel fundamental 

no ensino e na divulgação científica no Brasil 
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beta, o cinema despontou como caminho de dis-
seminação do conhecimento e do nacionalismo 
previsto no projeto de nação que se delineava 
naquele momento”, destaca o sociólogo Ander-
son Ricardo Trevisan, professor da Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que hoje coordena um amplo estudo 
sobre o cinema educativo no Brasil. 

O incentivo da gestão Vargas ao cinema educa-
tivo não buscava apenas levar educação aos rin-
cões do país. “A criação do Ince estava alinhada 
ao interesse do governo de ter uma ferramenta 
de comunicação que atendesse seus objetivos na-
cionalistas”, destaca o pesquisador. “O Ince aca-
bou se transformando em uma boa oportunidade 
para o governo exercer seu controle sobre o que 
era produzido nessa temática no país.”

ideológicos, a exemplo do que vinha sendo feito 
em alguns países da Europa”, explica. O Brasil 
àquela época encontrava-se imerso em debates 
sobre os caminhos para alcançar a modernidade 
e em discussões em torno dos limites da cultura 
nacional e as raízes da nacionalidade brasileira.

Principal meio de comunicação, o rádio era am-
plamente utilizado pelo Estado para promover a 
integração nacional – o programa A Voz do Brasil, 
por exemplo, foi criado por Vargas em julho de 
1935. Com o tempo, o potencial uso do cinema 
como elemento de unidade e símbolo de progres-
so passou a chamar a atenção do governante. “O 
cinema será, assim, o livro das imagens luminosas, 
no qual as nossas populações praieiras e rurais 
aprenderão a amar o Brasil, acrescentando a con-
fiança nos destinos da pátria”, discursou o então 
presidente em 1934, na Associação de Produtores 
Cinematográficos. “Para a massa de analfabetos, 
será essa a disciplina pedagógica mais perfeita, 
mais fácil e impressiva. Para os letrados, para os 
responsáveis pelo êxito da nossa administração, 
será uma admirável escola”, completou.

Segundo o Censo de 1940, a taxa de analfa-
betismo de pessoas de 10 anos ou mais era de 
56,8% no Brasil. No Rio de Janeiro, então capital 
da República, 34,1% da população não sabia ler e 
escrever, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). “Em um país em 
que parcela expressiva da população era analfa-

O Ince promoveu mais de 8 mil 
projeções em escolas e instituições 
culturais em seus seis primeiros anos

Nesta e na página 
anterior, cenas de  
O descobrimento  
do Brasil (1937), de 
Humberto mauro
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A criação do Ince resultou inicialmente de um 
processo que vinha sendo gestado desde as re-
formas educacionais de 1928 por intelectuais e 
pedagogos como Jonathas Serrano (1885-1944) e 
Francisco Venâncio Filho (1894-1946). Para eles, 
se ajustada aos objetivos educacionais, a técnica 
cinematográfica poderia transformar a socieda-
de. “A proposta para o uso do cinema como fer-
ramenta de ensino foi amplamente divulgada nas 
principais revistas pedagógicas do país”, informa a 
historiadora Sheila Schvarzman, do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade 
Anhembi Morumbi (UAM). “Sua disseminação 
também se deu por meio de livros, como Cinema 
contra cinema, de Joaquim Canuto de Almeida, 
publicada em 1931.” Em São Paulo, o educador 
e pedagogo Manoel Bergström Lourenço Filho 
(1897-1970) deu amplo suporte à iniciativa, pro-
movendo, em 1931, a Exposição Preparatória do 
Cinema Educativo, que pretendia, por meio de pa-
lestras, exposição de equipamentos e exibição de 
médias e longas-metragens, demonstrar a políticos 
e professores o valor pedagógico da sétima arte.

FUnçãO pEdAgógIcA
O projeto encabeçado por esses educadores foi 
apoiado por revistas especializadas em cinema, 
como a Cinearte. “A proposta dos educadores 
estava alinhada à seriedade que os críticos que-
riam dar ao cinema brasileiro”, explica Morettin, 
que estudou o tema como parte constitutiva da 
experiência cinematográfica brasileira na pri-
meira metade do século XX. Para os educadores 
da época, o cinema comercial de ficção – sobre-
tudo comédias, dramas e filmes policiais – po-
deria interferir na formação moral dos jovens e 
desestruturar o tecido social. “A única forma de 
salvar o cinema seria usá-lo para fins educacio-
nais”, destaca o historiador.

Os bandeirantes 
(1940) era parte do 
projeto ideológico  
de vargas de valorizar  
o passado do Brasil

O Estado estava atento ao debate. Sua parti-
cipação, não apenas financeira, era reivindicada 
por praticamente todos os educadores preocu-
pados com a questão e considerada essencial 
para o sucesso da empreitada. “Eles, inclusive, 
advogavam pela criação de um departamento 
que censurasse as produções comerciais que 
não reunissem essas características, apoiando o 
trabalho dos educadores e produzindo filmes”, 
informa Morettin. Em resposta, Vargas decidiu 
promulgar, em abril de 1932, o Decreto nº 21.240, 
criando o serviço de censura de filmes, além de 
instituir uma taxa cinematográfica, a ser apli-
cada no financiamento da Revista Nacional de 
Educação e no custeio da Filmoteca Nacional do 
Ministério da Educação e do Serviço de Filmes 
Técnicos na Seção de Assistência ao Ensino do 
Museu Nacional, no Rio.

A chamada comissão de censura federal foi 
instalada no Museu Nacional, sob a direção do 
antropólogo Edgar Roquette-Pinto (1884-1954), 
cujo interesse pelo cinema era anterior à criação 
do Ince, explica Alice Ferry de Moraes, da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio. Roquette-
-Pinto formou-se na Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro em 1905. Em 1912 foi para Mato 
Grosso com a Comissão Rondon, onde produ-
ziu documentário sobre os índios Nambiquaras. 
Tornou-se diretor do Museu Nacional em 1915 e, 
em abril de 1923, com apoio da Academia Brasi-
leira de Ciências, montou a primeira emissora de 
rádio do país a transmitir programação cultural, 
a Rádio Sociedade. Integrante do Movimento de 
Renovação Educacional do Brasil, também assi-
nou, com outros 26 intelectuais, o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932. O 
documento, redigido pelo educador Fernando de 
Azevedo (1894-1974), defendia a bandeira de uma 
escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita.
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Além de tratar da restrição da exibição de fil-
mes, o decreto de 1932 também previa a criação 
de um órgão voltado ao cinema educativo. Foi 
com base nele que Roquette-Pinto elaborou o 
projeto que mais tarde daria origem ao Ince. Para 
o antropólogo, o cinema era um instrumento de 
ensino. “Ele tinha como modelo o cinema nacio-
nalista europeu da mesma época e acompanhava 
com grande interesse o movimento do cinema 
científico e os trabalhos de cineastas como Lu-
cien Bull, Eadweard Muybridge e os irmãos Lu-
mière”, comenta Alice. Roquette-Pinto esteve à 
frente do Ince entre 1937 e 1947. Bem equipado, 
no instituto era possível desenvolver todas as 
etapas de produção e finalização dos filmes didá-
ticos, além de documentários sobre a produção 
nacional em distintos setores, como a cafeicul-
tura, por exemplo.

cOnSUltORIA cIEntíFIcA
O Ince iniciou suas atividades em março de 1936, 
dois meses após ter sido criado, com o apoio de 
Gustavo Capanema (1900-1985), então minis-
tro da Educação e Saúde, e a aprovação de Var-
gas. Logo em seguida, Roquette-Pinto contratou 
Humberto Mauro, um dos mais importantes ci-
neastas da época e diretor de filmes como Sangue 
mineiro e Ganga bruta. Dotado de sensibilidade 
estética e acuidade técnica, Mauro gostava de 
iniciar suas obras com tomadas em plano geral 
e, na trilha sonora, usava músicas clássicas, na-
cionais e estrangeiras.

No mesmo ano, apresentou ao público o pri-
meiro documentário sob sua direção: O preparo 
da vacina contra a raiva, com consultoria de Ag-
nello Alvez Filho, do Instituto Pasteur do Rio de 
Janeiro, e Américo Braga, do Instituto de Biologia 
Animal. Com imagens do químico francês Louis 
Pasteur (1822-1895), o filme pretendia esclarecer 
o espectador sobre o que era uma vacina e seus 
princípios imunológicos. A obra fazia parte de 

uma série de filmes educativos de curta-metra-
gem exibidos no Palácio Teatro, no Rio. Em 7 de 
setembro daquele mesmo ano foi lançado o Dia 
da pátria, reservado para a projeção em sala de 
aula e institutos de cultura. Nos anos seguintes 
vieram Os músculos superficiais do corpo humano, 
O céu do Brasil e Ribeirão das Lages.

Muitos filmes produzidos por Humberto Mau-
ro à época em que Roquette-Pinto esteve à frente 
do instituto privilegiavam a documentação de 
resultados de pesquisas básicas e aplicadas em 
diversas áreas da medicina, saúde pública e hi-
giene rural. São os casos de películas sobre novas 
técnicas de assepsia cirúrgica desenvolvidas pelo 
cirurgião Maurício Gudin (1883-1937) e os estudos 
de morfogênese das bactérias, empreendidos pelo 
médico Cardoso Fontes (1879-1943). Produzidos 
em preto e branco, duravam entre 4 e 20 minutos 
– caso de Combate à lepra no Brasil, feito em par-
ceria com o então denominado Serviço Nacional 
de Lepra. Alguns tinham som, outros eram mu-
dos, permitindo que fossem transmitidos em sala 
de aula e complementassem as explicações feitas 
pelos professores. “Vários foram divulgados em 
eventos internacionais, como na Feira Mundial 
de Nova York, em abril de 1939”, destaca Alice.

Não foram poucos os pesquisadores que atua-
ram nos bastidores, prestando assessoria na ela-

Os filmes privilegiavam a documentação 
de resultados de pesquisas básicas  
e aplicadas em áreas da medicina

Engenhos e usinas 
(1955) faz parte da 

série Brasilianas, 
curtas-metragens 
realizados a partir  

de músicas do 
cancioneiro popular 

selecionadas por 
villa-lobos 
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projeto
“as marcas do visível” na educação: Estudo sociológico sobre o 
cinema educativo no Brasil (nº 17/00047-8); Modalidade auxílio 
à pesquisa – regular; Pesquisador responsável anderson ricardo 
trevisan (fE-unicamp); Investimento r$ 29.863,58.FO
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boração dos roteiros e das filmagens. É o caso, 
por exemplo, do bioquímico Carlos Chagas Filho 
(1910-2000), que contribuiu para a concepção de 
Propriedades elétricas do puraquê e Miocárdio 
em Cultura I, do fisiologista Miguel Ozorio de 
Almeida (1820-1952), em Estudos de fisiologia, e 
do infectologista Evandro Chagas (1905-1940), 
em Estudos das grandes endemias. A orientação 
dada por esses cientistas constituía um dos pon-
tos fundamentais do projeto do Ince, segundo 
Morettin. “A ideia era que eles ajudassem a ga-
rantir a apresentação correta do conhecimento 
científico e sua boa adequação ao ensino”, diz o 
historiador. Ao mesmo tempo, informa Trevisan, 
“a ênfase do Ince em filmes de educação cientí-
fica tinha um importante papel na construção 
do nacionalismo, ao mostrar a grandiosidade e 
exuberância do país e a modernização técnica 
que vinha sendo obtida”.

Entre 1945 e 1956, Mauro produziu a série Bra-
silianas, coleção de sete curtas-metragens reali-
zados a partir de músicas do cancioneiro popular 
selecionadas por Villa-Lobos (1887-1959) e Mário 
de Andrade (1893-1945). “O último deles, Meus 
oito anos, feito a partir do poema homônimo de 
Casimiro de Abreu, pode ser visto como uma sín-
tese do espírito nostálgico que permeia grande 
parte da obra do diretor”, observa Trevisan. “Na 
obra, como em muitas outras, a paisagem é tra-
balhada com o cuidado de uma pintura idílica, 
evidenciando o amor do diretor pelo universo 
rural.” Não por acaso os diretores do Cinema 
Novo, como Glauber Rocha (1939-1981), iriam 
considerar Mauro um pioneiro do cinema na-
cional. Além do auditório do Ince, seus filmes 
foram exibidos em centenas de escolas e ins-
tituições culturais do país – nos seis primeiros 
anos foram realizadas mais de 8 mil projeções. 
“Mauro deixou grande legado no instituto. Seus 

filmes nos ajudam a refletir sobre o Brasil que se 
desejava mostrar”, avalia o sociólogo.

Roquette-Pinto afastou-se da direção do insti-
tuto em 1947, sendo substituído por Pedro Gou-
veia Filho, que lá permaneceu até 1966, quando 
a direção passou para as mãos do cineasta Flávio 
Tambelini, responsável pelos novos rumos que 
a produção cinematográfica do instituto tomou. 
Dados disponíveis até 1943 indicam que foram 
7.195 projeções realizadas nas escolas e 934 em 
instituições culturais. Os assuntos científicos fo-
ram sendo cada vez menos abordados e a ênfase 
passou a girar em torno da educação rural, da mú-
sica e da regionalidade. Na mesma época, o Ince 
interrompeu a distribuição de suas produções, 
seguindo a nova ordem político-econômica im-
plantada pelos militares, depois do golpe de 1964.

“A falta de equipamentos na rede escolar brasi-
leira, consequência da escassez de recursos, tam-
bém contribuiu para atrofiar as atividades do insti-
tuto”, avalia Alice. Roquette-Pinto seguiu lutando 
para manter o caráter educativo da instituição, 
contra os anseios do Congresso Nacional. Não 
conseguiu. Em meados de 1966 o Ince foi trans-
formado em Departamento de Filmes Educativos 
e incorporado ao recém-criado Instituto Nacional 
do Cinema, do Ministério da Educação e Cultura. 
No início do ano seguinte, foi oficialmente extinto. 
Seu acervo encontra-se distribuído entre várias 
instituições. Aberto ao público para consulta, a 
maior parte dele está no Centro Técnico Audiovi-
sual, ligado ao Ministério da Cultura, no Rio, e na 
Cinemateca Brasileira, em São Paulo. n
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Exposição em museu irlandês  

reúne desenhos da fauna  

brasileira feitos pelo artista  

holandês no século XVII

As curiosas 
   criaturas  
de Frans Post

o 
pintor Frans Janszoon Post 
tinha 25 anos quando chegou 
ao Brasil, em 1637. Ao lado de 
arquitetos, naturalistas e mé-

dicos, integrava a comitiva holandesa 
do conde Maurício de Nassau (1604-
1679). Até 1644, quando deixou o país, 
empenhou-se em desenhar ou pintar 
tudo o que lhe pareceu merecedor de 
registro na então possessão da Holanda. 
Descobertos recentemente no Noord-
-Hollands Archief, 34 desses desenhos 
estão agora expostos à visitação pública 
na National Gallery of Ireland, em Du-
blin, na Irlanda.

As representações de animais foram 
localizadas por Alexander de Bruin, 
curador de imagens do arquivo holan-
dês, no início desta década, durante um 
trabalho de digitalização. Ao realizar o 
levantamento de pinturas dos séculos 
XVI e XVII, encontrou as imagens em 
uma pasta com desenhos de pássaros 

doados ao arquivo em 1888 e feitos por 
outros dois artistas holandeses, con-
temporâneos de Post: Pieter Holsteijn 
I (1585-1662)  e Pieter Holsteijn II (1614-
1673). Impressionado com a qualidade 
dos desenhos, Bruin trabalhou com espe-
cialistas do Rijksmuseum, em Amsterdã, 
e da revista Master Drawings, para esta-
belecer sua autenticidade. Até essa des-
coberta, não eram conhecidos estudos de 
plantas ou animais de autoria de Post.    

Na elaboração dos desenhos, Post 
utilizou três técnicas distintas. Vinte e 
quatro deles foram feitos em guache e 
aquarela. Os outros 10, em grafite. Re-
presentações minuciosas, quase todos 
são acompanhados de anotações à mão, 
datadas do século XVII, que indicam a 
aparência, o temperamento, o comporta-
mento dos animais retratados e até mes-
mo o sabor de sua carne – mas nenhu-
ma está assinado. “Os desenhos e suas 
legendas têm um frescor que transmite 

artE y
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Bicho-preguiça, tatu, 
macaco (página ao 

lado), tamanduá, anta 
e porco-espinho são 

alguns dos animais 
retratados por Frans 

Post durante sua 
temporada no 

Nordeste do Brasil
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a sensação de que você está realmente 
olhando por cima do ombro de Frans 
Post, enquanto ele captura a fascinante 
fauna do Novo Mundo”, observou Bruin, 
em texto publicado no site do Noord-
-Hollands Archief.

A National Gallery exibe os desenhos 
de Post, que nasceu e morreu em Haar-
lem (1612-1680), até 9 de dezembro. Além 
desses estudos sobre animais como an-
tas, gambás, lulas e macacos, integram 
a exposição outras duas obras do artis-
ta, que ganhou notoriedade ao retratar 
a exuberância nacional. Fundamentais 
para compreensão de sua arte, Paisagem 
brasileira com fábrica de açúcar (ca. 1660) 
e Visão de Olinda (1662) exibem algu-
mas das características que marcaram a 
produção do artista holandês: linhas de 
horizonte com céus que se abrem para 
áreas amplas, tendo em primeiro plano 
o objeto meticulosamente pintado (ver 
Pesquisa FAPesP nº 100). n
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Fabrício Marques

Como uma rebelião contra a 

hierarquia rígida em uma universidade 

no interior da Argentina inspirou 

mudanças em toda a América Latina

em 9 de setembro de 1918, 
dezenas de estudantes 
ocuparam a sede da 

Universidade Nacional de 
Córdoba, na Argentina, reabriram 
a instituição, que estava fechada e 
sem reitor desde o mês anterior,  
e instalaram seus líderes Enrique 
Barros, Horacio Valdés e Ismael 
Bordabehere no comando, 
respectivamente, das faculdades de 
medicina, direito e engenharia.  
A ocupação durou pouco tempo –  
o Exército foi chamado e prendeu 
83 estudantes, que seriam 
liberados mais tarde. Três dias 
depois o ministro da Instrução 
Pública, José Salinas, chegou à 
cidade e assumiu como 
interventor da universidade. Ele 
desvinculou a instituição dos 
jesuítas que a fundaram em 1613  
e reformou seus estatutos, 
incorporando as reivindicações 
dos alunos por autonomia, 
participação na gestão acadêmica 
e modernização dos currículos. 
Vários catedráticos que se 
opunham ao movimento 
renunciaram.

Cem anos da 

Reforma  
de Córdoba

memória

Estudantes içam a bandeira 
argentina na sede da universidade, 
no dia 9 de setembro de 1918

1
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Os princípios da reforma 
de Córdoba haviam sido 
lançados em junho de  
1918 em um manifesto 
redigido pelo advogado 
Deodoro Roca intitulado  
“A juventude argentina de 
Córdoba aos homens livres 
da América do Sul”. O 
documento denunciava os 
métodos docentes “viciados 
pelo dogmatismo”, que 
contribuíam para manter  
a universidade apartada das 
disciplinas modernas  
e da ciência – as ideias de 
Charles Darwin eram 
proibidas –, e apontava as 
cátedras como responsáveis 
por “um espetáculo de 
imobilidade senil” e um 
“refúgio dos medíocres”. 

No rol das reivindicações, 
exigia-se a participação dos 
alunos na estrutura 
administrativa, a frequência 
livre nas aulas, o fim das 
cátedras, a extensão 
universitária, a assistência 
social aos estudantes e a 
autonomia universitária. 
Entre os efeitos da reforma, 
novos professores foram 
admitidos, ainda que as 
cátedras tenham sido 
mantidas, e se criou um 
modelo autônomo 

A chegada de Salinas 
colocou um ponto final na 
rebelião iniciada um ano 
antes, cujo estopim foi um 
problema pontual –  
a insatisfação dos alunos de 
medicina com o fechamento 
da moradia estudantil –, que 
desencadeou um movimento 
que ultrapassou os limites  
da universidade para alcançar 
outros países da América 
Latina. Houve uma ruptura 
com um modelo acadêmico 
autocrático e clerical adotado 
durante a colonização 
espanhola que ainda  
vigorava na Universidade  
de Córdoba, fundada quando 
a Argentina era parte do  
vice-reino do Peru.

“Os estudantes se 
insurgiram contra a forma  
de ensino, baseada na 
repetição e na obediência, e 
em seu caráter quase 
religioso, ministrado em 
claustros” explica Denise 
Leite, pesquisadora da 
Universidade Federal do  
Rio Grande do Sul e uma 
estudiosa da Reforma  
de Córdoba. Ela lembra que  
a cidade argentina era um 
reduto conservador, famosa 
por ter resistido à luta pela 
independência 100 anos 

antes, e destoava da 
modernização em curso do 
país, que àquela altura tinha 
uma classe média urbana 
emergente e mais da metade 
da população vivendo nas 
cidades. “Na Universidade  
de Córdoba, o ensino era 
dogmático, as cátedras, em 
muitos casos, hereditárias e 
havia uma negação do que 
dizia respeito à ciência.  
No curso de medicina,  
por exemplo, o ensino era 
oral e se fazia sem prática 
nem visita a doentes.”

Marcha por 
reformas em 
Córdoba:  
contra o modelo 
acadêmico 
autocrático  
e clerical 

O advogado 
Deodoro Roca 

escreveu o 
manifesto que 

cristalizou as 
ideias 

reformistas
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conhecido como cogoverno, 
que seria adotado em outras 
universidades do país:  
por inspiração da reforma  
de Córdoba, a gestão das 
instituições de ensino 
superior públicas da 
Argentina obedece a  
um esquema tripartite,  
em que decisões são  
tomadas por professores, 
alunos e egressos.

Tais ideias ganharam eco 
em todo o continente. “A 
reforma universitária foi um 
parâmetro comum a todos os 
países latino-americanos.  
Os jovens de Córdoba 
apresentavam um 
diagnóstico do ensino e da 
produção do conhecimento  
e traziam uma nova pauta  
de realidade social e 
econômica”, explica o 
historiador José Alves de 
Freitas Neto, pesquisador  
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e  
autor de um artigo sobre a 
Reforma de Córdoba 
publicado em 2011 na revista 
Ensino Superior Unicamp. 
Em outros países da região, 
formaram-se federações de 
estudantes que se reuniram 
em um congresso mundial na 
Cidade do México, em 1921, 
lembra o historiador José 
Luís Beired, pesquisador da 
Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus  
de Assis, especialista em 
história da América Latina. 
Ele observa que o fenômeno 

não tinha paralelo em 
outros lugares do mundo. 
“O movimento estudantil 
transformado em 
movimento social 
despontou na América 
Latina muito antes do maio 
de 1968 na França ou da 
mobilização dos estudantes 
da Universidade da 
Califórnia, em Berkeley, 
Estados Unidos, contra a 
Guerra do Vietnã. É curioso 
que tenha surgido em uma 
região menos desenvolvida e 
moderna, mas foi resultado 
da emergência dos 
estudantes e da juventude 
como atores sociais e 
políticos, que seria uma das 
marcas do século XX.” 

tRAnSboRdAMEnto
Se na Argentina a reforma 
ateve-se à universidade,  
em outros países onde o 
movimento reverberou, 
como Peru, Cuba e 
Venezuela, ganhou caráter 
político e se radicalizou, 
observa Beired. “Houve  
um transbordamento do 
movimento para a 
sociedade, em um momento 
de emergência das classes 
médias nos países 
latino-americanos no qual 
elas vão questionar uma 
ordem oligárquica, que,  
a exemplo do que acontecia 
na Universidade de 
Córdoba, bloqueava sua 
ascensão política e 
econômica”, afirma.  

Ele menciona como exemplo 
o assalto ao quartel de 
Moncada, em Cuba, em 1953, 
no qual egressos do 
movimento estudantil, Fidel 
Castro entre eles, tentaram 
tomar bases militares e 
derrubar o governo de 
Fulgêncio Batista, em um 
prenúncio da revolução que 
ocorreria em 1959. Outro 
exemplo foi visto no Peru, 
com a criação da Aliança 
Popular Revolucionária 
Americana (Apra), ainda hoje 
um partido político de 
centro-esquerda, fundada em 
1924 pelo líder estudantil 
Víctor Raúl Haya de la Torre.

A repercussão no Brasil  
foi mais tímida e demorada 
do que nos países vizinhos, 
mesmo porque as primeiras 
universidades do país só 
surgiriam no Rio de  
Janeiro, em 1920, e em Belo 
Horizonte, em 1927. Em 1928 
foi lançado no Brasil um 
manifesto dos estudantes a 

Víctor Haya  
de la Torre, que 
liderou a reforma 
universitária no 
Peru em 1919  
e mais tarde 
fundou o partido 
político Apra

Oitenta e três 
estudantes que 
ocuparam a 
Universidade de 
Córdoba em 
setembro de 1918 
foram presos pelo 
Exército, mas 
libertados dias 
depois2

1
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seus companheiros do país. 
“Era inspirado na reforma 
de Córdoba: defendia a 
democracia na eleição das 
autoridades universitárias, a 
participação dos estudantes 
na gestão, a autonomia 
didática e administrativa  
e que a universidade tivesse 
mais contato com a 
sociedade, por meio de 
projetos de extensão”, 
ressalta José Luís Beired. 
“Mas é assinado por 
‘estudantes’, não por algum 
grupo organizado. Demorou 
a se formar um ambiente 
denso em termos de 
mobilização estudantil no 
Brasil para que a reforma 
entrasse na ordem do dia.”

SEM víCIoS
A criação tardia das 
universidades brasileiras, na 
visão de Beired, fez com que 
elas nascessem sem muitos 
dos vícios contra os quais os 
reformistas se insurgiram. 
“A USP foi criada em 1934 
segundo um modelo de 
universidade laica e voltada 
à pesquisa. Já a questão  
da autonomia teve menos 
espaço para crescer, pois o 
governo Vargas [1930-1945] 
era centralizador e  
não havia um ambiente 
propício para iniciativas 

políticas ou reformistas  
na universidade”, diz. 
Demandas como a 
modernização do ambiente 
acadêmico viriam a ser 
contempladas, por exemplo, 
na criação da Universidade 
de Brasília, em 1962, e com  
o fim das cátedras nas 
universidades em 1968. 
“Houve um desenvolvimento 
gradativo, ainda que 
modulado por momentos 
autoritários.” 

Beired menciona textos  
dos anos 1960 do 
antropólogo Darcy Ribeiro,  
o criador da Universidade  
de Brasília, para quem a 
pauta de Córdoba, em sua 
maior parte, já havia sido 
cumprida no Brasil, embora 
fosse ainda necessário 
avançar em frentes 
assinaladas pelos reformistas, 
como o engajamento  
da universidade no 
desenvolvimento social e 
econômico do país. “Na  
visão de Darcy, ainda faltava,  
por exemplo, aprofundar  
a pesquisa e a inovação 
tecnológica para aumentar  
a interação da universidade 
com a sociedade, assim  
como envolvê-la na  

solução dos problemas 
educacionais”, assinala.  
“Isso continua atual.”

Segundo Denise Leite, da 
UFRGS, as ideias de Córdoba 
moldaram a personalidade 
das universidades 
latino-americanas. “Trata-se 
de uma universidade crítica, 
com estudantes que buscam 
participação dentro e fora 
dela e professores que não 
ficam encastelados em torres 
de marfim”, classifica. Para 
José Freitas, da Unicamp, 
uma razão para a reforma de 
1918 ser referência até hoje  
é que ela implicou a defesa  
da bandeira da autonomia, 
que seria utilizada pelas 
universidades em diversos 
momentos e em diferentes 
países do continente  
contra limitações de ordem 
econômica e pressões 
impostas por governos.  
“A autonomia nunca foi uma 
bandeira simples, também 
porque buscava articular 
demandas como a inserção 
social da universidade  
com mecanismos de  
controle das instâncias 
administrativas por parte  
dos estudantes, professores  
e funcionários”, conclui. n

Inspirados pelas 
ideias de 
Córdoba, líderes 
estudantis da 
Venezuela 
insurgiram-se 
em 1928 contra 
o regime do 
ditador Juan 
Vicente Gómez 

Monumento em 
comemoração  
aos 100 anos  
da insurreição 
reproduz a imagem 
da tomada da 
universidade

4
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cultura política do século XVIII, acentua Romeiro, 
em que o enterro simbólico de um mau governante 
podia ser festejado, inclusive, com grande alarde.

Mas o que teria feito o político para justificar 
tamanho “escândalo” e não ter, por parte da coroa, 
após a circulação das sátiras, o reconhecimento 
almejado pelos serviços prestados ao longo dos 
11 anos em que administrou a capitania? Tinha 
a seu favor poderosos fatos: a manutenção da 
paz em Minas desde a revolta de 1720, que des-
tituiu do mesmo cargo o conde de Assumar, e a 
extraordinária elevação das rendas da Fazenda 
Real, com a arrecadação dos quintos sobre o ouro 
e a arrematação dos contratos de obras públicas 
no território da capitania.

Seus crimes não foram poucos e o beneplácito 
da coroa foi conseguido, por isso mesmo, a preço 
de ouro. Conforme aponta Romeiro, ficou patente, 
à época, a “omissão” do governador em relação à 
descoberta dos diamantes e seu possível envolvi-
mento no contrabando dessas pedras e do próprio 
ouro. Não foram poucas as vezes em que dom Lou-
renço excedeu sua própria jurisdição, distribuin-
do cargos a homens dispostos a todo tipo de vio-
lência em sua ambição desmedida pelas riquezas 
da terra e, principalmente, pelos privilégios que 
faziam girar a roda da fortuna naquela sociedade 
que se nutria da instabilidade para consolidar e 
constituir suas redes de poder. Aqui também re-
side a importância da obra de Adriana Romeiro 
e dos papéis satíricos de Vila Rica. Não apenas 
pelo riso, que certamente provocaram, mas pelas 
graves denúncias que levaram o próprio rei ao 
constrangimento e que nos chegam hoje, corro-
boradas pela história, devido às “alusões precisas 
a indivíduos, circunstâncias e eventos”. A autora 
ainda nos brinda com um apêndice de notícias bio-
gráficas que, juntamente com os demais achados, 
nos dão a dimensão concreta do que verdadeira-
mente se esconde por trás das práticas políticas 
e dos expedientes utilizados pelos poderosos de 
ontem e de hoje para burlar a justiça comum, dar 
vazão aos seus vícios e tomar de assalto o poder.

É próprio da sátira, enquanto gênero literário 
ou forma de ver o mundo que herdamos dos 
antigos gregos, nos colocar diante de situa-

ções-limite, por vezes absurdas, em que somos 
capazes de rir e, ao mesmo tempo, nos reconhe-
cer e indignar. Do ponto de vista da história e do 
conhecimento científico, as produções humorís-
ticas são valiosos índices que revelam, apesar de 
efêmeros, as feições imprevisíveis e estranhas de 
algo que é aceito, socialmente ou por determinado 
grupo, como bastante familiar, por mais injusto, 
autoritário e discriminatório que possa vir a ser, 
como bem adverte Elias Saliba em artigo sobre as 
possibilidades de uma história cultural do humor.

A boa notícia é que os estudos sobre a sátira e 
o humor no Brasil, ainda escassos, é verdade, ga-
nham uma fundamental contribuição com a obra 
de Adriana Romeiro: Vila Rica em sátiras: Produ-
ção e circulação de pasquins em Minas Gerais, 1732. 

Primeiramente, por disponibilizar precioso 
conjunto de papéis satíricos que circulou no ano 
de 1732, em Minas Gerais e na própria sede do im-
pério português, com o propósito, aparentemente 
inofensivo, de “divertir” os povos e “festejar” a 
partida de dom Lourenço de Almeida, após sua 
longa e controversa atuação à frente do governo 
da mais preciosa “joia da coroa”, a capitania das 
minas do ouro e dos diamantes. 

E, igualmente importante, pelos dois capítulos 
que nos colocam diante de uma expressiva cultu-
ra dos pasquins e da denúncia aberta que é feita, 
no caso específico dos papéis de Vila Rica, dos 
abusos de autoridade, do enriquecimento ilícito 
e demais crimes cometidos pelo governador, cuja 
culpa é confirmada pelas fontes daquela época, 
como asseveram as pesquisas realizadas pela au-
tora em diferentes acervos, com destaque para a 
documentação do Arquivo Histórico Ultramarino.

Esse conjunto, que se encontrava até agora pra-
ticamente esquecido na Biblioteca Geral da Uni-
versidade de Coimbra, é composto por cinco peças, 
a começar por uma carta supostamente dirigida a 
dom Lourenço dando conta das sátiras que contra 
ele se faziam, mas que ao final se transforma em 
verdadeiro capítulo de acusação. E as outras, mais 
galhofeiras e cômicas, que encenam, metaforica-
mente e em tom de paródia, a morte e as exéquias 
fúnebres do governador, prática bem assimilada na 
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desenho originário da natureza que constitua 
uma estrutura comum aos seres organizados, se 
o princípio de estruturação do vivente é anatô-
mico ou fisiológico, bem como se houve extinção 
de espécies ou não.

O autor descortina desdobramentos surpreen-
dentes. Um dos mais interessantes é aquele que 
ocorre na denominada querela dos análogos. 
Cuvier, que rejeita a tese de perfeição e de plano 
único na natureza, será posteriormente associado 
a certo criacionismo, ao passo que Saint-Hilaire, 
defensor de uma concepção teleológica da na-
tureza e da tese de que os seres naturais podem 
ser hierarquizados a partir de uma série una, 
será apropriado por uma espécie de estrutura-
lismo, de acordo com o qual as formas sofrem 
variações sem que seja necessário qualquer re-
curso às causas finais. Posteriormente, Charles 
Darwin (1809-1882) se assenhora de aspectos da 
teoria de ambos para afirmar a preponderância 
dos fatores internos aos organismos na gênese 
de suas variações e se opor a Jean-Baptiste La-
marck (1744-1829). 

A essa virtude se acrescentam outras. Pimenta 
fundamenta suas interpretações em finas análises 
de texto e de outros materiais, como desenhos e 
modelos. O autor realiza um tipo de investigação 
que ainda é rara, mesclando pensadores clássicos 
da história da filosofia e autores que usualmente 
são vistos como cientistas e naturalistas, mais 
propriamente do que como filósofos. Como bem 
indica, as metodologias e teorias adotadas por 
estes são de grande consequência para a filosofia. 

O livro é composto por 16 capítulos que podem 
ser lidos separadamente. Há um intenso diálogo 
entre eles, mas não propriamente uma continui-
dade e muito menos linearidade. Por vezes, um 
mesmo tema é abordado a partir de diferentes 
perspectivas, como é o caso de alguns dos capí-
tulos dedicados a Hume e a Kant. Assim como 
o termo “natureza” não possui um significado 
unívoco e seu estudo não se restringe à física, 
os assuntos do livro se apresentam a partir de 
diferentes relações e pontos de vista. 

A especificidade da vida e do funcionamento 
do organismo e sua manifesta inexplica-
bilidade a partir das leis da física newto-

niana estão entre as grandes questões do século 
XVIII. Como explicar a estrutura e as funções dos 
seres vivos de maneira inteiramente mecânica, 
sem recorrer às causas finais, tão condenadas pelo 
modelo vigente de ciência natural? Será possível 
deixar de conceber os organismos segundo o mo-
delo da máquina produzida em vista de um fim? 
Eis questões que estão no centro das preocupações 
de pensadores como David Hume (1711-1776), De-
nis Diderot (1713-1784) e Immanuel Kant (1724-
1804). O livro de Pedro Paulo Pimenta, professor 
do Departamento de Filosofia da Universidade 
de São Paulo (USP), parte daí e expõe seus des-
dobramentos para indicar como a constituição da 
biologia como ciência se deve a uma superação da 
oposição entre o orgânico e o mecânico. 

O livro se inicia com Hume, que critica a analo-
gia do mundo como máquina e que defende que 
nenhuma espécie de finalidade é necessária no es-
tudo da natureza, inclusive quanto aos organismos. 
Na esteira da reflexão do pensador escocês, dos 
enciclopedistas e de George Buffon (1707-1788) e 
Louis Daubenton (1716-1800), autores da História 
Natural, Kant formula a questão dos organismos 
e da finalidade e advoga a imprescindibilidade do 
juízo teleológico no exame dos corpos orgânicos. 
Pimenta mostra como a partir dessa formulação 
desdobram-se duas vertentes de abordagem da his-
tória natural: uma que possui cunho experimental 
e é representada por Georges Cuvier (1769-1832), 
pai da anatomia comparada, e outra matriz que é 
transcendental, partindo da ideia de unidade e 
finalidade e que é encabeçada, por exemplo, por 
Geoffroy Saint-Hilaire (1779-1853).

Esse é um dos eixos da obra em torno do qual 
outras questões que lhe são estreitamente relacio-
nadas são abordadas, como o modelo de equilíbrio 
de Adam Smith (1723-1790) para a economia e sua 
relação com o pensamento sobre os organismos, 
ou a relação entre razão, sistema e máquina, tal 
como foi pensada pelos autores da Enciclopédia, 
Diderot e Jean le Rond D’Alembert (1717-1783). 
Algumas importantes controvérsias que marca-
ram a história natural dos séculos XVIII e XIX 
são tratadas, como a questão se há ou não um 
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Está cada vez mais difícil para  
os jovens doutores se inserirem no 
mercado de trabalho acadêmico. 
Não bastasse a concorrência —  
somente em 2017, mais de 21 mil 
doutores se formaram no Brasil —, 
o atual cenário econômico afetou  
a oferta de vagas para professores e 
pesquisadores assistentes,  
e estágios de pós-doutorado, 
fundamentais para o 
aprimoramento de habilidades 
científicas e intelectuais, e 
aquisição da experiência necessária 
para estabelecer e gerenciar um 
laboratório ou grupo de pesquisa.  
A situação também não é favorável 
à docência no setor privado. 
“Muitas universidades particulares 
evitam a contratação de doutores 
acima do número mínimo exigido 
pelo Ministério da Educação para 

diminuir os custos”, diz o biólogo  
Hugo Fernandes-Ferreira,  
professor do curso de biologia da 
Universidade Estadual do Ceará 
(Uece), em Fortaleza.

Enquanto isso, o número de 
doutores no país cresceu 486% 
entre 1996 e 2014, de acordo com 
dados do Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE).  
Essa perspectiva pouco animadora 
tende a aumentar a pressão sobre 
jovens pesquisadores. “O indivíduo 
passa anos se preparando para ser 
um pesquisador e, de repente, 
precisa procurar emprego no 
mercado de trabalho não 
acadêmico, colocando-se em uma 
situação na qual nem conseguiu 
uma oportunidade como professor 
ou pesquisador nem tem a 
experiência desejada pelo mercado 

futuro profissional 

Desafios para além da pós-graduação 
recém-doutores enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho
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de trabalho tradicional”, diz a 
jornalista Deisy Feitosa, que  
se dedica a um pós-doutorado na 
Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo (USP).

Para enfrentar essa realidade, 
estudantes têm sido encorajados a 
considerar a pós-graduação como 
um período voltado ao 
desenvolvimento de habilidades e 
competências que possam ser 
aplicadas a uma gama diversificada 
de atividades profissionais.  
A USP, por exemplo, começou este 
ano a estruturar mecanismos que 
auxiliem os estudantes da 
pós-graduação a desenvolver essas 
capacidades. “Estamos falando  
de habilidades voltadas, sobretudo, 
às questões de comportamento 
organizacional”, explica Tania 
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Casado, professora da Faculdade  
de Economia, Administração e 
Contabilidade (FEA) e diretora do 
Escritório de Desenvolvimento  
de Carreiras da universidade.

O imunologista Phillipp Kruger, 
da Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, publicou recentemente 
um artigo na revista Nature 
discutindo como os doutorandos 
podem se preparar para diferentes 
carreiras, dentro e fora da 
universidade. Uma de suas 
recomendações é que eles 
aproveitem o período do curso para 
investir no desenvolvimento das 
chamadas habilidades transferíveis, 
aquelas que não são consideradas 
técnicas e que podem ser 
empregadas em atividades diversas. 
Segundo ele, capacidade de 
liderança, de trabalhar em equipe  
e desenvoltura no gerenciamento 
do tempo podem fazer a diferença.

Kruger também sugere que os 
estudantes entrem em contato  
com os escritórios de carreiras das 
suas universidades para saber sobre 
possíveis formas de atuação no 
mercado de trabalho e como suas 
habilidades e preferências podem 
ser aprimoradas ou adaptadas a 
outras atividades. “É fundamental 
que os estudantes invistam, durante 
o curso, no desenvolvimento de 
suas habilidades em comunicação 
e resolução de conflitos, por 
exemplo”, comenta Tania.

Ela explica que os professores 
podem orientar os estudantes  
para que assistam aulas de outros 
cursos, como administração e 
psicologia, nos quais essas questões 
são mais discutidas. “Desde que 
ingressei na graduação na Unesp 
[Universidade Estadual Paulista], 
em 2008, tive apenas um  
seminário sobre perspectiva 
profissional para cientistas sociais”, 
comenta o sociólogo Alex  
Arbarotti. Ele concluiu o doutorado 
há três meses na Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) e 
tenta voltar à universidade. Conta  
que submeteu seu currículo  
a várias instituições privadas  
de ensino superior antes de 
terminar a pós-graduação, mas  
não recebeu resposta.

A bióloga Patrícia Tachinardi não 
teve a mesma sorte. Ela concluiu o 
doutorado em fisiologia no 
Instituto de Biociências (IB) da 
USP em maio de 2017. “Sempre quis 
seguir a carreira acadêmica  
e decidi ingressar em um estágio de 
pós-doutorado”, diz, lamentando 
ainda não poder contar com  
uma bolsa de estudos. “Enquanto 
espero, recorri a outras atividades, 
como a de professora em uma 
escola privada e de produtora de 
conteúdo para livros didáticos.”

“A formação de novos doutores 
precisa ser conjugada a estratégias 
que auxiliem sua inserção no 
mercado de trabalho”, defende 
Deisy. Ela procurou fazer estágios 
dentro e fora da universidade 
durante toda sua vida acadêmica. 
“Fiz inclusive um mestrado 
profissional em televisão digital, 
com a esperança de que isso  
me abrisse portas na iniciativa 
privada”, conta. A estratégia  
deu certo. Depois do doutorado, 
Deisy foi convidada a colocar seu 
projeto em prática. “Trabalhei no 
desligamento do sinal analógico  
de TV no Brasil. Dois anos depois, 
fui fazer um pós-doutorado.”  
Para quem não sabe por onde 
começar, Deisy dá um conselho: 
“Investir em uma formação que 
integre a experiência acadêmica  
e o mercado de trabalho fora  
da universidade pode ser  
um diferencial em momentos de  
crise”. n  rodrigo de oliveira andrade

o número de 
doutores cresceu 
486% entre  
1996 e 2014 no 
Brasil, segundo 
dados do Centro de 
Gestão e Estudos 
Estratégicos

Diante da falta de perspectiva  
no mercado de trabalho, alguns 
doutores optam por voltar à 
universidade para fazer um estágio 
de pós-doutorado. Além da 
pesquisa, em geral, eles respondem 
pela coordenação de tarefas em 
laboratório, escrevem artigos 
científicos, auxiliam alunos e 
trabalham na concepção de novas 
linhas de investigação científica.  
Às vezes isso dá certo, como no 
caso de Fernandes-Ferreira.  
Ele ingressou no pós-doutorado  
em março de 2015, após concluir  
o doutorado no ano anterior.  
“Nesse intervalo trabalhei em uma 
consultoria ambiental,  
mas a crise estava no auge e  
esse mercado foi muito afetado.  
O pós-doutorado veio em  
boa hora”, diz.
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perfil 

refúgio no conhecimento
Vítima de perseguição religiosa, malinês transforma experiência 
pessoal em objeto de estudo em seu doutorado na usp

Letras, Artes e Ciências Humanas  
da Universidade de Bamako, 
especializando-se em  
administração escolar.

Com a expansão do grupo 
extremista e o agravamento da 
perseguição religiosa, Diabate foi 
forçado a abandonar a carreira  
de pedagogo. Decidido a recomeçar a 
vida, desembarcou em São Paulo no 
início de 2012, como refugiado  
cristão. Com auxílio da organização 
Cáritas, aprendeu português. Mas 
queria voltar a lecionar e sonhava em 
cursar um doutorado. Quase desistiu.  
“Fui informado de que meu  
mestrado em psicopedagogia equivalia 
a uma especialização no Brasil  
e para entrar no doutorado eu teria  
de fazer outra pós-graduação.”

Diabate conta que várias vezes 
pensou em sair do Brasil. Mesmo 
assim iniciou o processo de 
revalidação do diploma em pedagogia 
e psicopedagogia na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).  

Moussa Diabate nasceu muçulmano, 
mas aos 16 anos converteu-se ao 
cristianismo, um problema no Mali, 
seu país, localizado na África  
Ocidental e então parcialmente 
ocupado pelo grupo fundamentalista 
islâmico Al Qaeda. A perseguição não o 
impediu de prosseguir seus estudos, 
embora os obstáculos tenham surgido 
ainda antes dela. Filho de pai de etnia 
malenké e de mãe de etnia tuaregue, 
quando criança Moussa foi instruído 
em assuntos sociais e religiosos  
pela avó e por um tio, seguindo a 
tradição nômade do deserto do Saara.

Para escapar da intolerância 
religiosa e continuar sua formação, 
Diabate precisou mudar três vezes  
de cidade. Em 1998, quando vivia  
em Kidal, passou no vestibular de 
psicopedagogia no Instituto de 
Formação de Mestres de Sevaré.  
Seis anos depois, aos 26, foi aprovado 
em concurso público para professor. 
Em seguida ingressou em ciências  
da educação na Faculdade de  

Em 2013 ingressou no mestrado em 
educação, arte e história da cultura  
na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, em São Paulo. Fez de sua 
história de vida tema de pesquisa ao 
analisar a convergência da língua 
materna, o tamasheq, com o francês, 
no processo de aprendizagem no Mali.

Foi durante o mestrado que 
conheceu outra instituição religiosa, a 
Missão Paz. “Ofereci-me para ensinar 
francês aos voluntários brasileiros  
que atendiam os novos refugiados”, 
relembra. Sua experiência serviu de 
estímulo para criar sua própria 
organização não governamental,  
a Bom Samaritano, que acolhe e 
auxilia refugiados com traduções, 
aulas de português, cursos de 
capacitação e alimentação. “Já 
atendemos mais de 700 pessoas de 
várias nacionalidades”, informa.

Aos 40 anos, e motivado por sua 
experiência no Brasil, Diabate está 
prestes a iniciar um doutorado em 
direitos humanos na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo 
(USP). “Pretendo pesquisar situações 
de vulnerabilidade e políticas de 
direitos humanos a partir do estudo  
de casos de refugiados malineses  
no Brasil e na França.” n                                                r.o.a.

Diabate usa sua 
túnica azul típica dos 
povos nômades do 
deserto do saara, no  
norte da África 
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O que a ciência 

brasileira 

descobre, você 

encontra aqui

12 edições por R$ 100
Condições especiais para 
estudantes e professores

revistapesquisa.fapesp.br   |   assinaturaspesquisa@fapesp.br



M7001118R-AD REVISTA PESQUISA FAPESP PREMIO CBMM DE CIENCIA E TECNOLOGIA 208x275mm.indd   1 8/24/18   5:13 PM


	001_capa_271
	002_2a Capa_Cor_271
	003_Museu_271
	004-005_Índice_271
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