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Microscópicos gigantes
Em amostras do solo oceânico da costa fluminense e de lagoas salinas do
Pantanal, o grupo do virologista Jônatas Abrahão, da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), identificou vírus gigantes com uma cauda nunca antes
registrada – as partes cilíndricas na imagem. Cerca de 20 vezes maior do que
vírus comuns, o tupanvírus tem tamanho semelhante ao de muitas bactérias.
Eles vivem, porém, em amebas 20 vezes maiores do que eles. “Esse tamanho
lhe permite ter um genoma grande que o torna quase autônomo e atiça a
discussão sobre os vírus serem ou não organismos vivos”, diz o biólogo
Rodrigo Rodrigues. A imagem, obtida pelo Centro de Microscopia da UFMG e
publicada em fevereiro de 2018 na Nature Communications, foi incluída pela
revista Nature como um dos destaques do ano.

Imagem enviada por Rodrigo Rodrigues, pesquisador
em estágio de pós-doutorado na UFMG
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Resultados negativos

Notícias, no Rio de Janeiro, no final dos anos
1960 e início de 1970. É mágico.
Graça Caldas

Cresci dentro de uma tipografia e vivi
intensamente tudo o que o vídeo mostra.
O cheiro da tinta, do papel, o peso dos tipos,
o barulho das impressoras... Era meu parque
de diversões. No domingo, onde o silêncio era
absoluto, eu ficava passeando entre as impressoras e observando cada engrenagem, cada
peça, cada detalhe. Cresci e a tipografia também cresceu. Acompanhei cada processo,
cada melhoria, mais e mais máquinas chegavam. Só quem viveu isso consegue entender.

Até agora não publiquei nenhum resultado negativo (“A relevância dos resultados
nulos”, edição 274). Para a academia, publicar
esse tipo de dado é passar um atestado de
incompetência científica. Ou seja, um tiro no
pé. Espero que essa visão mude.

Meu avô era linotipista dos Diários Associados e tinha uma tipografia em casa. Eu
ajudava no que podia, como juntar os tipos.
Adorei o vídeo.

Catarina dos Santos

Teresa Maria Furlan

Será que agora podemos publicar os resultados não esperados? Viva!
Fábio P. Cruz

Novos submarinos

Esse é um bom projeto, do ponto de vista
militar e de desenvolvimento de tecnologia nacional (“Frota renovada”, edição 274).
Leonardo Varuzza

Taís Freitas

Correção

Diferentemente do publicado na reportagem
“Imitação do cérebro” (edição 275), a cientista
da computação Maria das Graças Volpe Nunes,
do ICMC-USP, liderou o projeto de desenvolvimento do revisor gramatical disponível
na ferramenta Office, do sistema operacional
Windows, e não do corretor ortográfico, desenvolvido nos anos 1980 por pesquisadores
do Instituto de Computação da Unicamp.

Vídeo

Vi todo esse processo artesanal (“Tipografias”) quando trabalhei no Diário de

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

A mais lida de janeiro no Facebook
Hormônio do exercício pode evitar
a perda de memória bit.ly/2TptQi8
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3.321 reações
305 comentários
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Guilherme Braga e Mychael Lourenço / UFRJ
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A

revista Philosophical Transactions
of the Royal Society, da academia
britânica de ciências, é o mais antigo veículo de divulgação de pesquisas
científicas em atividade. Fundada em 1665,
com exemplares vendidos a 1 xelim, tinha
o objetivo de apresentar sistematicamente
um panorama das novidades em filosofia
natural. Nascida de uma iniciativa pessoal do primeiro secretário da associação,
fundada cinco anos antes, a Transactions
tornou-se uma publicação oficial da Royal
Society no século XVIII. Outras sociedades do conhecimento seguiram o mesmo
caminho e, no século XIX, revistas científicas comerciais começaram a proliferar.
A divulgação dos resultados de pesquisas é essencial para o processo de produção de conhecimento, pois permite que
dados e ideias sejam discutidos e usados
para o avanço das diferentes áreas. Hoje,
milhares de periódicos científicos divulgam anualmente milhões de artigos apresentando resultados de estudos. As revistas
variam nas disciplinas contempladas, nos
procedimentos de seleção dos textos, nas
restrições impostas à leitura dos artigos
que publicam e na forma de circulação.
O mercado editorial científico é hoje um
negócio lucrativo: pesquisa publicada em
2015 no periódico de acesso aberto PLOS
ONE mostrou que cinco editoras comerciais foram responsáveis por 50% dos artigos publicados em 2013. Uma delas, a
holandesa Elsevier, que tem um portfólio
de 2.500 revistas, declarou lucro de £ 900
milhões apenas do braço do conglomerado
dedicado a ciência e tecnologia em 2017.
Importante limitação do modelo predominante é a cobrança pela leitura dos
artigos, restrição essa que vai na contramão da lógica de difusão rápida e ampla
do conhecimento, base do seu avanço. Outra questão é que as pesquisas, ao menos
no caso das ciências básicas, são maciçamente financiadas com recursos públicos.

A comunidade acadêmica vem desenvolvendo alternativas, como as revistas de
acesso aberto, que poupam os leitores do
pagamento de assinaturas, ou as híbridas,
em que os artigos ficam disponíveis para
assinantes, embora o autor possa pagar
uma taxa extra para que seu trabalho seja
divulgado sem restrições.
A movimentação pela mudança no sistema atual de comunicação científica ganhou um reforço de peso, a União Europeia (UE). A reportagem de capa (página
18) apresenta o Plan S, iniciativa do bloco
para garantir que pesquisas pagas com dinheiro público estejam amplamente disponíveis. Além da força de seu próprio
orçamento para a ciência, de € 100 bilhões
para o período de 2021 a 2027, a UE recebeu apoio de instituições filantrópicas como o Wellcome Trust e a Fundação Gates.
Previsto para entrar em vigor em 2020,
o Plan S ainda precisa enfrentar as críticas de parte da comunidade científica,
que defende a liberdade de publicação, e
a oposição das editoras comerciais, além
de definir mecanismos de transição. Resta
saber se o Plan S conseguirá promover a
mudança radical que está propondo.
*
O governo anunciou, em 8 de janeiro,
a saída do país do Pacto Global sobre Migração, ratificado em dezembro de 2018
pela Assembleia Geral da ONU. O tema é
controverso e sujeito a percepções errôneas da realidade. Dados do Ministério
das Relações Exteriores e do Ministério
do Trabalho mostram que o Brasil é, na
verdade, um país de emigrantes – há 1,2
milhão de estrangeiros no país e 3 milhões
de brasileiros vivendo no exterior. Para
contestar estereótipos, equipe multidisciplinar da University College London e
da revista The Lancet revisou evidências
científicas sobre migração e saúde, com
resultados instigantes, relatados em reportagem à página 74.
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Boas práticas

Múltiplas punições contra desvios éticos
Sanções para casos de má conduta científica vão atingir a vida social
de pesquisadores chineses

O

governo da China anunciou em
novembro a ampliação de sanções contra
pesquisadores responsabilizados por má
conduta científica, que passarão a sofrer restrições
também em outras esferas de suas vidas,
como bloqueio a empréstimos bancários
ou impedimento de se candidatar a empregos
em bancos, empresas públicas, entre outras.
Segundo um memorando divulgado pela
Comissão Nacional de Desenvolvimento e
Reforma, haverá uma “ação disciplinar conjunta”
contra cientistas que cometerem desvios éticos.
Punições poderão ser aplicadas simultaneamente
por diversas agências governamentais e
instituições privadas e não apenas pelas
universidades e pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia, como ocorria até recentemente.
Isso significa, em termos concretos, que
os castigos ou a perda de direitos aplicados
em quem cometer fraudes, manipular dados e
imagens ou plagiar artigos científicos não vão
se limitar ao ambiente acadêmico, com o veto a
promoções na carreira e o corte de financiamento
8 | fevereiro DE 2019

a projetos, mas poderão afetar o cotidiano
dos pesquisadores incriminados.
A nova política está vinculada ao “sistema de
crédito social”, polêmico modelo de vigilância dos
chineses que começou a ser implantado de modo
experimental em algumas regiões do país em 2014,
por meio do qual o descumprimento de leis
ou de regras estabelecidas pelo Estado acarreta
dores de cabeça de amplo espectro. A meta é que,
até 2020, os chineses sejam classificados segundo
o grau de “confiança” que inspiram. As notas
elevadas – que rendem benefícios como descontos
em passagens aéreas ou reserva de quartos de
hotel sem necessidade de depósito – são
destinadas àqueles que honram o pagamento de
empréstimos e têm um histórico de respeito à lei
e bom comportamento.
Já calotes de dívidas ou de multas aplicadas
pelo governo resultam em perda de pontos e
podem transformar o indivíduo em um cidadão
de segunda categoria, alvo de restrições na
hora de obter crédito ou contratar seguros e
até mesmo em sua mobilidade. De acordo com

de instituições bancárias – o pai
correu para pagar a dívida a fim
de que o filho fosse admitido.
Ainda não foi anunciado o grau de
punição a cada tipo de desvio ético
e existem dúvidas sobre a capacidade
do governo de gerenciar as sanções
a pesquisadores. “Há sempre o risco
de não haver recursos ou gestores
qualificados para administrar
um grande número de regras
draconianas”, disse à Nature o
engenheiro eletricista Max Lu,
presidente da Universidade de Surrey,
em Guildford, na Inglaterra, que
foi conselheiro de política científica
do governo da China.
O memorando do governo prevê
que pesquisadores responsáveis por
casos de má conduta não poderão
participar da criação de startups e
de colaborações com empresas.
As sanções vão atingir não apenas
indivíduos, mas também as
instituições a que pertencem, que
poderão enfrentar, por exemplo,
restrições à importação de
equipamentos de pesquisa, à captação
de recursos no exterior e ao uso de
serviços de internet, que dependem
de autorização de órgãos do governo.
A China é responsável por 18%
da produção científica do mundo
indexada na base Scopus. No ano
passado, superou pela primeira vez os
Estados Unidos em número de artigos
publicados, mas ainda se ressente
da grande quantidade de casos de
má conduta entre seus cientistas.

Um exemplo recente foi a retratação
de 11 artigos de pesquisadores da área
de novos materiais da Universidade
Tshingua por manipulação e
duplicação de imagens e falsa
atribuição de autoria. O autor
principal dos artigos, Ye Xiaoxin,
foi punido com a cassação de seu
título de doutor, que havia obtido
na instituição em 2010. O caso mais
rumoroso do momento é o de
He Jiankui, pesquisador de uma
universidade em Shenzhen, que
anunciou ter utilizado a ferramenta de
edição de genes CRISPR-Cas9 para
gerar bebês resistentes à infecção pelo
vírus HIV, quebrando normas éticas
em experimentos com seres humanos.
Jiankui foi demitido da universidade
e está sendo investigado.
A nova política se soma a um
conjunto de intervenções tomadas no
passado recente para coibir desvios
éticos entre pesquisadores. Em maio
de 2018, o Partido Comunista e o
Conselho de Estado da China
lançaram uma série de medidas,
como a elaboração de uma lista de
periódicos científicos de
má qualidade e a centralização das
investigações sobre má conduta no
Ministério de Ciência e Tecnologia, ou
ainda a criação de um cadastro
com os nomes dos pesquisadores que
cometeram desvios. Percebe-se
agora que esse banco de dados terá
consequências na vida dos cientistas
bem mais amplas do que se
imaginava. n
Fabrício Marques

ilustrações  zé vicente

reportagem da revista Nature,
11 milhões de chineses foram
impedidos de comprar passagens
aéreas e 4,2 milhões de viajar em
trens de alta velocidade, entre os
meses de abril e dezembro de 2018,
porque o sistema os classificava como
indivíduos de baixa confiança.
Estima-se que mais de 2 milhões
pagaram dívidas ou multas para sair
da lista negra. Em Jinan, capital da
província de Shandong, o sistema
envolve até os donos de cães, que
perdem pontos se o animal sair na rua
sem coleira ou perturbar o sossego
público – a punição máxima é a
cassação do direito de ter um bicho
de estimação.
A lógica desse modelo foi definida
pelo presidente Xi Jinping em um
congresso do Partido Comunista em
2016: “Quem perder a confiança
em uma área enfrentará restrições em
todas as áreas”. Quando estiver
funcionando plenamente, o sistema irá
operar por meio do cruzamento de
cadastros de órgãos do governo e do
setor privado. “Não há uma lista negra,
mas dezenas delas. Todas as principais
áreas do governo têm a sua lista”, disse
ao jornal britânico University World
News Rogier Creemers, especialista
em relações internacionais da
Universidade de Leiden, na Holanda,
um estudioso do sistema chinês.
Uma universidade privada chegou a
rejeitar a matrícula de um estudante
de alto desempenho porque seu pai
estava em uma lista de inadimplentes
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Os organizadores da
6ª Conferência Mundial sobre
Integridade Científica, programada
para acontecer em junho em Hong
Kong, foram surpreendidos pelo
alerta de um dos 30 revisores
encarregados de avaliar trabalhos
submetidos pelos participantes do
evento: um dos resumos continha
indícios de plágio. Decidiu-se
submeter todos os resumos à
análise do software Turnitin, que
detecta similaridades, e
observou-se que o problema era
bem maior. Foram encontrados
12 casos suspeitos de plágio e 18 de
autoplágio, que é a reprodução em
um trabalho científico de pedaços
copiados de textos anteriores do
mesmo autor. A proporção de
trechos repetidos variou entre 37%
e 94% nos resumos.
Nos casos de autoplágio, a
organização optou por rejeitar
todos os textos para apresentações
orais, mas torná-los elegíveis para
exposição em formato de pôster.
Ocorre que isso não configurava
uma irregularidade. Na chamada
pública para submissão de
trabalhos, não constava restrição a
manuscritos cujos resultados já
tivessem sido divulgados, integral
ou parcialmente. Além disso,
o formato de resumo não permitia
a citação de artigos. “Em futuras
conferências, vamos perguntar
explicitamente se o conteúdo é
inédito e dar espaço para
referências”, escreveram os
coorganizadores do evento,
Lex Bouter, Daniel Barr e May Har
Shan, em texto divulgado no site
Retraction Watch.
Entre os 12 casos suspeitos de
plágio, cinco haviam sido
rejeitados pelos revisores por
terem baixa qualidade ou fugirem
do escopo da conferência.
Curiosamente, o plágio era o tema
abordado em dois deles. Os autores
de todos os trabalhos foram
interpelados. Seis se esquivaram
de responder enquanto um
solicitou a retirada do resumo
10 | fevereiro DE 2019

sem justificativa. Entre os que
enviaram explicações, dois eram
marido e mulher e informaram
que tinham autorização um do
outro para reutilizar resultados
apresentados na conferência
anterior, realizada em Amsterdã
em 2017. Em um dos casos,
tentou-se colocar a culpa na
equipe técnica da própria
conferência. Outros dois
comprovaram que os trechos
copiados vinham de trabalhos
anteriores deles mesmos.
Eles foram reclassificados como
autoplágio, enquanto todos
os demais foram rejeitados.
O balanço final contabilizou
2% de casos de plágio e 5% de
autoplágio entre os resumos
submetidos. “Está claro que o
plágio não é permitido, mas a
importância de evitar o autoplágio
é menos óbvia”, observaram os
três coorganizadores. Uma
apresentação de conferência, eles
explicam, frequentemente se
refere a um trabalho preliminar,
cujos resultados continuam a ser

ilustração zé vicente

Má conduta em resumos sobre má conduta

analisados e aperfeiçoados até
gerar um artigo científico.
“Não sabemos com qual frequência
resumos idênticos são enviados
por seus autores para diferentes
conferências. Mas acreditamos
que, se isso acontecer, precisa ser
informado aos revisores e
participantes do evento.”

Altamente citado e retratado
Um artigo publicado em 2017 sobre
os efeitos de inflamações crônicas
no processo de envelhecimento foi
retratado pela revista The Journals
of Gerontology: Series A ante as
evidências de que continha trechos
de outros 13 estudos sem mencionar
a origem. O caso chamou a
atenção porque o paper teve alta
repercussão. Foi mencionado 41
vezes em outros artigos científicos,
ganhando o selo de “altamente
citado” pela empresa Clarivate
Analytics – isso significa que
recebeu mais citações do que 99%
dos trabalhos de seu campo do
conhecimento no ano.
Os editores do periódico evitaram
usar o termo “plágio” e justificaram

o cancelamento do artigo por
conter reproduções sem crédito.
Na mesma toada, o autor principal
do trabalho, o geriatra Bertrand
Fougère, pesquisador de um
hospital da Universidade de
Toulouse III, explicou que o paper
era um artigo de revisão, um tipo
de trabalho que compila o
conhecimento recente sobre um
tema sem trazer dados novos, e
classificou a ausência das referências
como omissão involuntária.
“Cometemos um grande erro e
nos esquecemos de citar alguns
artigos em nosso artigo de revisão.
Ficamos muito desconfortáveis com
esta situação”, explicou Fougère,
por e-mail, ao site Retraction Watch.

Dados

Publicações científicas
em 2017

PIB por habitante (PPP$) e publicações por milhão de habitantes
Países com pelo menos 5 mil publicações e São Paulo – 2017

Publicações para Brasil e São Paulo

Foram registradas 55.051 publicações

5.000

científicas1 com participação de
pesquisadores residentes no Brasil, das

colocação de 2016.
O Brasil é o primeiro na América Latina
e fica atrás de China, Índia e Rússia,
e à frente da África do Sul, entre os
Brics; São Paulo, se fosse um país,
seria o 23º no mundo e o segundo
na América Latina, atrás do Brasil.

relações com PIB e população

Publicações por milhão de habitantes

sediados em São Paulo, ou 42% do total.

com dados disponíveis, mesma

e número de publicações, para os países

Suíça

4.000

Dinamarca

3.500

Suécia

Holanda

Nova Zelândia

2.500

Noruega

Austrália

Finlândia

3.000

Bélgica

Reino Unido

2.000

Espanha
Grécia
França
Itália
Croácia
Coreia do Sul
Polônia
Rep. Eslovaca
Hungria
Romênia
Japão

1.000
500

Áustria
Canadá
Israel
Alemanha
Rep. Tcheca

Portugal

1.500

Levando-se em conta a população,
o gráfico apresenta a relação entre PIB

Média mundial
PPP$15.476

4.500

quais 22.856 apresentavam autores

O Brasil foi o 14º entre todos os países

Versão atualizada em 07/02/2019

África do Sul São Paulo
Índia

Brasil

China

Irlanda

EUA

Média
mundial:
276 publ/
1Mhab

Arábia Saudita

Rússia
Argentina

0
0

10.000

20.000

com pelo menos 5 mil documentos

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

PIB por habitante (PPP$)

publicados em 2017, ampliando-se
a área perto da origem, onde
se localizam Brasil e as principais
economias emergentes.

bruto de publicações de cada país,
lideradas pelos Estados Unidos
(493 mil) e China (423 mil).
As médias mundiais são de
PPP$2 15.476 para PIB/habitante e de
276 publicações/milhão de habitantes
(1Mhab). Os valores para o Brasil são
próximos, de PPP$ 14.103 e 263
publicações/1Mhab, respectivamente.

Publicações por milhão de habitantes

1.500

A área dos círculos representa o número

Média mundial
PPP$ 15.476

Croácia
Polônia

900
Romênia

600

Tunísia
Colômbia

300

Ucrânia
Paquistão

0

São Paulo aparece com indicadores
um pouco acima destes, com

Grécia

1.200

0

5.000

África do Sul
Egito

Índia

São Paulo

Chile

Irã
China

Brasil

Hungria

Malásia
Turquia

Argentina

Rússia

Tailândia
México

Média
mundial:
276 publ/
1Mhab

IndonésiaArgélia

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

PIB por habitante (PPP$)

PIB/habitante de PPP$ 20.572
e 506 publicações/1Mhab.

1 Publicações indexadas pelo Incites/Web of Science, classificadas como Articles, Proceeding Papers e Reviews. 2 Os Produtos Internos Brutos (pib) dos países são os calculados em Paridades de Poder
de Compra (Purchase Power Parities – PPP$), segundo o Banco Mundial, valores constantes de 2011. Fontes Incites, Web of Science, Clarivate, consulta em 24/01/2019. Populações e PIB (PPP$ 2011):
Worldbank, consulta em 24/01/2019. Dados de São Paulo: IBGE e Fundação Seade. Elaboração: Programa de Indicadores CT&I/Fapesp.
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Notas
1

China pousa sonda no lado
oculto da Lua
Depois dos Estados Unidos e da Rússia, a China se tornou
o terceiro país a pousar uma sonda na Lua – e o primeiro
a levar um objeto ao lado oculto do satélite natural da
Terra. Em 3 de janeiro deste ano, a sonda não tripulada
Chang’e 4 desceu em uma cratera no lado da Lua jamais
visto a partir da Terra. A sonda transportava um jipe-robô
e equipamentos para analisar a geologia da região, além
de sementes de algodão e de batata, leveduras e ovos de
mosca-das-frutas, que poderiam formar um ambiente autossustentável, importante para futuras viagens espaciais.
Em mais um feito inédito, anunciado em 15 de janeiro, as
sementes de algodão começaram a brotar, mas morreram
no dia seguinte, com a queda da temperatura para 170 graus
Celsius negativos durante a noite lunar, que dura 14 dias
terrestres. A CNSA, agência espacial chinesa, anunciou
mais três missões lunares. A próxima deve ser lançada

2

este ano para coletar e trazer à Terra amostras de materiais da Lua, segundo reportagens publicadas no site da
revista Nature e no jornal The Guardian. A chegada à face
oculta da Lua simboliza o amadurecimento do programa
O jipe-robô Yutu-2
após o pouso da sonda
Chang’e 4 e o lado
oculto da Lua (no alto),
fotografado por
astronautas da missão
Apollo 16, da Nasa

espacial chinês, iniciado nos anos 1950 com a construção
de mísseis. O feito atual pode representar o início de uma
corrida espacial com os Estados Unidos. O governo Trump
se valeu da potencial ameaça representada por China e
Rússia para propor em março de 2018 a criação de um
ramo militar independente no Pentágono, a Força Espacial.

Universidades britânicas
sob incertezas financeiras

Sensor detecta
bactérias em
alimentos

Depois de acumular dívidas de £ 10,8 bilhões (cerca

Pesquisadores brasileiros

de R$ 52 bilhões), as universidades britânicas vivem a

desenvolveram um
biossensor capaz de

3

a contaminação de

poderia ser usado

alimentos e bebidas por

em análises de rotina

bactérias. Eles recobriram

da indústria alimentícia

nanopartículas magnéticas

ou em surtos de

com o peptídeo melitina,

contaminação

extraído do veneno de

de alimentos. Outras

abelhas, que tem

técnicas demoram mais.

Bactérias
aderidas a
nanopartículas
magnéticas
(seta vermelha)
no fundo de
recipiente

Brexit. Cinco universidades – Glasgow, Heriot-Watt,
Southampton, University College London e Imperial
College London – mais do que dobraram seus empréstimos contraídos em 2018 para atrair mais estudantes.
Glasgow passa por uma expansão do campus orçada
em £ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões), segundo reportagem
publicada em 3 de janeiro no jornal The Times. Nick

afinidade com a parede

Hillman, diretor do Instituto de Política de Educação

celular das bactérias.

Superior (Hepi), organização independente que discute

As nanopartículas com
melitina aderem aos
microrganismos que,
atraídos por um ímã, são
separados da amostra

a educação universitária, disse que as universidades

Herança materna
e, raramente,
paterna

viviam uma “tempestade perfeita”, por causa da revisão
que o governo pretende fazer das mensalidades e da
redução da população jovem. Ele disse ao The Times
que uma dúzia de instituições estarão “no limite” nos
próximos anos. Em entrevista ao Irish Times em 9 de

de bebida ou de alimento

fotos 1 CLEP / CNSA 2 nasa  3 Rui Sintra / IFSC-USP 4 Steve Cadman / Wikimedia Commons

ameaça de uma crise de crédito, agravada pelas incertezas sobre a saída da União Europeia (UE), o chamado

identificar com rapidez

liquefeito. Pequenos

A maior parte do material

janeiro, Hillman contou que uma análise da Hepi indica

volumes do material

genético (DNA) das

que deve haver uma queda acentuada de estudantes

isolado são depositados

células humanas está no

da UE no Reino Unido após o Brexit. Em carta aberta a

em um filme com

núcleo, onde as fitas de

políticos, publicada em 4 de janeiro, representantes de

eletrodos de prata, que

DNA contendo os 23 mil

150 instituições britânicas de ensino superior pediram

distinguem a espécie

genes estão enoveladas

de bactéria a partir

na forma de cromossomos.

de alterações nas

Uma proporção ínfima se

propriedades elétricas do

encontra nas mitocôndrias,

eletrodo. Criado pela

organelas que produzem

equipe do físico Osvaldo

energia. Há tempos se

Novais de Oliveira, do

sabe que filhos do sexo

Instituto de Física de São

masculino e do feminino

Carlos da Universidade

só recebem DNA

de São Paulo (IFSC-USP),

mitocondrial da mãe, o

o biossensor identificou,

que permite seu uso para

em um teste inicial, a

traçar a história evolutiva

contaminação de água

humana e rotas

e suco de maçã por

migratórias. Um novo

Escherichia coli,

estudo questiona esse

Staphylococcus aureus e

dogma. O grupo do

Salmonella typhimurium

geneticista Taosheng

(Talanta, 28 de outubro

Huang, do Centro Médico

de 2018). “Tão logo

Infantil de Cincinnati, nos

inseridas no ambiente

Estados Unidos, achou

contaminado, as

três famílias em que várias

nanopartículas atraíram

gerações de homens e

as bactérias que,

mulheres tinham em suas

em 25 minutos, estavam

células DNA mitocondrial

no fundo do recipiente”,

materno e paterno (PNAS,

conta Oliveira. Caso

18 de dezembro de 2018).

mais estudos confirmem

Segundo os pesquisadores,

a eficácia e viabilidade

essa forma de herança

comercial, o biossensor

parece ser exceção.

University College
London, uma das
cinco universidades
britânicas que
contraíram mais
dívidas em
2018 para atrair
estudantes

que o governo se comprometa a substituir as fontes
de financiamento de pesquisa que se tornariam inacessíveis, caso o Reino Unido saia da UE sem acordo.
Segundo a carta, “nossos 50 mil funcionários e 130 mil
estudantes da UE, além dos 15 mil estudantes do Reino
Unido que estudam na Europa, começaram o ano com
uma incerteza significativa sobre seus futuros”.

4
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2

Distribuição de turbinas
afeta geração de energia
A distribuição das turbinas nos parques eólicos afeta
a produção de energia. O alinhamento perfeito de
aerogeradores ao longo da direção predominante do
vento pode reduzir em até 50% a produção de parte das
turbinas. Ao captar o vento e convertê-lo em energia
fluxo de ar que chega aos seguintes, que, por sua vez,
geram menos eletricidade. Conhecido como efeito
esteira, esse fenômeno pode se distribuir pelo parque
eólico todo nos casos em que há várias fileiras de geradores. Em busca de formas de reduzir esse efeito,
o engenheiro mecânico Juliaan Bossuyt, da Universi-

Judeus
embarcam
rumo a
Treblinka,
durante a
Operação
Reinhard,
em 1942

dade Católica de Leuven, na Bélgica, e colaboradores

Em três meses,
1,5 milhão de
judeus mortos

da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos,
criaram no interior de um túnel de vento um parque
eólico com 100 turbinas em miniatura e testaram 56
configurações distintas (Physical Review Fluids, 5 de
dezembro de 2018). Eles verificaram que o espaçamento

informações sobre datas,
número aproximado de
vítimas transportadas e
para qual campo seriam
levadas. O número de

irregular das turbinas poderia otimizar a produção de

No período mais

judeus mortos naqueles

energia. Na configuração ideal, os aerogeradores foram

sangrento do Holocausto,

três meses de 1942

dispostos aos pares e ligeiramente desalinhados, com

a Alemanha nazista

equivale a um quarto dos

espaçamentos maiores entre cada par de turbina. O

orquestrou um massacre

5,8 milhões exterminados

Brasil é o oitavo maior produtor de eletricidade a par-

que eliminou 1,5 milhão

na Segunda Guerra

tir da energia eólica, gerando o equivalente a 2% da

de judeus em três meses.

Mundial (1939-1945).

produção mundial. Há no país 7.186 empreendimentos

De agosto a outubro de

A decisão de pôr em

nessa área (ver Pesquisa FAPESP nº 275).

1942, auge da chamada

curso a eliminação em

Operação Reinhard,

massa ocorreu em janeiro

500 mil judeus foram

de 1942 na Conferência

levados por mês para os

de Wannsee, em Berlim,

campos de concentração

coordenada por Reinhard

da Polônia ocupada e,

Heydrich, líder do grupo

neles, eliminados. A

paramilitar SS e chefe

média foi de 15 mil

da Gestapo, a polícia

mortes por dia (Science

secreta de Hitler, quando

Advances, 2 de janeiro).

se optou pela chamada

O biomatemático Lewi

solução final para a

Stone, da Universidade de

questão judaica nos

Tel Aviv, em Israel,

países ocupados pela

chegou a esses números

Alemanha. A reunião é

dramáticos ao analisar

considerada o ponto

um amplo conjunto de

de partida para a

dados sobre o transporte

eliminação sistemática

ferroviário organizado

dos judeus nas câmaras

pelos nazistas para levar

de gás dos campos de

indivíduos de 400

extermínio. Ao longo

comunidades judaicas

de 1942, cerca de

para três dos principais

1,7 milhão de judeus

campos de extermínio da

foram mortos no plano

Polônia: Treblinka, Belzec

criado por Heinrich

e Sobibor. Os relatórios

Himmler (1900-1945),

apresentavam

chefe da SS.

Alinhamento
irregular de
aerogeradores
aumenta a
produção de
eletricidade
14 | fevereiro DE 2019

fotos 1 douglas barnes / us department of energy 2 Autor desconhecido  3 raphael pizzino 4 nasa

elétrica, os primeiros aerogeradores da fila reduzem o

A primeira
exposição
pós-incêndio

3

O Museu Nacional (MN)

Os jovens e
efêmeros anéis
de Saturno

inaugurou em 17 de
janeiro sua primeira
exposição após o

Observados pela primeira vez no século XVII

incêndio que destruiu

pelo astrônomo italiano Galileu Galilei, os

grande parte de seu

anéis são a característica mais encantadora e

acervo em 2 de

intrigante de Saturno. Dois estudos recentes
apresentam novidades sobre a origem e o

setembro de 2018.
As 160 peças da exibição

Exemplares de
peixe da Antártida
expostos no
Centro Cultural
Museu Casa da
Moeda, no Rio

provável fim dos anéis. Um trabalho indica
que os anéis de gelo e poeira que circundam

Quando nem tudo

estavam guardados.

era gelo – novas

Quem visitar a exposição

descobertas do

poderá ver a réplica

continente antártico

de um iceberg,

mostram como é

ferramentas usadas

planeta, permitiram calcular com precisão

hoje o continente

pelos pesquisadores

inédita a massa dos anéis. Com base nesses

gelado, o cotidiano

e um crânio de

dados, pesquisadores da Itália, de Israel e

dos pesquisadores e

baleia-minke-antártica.

dos Estados Unidos estimaram que os anéis

como era a Antártida

Há também fósseis

surgiram entre 100 milhões e 10 milhões de

90 milhões de anos

de répteis, pinhas e

anos atrás, bem depois da formação de Sa-

atrás, quando estava

samambaias coletados

turno, há 4,5 bilhões de anos (Science, 17 de

mais ao norte, tinha

por paleontólogos do

janeiro). Em outro trabalho, pesquisadores do

clima quente e vasta

projeto Paleoantar,

Reino Unido e dos Estados Unidos estimaram

fauna. Planejada para

vinculado ao Programa

o tempo que os anéis devem durar. Usando

outubro passado, a

Antártico Brasileiro,

o telescópio Keck, no Havaí, eles mediram

exposição foi adiada por

além de uma

a temperatura e a densidade da atmosfera

causa do incêndio.

reconstituição de

do segundo maior planeta do Sistema Solar,

O evento foi instalado no

plesiossauro, réptil

rica em moléculas de hidrogênio. Concluí-

Centro Cultural Museu

marinho extinto.

ram que os valores encontrados só seriam

Casa da Moeda, no

A exposição vai até

explicados pela entrada na atmosfera de

centro do Rio de Janeiro.

17 de maio. O

partículas de gelo vindas dos anéis. Atraídas

Das peças exibidas,

paleontólogo Alexander

pela gravidade e pelo campo magnético

oito foram resgatadas

Kellner, diretor do MN,

de Saturno, elas estariam caindo sobre o

dos escombros do MN:

busca parceiros para,

planeta no ritmo máximo estimado pelas

entre elas há troncos

depois, levar a exibição

fossilizados de

a outras cidades.

árvores parcialmente

“O Museu Nacional

recobertos pelo metal

continua vivo”,

do armário em que

afirmou Kellner.

o planeta são bem mais jovens que Saturno.
Dados coletados pela sonda espacial Cassini
em 2017, antes de seu mergulho mortal no

sondas Voyager nos anos 1980. Segundo os
Simulação do
desaparecimento
dos anéis de
Saturno em
centenas de
milhões de anos

cálculos, um volume equivalente ao de uma
piscina olímpica atingiria o planeta a cada
meia hora (Icarus, 17 de dezembro de 2018).
Os pesquisadores estimam que os anéis
desaparecerão em 300 milhões de anos.

4
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Moldes guiam
a regeneração
dos neurônios

como pontes: têm canais
micrométricos que guiam
o crescimento das
células-tronco e dos
axônios (prolongamentos

Neurocientistas e

dos neurônios) em

especialistas em

regeneração, conectando

nanoengenharia da

a parte saudável da

Universidade da

medula com a que havia

Califórnia em San Diego,

degenerado. “O molde

Estados Unidos,

parece proteger as

desenvolveram moldes

células-tronco do

tridimensionais

ambiente inflamatório da

compatíveis com os

lesão”, disse Jacob Koffler,

tecidos vivos que, no

um dos autores do estudo.

futuro, talvez possam

Os pesquisadores dizem

tratar lesões na medula

ser possível fazer moldes

espinhal. Usando uma

maiores. Ainda falta

técnica de impressão

avaliar se funcionaria em

rápida em 3D, o grupo

seres humanos.

de Shaochen Chen
esculpiu em menos de
2 segundos moldes de
hidrogel de 2 milímetros
de diâmetro da medula

Na Antártida, perda de
gelo aumenta seis vezes
em 40 anos

Taxa de degelo
na Antártida
alcançou
252 bilhões de
toneladas por
ano no período
2009-2017

de ratos. Em seguida, a
equipe do neurocientista

A origem do
aroma doce da
flor de manga

Mark Tuszynski
preencheu os moldes

As flores das quase 800

com células-tronco

espécies de plantas da

capazes de gerar

família das anacardiáceas,

neurônios e os implantou

comuns em regiões

em ratos com lesão na

tropicais, produzem néctar,

Uma nova ferramenta permitiu calcular com mais

medula espinhal. Após

que serve de recompensa

precisão a espessura e o ritmo de deslocamento

meses, tecido novo

para os polinizadores.

das placas de gelo na Antártida. A interferometria

havia crescido no local

Raríssimas, porém, liberam

por radar de abertura sintética (InSAR) compara

da lesão, reconectando

odores, que podem

duas ou mais imagens de radar obtidas em pe-

as partes separadas da

funcionar como pista de

ríodos distintos por satélites de sensoriamento

medula e permitindo

onde está o néctar. Os

aos roedores recuperar

botânicos Elisabeth Tölke e

parte do movimento das

Sandra Guerreiro, da

patas traseiras (Nature

Universidade Estadual de

Medicine, 14 de janeiro).

Campinas, e Diego

Os moldes funcionam

Demarco, da Universidade

remoto de órbita baixa. Assim, é possível gerar
mapas detalhados das estruturas glaciais ao longo
do tempo. A ideia é usá-los para entender como
as plataformas de gelo respondem às mudanças
climáticas e antecipar quando e onde o nível do
mar irá mudar. Em dezembro, durante reunião da

Molde
tridimensional de
medula espinhal
com 2 milímetros
de diâmetro,
impresso em
hidrogel

de São Paulo, já haviam

Sociedade Americana de Geofísica, em Washing-

notado que as flores do

ton, pesquisadores da Universidade da Califórnia

cajueiro, da mangueira e

em Irvine, nos Estados Unidos, apresentaram o

do cajuzinho-do-campo

primeiro mapa da Antártida produzido por InSAR,

liberam um aroma

no qual foram analisadas 18 regiões do continente,

adocicado. Agora, com

incluindo ilhas próximas. Verificaram que a perda de

técnicas de microscopia,

massa de gelo era de 40 bilhões de toneladas por

viram que, nas flores do

ano entre 1979 e 1990 e subiu para 252 bilhões de

cajuzinho e da mangueira,

toneladas anuais entre 2009 e 2017, sobretudo na

as glândulas de odor estão

Antártida Oriental (PNAS, 14 de janeiro). Segundo

na base interna das

os pesquisadores, os resultados indicam que essa

pétalas. A primeira produz

região, que tem tanto gelo quanto a Antártida

39 compostos voláteis, a

Ocidental e a Península Antártica juntas, é mais
sensível às mudanças climáticas do que se pensava.
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segunda, 21 (ABO Plants,
2

dezembro de 2018).

3

Interação entre 24 genes
controla a monogamia
A monogamia é um comportamento com-

genes estão ligados ao desenvolvimento

plexo que, ao longo da evolução, surgiu

neural, à sinalização entre as células e ao

diversas vezes e de modo independente

aprendizado e à memória. Um cérebro

em diferentes grupos de animais. Em

mais adaptável e afeito a reconhecer a

busca de semelhanças no cérebro de

família parece essencial à vida a dois e

espécies monogâmicas, o grupo coorde-

à sobrevivência dos filhotes. O sapinho

nado pela evolucionista Rebecca Young

peruano Ranitomeya imitator foi o único a

e pelo neurocientista Hans Hofmann,

mostrar diferença no padrão: alguns dos

ambos da Universidade do Texas, Es-

genes menos ativos nas outras espécies

tados Unidos, analisou a ativação de

monógamas estavam mais expressos

genes no cérebro de quatro grupos de

neles. Especula-se que o anfíbio tenha

animais: peixes, anfíbios, aves e mamí-

seguido um rumo evolutivo diferente.

O engenheiro aeronáutico

feros (PNAS, 7 de janeiro). Escolheram

Nesses sapos coloridos de pele envene-

João Luiz Filgueiras de

duas espécies (uma monógama e outra

nada, a norma é os pais serem os cuida-

Azevedo é o novo

polígama) nos três primeiros grupos, além

dores, e não as mães. O estudo propõe a

presidente do Conselho

de duas espécies monogâmicas e duas

análise ampla de atividade gênica como

Nacional de

poligâmicas de mamíferos. Monogamia,

modo de investigar a evolução de com-

Desenvolvimento

no caso, significava os casais viverem

portamentos complexos. Buscar genes

Científico e Tecnológico

juntos ao menos uma estação reprodu-

específicos para a origem da monogamia

(CNPq), a maior agência

tiva, dividirem o cuidado dos filhotes e se

não parece fazer sentido: peixes, anfíbios,

federal de fomento à

empenharem em defendê-los. A surpresa

aves e mamíferos compartilharam um

pesquisa. Sua nomeação

foi encontrar, no cérebro de animais tão

ancestral há uns 450 milhões de anos.

foi publicada em 15 de

diferentes, uma assinatura de atividade

Os genes da monogamia já estavam lá,

janeiro em edição extra

gênica semelhante para as espécies mo-

mas parecem entrar em ação apenas

do Diário Oficial da União.

nógamas envolvendo 24 genes. Alguns

quando o contexto convém à espécie.

Azevedo
durante FAPESP
Week realizada
em 2016 na
Universidade de
Michigan,
Estados Unidos

Engenheiro
do ITA presidirá
o CNPq

Azevedo é pesquisador da

fotos 1 nasa 2 Jacob Koffler e Wei Zhu / UCSD  3 Heitor Shimizu / Agência FAPESP 4 Zeynel Cebeci / Wikimedia Commons

Divisão de Aerodinâmica
do Instituto de
Aeronáutica e Espaço
(IAE) e professor do
Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA),
onde concluiu a
graduação em 1981.
Com mestrado e
doutorado em engenharia
aeronáutica e
astronáutica pela
Universidade Stanford,
nos Estados Unidos,
Azevedo desenvolve
pesquisas computacionais
em aerodinâmica e
modelamento de
turbulência. Em 2015,
seu nome integrou a lista
tríplice de candidatos a
reitor do ITA encaminhada
ao Comando da
Aeronáutica. No CNPq,
Azevedo substitui o

O pássaro
monogâmico
Anthus spinoletta,
encontrado no sul
da Europa e da
Ásia e analisado
no estudo

engenheiro eletricista
Mário Neto Borges.

4
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capa

Acesso aberto
a publicações
científicas

Comunicação
científica

Conjunto de estratégias adotadas
nos últimos 20 anos para divulgar
artigos científicos de forma livre,
sem cobrança dos leitores

sem

tipos de
acesso aberto
Via dourada
Revistas garantem acesso livre
na web a artigos logo que são
publicados. Muitas cobram
taxa dos autores, outras são
subsidiadas

barreiras

Via verde

Comissão Europeia e agências de

Repositórios na internet oferecem,
sem restrições, versões de artigos
de periódicos fechados
franqueadas pelos autores

apoio à pesquisa buscam aliados para
implantar iniciativa de acesso aberto
de alcance mundial

Via híbrida
Publicações fechadas cobram uma
taxa extra de autores para
que seus artigos fiquem abertos
nos websites das revistas

Bruno de Pierro

Via preprint

A evolução do
Modelo (em %)
40

37,3

36

35

37,9

36,8
34,2

37,2

36,9

35,3

BRASIL

34,9

30
Produção científica em
acesso aberto
(porcentagem do total)

25
20

10
5

15,3

14,5

15

11,5
7,1

7,8

8,9

mundo
15,4

13
10,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fontes Scopus / Comissão Europeia

2017

erca de 2,3 milhões de trabalhos científicos
de todas as áreas do conhecimento foram
publicados apenas no ano de 2016 em revistas de boa reputação classificadas na base de
dados Scopus. O acesso a tamanho volume
de informação, fundamental para que pesquisadores
acompanhem descobertas e novidades em suas áreas
e consigam colaborar para o avanço do conhecimento, poderá ser ampliado e facilitado, caso se propague
um plano lançado em setembro por agências de apoio
à pesquisa de 14 países, na maioria europeus. A lógica
do chamado Plan S é simples: se uma pesquisa é financiada de alguma forma com dinheiro público – o que
acontece com a maioria esmagadora das pesquisas em
ciência básica –, seu resultado deverá ser divulgado em
uma revista científica ou em uma plataforma na internet às quais qualquer pessoa tenha acesso sem pagar
nada por isso. Assim, crescem as chances de levar, sem
restrição, o conhecimento inovador para a sociedade,
que, afinal, patrocinou seu desenvolvimento.
A iniciativa vai entrar em vigor em 2020 e é liderada
pela Comissão Europeia, que a adotará em seu novo
programa multilateral de financiamento à pesquisa, o

ilustrações marcelos cipis

C

Versões preliminares de artigos
ainda não avaliadas por revistas
são divulgadas para discussão
pública em repositórios abertos

O PLAN S
O que está em jogo

O que é
Iniciativa lançada por agências
de 14 países propõe que
toda pesquisa com
financiamento público seja
divulgada em acesso aberto

Início
1º de janeiro de 2020

Para editoras e

Para agências e

sociedades científicas

universidades

Para pesquisadores

Está em xeque o modelo
de negócios baseado
na cobrança de assinaturas
ou taxas extras para
acesso aberto. Elas
afirmam que o Plan S pode
inviabilizar revistas

Vão pagar as taxas de
publicação em revistas
de acesso aberto e seus
custos devem aumentar.
A barganha com as editoras
dependerá da adesão
de mais países ao plano

Não poderão publicar artigos
em revistas de impacto
que não se adéquem ao
Plan S. Mas pesquisadores
de universidades e de
empresas terão acesso
a conteúdos científicos
sem precisar pagar por isso

Ambição
Criar uma aliança com
agências de múltiplos
países, estabelecendo um
sistema de acesso aberto
de alcance mundial

Os princípios

1

Os pesquisadores,
e não as revistas, terão os
direitos autorais de
seus artigos, que devem ser
divulgados sob licenças
que permitam cópia e
compartilhamento irrestritos

2

Haverá critérios
para definir que revistas
e plataformas de acesso
aberto poderão publicar
artigos científicos

3

Serão criadas
revistas de acesso
aberto em campos do
conhecimento nos quais
elas sejam escassas

4

Taxas de publicação
de artigos serão
cobertas por agências ou
universidades, não por
pesquisadores individuais

5

8

As taxas de publicação
de artigos serão
padronizadas e terão
um valor máximo

Repositórios e arquivos
de acesso aberto são
ferramentas fundamentais
para o sucesso do plano

6

9

Universidades, agências
e bibliotecas acadêmicas
devem articular estratégias
de financiamento e
acesso a publicações para
evitar desperdício de recursos

7

O cronograma
do Plan S poderá ser
estendido para o caso
de livros e monografias
acadêmicas

Revistas híbridas,
que cobram taxas extras
para a divulgação on-line
de artigos, não se encaixam
no plano, mas poderão
ser usadas em um período de
transição, se uma cópia
do trabalho for divulgada
em um arquivo público

10

As agências de apoio
à pesquisa devem
monitorar o não cumprimento
dos princípios e criar sanções

Fontes Scopus / Comissão Europeia
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batalha de argumentos
Instituições científicas e especialistas divergem sobre os possíveis
impactos do Plan S

a favor
O Plan S reconhece a
necessidade de aprimorar os
Haverá uma maior apropriação do

indicadores para avaliar a

conhecimento pela sociedade, contribuindo

produção científica,

para a solução de problemas como o

privilegiando o alcance social

aquecimento global e doenças epidêmicas, a

de cada pesquisa e não o

partir do livre acesso à informação científica

fator de impacto das revistas

Robert Kiley, chefe de Pesquisa Aberta da

Robert-Jan Smits, conselheiro

agência britãnica Wellcome Trust

sênior de Acesso Aberto da
Comissão Europeia

Horizon Europe, com orçamento superior a € 100
bilhões, e por um grupo de agências de 14 países,
entre elas instituições filantrópicas como o Wellcome Trust, no Reino Unido, e a Fundação Bill e
Melinda Gates, nos Estados Unidos. As instituições proponentes financiam 3,5% da produção
científica mundial, participação modesta para gerar uma transformação radical. Por isso, buscam
parceiros para dar abrangência mundial ao plano.
Já conseguiram um aliado de peso: a Academia
de Ciências da China. “Desde o anúncio do plano,
vários financiadores e nações expressaram interesse e apoio a ele, reconhecendo a necessidade
de estabelecer o acesso aberto imediato. Estamos
em um momento de construção global”, disse à
Pesquisa FAPESP um dos mentores da iniciativa,
o holandês Robert-Jan Smits, conselheiro sênior
em Acesso Aberto da Comissão Europeia.
É fácil defender que o conhecimento gerado
com a ajuda de dinheiro público seja rapidamente compartilhado. Mas levar essa ideia à prática
exige uma engenharia complexa para não enfraquecer o papel crucial desempenhado pelas
revistas no desenvolvimento científico. Cada
paper precisa ser analisado por editores e pesquisadores que conhecem o tema abordado, na
chamada revisão por pares. Eles propõem aperfeiçoamentos e recomendam a publicação (ou
não) de um trabalho, no que é considerado por
cientistas, instituições e agências como um crivo
da qualidade dos resultados obtidos. A questão
é que avaliar um trabalho e publicá-lo, em papel
ou on-line, custa dinheiro. Um dos meios consagrados para custear esse processo é a venda de
assinaturas de revistas ou a cobrança pelo acesso
a artigos na internet, em um modelo comercial
que moldou boa parte da comunicação científica no planeta e criou conglomerados de mídia.
20 | fevereiro DE 2019

As editoras terão de ser mais transparentes e
divulgar informações sobre custos, despesas e
critérios adotados para definir suas taxas de
publicação. Isso visa impedir preços abusivos
Michael Eisen, fundador da coleção de revistas
de acesso aberto PLoS

N

os últimos anos, a produção científica mundial cresceu exponencialmente e o advento
da internet tornou palpável a possibilidade
de agilizar e remover barreiras na divulgação de
trabalhos de pesquisadores. Surgiram as revistas
de acesso aberto, cujo conteúdo é franqueado
aos leitores na web, que se financiam com taxas
cobradas dos autores e eventualmente recebem
subsídios de agências ou sociedades científicas.
As editoras tradicionais vêm reagindo a essa concorrência e à pressão por divulgar livremente seu
conteúdo. Algumas criaram seus próprios títulos
de acesso aberto, outras passaram a permitir que
os autores divulgassem cópias de seus artigos
na internet após um período de acesso fechado,
de seis meses a um ano. Mas parte significativa
apostou em um sistema híbrido, em que os artigos ficam disponíveis para assinantes, mas o
autor pode pagar uma taxa extra para que seu
trabalho seja divulgado sem restrições em sites
de periódicos. O número de revistas híbridas
aumentou de 2 mil, em 2009, para quase 10 mil,
em 2016, segundo um estudo do finlandês Bo-Christer Björk, da Escola de Economia Hanken,
em Helsinque, na Finlândia. Boa parte dessas
publicações pertencem a grandes editoras, como
Elsevier, Wiley e Springer-Nature. O Plan S busca
mudar esse cenário. Quer que os pesquisadores

contra
Revistas que ainda dependem
majoritariamente de recursos provenientes
de assinaturas – muitas delas publicadas
por sociedades científicas – podem se
tornar inviáveis

A mudança para o sistema
totalmente aberto pode
levar ao aumento dos custos

Lynn Kamerlin, organizadora da petição

da publicação científica

contrária ao Plan S

Sociedade Alemã de
Amparo à Pesquisa (DFG)
O plano restringe a liberdade de escolha
dos autores
Matt McKay, porta-voz da associação de
editores científicos STM

a editora-chefe da revista Nature, Magdalena
Skipper (ver Pesquisa FAPESP nº 274). “Isso não
apenas significa que todos os periódicos teriam
de pensar em um novo modelo de negócios, como
também que todo autor que publicasse teria de
pagar ou encontrar financiamento para que o seu
trabalho possa ficar disponível, sem restrições.”

O

marcel swart

A bioquímica
sueca Lynn
Kamerlin:
“O plano
representa um
risco para a
ciência”

recorram a periódicos de acesso aberto e admite
até mesmo incentivar a criação de novas revistas
desse tipo em disciplinas nas quais elas sejam
escassas – a área de química seria um exemplo.
Também haverá critérios para definir que revistas e plataformas de acesso aberto estarão aptas
a publicar artigos. O objetivo é afastar os pesquisadores das revistas predatórias, periódicos de
acesso aberto mais preocupados em cobrar taxas
do que em fazer uma rigorosa revisão por pares.
Revistas híbridas não poderiam ser utilizadas,
pois, para os artífices do Plan S, a cobrança simultânea da assinatura e da taxa para divulgação na
web é abusiva. As editoras discordam. “Haverá
implicações profundas relacionadas à economia
da ciência e à dinâmica de disseminação da pesquisa”, disse à Pesquisa FAPESP em dezembro

Plan S tem 10 pontos (ver quadro na página 19). O principal deles determina que
os artigos sejam publicados sem restrições de direitos autorais, sob uma licença que
permita livre compartilhamento, desde que a
fonte seja citada. Em novembro, foi aberto para
consulta pública um guia que esmiúça detalhes
de sua implementação. O documento demonstra alguma flexibilidade, ao propor que o modelo híbrido não acabe repentinamente. Será
possível utilizar essas revistas em uma etapa de
transição, desde que elas apresentem um plano
para se adequar ao novo modelo e permitam a
publicação imediata de uma cópia dos artigos
em um repositório aberto. Muitas editoras de
revistas de acesso restrito ou híbrido já admitem
divulgar seus artigos em repositórios, embora
exijam o cumprimento de um embargo. “Agora,
queremos garantir o acesso instantâneo a esses
conteúdos”, diz Robert-Jan Smits.
Dois pontos do plano tratam dos custos de
publicação. Um deles determina que as taxas de
processamento de artigos, as APCs, sejam sempre cobertas pelas agências financiadoras ou por
universidades, não por pesquisadores individuais.
O outro prevê que essas taxas sejam padronizadas e tenham um limite máximo. O objetivo
é controlar gastos. Hoje, o valor das APCs, que
cobrem os custos de revisão e publicação dos
artigos, varia bastante – pode ir de US$ 1,5 mil
PESQUISA FAPESP 276 | 21

O impacto do acesso aberto
Média de citações (ACR) de artigos publicados entre 2009 e 2015
em revistas que seguem diferentes modelos de publicação
A média de citações
relativas (ACR) é um
índice de impacto de
artigos científicos.
Valores acima de 1
indicam citações
maiores que a média
de todos os artigos
analisados e, inferiores
a 1, abaixo dessa média

Proporção de periódicos em
diferentes modelos de publicação
1,33

1,31

100
90

12,4%

15,2% Via dourada

80

0,9

Todos os artigos
ACR = 1,0
(média)

0,83

70
60
50

36,2%

30
20

Acesso com
assinatura

Via
híbrida

Via
dourada

Via
verde

45%

Via híbrida

2,2%

Acesso aberto
com embargo

2,1%

40

Fonte nonononon
Fonte Piwowar,h., et al.
the state of oa.
peerj. v. 6. on-line. 2018

Artigos de
acesso aberto
ACR = 1,18

49,2%

37,7% Acesso com

assinatura

10
0

2012

2016
Fonte universities uk

E

xiste o temor de que a conta fique salgada
para as agências de fomento, que se responsabilizariam por pagar boa parte das APCs.
Foi o que ocorreu no Reino Unido, que adotou em
2014 uma estratégia de acesso aberto envolvendo
trabalhos financiados por 107 instituições ligadas
aos seus Conselhos de Pesquisa (RCUK, em inglês). Um estudo publicado em 2016 pela consultoria britânica Jisc mostra que o número de APCs
pagas no Reino Unido dobrou entre 2013 e 2014.
Depois disso, conforme o mesmo estudo, voltou
a subir, com aumento de 6% entre 2015 e 2016.
A adesão de novos países ao Plan S depende da
definição dos custos. “Não vamos nos comprometer com o plano se os montantes forem muito
altos”, disse à revista Science Véronique Halloin,
secretária-geral dos Fundos para Pesquisa Científica (FNRS), uma agência de fomento belga. Os
obstáculos seriam maiores em países pobres, que
teriam dificuldade em canalizar mais dinheiro
para arcar com custos de publicação. “O Plan S
nasceu na Europa e não pode ser simplesmente
transplantado para países em desenvolvimento”,
afirmou o indiano Arul George Scaria, pesquisador do Centro para Inovação, Propriedade Intelectual e Competição da Universidade Nacional
de Direito da Índia, em entrevista ao blog do
jornalista britânico Richard Poynder.
Os custos, de todo modo, deverão aumentar em
um primeiro momento, observa Abel Packer, coordenador da biblioteca científica virtual SciELO
Brasil (Scientific Electronic Library Online). Es22 | fevereiro DE 2019

timativa da Sociedade Max Planck, da Alemanha,
revelou que as bibliotecas acadêmicas do mundo
gastam com assinaturas € 7,6 bilhões por ano (o
equivalente a R$ 32 bilhões) para uso de seus alunos e pesquisadores. No Brasil, vêm crescendo os
investimentos do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), que garante acesso gratuito a
mais de 45 mil títulos. Em 2016, o órgão gastou
R$ 357 milhões com assinaturas de periódicos;
em 2018, o valor foi a R$ 402 milhões. Em nota,
a Capes afirma que não pretende suspendê-las.
Esses custos tendem a desaparecer se o Plan S
vingar, porque a produção científica ficará aberta na internet. Transitoriamente, contudo, seria
necessário pagar por assinaturas e também pelas
APCs dos novos artigos. Para Robert-Jan Smits,
será possível poupar dinheiro gasto com assi-

Mentor do Plan S,
o holandês
Robert-Jan Smits,
da Comissão
Europeia, quer
que o plano ganhe
escala global

nikolay doychinov / eu2018bg

até US$ 5 mil por paper, no caso de muitos periódicos híbridos. O limite a ser adotado ainda
não foi definido, mas a discussão atual gira em
torno de um valor entre US$ 1,5 mil e US$ 3 mil,
a depender do número médio de citações – o fator de impacto – de cada publicação.

Revistas de acesso aberto de via dourada* publicadas pelos países
com maior produção científica em 2016**

Brasil

% de
revistas
em acesso
aberto

Nº de
revistas

82,3%

284

Espanha

40,1%

206

Coreia do Sul

33,0%

71

Índia

32,6%

149

Itália

20,4%

99

Canadá

13,1%

42

Austrália

12,9%

34

Japão

11,8%

54

Alemanha

9,4%

167

França

9,1%

53

Reino Unido

7,6%

417

China

7,4%

45

Holanda
Rússia
EUA
Mundo

6,4%

151

6,0%

16
406

4,0%

3.774

13,2%

* Periódicos que

Fonte Scimago

oferecem acesso
livre na web a seus
artigos assim que
são publicados
** Indexados na
base Scopus

naturas e direcioná-lo para APCs. “Bibliotecas
poderiam renegociar contratos garantindo que
parte da receita destinada a assinaturas seja direcionada ao acesso aberto”, sugere.
Abel Packer recomenda que o Brasil pense na
criação de um fundo para pagar as taxas de processamento. Ele estima que o custo anual do país
com APCs poderá variar de US$ 75 milhões a US$
100 milhões, caso todas as revistas indexadas na
base Web of Science sejam publicadas em acesso
aberto com cobrança de taxas. Para fazer o cálculo, considerou um custo médio entre US$ 1,5 mil
e US$ 3 mil por APC. O Brasil, porém, está bem
posicionado para a adoção do Plan S. Estudo da
consultoria Scimago mostrou que 82,3% das revistas científicas do país eram de acesso aberto em
2016 – a média mundial era de 13%. Isso se deve
à biblioteca SciELO, programa financiado desde
1997 pela FAPESP, com apoio da Capes e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), que reúne atualmente 293
periódicos de acesso aberto do Brasil disponíveis
na web. Para Packer, o plano pode favorecer a
procura por periódicos de acesso aberto do Brasil que tenham qualidade. “É plausível imaginar
que revistas do Brasil na SciELO, presentes nas
bases Web of Science e Scopus e que publiquem
em inglês, começarão a receber mais artigos de
autores de outros países”, diz.

O

documento que detalha o Plan S pede que
as editoras sejam transparentes em relação a custos e critérios empregados para
definir as APCs. “Isso pode ser mais eficiente do
que limitar os preços, pois estimularia a competição entre as editoras”, avalia o linguista belga
Johan Rooryck, da Universidade de Leiden, na
Holanda, e diretor da Fair Open Access Alliance
(Foaa), organização que auxilia revistas a introduzirem o modelo de acesso aberto. As editoras
rejeitam essa possibilidade. Tom Heller, vice-presidente de Comunicações Globais da Elsevier,
avisa que nenhuma empresa disponibiliza dados
sobre os custos de seus produtos. “São informações privadas e confidenciais”, diz Heller, enfatizando que a Elsevier divulga apenas relatórios
anuais com despesas e receitas operacionais.
Uma petição na internet, com mais de 1.600 assinaturas incluindo a de ganhadores de prêmios
Nobel, classifica o Plan S como “um risco para a
ciência”. “Ele pode restringir o acesso a mais de
80% dos periódicos”, diz a bioquímica Lynn Kamerlin, da Universidade de Uppsala, na Suécia,
e coordenadora da petição. Ela se baseia em um
estudo de 2017 da Universities UK, que reúne instituições de ensino superior e pesquisa britânicas,
segundo o qual a proporção de revistas híbridas
saltou de 36,2%, em 2012, para 45%, em 2016 –
enquanto a de periódicos fechados declinou de
49,2% para 37,7% no período (ver gráfico na página
22). Para Kamerlin, desconsidera-se o fato de que
muitas publicações dependem de assinaturas e
que a mudança pode inviabilizá-las. Seria o caso
das revistas produzidas por associações e sociedades científicas, como a Physical Review Letters,
publicada pela Sociedade Americana de Física.
Em um comunicado, a instituição explicou que
suas despesas com edição e revisão por pares são
majoritariamente cobertas por assinaturas. Dos 12
periódicos que publica, apenas três são totalmente abertos – o restante segue o modelo híbrido.
A Sociedade de Genética dos Estados Unidos
(GSA) prevê que a adoção do Plan S possa reduzir em um terço sua renda. Dois periódicos são
responsáveis por 65% de sua receita total. Esses
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recursos são utilizados para financiar iniciativas
que não geram rendimentos, como um programa
de auxílio a pesquisadores em início de carreira.
Reportagem recente da revista Science mostrou
que as sociedades científicas ficam em desvantagem em relação às editoras comerciais. “A maior
delas, a Elsevier, publica mais de 2.500 periódicos,
enquanto as sociedades publicam apenas algumas
dúzias”, destaca a reportagem. Bill Moran, editor
da Science, sugeriu que periódicos de qualidade
publicados por sociedades científicas sejam isentos do Plan S, “por suas circunstâncias e papéis
incomuns na comunicação acadêmica”. Publicada pela Associação Americana para o Avanço da
Ciência (AAAS), a Science é uma das revistas de
maior prestígio no mundo. “Não seríamos economicamente sustentáveis se as taxas de publicação
pagas por autores tivessem que cobrir todos os
nossos custos”, disse Moran.
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Muitos cientistas querem manter a liberdade
de publicar em títulos como Nature, Science, Cell e
The Lancet, que seguem o modelo híbrido. “Quando o pesquisador tem nas mãos um resultado impactante, optará pela revista de maior prestígio
possível, ainda que tenha de pagar uma alta taxa
para publicar em acesso aberto”, afirma o médico
José Eduardo Krieger, professor da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
“Publicar em grandes periódicos não apenas satisfaz o ego do pesquisador, mas também gera
reconhecimento entre seus pares e é um fator de
progressão na carreira”, completa. “Procuro submeter trabalhos a publicações tradicionais, como
o American Journal of Physiology, que é híbrida e
chega a cobrar até US$ 3 mil para disponibilizar
o artigo de forma aberta”, explica. Para Krieger, o
Plan S pode dar impulso para que parâmetros de
avaliação, como o fator de impacto, sejam substituídos por métricas alternativas.
O neurocientista Stevens Rehen, do Instituto
D’Or e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), observa que muitos grupos da área
da saúde, especialmente aqueles que estudam
doenças epidêmicas, já vêm dando importância à
divulgação de dados e resultados de forma rápida
e aberta, encurtando o caminho entre a informação científica e o público. Ele lembra que revistas
de maior impacto podem levar até dois anos para
publicar um paper, enquanto bons periódicos de
acesso aberto, embora com fator de impacto mais
baixo, divulgam artigos com agilidade. “Quase
sempre opto por publicar em revistas de acesso
aberto, como Scientific Reports, PLOS e PeerJ, que
são compatíveis com o Plan S.” Rehen também é
um entusiasta dos preprints – trabalhos divulgados para discussão antes de passarem pela revisão
por pares (ver Pesquisa FAPESP nº 254). “O mais

The Maughan Library,
a principal biblioteca de
pesquisa universitária
do King’s College
London, na Inglaterra
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e acordo com Kamerlin, os efeitos do Plan
S talvez sejam menores para os mega-journals – revistas que têm bons resultados
financeiros com a cobrança de APCs ao publicar
grande volume de papers em acesso aberto na internet, como Nature Communications e Scientific
Reports. “Há um bom número de revistas financeiramente estáveis com APCs razoáveis”, diz o
geneticista Michael Eisen, da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, e um dos fundadores da
Public Library of Science (PLOS), editora de uma
prestigiosa coleção de revistas de acesso aberto –
a mais importante delas, a PLOS ONE, cobra APC
de US$ 1.595. “Sabemos que o Plan S terá impacto
sobre editoras que seguem o modelo de assinatura, mas queremos que os trabalhos que financiamos, como os que tratam de problemas como
aquecimento global e avanço de epidemias, sejam
disponibilizados livremente”, diz Robert Kiley,
diretor de Pesquisa Aberta da Wellcome Trust.
A agência britânica dispõe de um orçamento de
€ 1,14 bilhão, dos quais € 9 milhões destinam-se
a taxas de publicação em acesso aberto.
Enquanto governos, agências e editoras discutem os custos do Plan S, a comunidade científica
busca avaliar as possíveis repercussões da iniciativa. Em várias áreas, a preocupação relaciona-se
ao direito de escolher revistas altamente citadas
para publicar seus trabalhos. “Os periódicos totalmente abertos nas ciências humanas são novos e a
maioria ainda não conquistou grande reputação”,
disse a antropóloga Birgit Meyer, membro da Academia Real de Artes e Ciências da Holanda, em
um evento recente. Professora da Universidade
de Utrecht, Meyer deu uma ideia da tensão que
a iniciativa está gerando entre alunos de doutorado e orientadores. “Devo indicar, como sempre
fiz, que eles publiquem em revistas de impacto,
mesmo que sejam incompatíveis com o Plan S?”

importante é a validação das descobertas pela comunidade científica, e não somente a aprovação
por um editor que, na maioria das vezes, não é
especialista no tema”, diz Rehen.

O

Plan S encoraja o uso de preprints, que
está consolidado em áreas como física e
matemática, mas considera que o modelo
não substitui o sistema tradicional. Para Marcos
Pimenta, professor da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e presidente da Sociedade
Brasileira de Física (SBF), as diretrizes do plano
não devem influir na popularidade dos preprints,
embora preveja impacto em um momento posterior, em que os manuscritos são submetidos à
avaliação de um periódico e publicados. Segundo
ele, muitos físicos lançam trabalhos em forma de
preprint em um repositório de prestígio na área,
o arXiv, e mais tarde divulgam a versão final em
revistas fechadas que cobram taxas menores que
as de periódicos de acesso aberto. Recentemente, para publicar um artigo em acesso aberto na
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Nature Communications, Pimenta desembolsou
cerca de US$ 5 mil (R$ 18 mil), pagos com recursos de pesquisa que recebe da Capes.
No Brasil, as agências de fomento cobrem os
custos com taxas de publicação, argumenta Alicia
Kowaltowski, professora do Instituto de Química
da USP. “O pagamento não é feito com recursos
suplementares, mas sim com parte do financiamento das pesquisas”, diz Kowaltowski, autora
de uma carta com críticas ao Plan S publicado na
revista Science. “Em muitos casos, os pesquisadores precisam escolher entre publicar em acesso
aberto ou comprar material de laboratório. O Plan
S pode comprometer projetos científicos com orçamentos restritos”, ressalta. Para ela, a meta de
estabelecer um teto para as APCs não é factível.
“Dificilmente as grandes editoras reduzirão suas
taxas no prazo de menos de um ano. Muitas revistas continuarão cobrando preços exorbitantes”,
avalia Kowaltowski, editora da revista de acesso
aberto Redox Biology, publicada pela Elsevier.
Já na área de ciências da computação, o Plan S
não deve ter grande repercussão, avalia Lisandro
Zambenedetti Granville, presidente da Sociedade
Brasileira de Computação (SBC). “Costuma-se
publicar em anais de congressos e conferências.
Eles cobram uma taxa de inscrição para arcar
com gastos dos eventos que também financia as
publicações”, explica Granville. “Ter um artigo
aceito habilita o autor a apresentar seu trabalho
no congresso, diante de uma plateia que poderá
dar feedbacks em tempo real”, observa.
O plano apresenta um desafio à forma como a
Capes avalia os programas de pós-graduação no
país. O órgão criou o sistema Qualis de classificação de periódicos para monitorar a produção de
professores e alunos de mestrado e doutorado. O
Qualis leva em conta indicadores como o Journal
Impact Factor (JIF), que avalia o número médio
de citações dos artigos de uma revista, e é comum
que títulos de acesso aberto sejam mal avaliados
e desestimulados. O Plan S apoia a declaração
DORA (San Francisco Declaration on Research
Assessment), que propôs em 2012 eliminar o uso
do fator de impacto de revistas como indicador
da qualidade de artigos. “As métricas de avaliação
têm influenciado o comportamento de pesquisadores, sobretudo aqueles em início de carreira, para procurar periódicos com alto fator de impacto,
que na maioria dos casos são híbridos”, diz Smits,
da Comissão Europeia. “É preciso haver uma mudança cultural para um sistema que reconheça a
qualidade do trabalho e não em qual veículo ele
é divulgado.” A proposta de implementação do
Plan S ficou aberta para consulta até o início de
fevereiro. As instituições responsáveis pelo plano
farão uma revisão das regras, podendo acatar ou
refutar sugestões, e devem apresentar uma nova
versão durante a primavera no hemisfério Norte. n
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entrevista Glaucius Oliva

Estruturas

complexas
Autodeclarado domador de moléculas,
físico alia pesquisa científica à gestão
administrativa

Maria Guimarães

A

|

retrato

Léo Ramos Chaves

paixão de Glaucius Oliva por domar proteínas
para o desenvolvimento de fármacos nasceu na
graduação, de um desafio de engenharia: descobrir como unir dezenas de pecinhas de plástico
na forma de uma molécula de mioglobina. Foram
meses de trabalho para calcular a posição e a orientação exatas de cada átomo e posicioná-los, todos, furando as partes
e encaixando-as em arames cortados no comprimento preciso. A partir daí, o estudante de engenharia elétrica sabia o
que queria fazer.
Só não sabia que esse interesse científico exigiria também
que se dedicasse desde o início da carreira a congregar especialistas em áreas diferentes para trabalhar em conjunto e a
convencer agências de fomento e instituições de pesquisa a
financiá-los. Glaucius Oliva tornou-se então um destacado
gestor, tanto em grandes projetos interdisciplinares como à
frente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), que presidiu entre 2011 e 2015. Professor no Instituto de Física do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), atualmente dirige o Centro de
Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos (CIBFar),
um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados pela FAPESP.
Oliva concedeu esta entrevista em sua sala decorada pelo
modelo molecular montado há cerca de 40 anos (com ele na
foto ao lado), em um instituto praticamente vazio às vésperas
do Natal. Seu laboratório estava ativo.
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No laboratório do
CIBFar, com o
modelo molecular
que despertou seu
interesse durante
a graduação
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Seu trabalho o pôs em destaque tanto
em gestão quanto em pesquisa. Qual é
sua principal faceta?
Essas duas coisas são emaranhadas na
minha história. Nunca deixei de fazer
pesquisa. Mesmo durante cargos de gestão administrativa estive no laboratório, até porque acho péssimo quando o
pesquisador vira gestor e esquece sua
vida. Em geral a desconexão com sua
atividade-fim o distancia das dificuldades, dos problemas, dos desafios. Gestão
em ciência e tecnologia significa fazer
escolhas diárias de como utilizar os recursos para atingir objetivos.
Também estão entremeadas na coordenação de um centro de pesquisa.
Sim. Sempre coordenei projetos grandes,
a começar pela primeira rodada de projetos temáticos financiados pela FAPESP
logo depois que terminei o doutorado,
em 1988, e voltei da Inglaterra. Conseguimos equipar o laboratório graças a
isso. Depois vieram outros projetos em
rede, porque nossa área é muito interdisciplinar. Estamos no Instituto de Física,
mas precisamos de biologia, computação,
química. No começo era fundamental a
colaboração com grupos que produzissem as proteínas para estudarmos.
O Cepid ocupa muito esforço de gestão?
Somos 22 pesquisadores principais, além
dos alunos, e temos apoio administrativo.
Um dos desafios de coordenar um projeto como esse é integrar os pesquisadores.
Como são todos bons e independentes,
é preciso convencê-los de que vale a pena colaborar uns com os outros. Se cada
um continuar fazendo só as suas tarefas,
teremos uma boa lista de publicações
para o relatório. Mas o foco do CIBFar
é fármaco, e o Brasil não tem uma história de inovação nessa área. Precisa ter
o biólogo, o biologista estrutural – que
estuda a estrutura das moléculas – e o
químico. E alguém que esteja olhando
o todo, o coordenador. Não entro mais
no laboratório para mexer em tubos de
ensaio, mas entro todos os dias.
Da pesquisa à produção, o que falta?
A indústria farmacêutica nacional está
muito bem guarnecida na parte de formulação, de produção. Com a legislação
que regulamentou os genéricos, foi necessário aprender a fazer fármacos com
qualificação. Agora, o desafio é inovar.
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Não existia
um lugar
em que se
pudesse
estudar uma
substância
promissora
de forma
integrada

Imagine que o fármaco precisa encontrar um receptor para se encaixar de tal
maneira que produza determinado efeito,
que é ativar ou desativar alguma proteína.
Achar uma molécula não é fácil, temos
em nosso corpo milhares de proteínas,
com milhares de estruturas diferentes.
Os efeitos colaterais em geral acontecem
quando as moléculas de um fármaco grudam em coisas que encontram pelo caminho. Conseguir domesticar uma molécula
que percorra todo o organismo até o alvo
é uma arte que ainda envolve tentativa e
erro, com síntese de moléculas diferentes.
E cada doença funciona de um jeito?
Com microrganismos é preciso determinar a proteína essencial à sua sobrevivência, de maneira a termos um alvo validado. Muita gente estuda os microrganismos causadores de doenças, a forma
como produzem sintomas, se ligam na
célula que querem invadir, injetam nela
material genético ou proteínas. Sempre
trabalhei com doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, mas outros
colegas ficaram cuidando disso quando
estive no CNPq, entre 2011 e 2015. Quando voltei, foi o momento em que acon-

teceu a epidemia de zika. Então começamos um projeto em arboviroses, hoje
trabalhamos com zika, febre amarela e
chikungunya. Algumas décadas atrás o
processo era muito experimental e se dava por achados fortuitos. Mudou quando
entendemos melhor a biologia das doenças e passamos a estudar a estrutura das
proteínas que interagem com elas.
É preciso uma multidão para cobrir a
cadeia de conhecimento. Falta gente?
Falta encadeamento. Temos pesquisador
que entende de farmacocinética em ratos,
outro que faz toxicologia, outros que estudam a biologia fundamental das doenças,
que trabalham com estrutura de proteínas
ou síntese química. Mas é preciso uma orquestra. Se cada um se preocupar apenas
com o seu som, nunca vira uma sinfonia.
A ciência brasileira ainda é extremamente disciplinar. Nas universidades, os departamentos são separados. Os cursos de
graduação são estanques, não há chance
de pegar um aluno que entenda a física
para usar raio X e técnicas biofísicas de
fluorescência, e ao mesmo tempo saiba
o que é uma bactéria, como é a biologia
molecular de clonar um gene.
O CIBFar é uma evolução do anterior?
Apresentamos a primeira proposta em
1998, na primeira chamada do Cepid.
O programa nasceu porque dissemos
ao José Fernando Perez, à época diretor científico da FAPESP, que a ciência
moderna é multidisciplinar. Percebi isso
porque em 1996 estávamos trabalhando
com doença de Chagas, um temático que
nos permitiu construir uma linha de luz
no LNLS [Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron] para analisar a estrutura de
proteínas. Para isso é preciso ter cristais,
onde os átomos são ordenados. Mas em
um cristal de 1 décimo de milímetro são
1013 moléculas de proteína: 1 seguido de
13 zeros, vários trilhões de moléculas que
precisam ser ordenadas, dá certo trabalho. Então conheci em um congresso um
bioquímico americano da Universidade
do Alabama em Birmingham, Lawrence
DeLucas, que era astronauta e trabalhava para a Nasa [agência espacial norte-americana] em um projeto de cristalização de proteínas em microgravidade.
Nessa condição é possível obter cristais
com mais facilidade, e ele me convidou
para fazer um experimento na Estação
Espacial Internacional. Foi o primeiro

arquivo pessoal

Carlos é uma molécula natural 10-gingerol, extraída do gengibre, que se mostrou
eficaz para impedir metástase em câncer de mama. Temos moléculas novas
contra a febre amarela, por exemplo,
com uma potência muito grande ainda
não descrita na literatura. São resultados
promissores. Nos seis primeiros anos do
Cepid trouxemos pessoas das diferentes
áreas para trabalharem juntas. Agora a
estrutura está montada e é hora de entregar os resultados.

José Fernando Perez, Francisco Landi (à época diretores da FAPESP), Flávio Fava de Moraes
(à época reitor da USP) e Oliva no lançamento do experimento a bordo do Columbia, em 1997

experimento brasileiro realizado no espaço, lançado no ônibus espacial Columbia em 1997. Na volta do lançamento, fui
visitar o laboratório em Birmingham, um
centro da National Science Foundation
[NSF]. Eles tinham centros de pesquisa
com esse papel multidisciplinar e meu
colega estava à frente de um deles, com
biólogos, químicos, pessoal da área de
computação, de cristalografia e de fármacos, trabalhando de forma integrada
e em interação com empresas. Sugeri que
tivéssemos algo parecido e o professor
Perez fez uma viagem aos Estados Unidos para visitar centros da NSF. Quando
voltou, lançou a chamada. Nosso desafio,
no projeto que apresentamos, era criar
no país uma massa crítica em estrutura
de materiais biológicos. Ninguém produzia proteínas puras no país. Tínhamos
15 biologistas moleculares e biólogos, e
dois químicos. Hoje em dia o desafio do
fármaco é a química e no centro atual
invertemos a equação: temos 15 químicos e dois ou três biologistas estruturais.
E a “biodiversidade”, no nome do CIBFar, entra onde?
Entra como fonte de inspiração de moléculas ativas. O fármaco não pode ser
muito polar, porque se for não atravessa
membrana nenhuma; não pode ser muito hidrofóbico, senão não é solúvel; não
pode ser muito lábil, senão quebra; ao
mesmo tempo não pode ser muito grande, senão gruda em outras coisas. Uma

planta não corre, não grita, está parada.
A única defesa que tem para fungos, insetos, bactérias fitopatogênicas é química.
As rotas biossintéticas que fazem essas
moléculas foram selecionadas ao longo
de bilhões de anos de evolução, foram
domesticadas para interagir com outros
organismos vivos. A partir delas, é possível fazer modificações para otimizar sua
ação e simplificar a química. Depois podemos testar propriedades in vitro, sem
precisar de animais. Não existia um lugar
em que se pudesse estudar uma substância promissora de forma tão integrada.
Isso é o que o CIBFar faz.
Tem resultados que se destacam?
Recentemente encontramos um conjunto de moléculas para combater malária,
em um projeto coordenado por meu colega Rafael Guido. A patente ainda está
em preparação. São moléculas extremamente potentes, com propriedades farmacocinéticas promissoras, que matam
o parasita in vitro e in vivo em experimentos com ratinhos. Despertaram o
interesse da GlaxoSmithKline, empresa farmacêutica internacional que nos
contatou por intermédio da FAPESP.
As moléculas foram transferidas para o
centro de desenvolvimento da Glaxo em
Tres Cantos, na Espanha, por meio de
um convênio, e neste momento passam
por testes que não são feitos no Brasil.
Outro exemplo descoberto por membros
do Cepid na Universidade Federal de São

Vocês usam luz síncrotron para elucidar
a estrutura de proteínas. Agora entra
uma nova geração de aceleradores de
partículas, com o Sirius. O que muda?
Muda muito. No meu doutorado, em 1987,
demorei um fim de semana para coletar um conjunto de dados de difração de
raios X para uma proteína e seis meses
para processar e analisar as 600 pranchas
fotográficas. Hoje, mandamos tanques de
nitrogênio líquido com cristais de proteínas para o acelerador Diamond, na
Inglaterra. Cada coleta de dados demora
cerca de 30 segundos. O Sirius vai permitir aumentar a resolução da difração
por raios X, vai mudar o patamar usando
cristais muito menores e gerando análises
muito mais rápidas do que as alternativas
que temos aqui e no mundo.
Você se graduou em engenharia. Imaginava outra trajetória profissional?
Foi uma casualidade. Escolhi engenharia
elétrica, mas no final do primeiro ano
um professor que me deu aula de física me convidou para ajudar a construir
um sistema de vácuo para uns experimentos, nas férias. O professor Sérgio
Mascarenhas era o líder do laboratório
de biofísica, sempre inspirador, motivador. Fiz como ouvinte sua disciplina de
introdução à história da física e adorei.
No segundo semestre de 1978, ele tinha
voltado da Inglaterra e me mostrou uma
caixa com a qual não sabia o que fazer.
Era um conjunto de peças representando
átomos de uma molécula de mioglobina, mas ele tinha perdido as instruções
e me perguntou se eu queria montar o
modelo. Levei seis meses e percebi que
era aquilo que eu queria fazer.
Como fez para virar físico?
No segundo ano da engenharia, resolvi
fazer outro vestibular. Naqueles tempos
era possível fazer dois cursos ao mesPESQUISA FAPESP 276 | 29

Modelos complexos
de moléculas hoje
são gerados por
computador; aqui, a
proteína GAPDH de
Trypanosoma cruzi

mo tempo. Os dois eram diurnos, mas
eu adaptava. Já estava ultraengajado no
laboratório da química Yvonne Mascarenhas e do físico Eduardo Castellano, um
argentino que fugiu da repressão em seu
país, que fazia difração de raio X em moléculas pequenas. Ninguém fazia estrutura de proteínas no país. Quando terminei
a engenharia, um professor livre-docente
da física – Aldo Craievich – se transferiu
para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro. Naquela época,
1981, não existia concurso público para
admissão de professor e o conselho departamental decidiu contratar quatro professores para substituir o Craievich como
auxiliares de ensino: Vanderlei Bagnato,
que coordena outro Cepid e é o diretor
do Instituto de Física; José Nelson Onuchic, hoje membro da Academia Nacional
de Ciências dos Estados Unidos; Carlos
Antonio Ruggiero; e eu. O Carlos Antonio e eu ainda não tínhamos diploma. Os
outros tinham se formado no ano anterior e foram contratados imediatamente.
Por isso, meu contrato com a USP como
professor tem a data de 18 de dezembro
de 1981, o dia em que colei grau.

com Tom Blundell, uma liderança internacional em estrutura de proteínas.
Durante quatro anos estudei três proteínas: um peptídeo pequeno, outro médio
e uma proteína bem grande associada
a doenças neurodegenerativas, como
Alzheimer e amiloidoses. Foi essa que
demorei seis meses para fazer coleta e
processamento de dados. Para resolver
a estrutura foram mais dois anos, me
rendeu um artigo em 1994 na Nature.

Terminou o curso de física?
No início de 1982 fui fazer a matrícula
e me disseram que não podia ser aluno sendo professor do mesmo instituto.
Então me matriculei no mestrado, fiz
estrutura de moléculas pequenas. Foi a
preparação para poder fazer estrutura de
proteínas, que era o que eu queria fazer
desde sempre, e fui cursar o doutorado
na Universidade de Londres, Inglaterra,

Como foi a eleição para reitor em que
foi o mais votado, mas não nomeado?
Em 2006 fui eleito diretor do instituto.
Conversando com a reitora Suely Vilella
[2005-2009] vi que ela ficava resolvendo problemas do cotidiano – dinheiro,
licitação, bandejão dos estudantes –, mas
tínhamos problemas fundamentais a serem pensados: para onde a USP ia, como
poderíamos repensar a graduação... Não
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De volta ao Brasil, como continuou?
Não existia uma estrutura que misturasse laboratórios de preparação de proteínas, de cristalização e de raios X. Quando
cheguei, o diretor Oscar Hipólito disse
que tinha um laboratório para mim. Era
uma sala com uma pia coberta de azulejos brancos. Em geral laboratório de física
não tem pia, mas ele pensou que era preciso água para trabalhar com estrutura de
proteínas. Não precisa de água para mexer com laser, até atrapalha. Foi um desafio, começamos caçando proteínas nos
laboratórios das pessoas. Tudo era muito
artesanal e não tinha material adequado
para trabalhar. Era preciso ser criativo.

Então veio o CNPq.
Eu era o diretor do Instituto de Física,
ainda teria seis meses de mandato, mas ficou desconfortável. O diretor tem assento
no Conselho Universitário... Seria ruim
para mim e para o Rodas, como reitor.
Em 2010 um colega físico do Rio, Carlos Aragão, foi nomeado presidente do
CNPq e me convidou para ser diretor. No
final daquele ano o Aragão saiu, coincidentemente com a mudança de governo.
Dilma Rousseff virou presidente, Aloizio Mercadante ministro, e ele acabou
me nomeando presidente da instituição.
Depois de contemplado na primeira
chamada dos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia, INCTs, você viu
o programa pelo outro lado. Como o vê?
Tínhamos 120 INCTs financiados desde
2008, estava previsto no edital que deveria haver uma avaliação. Em 2010, e
depois em 2013, fizemos eventos de três
dias em que os coordenadores de todos
os INCTs, às vezes mais uma ou duas
pessoas, iam para Brasília. Cada um deles
tinha um stand em que precisava mostrar
de forma visual o que fazia. Trazíamos

cibfar

existia uma instância para pensar a USP
no médio e longo prazos. Então descobri
que no estatuto da USP, de 1988, estava
prevista uma comissão de planejamento.
Falei com a reitora e no final de 2007 ela
nomeou essa comissão, que eu presidi.
Marcávamos reuniões que duravam o
dia inteiro a cada mês, mais ou menos.
Íamos para alguma unidade – Piracicaba, São Carlos, São Paulo – e tínhamos
o dia para discutir temas centrais. Trouxemos gente do exterior para falar sobre
estrutura departamental e do curso de
graduação, se a universidade precisava
ser de pesquisa ou de ensino, se todas
precisavam ter o mesmo modelo. Gerou até um livro, chamado USP 2034 –
Planejando o futuro. Nesse ano, quando
chegou a eleição reitoral, percebemos
que aquilo precisava se materializar em
uma universidade para o futuro e nasceu a ideia de ter um candidato a reitor.
Nos primeiros meses de 2009, traduzimos aquilo em um projeto de gestão. Em
junho virei candidato, a comunidade da
universidade gostou de ter um projeto
construído por tanta gente. Fui o mais
votado no primeiro e no segundo turno.
Mas o então governador José Serra escolheu o Grandino Rodas.

gente da cidade, do governo, do congresso para ver o que estava sendo produzido. Vinha um comitê internacional,
por volta de 20 pessoas. Organizávamos
um simpósio dividido em temas, cada
INCT tinha uma hora de apresentação
e arguição, e todos os outros da mesma
área assistiam. Era ótimo, os INCTs se
conheciam, gente externa via o que faziam. O custo-benefício era muito bom.
Permitia pensar de maneira mais ampla?
Sim, mas uma das coisas que mais gostei
de ter feito foram as chamadas temáticas. Eu queria transformar o CNPq de
uma agência de fomento do Ministério
de Ciência e Tecnologia em uma agência
de fomento do Estado brasileiro. Os diretores que trabalhavam comigo tinham
que ir aos ministérios buscar problemas
a serem resolvidos. Nós colocávamos um
pouquinho de dinheiro, eles um montão
e lançávamos chamadas com temas aplicados. Por exemplo, tecnologias construtivas para o “Minha casa, minha vida”,
tecnologias adequadas a pequenas propriedades rurais, saúde – como o problema da dengue. Os ministérios punham
dinheiro. Fiz chamadas com a Petrobras
para projetos de óleo e gás, com a Vale.
As empresas investiam.
O papel era organizar?
Não só isso, o CNPq tem os instrumentos
e pode conceder bolsas, por exemplo. A
comunidade científica está pronta para
resolver as necessidades do país. Somos
chamados de alienados que vivem dentro
dos muros da universidade, preocupados com o próprio umbigo, com o paper
a publicar. Não é assim. Se você solicita,
o cientista contribui para a sociedade. Se
não for chamado, se concentra no que
exigem as agências de fomento.
Como surgiu o Ciências sem Fronteiras?
Quando cheguei ao CNPq, só tinha 500
bolsas no exterior por ano para oferecer.
Como vamos viver com uma ciência provinciana desse jeito? Naquele ano o Obama veio visitar o Brasil e mencionou para
a Dilma que tinha lançado nos Estados
Unidos o programa 100.000 Initiative,
em que estimulava as universidades americanas a mandarem 100 mil estudantes
para conhecer o mundo. Isso se chama
diplomacia da ciência: quando se manda
um estudante para o exterior e ele convive com aquela comunidade, cria-se uma

Mudamos a
graduação
no instituto
para tirar
o aluno da
sala de aula e
botá-lo para
trabalhar

tem mais de 15 ou 16 horas de aula por
semana. O estudante vai para a biblioteca porque tem que entregar relatórios, fazer exames orais, a cobrança é
alta. Aqui, a moeda de contratação de
professor na universidade é aula. Quanto mais disciplinas, mais professores se
pode contratar. No final tem uma carga
didática inchada, as pessoas sem envolvimento com criatividade, inovação. O
aluno é passivo a graduação inteira e se
exige que no primeiro dia depois de formado ele arrume um emprego e vá ser
inovador em uma empresa. Não temos
inovação nas empresas brasileiras porque os alunos não foram treinados para ser inovadores. Mandando eles para
fora, poderiam começar a revolucionar
esses cursos contando o que aprenderam lá fora. Foi um programa caro, não
tenho dúvidas. Só que levamos 100 mil
estudantes para o exterior.

O pessoal da graduação achou ótimo.
Sim. O grande vilão da estrutura da ciência brasileira é a graduação, com esse
sistema compartimentalizado em que as
disciplinas não falam entre si, os cursos
também não. Os cursos de graduação
são absolutamente aulísticos. É típico
um aluno de engenharia ter 35 ou 40
créditos em um semestre.

O que dessa experiência você trouxe de
volta para a universidade?
Me empenhei, com outros colegas, em
mudar o curso de graduação na física. Temos três cursos de graduação no instituto:
física tradicional, física computacional e
ciências físicas biomoleculares. Eles eram
bastante estanques entre si, então unificamos o primeiro ano, reduzimos a carga didática obrigatória a 50% do que é a carga
exigida. Os outros 50% os alunos podem
construir com atividades optativas de
qualquer um desses cursos, mas também
de outras unidades do campus. O trabalho de conclusão da iniciação científica
conta como crédito na graduação, nosso
objetivo é tirar o aluno de dentro da sala
de aula e botá-lo para trabalhar. Estamos
no segundo ano dessa graduação. Agora
estou em uma etapa nova da minha vida,
apresentei meu pedido de aposentadoria.
Não muda nada: continuo integralmente
como professor sênior, com este laboratório e projeto de pesquisa, com meus
alunos de pós-graduação, dando aula de
graduação. A única coisa que não posso
fazer é participar das reuniões de conselho e de congregação.

Não tem tempo de ser criativo?
Fica sentado vendo o professor, que escreve no quadro. Quando diz que modernizou a aula, é porque trocou a transparência pelo PowerPoint. Eu dizia que
precisávamos modernizar a graduação
brasileira. Nenhum curso no exterior

Nem ser reitor.
Assim as pessoas param de me ligar cada vez que tem uma eleição reitoral me
perguntando se vou ser candidato. Honestamente, quero ficar perto das minhas
duas netinhas, uma com 1 ano e outra
com 5 anos. n

rede de gente altamente qualificada que
mais tarde acaba gerando valores muito
além de educativos. A presidente Dilma
resolveu fazer também e propúnhamos
que o dominante seriam bolsas de pós-graduação, mas a demanda foi baixíssima. Nossos estudantes estavam em uma
zona de conforto exagerada. Se entrou
no doutorado, vai sair com o título. Tinha bolsa, emprego no Brasil. Não havia
estímulo para sair.
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política c&T

Propriedade intelectual y

Um mapa dos

obstáculos

Estudo analisa por que o ambiente produtivo no Brasil é
pouco inovador e mostra que produtividade acadêmica e geração
de patentes são faces da mesma moeda
Fabrício Marques

U

m diagnóstico inquietante sobre o
impacto da inovação e da proteção à
propriedade intelectual no desenvolvimento do país foi divulgado em dezembro por um grupo de economistas. A análise,
encomendada pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), revela um panorama
difícil de alterar, em que as empresas brasileiras
em geral inovam pouco, e as estrangeiras se interessam de modo crescente em registrar patentes
e marcas no mercado brasileiro – o que indica
tanto a importância da proteção à propriedade intelectual quanto o seu uso ainda restrito
no sistema produtivo do país. Também reitera
as dificuldades de corrigir antigas distorções.
Universidades públicas e inventores individuais
seguem desempenhando no Brasil um papel
proeminente no registro de patentes, enquanto
em países desenvolvidos esse protagonismo é
típico das empresas. Os pedidos de patentes no
país continuam a demorar um tempo exagerado
para serem avaliados – em média, 10 anos – e
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crescem a uma taxa muito mais lenta que em nações emergentes. Entre 2000 e 2016, o número de
pedidos de patentes de invenção em todo o mundo
mais que dobrou, passando de 1,4 milhão para 3,1
milhões. Já no Brasil, subiu de 17.258 pedidos em
2000 para 25.658 em 2017.
“Estamos nos atrasando cada vez mais em relação a países que competem diretamente com
nossa indústria no mercado mundial”, afirma
Antonio Marcio Buainain, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Ele organizou o estudo,
intitulado “Propriedade intelectual, inovação e
desenvolvimento: Desafios para o Brasil”, juntamente com Roney Fraga Souza, professor da
Faculdade de Economia da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT). “Aos poucos, estamos
nos consolidando como um produtor de commodities, posição claramente incompatível com as
condições socioeconômicas e demográficas do
Brasil”, observa Buainain. A dificuldade fica mais
evidente quando se compara o desempenho do

evolução da proteção à propriedade intelectual
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Fonte Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

país a algumas economias emergentes: no final
da década de 1970 o número de patentes de origem brasileira depositadas nos Estados Unidos
era três vezes superior ao da Coreia do Sul – em
2013, o país asiático depositou no escritório norte-americano 43,5 vezes mais patentes que o Brasil.
Um destaque positivo são os resultados de um
levantamento feito por Buainain e Fraga Souza
com 4 milhões de currículos acadêmicos na plataforma Lattes. Nesse universo, foram encontrados 15.607 pesquisadores que informaram
atividade no campo da proteção à propriedade
intelectual: eles depositaram 27.837 pedidos de
patentes e tiveram 10.552 patentes concedidas.
Observou-se que 84,5% desses pesquisadores exibiam uma produtividade acadêmica elevada, com
média de 27 artigos publicados. Segundo o estudo, estes pesquisadores estão longe do estereótipo que contrapõe cientistas de perfil acadêmico
aos de perfil mais pragmático, que estariam mais
próximos do mercado, interessados em inovar e
patentear. “Na verdade, os resultados revelam
que os pesquisadores mais acadêmicos são justamente os que mais depositam patentes, e que
não há um trade off entre publicar e gerar patentes. Não é de estranhar, uma vez que as patentes
têm como base justamente o conhecimento e a
experiência acumulados pelos pesquisadores em
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seus estudos”, diz Buainain. “Esta constatação
é como uma pá de cal sobre os argumentos de
forças do atraso que se opõem ao estreitamento
dos vínculos universidade/empresa, segundo os
quais os pesquisadores canalizarão seus esforços
para fins privados em detrimento da geração de
conhecimento de interesse mais comum”, completa. Segundo o economista, o discurso contrário
à interação pode ser ouvido nos debates sobre a
nova legislação de ciência e tecnologia e inovação, regulamentada no ano passado, na voz de
associações de docentes e alguns pesquisadores.
O levantamento estimou o impacto das publicações dos pesquisadores com patentes e constatou que elas geram cinco vezes mais citações
que entre pesquisadores sem patentes. Esses
talentos, contudo, são pouco absorvidos pelo
setor empresarial. Menos de 10% dos pesquisadores com patentes trabalham em atividades de
P&D nas empresas, 73% trabalham nas universidades e 15% em institutos de pesquisa, públicos
ou privados. “Pesquisadores das universidades e
instituições de ensino do Brasil são responsáveis
por aproximadamente dois terços das patentes
concedidas no país, mesmo muitas dessas universidades não dispondo de suporte institucional
para auxiliar no processo de patenteamento”, diz
Roney Fraga Souza.
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Segundo o economista Marcelo Pinho, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), um estudo
feito em 2013 por pesquisadores da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade
de Ribeirão Preto (FEA-RP) da Universidade de
São Paulo (USP) havia analisado a conexão entre
a produção de artigos científicos e de patentes
em um grupo de 316 pesquisadores das áreas de
ciências exatas e da Terra, mas não observou
uma relação de causa e efeito. “Embora seja claro que pesquisadores que interagem mais com
empresas são academicamente mais produtivos,
isso não implica que a maior produção científica
seja ela mesma um resultado da interação com
as empresas”, explica. “O mais provável é que
pesquisadores mais competentes sejam capazes
de obter melhores resultados tanto no campo da
pesquisa científica quanto no das atividades de
interação com as empresas.”

U

m balanço sobre a origem das patentes brasileiras revela uma forte vinculação com
setores tradicionais da economia, como a
construção civil e a produção de máquinas para
os segmentos de petróleo e gás, eletricidade e
agronegócio, sem conexão com áreas de fronteira. “O Brasil parece fora da nova economia,
e não aparece com relevância em nenhuma das
áreas-chave da chamada indústria 4.0, em que a
produção é fortemente automatizada e ligada à
internet”, afirma Buainain. Para Marcelo Pinho,
da UFSCar, o padrão dos registros de patente no
Brasil é resultado da estrutura produtiva do país
e sua inserção no comércio internacional. Ele
observa que os setores mais dinâmicos tecnologicamente têm menor peso no Brasil do que
em outros países e, mesmo nesses setores, geralmente a produção nacional está voltada ao
mercado interno e se concentra em atividades e
elos da cadeia de valor menos intensivos em tecnologia. “Por fim, as empresas que têm posições
dominantes nesses setores são multinacionais
que concentram a maior parte do seu P&D fora
do país. Não seria mesmo de esperar que o Brasil
tivesse uma posição de destaque na geração de
patentes na chamada nova economia”, afirma.
O estudo registrou um avanço notável da proteção à propriedade intelectual dentro das universidades, graças à disseminação dos núcleos
de inovação tecnológica (NIT), encarregados de
identificar resultados de pesquisa com interesse
comercial e buscar licenciamento com empresas.
Essa proatividade das universidades sobressai em
alguns estados, com o surgimento de polos em Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Ceará,
ainda que 70% do total de pedidos de patentes em
2017 se concentre em São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Buai34 z fevereiro DE 2019

Retrato da inovação no Brasil
Em porcentagem, a evolução do contingente de
empresas que inovam e o tipo de esforço que
praticam, segundo a Pesquisa de Inovação (Pintec)
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nain enxerga exageros nessa tendência. “O papel da
universidade é gerar conhecimento e tecnologia e
facilitar a sua difusão. Mas não cabe a ela produzir
inovação de forma relevante, e sim às empresas.”
Para o biólogo Antonio Carlos Marques, coordenador da Agência USP de Inovação, é injusto
atribuir exclusivamente aos NITs o exagero no
estímulo ao registro de patentes. “A métrica do
registro de patentes é muito valorizada em todo
o sistema: por exemplo, para ganhar uma bolsa
de produtividade do CNPq [Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] ou
para melhorar a classificação de um programa de
pós-graduação, além de ser enaltecida pela mídia”, diz. “Deveríamos estar olhando para a efetividade do processo de inovação. Das patentes
depositadas, quantas foram de fato outorgadas e
transferidas à sociedade em contratos de licenciamento? Como cada uma delas colabora, efetivamente, para o benefício socioeconômico ou
ambiental do país? Para usar uma analogia, um
pedido de depósito de patente é comparável a um
manuscrito submetido a uma revista científica,
e uma patente concedida mas não licenciada se
compara a um paper publicado em revista indexada mas que nunca foi citado.”
Na avaliação de Antonio Marcio Buainain, universidades e empresas do Brasil se dedicam a atividades de inovação em movimentos autônomos
e paralelos, que raramente dialogam entre si. “A
universidade vai gerando patentes, trabalhadas
pelos seus escritórios de propriedade intelectual
e oferecidas às empresas. Ocasionalmente, as

Fonte Pintec/IBGE

Distribuição dos gastos em atividades
inovativas das empresas industriais
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Fonte mdic

empresas se interessam por algo e estabelecem
algum contrato, mas é cada um no seu quadrado”,
afirma. Nas universidades e institutos de pesquisa
públicos, segundo o trabalho, houve avanços nos
últimos anos em boa medida porque o sistema
aumenta de tamanho desde os anos 1990, com um
número crescente de pesquisadores em atividade. Já o setor privado segue uma lógica diferente
e bastante particular. “As empresas brasileiras
inovam em geral comprando tecnologia. O perfil
é incorporar novidades que já estão em uso em
mercados nacional e mundial e, portanto, só são
inovação para a própria empresa. Não é o tipo de
inovação que garante ao segmento industrial bra-

O Brasil não
se encontra
em situação
favorável
para explorar
a inovação
aberta, mostra
o estudo

sileiro alguma liderança ou autonomia
no mercado internacional.”
Segundo o economista da Unicamp,
a aversão ao risco é uma estratégia racional e combina com o contexto em
que as empresas atuam. “A estabilidade da economia após o Plano Real foi
relativa”, diz, referindo-se às oscilações no câmbio nos últimos 20 anos e
às alterações nos marcos regulatórios
do petróleo e do setor elétrico. “Mesmo a inflação foi cinco vezes maior
do que a média dos países mais industrializados”, explica. “O empresariado
brasileiro é habilidoso para enfrentar
crises e sobreviver no ambiente de incerteza e instabilidade, mas avesso ao
risco inerente à inovação.”

E

m um movimento recente, a proteção à propriedade intelectual
está perdendo parte da importância que tinha no passado com o
advento das redes abertas de conhecimento. Nelas, o desenvolvimento de
conhecimento e de tecnologia é feito de forma
aberta e colaborativa e a rapidez na obtenção de
inovações que logo são superadas por outras torna dispensável o esforço de registrar patentes. “O
valor de negócios da era digital, como o Uber ou
o Airbnb, não está em seu portfólio de patentes,
mas no conhecimento acumulado e em sua capacidade de gerar aplicações que os concorrentes
não conseguem reproduzir com facilidade”, explica. O Brasil, mostra o estudo, não se encontra
em situação favorável na exploração da inovação
aberta. “A open innovation depende de um ambiente de elevado adensamento de circulação de
conhecimento, envolvendo universidades e empresas, que é pouco desenvolvido no país, além
de investimentos vultosos de capital de risco.”
O trabalho vê com otimismo a regulamentação da nova legislação sobre ciência, tecnologia e
inovação no país, que garante segurança jurídica
para parcerias entre universidades e empresas
(ver Pesquisa FAPESP nº 265). Além de dar melhores condições de operação ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que historicamente tem dificuldades em avaliar de forma
rápida pedidos de patentes, os autores sugerem
mais atenção ao registro de marcas, que são sub-utilizadas pelas empresas, e ao uso da chamada
indicação geográfica, instrumento jurídico de
propriedade intelectual que em vários países é
usado para agregar aos produtos atributos como
sua procedência, além da história ou da cultura de
uma região. No ano passado, o INPI contava apenas 49 indicações de procedência, envolvendo por
exemplo, cafés, queijos, vinhos e aguardentes. n
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Gênero y

Mulheres

visíveis
Iniciativas combatem vieses que
dificultam o reconhecimento
público de pesquisadoras e de suas
contribuições à ciência

Carla Aranha

A

canadense Donna Strickland,
da Universidade de Waterloo, tornou-se em outubro a
primeira mulher em 55 anos
a ganhar o Nobel de Física, partilhado
com dois pesquisadores pelo desenvolvimento de uma estratégia que permitiu
criar fontes de laser mais intensas e de
pulsos muito mais curtos. Curiosamente,
o reconhecimento pela sua contribuição
foi mais simples de obter entre os jurados do Nobel do que na enciclopédia
virtual Wikipedia, que, até a premiação,
não mantinha um perfil da física entre
seus 5,8 milhões de páginas em inglês.
Em março de 2018, sete meses antes do
anúncio do prêmio, houve uma tentativa
frustrada de criar um perfil da pesquisadora na enciclopédia, mas seus editores
deletaram o rascunho feito por um internauta não identificado, por avaliarem
que as referências sobre Strickland não a
qualificavam para ter uma página – sua
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A física britânica
Jessica Wade
mantém contato
com redes que
sugerem nomes
de pesquisadoras
notáveis
1

biografia no site da Optical Society foi
considerada insuficiente. Um perfil da
pesquisadora na Wikipedia foi construído rapidamente no dia 6 de outubro e
resgatou referências até mesmo de um
paper que ela escreveu em 1988.
O caso de Strickland é típico de uma
antiga dificuldade apontada por pesquisadoras: sub-representadas em diversas
áreas da ciência, elas sofrem com o estereótipo de que são menos capazes do que
os homens e frequentemente precisam
se esforçar mais do que eles para obter
reconhecimento público para seu traba-

lho. Evidências de que esse diagnóstico
é concreto e resistente geraram diversas
iniciativas que buscam combater o viés
de gênero, e uma delas tem a própria
Wikipedia como alvo, sob o comando
da física britânica Jessica Wade, de 30
anos. Pesquisadora de pós-doutorado do
Imperial College London especializada
em polímeros, ela iniciou, em 2017, um
esforço para escrever biografias de pesquisadoras e disponibilizá-las na Wikipedia ante a evidência de que 90% dos
editores da enciclopédia são homens e
apenas 17% dos perfis publicados são de

As cientistas que ganharam perfis na Wikipedia
Exemplos de pesquisadoras de várias nacionalidades com biografias em inglês
na enciclopédia virtual graças ao esforço da física britânica Jessica Wade
2

3

4

Kotchakorn Voraakhom
A arquiteta tailandesa
é conhecida por projetar
parques e jardins em Bangkok
capazes de absorver muita
água e amenizar os efeitos
de inundações

Azita Emami-Neyestanak
A engenheira iraniana
radicada nos Estados Unidos
criou microdispositivos para
monitorar a saúde

Alice Bunn
Doutora em metalurgia,
a londrina é diretora da
Agência Espacial do Reino
Unido e vice-presidente do
Conselho da Agência
Espacial Europeia

fotos  1 e 5 Wikimedia Commons 2 Briana Ticehurst  3 Ryan Lash / TED  4 divulgação
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mulheres. “Essa é uma porcentagem geral. Em relação a biografias de cientistas,
a proporção é ainda menor”, diz Wade.
Até agora, já emplacou mais de 400
biografadas, tornando públicas contribuições como a da climatologista norte-americana Kim Cobb, de 45 anos, que
lidera um grupo especializado no estudo
dos efeitos das mudanças climáticas no
oceano Pacífico, ou da bioquímica Gertrudis de la Fuente, da Universidade
Complutense de Madri, especialista no
estudo das enzimas e síndromes causadas por intoxicação bastante conhecida
na Espanha – o perfil foi aprovado cinco
meses após a morte da pesquisadora aos
95 anos de idade.
A seleção das cientistas perfiladas segue alguns critérios. Elas devem ter um
trabalho reconhecido no meio acadêmico
e alguma notoriedade entre seus pares.
Jessica participa de grupos que promovem a inclusão e a diversidade na ciência,

Gertrudis de la Fuente
A bioquímica foi uma
especialista em enzimas
e combateu uma síndrome
causada por intoxicações
na Espanha nos anos 1980

como o 500 Women Scientists, formado
por mais de 2 mil mulheres pesquisadoras de 100 países. Também integra um
grupo de cientistas admitidas no programa Wikipedian in Residence, que apoia
os editores da Wikipedia na inclusão de
novos perfis na biblioteca. Ela mantém
contato frequente com essas redes, cujas
integrantes propõem novos perfis, debatem a relevância de nomes indicados e
sugerem referências. “Os textos contam
com a revisão dos editores da Wikipedia, que fazem um ótimo trabalho”, diz
Jessica. Ela consulta pesquisadoras pre-

viamente para verificar se têm interesse
em ter um perfil publicado na enciclopédia on-line.
SOLITÁRIA

O engajamento de Jessica Wade teve
como ponto de partida uma experiência
pessoal. Quando iniciou sua tese de doutorado sobre macromoléculas envolvidas
na emissão de luz LED, no Imperial College, era a única mulher em seu grupo
de pesquisa. “Comecei a me sentir muito
solitária, já que só havia testosterona ao
meu redor”, conta. “Vi que era preciso
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Tamsin Mather

3

A pesquisadora da
Universidade de Oxford,
no Reino Unido, estuda
os efeitos no ambiente
das emissões de gases
em erupções vulcânicas

Fatoumata Kébé

Kim Cobb

A astrofísica francesa é
especialista em detritos
espaciais e criou um
programa que oferece
aulas de astronomia para
pessoas de baixa renda

A oceanógrafa do Instituto
de Tecnologia da Geórgia,
nos EUA, lidera um grupo
que pesquisa os efeitos
das mudanças climáticas
no Pacífico

incentivar a participação das mulheres
na ciência.” Além do trabalho com os
perfis de pesquisadoras na Wikipedia,
ela também faz palestras em escolas e
universidades para estimular o interesse pela ciência entre meninas e jovens.
Wade ainda não perfilou nenhuma
pesquisadora do Brasil, mas seu esforço
é reconhecido aqui. “A ciência ainda é
um espaço de poder, em que os homens
costumam ter a primazia. Iniciativas como a de Jessica Wade, que evidenciam
o trabalho de mulheres cientistas, são
fundamentais para que mais garotas percebam que a ciência é uma possibilidade
de carreira para elas”, diz a economista
Hildete Pereira de Melo, pesquisadora
da Universidade Federal Fluminense e
autora do livro Pioneiras da ciência no
Brasil, lançado em 2006. Concebido em
parceria com Ligia Rodrigues, do Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), o
livro, que deve ser atualizado e relançado este ano, resgata perfis de cientistas
que realizaram pesquisas essenciais em
áreas como física, química, agronomia
e botânica. Algumas são lembradas pelo público, como a agrônoma Johanna
Döbereiner (1924-2000), a psiquiatra
Nise da Silveira (1905-1999) ou a bióloga
Ruth Nussenzweig (1918-2018). Outras

oferece uma bolsa de US$ 100 mil para
cinco pesquisadoras que se destacam
internacionalmente. Desde 2006, a empresa também promove uma premiação
no Brasil, em parceria com a Unesco e a
Academia Brasileira de Ciências, que seleciona sete jovens pesquisadoras a cada
ano. Cada uma delas leva um prêmio de
R$ 50 mil. Já foram contempladas mais
de 80 cientistas, que, juntas, receberam
cerca de R$ 3,5 milhões em incentivos
para pesquisa. “Nosso objetivo é estimular a produção científica das mulheres,
que muitas vezes acabam tendo uma visibilidade menor do que seus colegas e
precisam se esforçar em dobro para ter
reconhecimento”, diz Danielle Nunes,
responsável na L’Oréal pelo programa
Para Mulheres na Ciência no Brasil. Este
ano, as inscrições, feitas pelo site https://
www.paramulheresnaciencia.com.br/,
vão até o final de abril.
Uma das vencedoras de 2018 foi a biomédica e farmacologista Sabrina Lisboa,
de 36 anos, da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Ela estuda
em camundongos os mecanismos envolvidos em processos de estresse pós-traumático. Um dos principais objetivos
é entender as alterações no cérebro hu-
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são pouco mencionadas, como a botânica Graziela Maciel Barroso (1912-2003),
professora das universidades Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), de Brasília (UnB)
e Estadual de Campinas (Unicamp). Foi
uma das maiores taxonomistas de plantas do Brasil – as árvores caiapiá-da-cana (Dorstenia grazielae), maria-preta
(Diatenopteryx grazielae) e pata-de-vaca
(Bauhinia grazielae) ganharam nomes
científicos em sua homenagem. “É uma
referência internacional no meio científico, mas aqui pouca gente fala dela”,
diz Hildete Pereira de Melo. “Precisamos
mostrar o trabalho dessas pesquisadoras e ensinar às meninas que a carreira
científica não é privilégio masculino”,
complementa.
JOVENS PESQUISADORAS

No Brasil, algumas iniciativas têm contribuído para mapear a atuação de mulheres cientistas e chamar a atenção para
a relevância de seu trabalho. Há 21 anos,
a empresa de cosméticos L’Oréal lançou
o prêmio Para Mulheres na Ciência, que

fotos 1 Jessica Wade 2 David Pyle / Wikimedia Commons 3, 4, 5 e 6 Wikimedia Commons
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Presença feminina
na ciência
A Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) lançou em 2016 o
portal de divulgação Ciência e Mulher
(www.cienciaemulher.org.br), que
reúne artigos e relatos de descobertas
Jacqueline de Rojas

científicas, estudos e projetos de

A ex-executiva de
empresas de software no
Reino Unido hoje está
à frente de um programa
para desenvolver
habilidades digitais

cooperação realizados por pesquisadoras.
“Hoje, o portal representa um dos
maiores repositórios de notícias sobre a
presença feminina na ciência brasileira”,
diz a biomédica Helena Nader,
Lauren Esposito

presidente de honra da SBPC e

A especialista em
escorpiões é curadora de
aracnologia da Academia
de Ciências da Califórnia

idealizadora do portal. “As mulheres
ainda são minoria nos cargos
acadêmicos de alta hierarquia
de instituições ligadas à pesquisa,
apesar de sermos maioria nos cursos
universitários. Cerca de 60% dos
brasileiros com doutorado são mulheres.
O tema é sempre discutido em nossas
reuniões e palestras”, diz Helena Nader.
Este ano, a SBPC realiza, pela primeira
vez, um evento que aborda a busca por

Ijeoma Uchegbu

igualdade na ciência e as dificuldades

A farmacêutica nigeriana
fundou uma empresa
no Reino Unido que usa
nanotecnologia para
produzir remédios

encontradas pelas cientistas. O seminário
“SBPC e as meninas e mulheres na
ciência” foi programado para
11 de fevereiro, na sede da entidade em
São Paulo. Um dos destaques são
projetos que estimulam meninas a seguir
carreira em ciência e ações em prol da

6

igualdade de gênero. No ano passado, o
Conselho Nacional de Desenvolvimento

mano em resposta a situações que podem
se assemelhar a traumas vividos no passado, como sequestros, maus tratos na
infância e conflitos armados, e verificar
a influência de fármacos e substâncias
químicas nesse processo. “A intenção é
melhorar os tratamentos disponíveis,
que hoje não são tão eficazes e trazem
efeitos colaterais”, explica. “Estima-se
que cerca de 8% da população mundial
sofra com algum tipo de estresse pós-traumático, causado por uma série de
fatores e acontecimentos, por isso é importante pesquisar essa questão.”
Ela conta que o prêmio representou
um incentivo significativo para a continuidade da pesquisa. “A premiação acaba representando um selo de qualidade

para o trabalho desenvolvido, o que seguramente ajuda a abrir portas”, diz.
O financiamento obtido será integralmente utilizado para o prosseguimento
de sua pesquisa neste ano. Outro ganho
relevante foi a série de convites para dar
palestras em universidades brasileiras.
“Esses holofotes têm um papel essencial
para dar mais visibilidade à cientista e a
seu objeto de estudo. Também ajudam a
empolgar mais as alunas que assistem às
palestras com a carreira científica”, afirma. Ela destaca outro ponto positivo. Ao
interagir com as outras participantes do
prêmio e as gestoras da L’Oréal, ela teve
contato com um networking de mulheres
cientistas no Brasil, que trocam ideias e
conversam sobre seus trabalhos. n

Científico e Tecnológico (CNPq)
lançou pela segunda vez um edital para
projetos que incentivem a carreira
científica de alunas no ensino médio e
público. A iniciativa, que ocorreu no
âmbito do programa Mulher e Ciência,
criado há 13 anos pela agência,
contemplou 78 propostas, como projetos
em favor da participação de meninas em
olimpíadas de matemática e a estudar
tecnologia e computação, que
receberam ao todo R$ 6 milhões.
“O objetivo é tornar cada vez mais ampla
a participação das mulheres na ciência”,
diz a socióloga Maria Lucia Braga,
uma das coordenadoras do programa.
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ARQUEOLOGIA y

O povo
das águas
Grupos nativos da América do Sul viveram
cerca de mil anos em aldeias de palafitas
nas terras baixas do atual Maranhão
Ricardo Zorzetto

A

s terras planas e levemente onduladas do oeste do Maranhão abrigaram por quase mil anos um povo nativo da
América do Sul que vivia sobre as águas. De identidade
ainda desconhecida, seus integrantes construíam as
moradias sobre palafitas no leito de rios ou no interior
de lagos, onde podiam se fartar de tartarugas, peixes
e frutos do babaçu, além de se proteger dos inimigos. Vestígios
bem preservados de seus assentamentos se espalham por cerca
de 40 mil quilômetros quadrados (quase a área do estado do
Rio de Janeiro) nos trechos em que os rios Pindaré, Pericumã
e Turiaçu, antes de desaguar no oceano, alargam-se e inundam
as planícies vizinhas no período das chuvas, que vai de janeiro
a junho (ver mapa na página 42). Os sinais que restaram desse
povo, desaparecido antes da chegada dos europeus às Américas,
indicam que eram hábeis ceramistas e provavelmente trocavam
mercadorias e conhecimento com outros grupos da Amazônia
e de regiões do Caribe. Chamadas de estearias, as aldeias de
palafita do Maranhão são conhecidas há quase 150 anos, mas só
recentemente voltaram a ser estudadas com atenção.
Arqueólogos que trabalham na região divergem quanto ao tamanho dos grupos que viviam nesses assentamentos e à forma
de organização social adotada. Para Alexandre Guida Navarro,
coordenador do Laboratório de Arqueologia da Universidade
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Estacas do sítio de
palafitas no lago
Coqueiro, município
de Olinda Nova do
Maranhão, que
ficaram aparentes
na seca de 2012

foto Alexandre guida navarro / ufma

Federal do Maranhão (Larq-UFMA), as estearias maiores podem ter abrigado em seu auge
milhares de pessoas sob a autoridade de um líder.
Outros, como Deusdédit Carneiro Leite Filho,
diretor do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA),
ligado à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, afirmam que faltam dados para saber se as
estearias foram ocupadas em toda a sua extensão
a um só tempo ou se seus habitantes formavam
comunidades menores que, periodicamente, se
deslocavam para áreas vizinhas.

Um mapeamento detalhado de quatro das quase 20 estearias da Baixada Maranhense, região de
campos úmidos na borda oriental da Amazônia
Legal, foi publicado em dezembro de 2018 na
revista Antiquity. No trabalho, Navarro descreve a organização espacial e as datas prováveis de
ocupação das estearias Boca do Rio, Cabeludo,
Caboclo e Armíndio, situadas em um trecho do rio
Turiaçu próximo ao município de Santa Helena, a
200 quilômetros (km) oeste da capital, São Luís.
De 2013 a 2017, Navarro visitou as quatro estearias na estação das secas, quando é possível
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te se conhecem vestígios arqueológicos desse
tipo de construção”, afirma Navarro. “Apesar de
as estearias serem conhecidas há muito tempo,
ainda se sabe pouco sobre a cultura do povo que
viveu ali”, diz Leite Filho.

As aldeias de palafitas
Sítios arqueológicos que preservam estacas e cerâmicas
de até 2 mil anos se distribuem por uma área de
40 mil quilômetros quadrados no oeste do Maranhão

CACICADOS OU SIMPLES ALDEIAS?

Sítio de palafita

Rio Paruá

Cidade
Pará

Santa Helena

Maranhão

Ceará

Piauí
Rio Turiaçu
Bahia

Tocantins
Pinheiro
Presidente
Sarney

Rio Pericumã

Pedro do
Rosário

São João
Batista

Lago Coqueiro

Penalva

Lago de
Viana

Rio Mearim
Rio Pindaré

Lago Cajari

Monção

Vitória
do Mearim

Lago do Abordo
Lago Açu
Fontes navarro, a. g. antiquity. 2018. / leite filho, d. c. Arquivos do MHNjB da UFMG. 2016

caminhar nos lagos e no leito do rio com água pela
canela. Com o auxílio de GPS e de uma estação
total (aparelho que mede ângulos e distâncias),
Navarro registrou a distribuição dos esteios sobre os quais devem ter sido erguidas as moradias.
Também marcou a posição exata em que coletou
cerca de 8.500 fragmentos de cerâmica, além de
objetos de pedra e madeira, nos quatro locais.
Vários povos vivem hoje em palafitas na África, na Ásia e em alguns pontos das Américas,
mas, na pré-história, essa forma de habitação
era rara fora da Europa. “No Brasil, a Baixada
Maranhense é a única região em que atualmen42 z fevereiro DE 2019

Na região do rio Turiaçu, os sítios que mais despertaram interesse foram os dois maiores e de
estrutura mais complexa: Cabeludo e Boca do
Rio. No primeiro, Navarro identificou 1.150 estacas distribuídas por uma área de 7,4 mil metros quadrados (m2) – um pouco menor que o
quarteirão de uma cidade atual – no leito do rio
Paruá, um tributário do Turiaçu. Uma proporção grande dos esteios se reunia em um núcleo
maior e de formato retangular, com 15 metros
(m) de largura por 55 m de comprimento, que
possivelmente se conectava com pontes a sete
agrupamentos menores. Cerca de 10 km ao sul
dali, as 1.071 estacas do sítio Boca do Rio ocupavam uma área de 6 mil m2 no canal do Turiaçu,
onde um núcleo maior de esteios está cercado por
quatro agrupamentos menores. Na fundação das
palafitas, usavam-se madeiras resistentes como o
ipê, identificado pela engenheira florestal Thaís
Gonçalves durante estágio de pós-doutoramento
na UFMA sob a supervisão de Navarro. A datação das estacas sugere que os dois assentamentos
teriam sido contemporâneos e já existiriam bem
antes da colonização europeia.
“Nesses dois sítios, os esteios não eram colocados de modo aleatório”, interpreta Navarro.
“Eles estão dispostos de modo a formar aldeias
que só poderiam ser construídas por um número grande de pessoas coletando troncos longos
de árvores sob o comando de um chefe”, estima.
Com um número bem menor de estacas (entre
140 e 160), os sítios Armíndio e Caboclo têm uma
organização mais simples, sem um núcleo principal evidente. Essas duas estearias se assemelham mais às aldeias de palafitas ocupadas desde
antes da era dos descobrimentos marítimos pelo
povo da etnia Warao na Guiana, no Suriname e
na Venezuela. São formadas por um conjunto pequeno de casas menores e simples. “Onde hoje é
o Brasil havia uma diversidade grande de etnias
antes da colonização e as estearias do Maranhão
são mais um exemplo de que diferentes formas
de ocupação do território coexistiram”, comenta
o arqueólogo Pedro Paulo Funari, professor da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Navarro interpreta os núcleos maiores das estearias Boca do Rio e Cabeludo como tendo a
função de praças, espaço de convívio coletivo
em que os moradores realizavam cerimônias e
comemorações. Distantes das praças, ficariam
as malocas, construções menores e mais simples
que serviam de moradia.

fotos  áurea costa  mapa adaptação google maps

Machado com lâmina
de pedra e cabo de
madeira, encontrado
no sítio Cabeludo,
e muiraquitã de jade
recuperado
no sítio Boca do Rio

A distribuição da cerâmica nos aldeamentos
maiores reforça essa visão. As peças mais elaboradas – estatuetas e objetos com apliques, incisões e,
às vezes, pinturas em preto, branco e vermelho –
costumam se acumular no que corresponderia
às praças. Também ali se encontram figuras de
cerâmica com forma de animais (corujas, macacos, tartarugas e sapos) e estatuetas femininas,
algumas com genitais e seios aparentes. Muitas
das figuras humanas tinham a cabeça arrancada,
o que, para Navarro, indicaria rituais de terminação. “Com a quebra da cabeça das estatuetas,
forma comum desse ritual, a vida do objeto se
encerrava assim como a cerimônia da qual fizera parte”, explica o arqueólogo, cujo trabalho é
financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão
(Fapema). Já nos grupamentos menores, as peças
eram mais simples, possivelmente usadas para
armazenar e preparar alimentos.
“As culturas dos lagos estudados agora mostram tanto ligações como distinções com outras culturas amazônicas”, contou a arqueóloga
norte-americana Anna Roosevelt, professora de
antropologia na Universidade de Illinois, Estados
Unidos, por e-mail à Pesquisa FAPESP. “Alguns
desses grupos parecem ter desenvolvido culturas regionais coerentes com evidências de complexidade.” Para a antropologia, a complexidade
de uma sociedade aumenta à medida que cresce
o número de seus integrantes e surgem formas
mais hierarquizadas de poder.
Bisneta do presidente norte-americano Theodore Roosevelt (1858-1919), Anna Roosevelt rea-

lizou expedições na Amazônia brasileira nas
décadas de 1980 e 1990 e identificou uma das
ocupações mais antigas dali: a caverna da Pedra
Pintada, no Pará, onde povos nativos das Américas teriam vivido há 11 mil anos. Estudando os
assentamentos e a cerâmica rebuscada e policromada (pintada de vermelho, branco e preto) da
Ilha de Marajó, ela propôs que a Amazônia poderia ter abrigado grandes grupamentos humanos
de complexidade intermediária, os cacicados,
nos quais milhares de pessoas viveriam sob a influência de um chefe indígena. Com essa proposta, ela se contrapôs à ideia prevalente até então,
lançada por outra arqueóloga norte-americana,
Betty Meggers (1921-2012), para quem a Amazônia teria sido um grande vazio demográfico e culturalmente pobre (ver Pesquisa FAPESP nº 136).
As datações apresentadas no artigo da Antiquity sugerem que as estearias do rio Turiaçu
foram ocupadas entre os anos 770 e 1.100 depois
de Cristo (d.C.), próximo ao auge da cultura marajoara, que teria surgido por volta do ano 400
d.C. Navarro relata, porém, que datações de esteios, cerâmicas e carvões mais recentes e ainda
não publicadas recuam a origem desses assentamentos para o primeiro século da era Cristã.
“A bela cerâmica da bacia do Turiaçu mostra
claras semelhanças com a de Marajó”, afirma Anna Roosevelt, que em janeiro e dezembro de 2018
visitou as estearias do rio Turiaçu com Navarro.
“Como sabemos muito pouco sobre as fases iniciais
da cultura policroma de Marajó, é possível que esse
tipo de pintura tenha surgido no Maranhão antes
de chegar ao Pará”, sugere a arqueóloga.
Além de produzir cerâmicas elaboradas e variadas – foram identificados 74 tipos de vasilhas
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fotos  1 e 3 deusdédit leite filho / cphnama 2 Fábio matta

Adorno cerâmico em forma de cabeça de morcego (acima) e vasilha com desenhos que lembram os da carapaça de uma tartaruga

nos sítios do rio Turiaçu –, o povo das estearias
maranhenses possivelmente integrava uma rede
de interação cultural e de troca de materiais com
grupos de áreas distantes. Uma evidência dessas
interações é um muiraquitã de jade recuperado
em 2014 no núcleo central do sítio Boca do Rio.
Achado entre fragmentos de cerâmica e objetos
de pedra, como lâminas de machado, o amuleto
verde em forma de rã foi esculpido em nefrita, um
tipo de jade encontrado na Costa Rica, segundo
artigo publicado por Navarro e colaboradores em
2017 no Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi.
Símbolo de poder ou objeto mágico e curativo, o
muiraquitã da Boca do Rio tem olhos que lembram os dos seres humanos e uma espécie de coroa bipartida ou antenas na cabeça. Essas feições,
segundo Navarro, são incomuns na Amazônia e
características de amuletos da cultura Nicoya, da
Costa Rica, e de outros povos do Caribe.
O muiraquitã da Boca do Rio não é o primeiro
encontrado nas palafitas do Maranhão. Quase um
século antes, o geógrafo maranhense Raimundo
Lopes (1894-1941) havia se deparado com três
outros exemplares nos sítios arqueológicos dos
lagos próximos ao município de Penalva, cerca
de 110 km ao sul das estearias de Santa Helena.
Nascido em Viana, cidade próxima a Penalva,
Lopes sabia da existência das estearias desde a
adolescência. Em 1872 o engenheiro Antônio Bernardino Pereira do Lago, encarregado de fazer a
carta topográfica do Maranhão, havia identificado sinais de uma delas próximo a Viana, em uma
parte seca do lago Cajari. Lopes só se convenceu
da importância das estearias quando a seca de
1919 expôs novamente as estacas do lago Cajari.
No mesmo ano, ele mediu a estearia Cacaria, em
Penalva, e passou a coletar material arqueológico,
depositado mais tarde no Museu Nacional do Rio
de Janeiro – e possivelmente perdido no incên44 z fevereiro DE 2019

A cerâmica das estearias apresenta
padrão decorativo e técnica
de aplicação de tinta originais
dio de 2018. Os muiraquitãs de Penalva teriam
levado Lopes a propor, já na época, que o povo
das palafitas teria conexões com a comunidade
marajoara e povos da região do Caribe.
visões divergentes

Nos anos 1970, arqueólogos do Museu Goeldi
chefiados por Mário Simões (1914-1985) visitaram as estearias do lago Cajari para resolver
“as controvérsias sobre a origem e antiguidade
dos remanescentes culturais encontrados por
Raimundo Lopes, em 1919”, como relatou o pesquisador em 1981 na Acta Amazonica. A equipe do
Goeldi coletou fragmentos de cerâmica, artefatos
líticos e pedaços de carvão. Uma única datação
indicou que o material seria aproximadamente
do ano 570. Na conclusão, Simões e seu grupo
afirmaram que, embora a cultura Cajari fosse
contemporânea a algumas da Ilha de Marajó,
não haveria ligação entre elas, diferentemente
do que dizem hoje Navarro e Roosevelt.
Outro estudioso que não enxerga tantas afinidades entre a cerâmica marajoara e a do antigo
povo das palafitas é o arqueólogo Deusdédit Leite
Filho. Nascido na Baixada Maranhense, ele estuda
há quase 20 anos as estearias dos rios Pindaré,
Pericumã e Turiaçu. Do que viu até agora, conclui
que a cerâmica de lá tem características muito
próprias, algo semelhante ao que pensava Simões.

Imagem aérea
mostra fileiras de
estacas
da estearia
Casca de Coco, no
lago Coqueiro

Também o arqueólogo francês André Prous, professor da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e um dos maiores especialistas em pré-história no Brasil, enxerga nessa cerâmica padrões decorativos e técnicas de aplicação de tinta
originais, ainda que parte das peças pareça ter
influência da cultura tupi-guarani.
“Há uma variedade grande de tipologia, formas, cores e desenhos. Algumas têm uma parte
em forma de cabeça de peixe cuja boca permite
a passagem de líquido”, conta Leite Filho. “Os
ceramistas das estearias eram artesãos hábeis,
mas não tinham o apuro estético das cerâmicas
de Santarém”, observa.
Além de opiniões divergentes das de Navarro
sobre a cerâmica, Leite também tem uma visão
distinta sobre a organização e ocupação dos sítios.
Na seca intensa ocorrida entre 2012 e 2013, ele
mapeou o sítio Casca de Coco, no lago Coqueiro,
entre os municípios de Olinda Nova do Maranhão
e São João Batista. As quase 8 mil estacas expostas seguiam um padrão de distribuição diferente
do encontrado nas estearias do rio Turiaçu, ao
norte. No sítio Casca de Coco as estacas estão
ordenadas em fileiras quase paralelas que serpenteiam suavemente. Em um artigo publicado em 2016 nos Arquivos do Museu de História
Natural e Jardim Botânico da UFMG, ele afirma
que a concentração dos esteios permite projetar
casas que teriam 50 m de comprimento por 8 m
de largura, possivelmente de uso comum, como
ocorre em outras regiões da Amazônia.
Na opinião de Leite Filho, ainda não é possível
chegar a conclusões de como vivia o povo das palafitas. “Há pouco material datado e os objetos
coletados no leito dos rios e das lagoas podem ter
sido deslocados pela movimentação de búfalos
que existem na região”, conta. Ele diz ainda que
o fato de os sítios se distribuírem por um vasto
território não significa que todo ele tenha sido
ocupado a um só tempo, formando cacicados.
Navarro discorda. “Os cacicados não se caracterizavam pela ocupação de uma só vez dos sítios”,
explica, “mas por uma forma de governo em que
o líder exercia certo controle político sobre as
aldeias de uma ampla região”. n

2
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Traços
ocultos

de Portinari
Análises mostram como o
artista produzia suas obras e
podem ser úteis para confirmar a
autoria de uma pintura
encontrada em sua antiga casa
Rafael Garcia

A

obtenção de imagens em diferentes comprimentos de onda, como o infravermelho,
o ultravioleta e os raios X, está trazendo
à tona nuances do processo criativo de
Candido Portinari (1903-1962). Em parceria com
restauradores e museólogos, a equipe da física nuclear Márcia Rizzutto, da Universidade de São Paulo (USP), empregou diferentes técnicas de análise
físico-química para estudar obras do pintor e, em
certos casos, conseguiu apontar traços ocultos que
haviam sido esboçados e posteriormente encobertos
com camadas de tinta por decisão do próprio artista.
Os achados emergem de estudos feitos com pinturas
de duas coleções de obras de Portinari mantidas no
interior paulista: os murais do Museu Casa de Portinari, em Brodowski, cidade natal do pintor, e as telas
do acervo sacro do Santuário Senhor Bom Jesus da
Cana Verde, a igreja matriz de Batatais. Os estudos
também aprimoraram o conhecimento científico
sobre a composição química das cores preferidas
pelo pintor, a chamada paleta de pigmentos.
As descobertas mais interessantes derivam de análises feitas em murais de uma pequena câmara, apelidada de Capela da Nonna, situada na antiga casa da
família Portinari, hoje sede do museu, pertencente à
46 z fevereiro DE 2019

Detalhes escondidos em um mural
Imagens em diferentes comprimentos de onda revelam rachaduras
e como o pintor criou a figura de Santa Isabel

Em Brodowski,
Portinari pintou a
Capela da Nonna nos
anos 1940 para
que sua avó, doente,
pudesse rezar em
casa. As feições dos
santos são baseadas
em familiares e amigos

fotos  Pedro Campos

Com rosto inspirado na mulher
do pintor, Maria Martinelli, a
santa passou por vários
retoques antes de ganhar sua
forma final. Sua cintura era
mais larga, como indica a seta
na imagem em infravermelho
(acima à dir.) que revela o
esboço inicial de Portinari

Luz Visível

Ultravioleta

infravermelho

Luz tangencial

A olho nu, as cores
vistosas do rosto da
santa ocultam boa parte
dos retoques por que
passou a pintura

Rachaduras
consertadas na
parede do mural
aparecem com nitidez
nesse tipo de imagem

Os desenhos de base de
uma pintura, feitos em
grafite, podem ser vistos
em fotografias que usam
esse tipo de luz

A imagem visível da
pintura iluminada por luz
rasante destaca desníveis
em sua superfície e
marcas de pinceladas
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Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo. A capela exibe imagens sacras e
de santos com fisionomias inspiradas em
membros da família do artista e em amigos. Foi criada no início dos anos 1940
para que a avó de Portinari, Pelegrina,
então doente, pudesse rezar sem ter de ir
à igreja. À esquerda de sua entrada, há um
mural vistoso, de 1,80 por 1,60 metro, que
retrata o encontro de Santa Isabel e Nossa
Senhora, cujos rostos foram, respectivamente, desenhados a partir das feições
da mulher de Portinari, Maria Martinelli
(1912-2006), e da irmã do pintor, Olga.
Rizzutto produziu imagens no espectro
do infravermelho da figura de Santa Isabel
e constatou que, por meio do acréscimo
de traços de grafite, o pintor fez correções
em três pontos do desenho: no contorno
da sobrancelha, na forma de sua cintura
(que foi reduzida em relação a um esboço
inicial) e nos dedos da mão. “As marcas
de grafite mostram o arrependimento do
artista, o chamado pentimento, que mudou de ideia durante a execução da obra
e alterou as formas da pintura”, comenta
a pesquisadora, coordenadora do Núcleo
de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico
(NAP-Faepah) da USP. Imagens em infravermelho são comumente usadas para
investigar o processo criativo de pintores,
pois podem detectar esboços feitos em
grafite que foram encobertos pela tinta.
Esses detalhes da forma de trabalho
de Portinari são invisíveis quando o mural é observado ou fotografado de forma

Estudo do
ano passado
descobriu que
Pablo Picasso
escondeu um
texto de jornal
em uma de
suas pinturas

convencional no espectro da luz visível.
As imagens em infravermelho e no ultravioleta também evidenciaram que,
embaixo das camadas de cores que dão
forma ao rosto da santa, há duas grandes
rachaduras na parede, imperceptíveis a
olho nu, que podem ter surgido devido
a instabilidades da estrutura, hoje sanadas. Até mesmo fotos no comprimento de
onda da luz visível podem ser úteis para
destacar nuances insuspeitas de pinturas,
desde que obtidas com iluminação fornecida por luz rasante. Nessa situação, a
luz que ilumina a pintura deve se situar
em um ângulo muito pequeno, denomi-

Tela com 25 cores
sobrepostas,
usada para
estudar efeitos da
superposição
de tintas
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nado rasante ou tangencial, em relação
à posição da obra de arte. Dessa forma,
esse tipo de fotografia acentua eventuais
desníveis na superfície e delineia o volume e as marcas de pinceladas.
Na medida em que foi tomando conhecimento da paleta do pintor e das marcas ocultas que seu método de trabalho
costumava deixar, Rizzutto construiu
uma base de dados sobre os elementos
químicos presentes nas tintas das obras
de Portinari. Com o emprego da técnica
de fluorescência de raios X, na qual cada
elemento químico emite um padrão particular desse tipo de radiação, mapeou os
pigmentos que conferem cor às pinturas
do artista. Segundo a física, o verde de
Portinari era obtido com cromo ou uma
mistura de cobalto e cádmio. No branco, o zinco predominava. A composição
dos vermelhos variava de acordo com o
tom: tinha em geral ferro, manganês com
ferro, cádmio com selênio e até mercúrio. Os amarelos combinavam cádmio e,
em alguns casos, até chumbo. “Portinari era um artista moderno, que já usava
muita tinta comprada de bisnaga. Mas
trabalhava muitas gradações de cores
por combinação e tinha preferência por
algumas misturas”, comenta Rizzutto.

A

mparada por esse tipo de conhecimento, a física participou de uma
tarefa ainda mais desafiadora em
outro cômodo do Museu Casa de Portinari: determinar se o pintor é o autor de
um mural, parcialmente coberto por argamassa, redescoberto há poucos anos. A
pintura é um fragmento de Nossa Senhora
com uma criança que originalmente adornava a parede de uma varanda da casa. Em
uma das muitas alterações que Portinari
promoveu no imóvel, o mural acabou soterrado por um reboco. “Ele prolongou a
varanda para virar a sala principal da casa
e, no processo de reforma, essa pintura
acabou sendo encoberta”, conta Angélica Fabbri, diretora do museu. “Há alguns
anos, nosso restaurador Julio Moraes encontrou um pontinho azul e foi descascando a parede até chegar na pintura.”
Como não há registro formal da obra, e
sabe-se que, às vezes, Portinari convidava amigos para pintar em sua residência,
ainda não foi possível atribuí-la ao artista de Brodowski. “A pintura tem alguns
elementos que lembram uma obra de
Portinari”, afirma Rizzutto. Entre eles,
a existência de um tipo de contorno nas

lembra a restauradora Florence White de
Vera, que então trabalhava no projeto de
conservação dessa coleção do santuário.
Uma das primeiras missões da física
foi entender por que o azul de Portinari estava se deteriorando de forma estranha. “Quando aplicávamos o material para fazer sua limpeza superficial,
a pintura ficava opaca”, explica White
de Vera. O azul de Portinari é composto
de cobalto ou de cobalto com estanho,
misturados em meio a um aglutinante,
substância que dá liga à tinta. Rizzutto
recolheu uma lasca de pigmento azul
que havia se soltado de uma tela e a levou para análises, algumas feitas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron,
em Campinas. “Em novembro do ano
passado, finalmente concluímos que o
esbranquiçamento é causado pela degradação do aglutinante, e não do pigmento
em si”, conta Rizzutto.
Mural descoberto
no Museu Casa
de Portinari em
Brodowski cuja
autoria está
sendo estudada

figuras semelhante ao identificado em
outros murais do museu. Por ora, no entanto, ainda não há uma conclusão sobre
a autoria da pintura.

fotos  Pedro Campos

Jornal sob tela de Picasso

A análise química dos pigmentos e das
imagens multiespectrais de obras de arte é um procedimento corriqueiro em
grandes museus da Europa e dos Estados
Unidos. Na Pinacoteca do Estado de São
Paulo, por exemplo, várias obras passam
por esse tipo de procedimento, realizado
pela equipe do Instituto de Física sob a
supervisão de especialistas em arte. Os
estudos frequentemente revelam que os
grandes mestres da pintura não hesitavam em reaproveitar telas anteriormente
usadas em trabalhos menores ou esboços
para dar vida a um novo quadro.
No ano passado John Delaney, cientista da imagem da Galeria Nacional de
Arte de Washington (EUA), mostrou que
as tintas da tela Mulher com criança perto do mar, pintada em 1902 por Pablo
Picasso (1881-1973) e hoje em posse de
um museu do Japão, escondiam dois
segredos: um relativamente comum, a
existência de um desenho anterior sobreposto pelos novos pigmentos; e um

inusitado, um fragmento de texto da edição de 18 de janeiro daquele ano do diário parisiense Le Journal. “Para verificar
se nosso foco era bom, apontei a câmera
primeiramente na face da mulher e, para minha surpresa, imediatamente vi o
texto de jornal em sua face”, disse, em
um comunicado de imprensa, Delaney,
que empregou imagens de raios X e de
infravermelho em sua análise.
No Brasil, os trabalhos feitos na casa
de Brodowski não foram os primeiros
que colocaram Rizzutto diante do desafio de estudar a produção de Portinari. Em 2014, a equipe da física, que já
analisara obras de Alfredo Volpi (18961988), Di Cavalcanti (1897-1976) e Anita
Malfatti (1889-1964), foi procurada para examinar os trabalhos do pintor que
estão na Igreja Matriz de Batatais. Além
de sua experiência com esse tipo de estudo, o convite foi motivado por outro
fator: a pesquisadora tem um laboratório
móvel e pode transportar seus equipamentos de análise para os lugares onde
estão as obras de arte. A igreja matriz
tem 27 pinturas sacras feitas por Portinari. “Quando doou as obras, Portinari
impôs a condição de que elas não poderiam sair da igreja em hipótese alguma”,

E

studar pigmentos sobrepostos em
uma tela é um dos maiores desafios
enfrentados pelos pesquisadores.
Algumas técnicas de imageamento por
raios X e infravermelho são capazes de
identificar obras superpostas, mas a análise das cores em si é problemática. Discriminar se o resultado do estudo diz respeito à cor que está por cima ou por baixo
da sobreposição nem sempre é possível.
Para minorar essa limitação, pesquisadores do NAP-Faepah decidiram produzir
pinturas com pigmentos sobrepostos para
que sirvam de base de referência.
A geóloga e restauradora Eva Kaiser
Mori, que fez mestrado sob coorientação de Rizzutto, pintou uma tela padrão
em que um conjunto de 25 pigmentos
foram sobrepostos, resultando em 625
combinações diferentes. “Esse tipo de
análise pode ser usado para determinar
a espessura da camada de tinta sobreposta numa tela e, assim, descobrir se
ela foi modificada ou falsificada”, explica
Mori. As características dos pigmentos
do quadro de referência foram descritas
em artigo publicado em 20 de novembro
de 2018 na revista X-Ray Spectrometry,
cujo primeiro autor foi a física Daniela Balbino, da Universidade Federal de
Sergipe (UFS). n
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Crânio fossilizado
de Acresuchus
pachytemporalis,
encontrado em
1989 no município
de Senador
Guiomard, no Acre

O crocodilo com
“chifres” do Acre
Novo fóssil eleva para 31 o número de espécies
desse grupo de répteis que viveu na América do Sul
entre 23 e 5 milhões de anos atrás

m crocodilo de aparência singular viveu entre 11 milhões e 8,5
milhões de anos atrás em uma
parte do que hoje corresponde
ao sudoeste da Amazônia brasileira. Com
um crânio de quase 60 centímetros (cm)
de comprimento e de 3 a 4 metros (m)
de extensão do focinho à cauda, tinha o
tamanho de um jacaré-açu (Melanosuchus niger), a maior espécie viva desse
grupo de répteis na América do Sul, e
provavelmente se alimentava de peixes,
moluscos, cobras e mamíferos de médio
porte, além de tartarugas. Sua característica mais impressionante, porém, eram as
duas protuberâncias que apresentava no
alto da cabeça, semelhantes aos chifres
de uma girafa. Por causa das saliências
de quase 5 cm de altura, os pesquisadores brasileiros que descreveram a nova
espécie em artigo publicado em janeiro
no Journal of Vertebrate Paleontology lhe
deram o nome científico de Acresuchus
pachytemporalis, algo como crocodilo-do-acre com têmporas espessas.
Protuberâncias no alto do crânio não
são exclusividade dessa espécie de crocodiliano, grupo de répteis que surgiu há
pouco mais de 200 milhões de anos. Algumas espécies extintas, como as do gênero Mourasuchus, e outras atuais, como
o crocodilo-cubano (Crocodylus rhombifer), também têm saliências no crânio.
“As protuberâncias de Acresuchus, no
entanto, são as maiores já observadas em
crocodilianos vivos ou extintos”, afirma a
paleontóloga Annie Schmaltz Hsiou, da
Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto (USP-RP), uma das autoras
do artigo que descreve a nova espécie.
“Suspeitamos que as saliências do crânio de Acresuchus seriam uma característica que distinguia machos de fêmeas e
poderiam ser usadas para comunicação
durante a corte”, conta o paleontólogo
Giovanne Cidade, estudante de doutorado
sob orientação de Annie Schmaltz Hsiou
e coautor do artigo sobre Acresuchus.
O crânio usado para descrever a nova
espécie é quase completo. O paleontólogo Jonas Pereira de Souza Filho, da
Universidade Federal do Acre (UFAC),
encontrou-o em 1989 durante uma escavação na margem oriental do rio Acre,

fotos 1 Jonas Pereira de Souza-Filho & Edson Guilherme / ufac 2 gerry zambonini / wikimedia commons

Crocodilo-cubano,
que realiza
movimentos com
a cabeça exibindo
as saliências
do crânio durante
ritual de
acasalamento

no município de Senador Guiomard, a 30
quilômetros ao sul da capital, Rio Branco.
Além desse, há 10 outros crânios fossilizados, mas menos íntegros, de Acresuchus – nove coletados no Acre e um
no Amazonas. O paleontólogo Marcos
Bissaro Junior, do grupo de Ribeirão,
datou grãos microscópicos do mineral
zircão oriundos da camada geológica
de dois locais em que os fósseis foram
encontrados. O resultado indica que o
exemplar do Amazonas seria mais antigo. Teria vivido há uns 11 milhões de
anos, enquanto a idade dos exemplares
do Acre seria de 8,5 milhões de anos.
Nos 30 anos em que o primeiro fóssil
de Acresuchus permaneceu no acervo
da UFAC aguardando análise detalhada,
dois outros nomes foram sugeridos para a espécie. Em um congresso em 1991,
Souza Filho e o paleontólogo francês
Jean Bocquentin-Villanueva o chamaram de Caiman niteroiensis, ou jacaré-de-niterói, em referência à localidade
de Niterói, em Senador Guiomard, onde
o crânio foi achado. Em seu doutorado,
defendido em 1998, Souza Filho trocou
o nome para Caiman pachytemporalis,
por causa das protuberâncias na cabeça.
Nenhum dos nomes se tornou válido por
não ter sido publicado em um periódico
científico, como exige o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.
Uma análise de 187 características anatômicas de 93 espécies vivas e extintas
de crocodilianos indicou que Acresuchus,
um predador de tamanho médio, seria o
parente mais próximo do gigantesco e
extinto Purussaurus, o maior crocodilo
conhecido, que podia alcançar 12,5 m.

Como o Acresuchus parece ter surgido
antes do Purussaurus, os pesquisadores
consideram o primeiro uma forma de
transição entre os crocodilianos menores e os maiores.
diversidade de espécies e formas

A descrição oficial de Acresuchus eleva para 31 o número de espécies desses
predadores que viveram na América do
Sul no Mioceno, entre 23 milhões e 5,3
milhões de anos atrás. Dessas, só uma
– o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) – sobreviveu até os dias atuais.
Além dela, outras cinco espécies mais
recentes desses répteis existem hoje no
Brasil. “O registro fóssil indica que o
Mioceno foi a época geológica em que os
crocodilianos atingem o auge de diversidade e de variedade de formas”, conta
Cidade. Em uma revisão publicada em
dezembro de 2018 no Journal of South
American Earth Sciences, antes da descrição de Acresuchus, Cidade contabilizava 30 espécies de crocodilianos na
América do Sul no Mioceno.
“Houve uma explosão de diversidade
de vida no final dessa época”, conta o paleontólogo argentino Mario Cozzuol, da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). O ambiente era favorável ao
surgimento de novas espécies. Naquela época, os continentes já ocupavam a
posição atual, mas a paisagem sul-americana era distinta. A parte central dos
Andes estava em ascensão e despejava
um grande volume de sedimentos na vasta planície de rios largos e águas calmas
que se estendia da Venezuela ao norte
da Argentina e ao Uruguai (ver Pesquisa

FAPESP nº 125). Era um superpantanal
com área semelhante à da Europa, composto por lagos, pântanos, campos de
gramíneas e florestas esparsas.
Em um artigo de revisão publicado em
2010 na revista Earth-Science Reviews
com o geólogo argentino Edgardo Latrubesse, da Universidade do Texas, Estados
Unidos, Cozzuol listou 224 gêneros de
animais terrestres e aquáticos, sem contar os peixes, que teriam vivido na América do Sul no final do Mioceno. Entre os
grupos de maior diversidade estão os dos
tatus e das preguiças, com 62 gêneros, e
o dos roedores, com 48. De 2012 para cá,
a equipe de Hsiou descreveu três novas
espécies de roedores do Mioceno, todas
aparentadas da atual pacarana.
Segundo Annie Hsiou, só a combinação de um ambiente adequado e da diversidade de animais permitiria a existência de variedade tão grande de crocodilianos. “Em termos simples”, completa
Cozzuol, “naquele período havia ali muita comida disponível, de todos os tamanhos possíveis”. n
Ricardo Zorzetto
Projeto
Os Squamata (Reptilia, Lepidosauria) do Cretáceo e
Terciário (Paleógeno/Neógeno) das bacias Bauru, Aiuruoca e Acre: Sistemática, evolução e paleoambientes (nº
11/14080-0); Programa Jovem Pesquisador; Pesquisadora
responsável Annie Schmaltz Hsiou (USP-RP); Investimento R$ 733.129,66 (para todo o projeto).

Artigo científico
SOUZA-FILHO, J. P. et al. A new caimanine (Crodcodylia,
Alligatoroidea) species from the Solimões Formation
of Brazil and the phylogeny of Caimaninae. Journal of
Vertebrate Paleontology. 29 jan. 2019.
Os demais artigos mencionados estão listados na versão
on-line.
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Microrganismos

do sabor
Estudo determina quais bactérias influenciam as
características de 11 tipos de queijo artesanal do Brasil

O

s queijos artesanais são produtos vivos. Por não passar pelo processo de
pasteurização adotado na fabricação
dos queijos em escala industrial, o leite
cru, matéria-prima desses alimentos regionais,
contém combinações únicas de diversas espécies
de bactérias. As variações de gosto, consistência
e aroma dos queijos decorrem das características
do leite (que pode ser de vaca, cabra, ovelha ou
búfala) e de diferentes técnicas de produção, com
a contribuição de bactérias láticas que produzem
ácidos e outras substâncias. É assim em qualquer lugar onde são fabricados esses produtos
artesanais, resultantes do processo de fermentação natural do leite, sem o auxílio de aditivos
externos. Um trabalho recente determinou a
diversidade de bactérias láticas presentes em 11
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tipos de queijos artesanais brasileiros, como o
coalho, do Nordeste, o Canastra, de Minas Gerais,
e o colonial, do Sul.
Pesquisadores da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e da Universidade de Nápoles Federico II, da Itália, analisaram 578 amostras
de queijos de cinco regiões do Brasil e encontraram 24 gêneros de bactérias, entre os quais predominaram Streptococcus, Leuconostoc, Lactococcus
e Lactobacillus. Por meio do sequenciamento de
DNA, identificaram 15 espécies de Lactobacillus,
grupo de bactérias que produz substâncias associadas ao gosto, textura e aroma peculiares dos
queijos. O estudo foi publicado em 26 de dezembro de 2018 na revista Food Microbiology.
“As combinações e proporções únicas de várias
espécies de bactérias láticas podem ser usadas

léo ramos chaves

Carlos Fioravanti

O Serrano, queijo
de sabor intenso,
é produzido de
acordo com uma
receita tradicional
dos imigrantes da
região Sul

para reforçar a identidade dos queijos artesanais,
ao lado da região em que são produzidos e dos
métodos de fabricação”, diz o químico Anderson
de Souza Sant’Ana, da Faculdade de Engenharia
de Alimentos (FEA) da Unicamp, um dos autores
do estudo e coordenador de um trabalho sobre
queijos artesanais iniciado em 2013. Durante seu
doutorado, a zootecnista Bruna Akie Kamimura,
principal autora do estudo publicado na Food
Microbiology, trabalhou em uma das vertentes
da pesquisa, a análise da diversidade de microrganismos encontrados nos produtos.
Kamimura coletou amostras de queijos artesanais em mercados, feiras, cooperativas e produtores de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e
Mato Grosso do Sul e complementou a coleta com
produtos de outras partes do Brasil, enviados por
colegas da própria Unicamp e de outras instituições. Em seguida, analisou as amostras ainda no
Brasil, antes de passar um ano na Universidade
de Nápoles, onde diferenciou geneticamente as
bactérias de cada tipo de queijo.
Com métodos de produção semelhantes, os
cinco tipos de queijos artesanais de Minas Gerais, o principal estado produtor, apresentaram
diferenças no grupo de bactérias láticas do chamado pingo, soro remanescente da fabricação
de queijo que é adicionado ao leite coletado no
dia seguinte, matéria-prima para a produção de
um novo lote do produto. As características como a casca espessa e a massa branca do queijo
tipo Serro, produzido na serra do Espinhaço,
nordeste mineiro, devem-se em parte ao predomínio de bactérias dos gêneros Streptococcus
pESQUISA FAPESP 276 z 53

Por que os queijos são diferentes
A identidade de cada tipo decorre da matéria-prima, do método de produção e das bactérias do leite
e do ambiente. As porcentagens se referem à proporção dos gêneros de bactérias predominantes,
em relação ao total desses microrganismos encontrados nas amostras analisadas
* Estados em que os queijos são produzidos

PA*

CE, RN, PB, SE*

Marajó
Produzido na Ilha
de Marajó com leite
de búfalas, tem uma
coloração branca e
textura cremosa
e macia, com sabor
ácido e salgado

MS*
Coalho

Manteiga

SC, RS*

Caipira

Colonial

Serrano

Obtido pela
coagulação do leite
bovino, com adição
de manteiga de
garrafa. Sua massa é
amarelada e o sabor
ligeiramente ácido

Feito com coalho
ou outras enzimas
coagulantes, é um
queijo semiduro,
elástico, com sabor
suave e odor
levemente ácido

Originado do
leite cru bovino
de raças de corte,
tem uma
consistência firme
e massa uniforme

Fabricado com leite
bovino, tem sabor
levemente ácido e
picante, massa
amarelada e macia
e consistência
semidura

Elaborado a partir
de leite de raças de
corte ou mistas,
de massa semidura
e coloração
amarelada, tem
um sabor intenso

Lactococcus
9%

Leuconostoc
34%

Leuconostoc
19%

Lactococcus
31%

Lactococcus
51%

Lactococcus
46%

Streptococcus
22%

Lactobacillus
20%

Lactobacillus
14%

Lactobacillus
10%

Lactobacillus
15%

Leuconostoc
16%

MG*
Cerrado
Composto de leite
cru bovino, é um
queijo semiduro,
branco-amarelado
e compacto

Lactococcus
26%

Araxá

Canastra

De consistência
semidura ou
macia, apresenta
coloração
branco-creme,
sabor e odor ácido

De consistência
semidura e compacta,
branco-amarelado
e sabor ligeiramente
ácido, é mais denso
e picante quanto
mais maturado

Lactococcus
73%

Streptococcus
47%

Campo das
Vertentes

Serro

De casca
amarelo-palha
e consistência
semidura, tem sabor
levemente ácido

Branco-amarelado
e ligeiramente ácido,
apresenta textura
compacta e
consistência
semidura

Lactococcus
46%

Lactococcus
65%

Lactococcus
29%

Lactobacillus
17%

Lactobacillus
10%

Streptococcus
42%
Fonte KAMIMURA, B. A. et al.
Food Microbiology. 2019

Serrano
Campo das Vertentes
Caipira

Serro
Coalho

Marajó

léo ramos chaves

Canastra

(42%) e Lactococcus (29%). Outros dois
grupos de bactérias, Lactococcus (46%)
e Lactobacillus (17%), atuando conjuntamente com variáveis ambientais, ajudam a definir o gosto mais
suave ou mais ácido, de acordo
com o tempo de maturação, do
Canastra, uma especialidade
da região serrana do sudoeste
mineiro (ver quadro).
“As bactérias láticas são o
coração dos queijos artesanais”, diz Júnio Cesar De Paula, pesquisador do Instituto de
Laticínios Cândido Tostes da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), em
Juiz de Fora, Minas Gerais, que não
participou do estudo com os 11 queijos
artesanais. “Elas promovem a fermentação da lactose, a produção de ácido
lático e de substâncias que controlam a
contaminação por outros microrganismos. Quanto mais ácido o queijo, menor
o risco de contaminação.” As bactérias
láticas geralmente morrem durante a
maturação do queijo, embora algumas
permaneçam por mais algum tempo no
produto final, sem oferecer nenhum risco para os consumidores.

fotos 1 STEVE GSCHMEISSNER / SCIENCE PHOTO LIBRARY 2 DENNIS KUNKEL MICROSCOPY / SCIENCE PHOTO LIBRARY

DEFEITOS NA CASCA E NO GOSTO

Os queijos artesanais são produzidos
por pequenos produtores rurais de acordo com receitas tradicionais. No Brasil,
estão sujeitos apenas à fiscalização sanitária de órgãos estaduais, mas não ao
controle federal, o que permite a venda
interestadual. Não há estatísticas precisas, mas estima-se que sejam produzidas cerca de 200 mil toneladas desse
tipo de queijo por ano no país. Esse total
equivale a quase 20% do 1,1 milhão de
toneladas de queijos fabricados anualmente de forma industrial, segundo a
Associação Brasileira das Indústrias de
Queijo (Abiq). O Brasil é o oitavo maior
produtor mundial de queijos industrializados, em um mercado liderado pelos
Estados Unidos, com 5 milhões de toneladas por ano, Alemanha, com 2 milhões,
e França, com 1,8 milhão.
Segundo De Paula, produzir queijos
com leite cru é um desafio contínuo, diferente da fabricação em larga escala que
usa uma matéria-prima mais homogênea. Utilizada nas grandes indústrias,
a pasteurização elimina não só agentes
causadores de doenças, mas também as

1

2

Lactococcus (à esq.)
e Leuconostoc
(acima), dois gêneros
de bactérias
predominantes em
queijos artesanais
brasileiros

bactérias originais do leite, que, depois,
são substituídas por linhagens padronizadas de microrganismos, resultando em
produtos com gostos, aromas e textura
mais uniformes. “Cada dia o leite cru, o
clima e as condições de produção do queijo artesanal são diferentes”, diz De Paula.
Como o risco de contaminação por
microrganismos causadores de doenças
é constante, “o mapeamento microbiano
de queijos também é útil para detectar
microrganismos deteriorantes ou patogênicos que afetam negativamente a
qualidade do produto”, observa Danilo
Ercolini, pesquisador da Universidade
de Nápoles que trabalhou com a equipe
da Unicamp. “As condições de ordenha
do leite e de produção dos queijos ainda
variam muito no Brasil, mas em geral
melhoraram”, diz De Paula. A ocorrência de bactérias patogênicas, como as do
gênero Salmonella e Listeria monocytogenes, tornaram-se raras nos queijos, embora a contaminação por Staphylococcus
aureus e por coliformes ainda preocupe,
segundo o pesquisador da Epamig.
Mesmo quando o leite cru está isento
de microrganismos patogênicos, a produção artesanal de queijo no Brasil tem
de enfrentar outros tipos de problemas.
Depois de percorrer 24 propriedades na
serra da Canastra entre dezembro de 2016
e janeiro de 2017, a engenheira de alimentos Denise Sobral e outros pesquisadores
da Epamig verificaram que os produtores ainda se inquietam com a variação
na casca – eventualmente grossa, trinca-

da, com manchas escuras ou brancas – e
com o gosto indesejado – às vezes ácido,
azedo ou amargo – dos queijos. Tais inconsistências são resultado de desajustes
na fabricação e maturação do produto.
De acordo com estudo publicado por
esses pesquisadores na edição de julho-setembro de 2017 da Revista do Instituto
de Laticínios Cândido Tostes, da própria Epamig, apenas 4 dos 24 produtores
seguiam o período mínimo de maturação, de 22 dias, exigido pela legislação
estadual para tornar os produtos seguros para consumo. A maioria vendia os
queijos ainda frescos. Apenas quando o
produto se destinava a algum concurso,
deixava os queijos maturarem por cerca de 15 dias. “Os produtores preferem
vender logo os queijos porque muitos
defeitos de consistência, no gosto ou na
casca aparecem durante a maturação”,
comenta De Paula. n

Projeto
Uma abordagem metagenômica e de modelagem preditiva para o estudo da ecologia microbiana e segurança microbiológica de queijos artesanais brasileiros
(nº 13/20456-9); Modalidade Bolsa de doutorado;
Pesquisador responsável Anderson de Souza Sant’Ana
(Unicamp); Bolsista Bruna Akie Kamimura Nascimento;
Investimento R$ 170.454,23.

Artigos científicos
KAMIMURA, B. A. et al. Large-scale mapping of microbial
diversity in artisanal Brazilian cheeses. Food Microbiology. v. 80, p. 40-49. jun. 2019.
SOBRAL, D. et al. Principais defeitos de queijos minas
artesanais fabricados na região da Canastra. Revista
do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. v. 72, n. 3,
p. 174-83. 2017.
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Um mundo
na periferia
do Sistema Solar
Astrônomos reúnem mais evidências de que haveria
outro planeta depois de Netuno

N

o dia 1º de janeiro de 2019, as equipes
de plantão da Nasa, a agência espacial
norte-americana, festejaram a chegada
não apenas do Ano-Novo, mas também
de algo que aguardavam com apreensão: as primeiras imagens do asteroide 2014 MU69, também
chamado de Ultima Thule, um corpo celestial
com 33 quilômetros (km) de comprimento, 16 km
de largura e duas esferas que lhe dão um formato
aproximado de um amendoim. O Ultima Thule,
que em latim significa o lugar mais distante do
mundo conhecido, encontra-se a 6,5 bilhões de
km da Terra e 1 bilhão de km além de Plutão, hoje
rebaixado à condição de planeta anão, categoria
que abrange os corpos menores que os planetas
e têm luas com massa de valor muito próximo.
Objeto mais distante sobrevoado por uma sonda, a New Horizons, que saiu da Terra em janeiro
de 2006, o Ultima Thule orbita uma região escura, gelada e tão afastada que as imagens demoram 10 horas para chegar à Terra. Conhecida
como cinturão de Kuiper, essa zona periférica é
formada por milhares de asteroides e planetas
anões, remanescentes da época de formação do
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Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos. Para além
do cinturão, segundo alguns astrofísicos, deve
estar o intrigante – e ainda hipotético – Planeta
Nove, que não poderia ser observado pelos atuais
telescópios por refletir muito pouca luz do Sol.
Ele é assim chamado porque seria o nono planeta
do Sistema Solar, candidato ao lugar que Plutão
ostentou até 2006. Por enquanto, sua existência
pode ser delineada apenas por evidências indiretas: as órbitas alinhadas de cerca de uma dezena
dos aproximadamente 3 mil integrantes rochosos
já identificados do cinturão de Kuiper, chamados
de objetos transnetunianos (TNOs). Constituídos pelo mesmo material que formou a Terra e
os outros planetas do Sistema Solar, esses blocos
de rocha e gelo podem demorar até 4 mil anos
para completar a volta ao redor do Sol.
“A melhor forma de explicar as órbitas alinhadas
dos TNOs é a perturbação gravitacional causada
por um planeta distante”, diz o astrônomo Rodney Gomes, pesquisador do Observatório Nacional (ON), do Rio de Janeiro. Ele participa desde
2003 do esforço internacional de busca do Planeta
Nove, cujo nome oficial somente poderá ser dado

imagens 1 freepik 2 nasa  3 Caltech/R. Hurt (IPAC) infográfico ana paula campos

Carlos Fioravanti

Na trilha do Planeta Nove
Um corpo esférico de grande porte quase do
tamanho de Netuno poderia ocupar a região
após o cinturão de Kuiper, na borda do Sistema
Solar. Como dificilmente poderia ser visto pelos
telescópios atuais, o hipotético planeta pode
ser investigado somente por evidências
indiretas, como as órbitas anormais de objetos
transnetunianos (TNOs, abaixo, em lilás)

suposta
órbita do
PLANETA
NOVE

Pesquisadores do
Observatório Nacional
argumentam que o
Planeta Nove poderia
explicar as órbitas
incomuns de TNOs. Sua
distância mínima do Sol
seria de 100 vezes a da
Terra ao Sol e a máxima
de 1.300 vezes. A volta
completa ao redor do Sol
demoraria de 18.520 a
58 mil anos

SOL
Órbitas de
Objetos
transnetunianos

órbita de
netuno

BEM MAIOR
QUE A TERRA
O Planeta Nove teria
uma massa de 10 a 20
vezes a da Terra, com
um raio 3,7 vezes
maior. Como Netuno,
teria uma temperatura
média estimada em
220o Celsius negativos

2

12.742 km
3

Terra

47.145 km
Planeta Nove

1

Fontes Caltech, Universidade de Bern, Space.com (adaptado). Cáceres, J. e Gomes, R. The Astronomical Journal. 2019
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Mercúrio
Vênus

cinturão
de
asteroides

Terra

se um dia a Sociedade Internacional de
Astronomia avalizar sua existência. O
hipotético planeta poderia resolver um
problema: as órbitas dos TNOs que se destacam no cinturão de Kuiper não podem
ser explicadas apenas por meio da atração
gravitacional de Netuno, o oitavo e último planeta conhecido do Sistema Solar.
Netuno está a uma distância média de
30 unidades astronômicas (ua) do Sol
(uma ua é igual à distância média entre
a Terra e o Sol, equivalente a quase 150
milhões de km). O Planeta Nove poderia ter uma massa próxima à de Netuno,
provavelmente também seria gasoso e
estaria situado muito além. Sua órbita
teria uma inclinação próxima a 30 graus,
diferentemente da dos planetas do Sistema Solar, todas praticamente alinhadas
no plano horizontal.
A física Jéssica Cáceres, estudante de
doutorado, e seu orientador, Gomes, concluíram que, para explicar as órbitas incomuns de TNOs, o Planeta Nove poderia ter um periélio – a distância mínima
do Sol – de 100 ua e o afélio – a distância
máxima – de 1.300 ua, como detalhado
em um artigo de outubro de 2018 na Astronomical Journal. Se a previsão estiver
58 z fevereiro DE 2019

Júpiter

Saturno

Marte

Representação
artística dos planetas
e do cinturão de
Kuiper, na borda do
Sistema Solar

correta, uma volta completa ao redor do
Sol demoraria de 18.520 a 58 mil anos.
Essa proposta diverge da mais aceita,
apresentada em 2016, também na Astronomical Journal, por três astrônomos do
Instituto de Tecnologia da Califórnia,
Elizabeth Bailey, Konstantin Batygin e
Michael Brown. Segundo eles, a órbita
do Planeta Nove poderia variar de 200 ua
a 1.500 ua. Ainda não há consenso sobre
qual abordagem seria mais precisa, mas
os pesquisadores do ON argumentam que,
mesmo com um periélio menor, o Planeta
Nove poderia manter intactos os outros
corpos rochosos do cinturão de Kuiper.
Gomes fez as primeiras simulações da
órbita do hipotético planeta em 2005 e
2006 com John Matese, da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, e
Jack Lissauer, da Nasa. Em 2015, com
Jean Soares Choucair, atualmente na

Urano

Netuno

cinturão
de Kuiper

Universidade Federal de Minas Gerais,
e Ramon Brasser, do Instituto de Tecnologia de Tóquio, ele examinou a influência do Planeta Nove em centauros,
TNOs cujo periélio se encontra antes de
Netuno. “Nosso modelo matemático explicava alguns fenômenos, como a órbita
dos centauros distantes, mas interferia
nos centauros mais próximos, o que não
era desejável”, conta Gomes.
Não se sabe de que forma o hipotético
Planeta Nove teria surgido. Poderia ter
surgido em uma região mais próxima
do Sol e ter sido repelido por Júpiter e
outros planetas gigantes em direção ao
final do sistema solar; se desgarrado da
órbita de outra estrela que passou perto do Sol e sido capturado pelo Sistema
Solar; ou, algo menos provável, ter se
formado onde supostamente está.
A despeito da busca de evidências do
Planeta Nove, há quem considere sua
existência perfeitamente dispensável para explicar as órbitas anormais dos TNOs.
Em um artigo publicado na International
Journal of Astrophysics and Space Science em fevereiro de 2018, Robert Brown e
Scott R. Dahlke, da Academia da Força
Aérea dos Estados Unidos, argumenta-

Identificado em 2017,
Haumea é o
primeiro planeta
anão a ter um anel

2

ram que a maioria dos TNOs, incluindo os de órbitas incomuns, poderia ter
ocupado as órbitas atuais há poucos milhões de anos, após terem escapado da
atração gravitacional de Netuno. Por sua
vez, Antranik Sefilian, da Universidade
de Cambridge, no Reino Unido, e Jihad
Touma, da Universidade Americana de
Beirute, propuseram um disco formado
por pequenos corpos gelados, com uma
massa combinada equivalente a 10 vezes
à da Terra. A atração gravitacional do hipotético disco poderia explicar as órbitas
alinhadas dos TNOs, como detalhado em
um artigo publicado em 21 de janeiro no
Astrophysical Journal.

fotos 1 PBS LearningMedia 2 IAA-CSIC / UHU
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Se confirmada, a descoberta do Planeta
Nove será como a de Netuno, primeiro planeta cuja existência foi proposta,
a partir de desvios na órbita de outro
corpo celeste (no caso, Urano), antes de
ser observada. De todo modo, não seria
fácil avistá-lo com os atuais meios de
observação. “A área a ser esquadrinhada
em busca do Planeta Nove é muito distante, escura e ampla para ser rastreada
pelos atuais telescópios”, diz o astrônomo Márcio Maia, do ON. “É como se ele
percorresse uma rodovia com muitas faixas. Não sabemos em qual faixa poderá
passar nem quando.”
Com outros pesquisadores do Rio e de
São Paulo, Maia participa do Dark Energy

A sonda New
Horizons deve
continuar
pelo menos até
2021 na até
agora pouco
acessível região
além de Netuno

Survey (DES), levantamento internacional que mapeia as estruturas visíveis do
Universo, como galáxias e estrelas, em
busca da energia escura, e tem ajudado
a descobrir TNOs (ver Pesquisa FAPESP
nº 265). Com base em 4,2 milhões de imagens do DES, dois astrônomos do ON, Júlio Camargo e o estudante de doutorado
Martin Banda-Huarca, recalcularam as
órbitas de 202 TNOs e centauros, dos
quais 63 foram descobertos pelo DES.
Detalhado em um artigo aceito para publicação no Astronomical Journal, esse

trabalho contou com o apoio do Laboratório Interinstitucional de e-Astronomia
(LIneA), do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) do e-Universo.
Em 2017, uma equipe brasileira coordenada por Roberto Vieira Martins, também do ON, participou da descoberta de
anéis ao redor de Haumea, um dos cinco
planetas anões conhecidos (os outros
são Ceres, Plutão, Eris e Makemake).
Diferentemente de Plutão, Haumea provavelmente não tem atmosfera. Ele demora 284 anos para completar uma volta
em torno do Sol e possui um período de
rotação de cerca de quatro horas, mais
rápido do que qualquer outro corpo conhecido do Sistema Solar com mais de
100 km de diâmetro. Sua velocidade de
rotação faz com que ele mantenha uma
forma similar à de uma bola de futebol
americano. Haumea é o primeiro planeta anão e o primeiro TNO em torno do
qual se descobriu um anel, com cerca
de 70 km de largura e 2.200 km de raio.
O grupo brasileiro participou dos cálculos de previsão da passagem do planeta anão em frente a uma estrela e da
interpretação de dados coletados durante a observação, com equipes de outros
países; quando pode ser visto da Terra,
o fenômeno de ocultação estelar serve
para melhorar os cálculos sobre a órbita
e determinar as dimensões de objetos
celestes sem luz própria. O grupo liderado por José Luis Ortiz, do Instituto de
Astrofísica de Andaluzia, da Espanha,
acompanhou o fenômeno por meio de 12
telescópios europeus. Por ano, segundo
Camargo, tem-se conseguido observar de
três a 10 eventos desse tipo, que ajudam a
conhecer melhor o espaço além de Netuno. “Por causa da dificuldade de acesso”,
diz Maia, “essa era uma região esquecida
do Sistema Solar”. A New Horizons deve
continuar por lá pelo menos até 2021. n

Artigo científico
CÁCERES, J. e GOMES, R. The influence of Planet Nine on
the orbits of distant TNOs: The case for a low-perihelion
Planet. Astronomical Journal. v. 156, n. 4. On-line.
Os demais artigos mencionados estão listados na versão
on-line.
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tecnologia

ENGENHARIA y

O avanço da

impressão 3D
Aplicações na área da saúde e na indústria
impulsionam crescimento de 25% ao ano dessa
técnica de manufatura aditiva
Domingos Zaparolli

P

róteses médicas e dentárias personalizadas,
peças automotivas e aeroespaciais complexas, moldes e bens de consumo customizados ou de baixo volume, como unidades de
reposição para equipamentos fora de linha. São cada
vez mais amplas as aplicações da manufatura aditiva,
também conhecida como impressão tridimensional
(3D), tecnologia desenvolvida nos anos 1980 com o
objetivo de produzir protótipos tridimensionais de
produtos de uma forma rápida. Dados da consultoria
norte-americana Wohlers Associates revelam que entre
2013 e 2017 a receita financeira gerada por meio de manufatura aditiva apresentou um crescimento anual de
25%, totalizando US$ 7,3 bilhões em 2017. Nos próximos
anos, avalia a consultoria, o ritmo de expansão desse
sistema produtivo, destinado a alguns segmentos de
mercado, irá se acelerar ainda mais, devendo proporcionar US$ 20 bilhões em negócios em 2021.
Eduardo Zancul, professor de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (Poli-USP), explica que a manufatura aditiva se
caracteriza pelo emprego de equipamentos – as chamadas impressoras 3D – capazes de fabricar objetos
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por meio da adição de material, camada por camada,
a partir de um modelo digital tridimensional, usualmente obtido por meio do emprego de um sistema de
desenho assistido por computador (CAD, do termo
em inglês computer aided design).
O conceito é o oposto da produção por métodos tradicionais, como a usinagem, em que a peça é fabricada
a partir da remoção de material, metálico ou não, pela
ação de máquinas-ferramentas como tornos e fresadoras. “Há economia de insumos e redução de resíduos,
uma vez que a matéria-prima é depositada conforme a
necessidade definida no modelo programado”, afirma
o pesquisador, destacando que existem hoje várias tecnologias de impressão 3D (ver infográfico na página 63).
Independentemente da técnica, a produção é automatizada e a supervisão humana é necessária apenas
para a provisão de insumos. Entre os principais materiais usados estão plásticos moldados a altas temperaturas (termoplásticos), resinas, pós metálicos e
pasta cerâmica. As impressoras têm porte variado, a
partir do tamanho de um forno de microondas, e seu
preço varia muito. No portfólio da fabricante norte-americana de impressoras Stratasys, uma das líderes

léo ramos chaves

Detalhe de cabeçotes
de impressora
finalizando a produção
de um cubo moldado
com polímero
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globais, a mais barata custa US$ 5 mil (cerca de
R$ 18,5 mil) e a mais cara US$ 500 mil (R$ 1,85
milhão), sem os impostos.
Para Jorge Vicente Lopes da Silva, diretor do
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, de Campinas (SP), a manufatura aditiva não
é nem será um substituto para a produção tradicional na maioria das indústrias, mas uma solução
para nichos de mercado. O avanço da tecnologia,
segundo ele, é irreversível. “Em cada nova aplicação em que a impressão 3D se mostra competitiva,
a migração do usuário é definitiva”, ressalta Silva.
“A manufatura aditiva responde hoje por cerca
de 0,05% da produção industrial global. Não vai
levar muito tempo para chegar a 5%, o que será
uma revolução na manufatura mundial”, prevê.
VANTAGENS DO MÉTODO

Uma das principais vantagens da manufatura por
adição de material é que ela dá mais liberdade
aos projetistas, que não precisam desenvolver
peças conforme as limitações de movimento de
máquinas-ferramentas, empregadas nos processos convencionais de usinagem. Além disso,
a tecnologia viabiliza a produção de peças com
geometria complexa e também ocas, portanto
mais leves, e, ainda, a consolidação de componentes em uma peça única.
Nos Estados Unidos, a GE Aviation, do grupo
General Electric, empregou a tecnologia para
combinar 900 peças de um motor de helicóptero em apenas 14 e, segundo comunicado de imprensa da companhia, as peças impressas ficaram
40% mais leves e 60% mais baratas. A também
norte-americana General Motors (GM) usou a
impressão 3D para consolidar oito componentes
de um suporte de banco de automóvel em uma
única peça, 40% mais leve e 20% mais resistente.
Outra característica da manufatura aditiva,
segundo Zancul, é que ela viabiliza em muitas
situações a produção em baixa escala. O custo
unitário de fabricação é quase o mesmo para produzir uma peça ou milhares de unidades. Assim,
um desafio para a indústria é determinar o volume
de produção que é mais econômico produzir em
manufatura aditiva ou por um sistema tradicional,
pelo qual a produção em escala dilui os custos e
proporciona redução do valor unitário.
Anderson Soares, gerente para o Brasil da
Stratasys, diz que a empresa faz um estudo detalhado do processo produtivo de seus potenciais
clientes para garantir que haverá ganho econômico significativo. “Normalmente, produções
inferiores a 2 mil peças mensais costumam ser
vantajosas em 3D”, diz. “A redução de custos
nesse patamar produtivo pode chegar a 60%.”
Além da Stratasys, outras grandes fabricantes
de impressoras 3D são a britânica Renishaw e
as norte-americanas GE Additive e 3D Systems.
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entenda a
manufatura aditiva
Saiba como funcionam as impressoras 3D

1
DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA
Toda peça precisa ter a sua
estrutura definida por um modelo
(software). Pode-se empregar
inúmeros programas de modelagem
3D, além de aparelhos de
engenharia reversa, como scanners

2
CONVERSÃO PARA STL
O formato de arquivo aceito
na maioria das impressoras é o
STL (surface tessellation
language), que descreve a
geometria de superfície de um
objeto em três dimensões

3
tranSferência para A IMPRESSORA
Nessa etapa, é comum ocorrerem
ajustes para corrigir posicionamento,
tamanho ou orientação da peça no
arquivo. Também pode ser necessário
estabelecer parâmetros na impressora,
tais como espessura, diâmetro e altura
das camadas da matéria-prima

4
PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL
A confecção é automatizada.
Só há necessidade de intervenção
humana para garantir o
suprimento de materiais,
a descarga da máquina e a
correção de problemas

5
PÓS-PROCESSAMENTO
Após a produção, são retiradas as
estruturas de suporte utilizadas
durante a impressão e a peça é
limpa. Retoques finais, como pintura
e tratamento de superfície, são
feitos manualmente, conferindo
qualidade estética à peça
Fonte Eduardo Zancul/Poli-USP

técnicas mais comuns

foto cti renato archer infográfico ana paula campos ilustraçãO bruno algarve

Cada um dos métodos abaixo usualmente demanda uma máquina diferente,
já que não existe uma impressora universal que opere com todo tipo de matéria-prima

Estereolitografia (SLA)

Sinterização seletiva a laser (SLS)

Deposição de material fundido (FDM)

Tecnologia pioneira que emprega
feixes de luz ultravioleta para
o endurecimento de uma resina
líquida, dando a forma final ao
objeto tridimensional desejado

Emprega laser para a sinterização
(aglutinação de partículas sólidas por
aquecimento) seletiva de um pó
metálico, polimérico ou cerâmico,
formando as camadas do objeto final

Filamentos de uma resina termoplástica são
extrudados (processo de conformação mecânica
de um material por meio da passagem por um
orifício) a altas temperaturas e depositados
conforme a geometria programada

Um fator relevante de economia, alega Soares,
é que a manufatura aditiva dispensa a produção
de ferramentas como estampos e moldes de injeção de plástico e alumínio – itens que não custam
menos de R$ 20 mil, mas podem chegar à casa
do milhão de reais e que precisam ser trocados
conforme desgaste. A técnica também gera agilidade. No sistema tradicional, cada filial de uma
companhia precisa ter seu próprio molde de uma
nova peça antes que ela possa ser reproduzida.
Com a impressão 3D, a matriz encaminha via
internet o software com o design aprovado que
poderá ser impresso simultânea e imediatamente
em várias localidades.
A unidade brasileira da ThyssenKrupp Elevadores emprega impressão 3D para produzir modelos de painéis de botões de elevador e peças
de reposição de produtos que já saíram de linha,
reduzindo o custo de manutenção e modernização de equipamentos antigos. A companhia também usa a tecnologia para reduzir o tempo para
o lançamento de novos produtos. Os desenhos
das inovações são enviados por meio de arquivo
eletrônico às filiais na América Latina para a impressão local em 3D de moldes das novas peças.
O Instituto de Estudos Avançados (IEAv), unidade de pesquisa do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira (FAB), usa a impressão 3D na produção de
um motor aeronáutico hipersônico, conhecido
como scramjet (supersonic combustion ramjet),
com a finalidade de reduzir custos. São feitas em
manufatura aditiva o estágio de compressão, que
captura o ar atmosférico para o combustor (peça
do motor onde ocorre a combustão), o próprio
combustor e a tubeira de aceleração dos produtos

da combustão. A previsão é de que o scramjet seja
testado em 2020 (ver Pesquisa FAPESP no 275).
O CTI Renato Archer é um dos maiores difusores da impressão 3D no Brasil e também um
dos pioneiros no país, com a criação de um laboratório com esse propósito em 1996. No ano
seguinte, importou a primeira impressora 3D a
entrar em atividade no país. Hoje, tem um Núcleo
de Tecnologias Tridimensionais (NT3D) onde são
executados três programas de pesquisa, desenvolvimento e aplicação da manufatura aditiva,
um voltado para a indústria, outro para medicina e saúde e o terceiro para pesquisa científica.
Mais de mil empresas nacionais de diferentes
portes e setores de atividades realizaram seus
primeiros desenvolvimentos de protótipos e pro-

Peças metálicas
impressas no CTI
Renato Archer
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Técnico da
Stratasys confere
acabamento
de cubo polimérico
fabricado em
impressora 3D
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estampos, mas com acabamento superior, uma
característica do processo de usinagem.” Uma
primeira versão do equipamento foi lançada pela
Romi em 2017, com dois cabeçotes, um de manufatura aditiva e outro de usinagem, operando lado
a lado. Agora os pesquisadores trabalham numa
segunda geração da máquina, com um cabeçote
intercambiável, que fará as duas tarefas.
BIOENGENHARIA

A área da saúde também tem se beneficiado com
os avanços da manufatura aditiva. Impressoras
3D são empregadas na produção de biomodelos
que auxiliam o planejamento de cirurgias complexas, na confecção de ferramentas e próteses
e órteses personalizadas e até na biofabricação
de tecidos humanos. “Hoje já é possível produzir
tecidos humanos para realizar testes de novos medicamentos e cosméticos”, afirma Lopes da Silva.
Um aspecto fundamental para a impressão 3D
na saúde é o desenvolvimento de modelos digitais
precisos. O CTI Renato Archer tornou-se referência na tarefa ao criar o InVesalius, o primeiro
software de código aberto no mundo que executa
a reconstrução de imagens oriundas de aparelhos
de tomografia computadorizada ou ressonância
magnética, e faz a integração com as impressoras 3D. O InVesalius tem usuários em 155 países.
No Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara, um
grupo coordenado pelo professor Antonio Carlos
Guastaldi utiliza o InVesalius em um projeto de
produção em manufatura aditiva de tecidos ósseos. O objetivo é produzir um scaffold (andaime,
em inglês) de osso sintético, analisar o impac-
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dutos com base em impressão 3D com o apoio do
NT3D. “Em nossos equipamentos imprimimos
para a Petrobras estruturas que imitam a rocha
do pré-sal para estudar o fluxo do líquido em
matéria porosa”, lembra o diretor Lopes da Silva.
Um desenvolvimento atual é um sistema híbrido, que une manufatura aditiva em metal e a
usinagem tradicional em um só equipamento. O
projeto de pesquisa, apoiado pela FAPESP, é resultado de uma parceria entre CTI Renato Archer,
IEAv, Escola de Engenharia de São Carlos da USP
(EESC-USP), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e a indústria de equipamentos Romi,
de Santa Bárbara d’Oeste, no interior paulista.
Reginaldo Coelho, coordenador do projeto e
professor de engenharia de produção da EESC-USP, informa que há atualmente equipamentos
no mercado usando dois processos de impressão
3D para metais. Um deles é o Powder Bed Fusion
(PBF), que faz a fusão de camadas sequenciais de
um leito metálico com uso de feixe de laser, e o
outro é o Direct Energy Deposition (DED), que
usa simultaneamente laser e pó metálico, injetado
em uma poça de metal fundido, sobre a superfície
de uma peça. Durante a impressão, o pó metálico
é fundido, deposita-se em camadas, resfria-se e
solidifica-se, originando a peça metálica. “Como
essas peças ainda não têm o acabamento adequado para aplicações de alto desempenho, passam
depois por um processo de usinagem”, explica.
“O equipamento híbrido, produzido em parceria com a Romi, permitirá unir as vantagens dos
dois sistemas, ou seja, a produção de peças com
geometrias complexas, dispensando moldes e

to da esterilização na peça e sua interação com
as células humanas. Os scaffolds são estruturas
tridimensionais implantadas no organismo a ser
regenerado. Sua principal função é dar suporte
mecânico e físico-químico para o desenvolvimento de um novo tecido.
Como explica Guastaldi, o scaffold impresso em
3D, a partir de imagens de tomografia computadorizada e ressonância magnética, usa um polímero
bioabsorvível que tem a função de suportar fosfato
de cálcio, elemento necessário para a regeneração
do tecido ósseo. A técnica de regeneração mais
usual hoje prevê o uso de osso autógeno, proveniente da própria pessoa. No entanto, a disponibilidade do material autógeno é pequena. Ele precisa
ser retirado da mandíbula ou do ilíaco, exigindo
duas cirurgias, uma para colher o material e outra para implantá-lo. “A impressão 3D permite a
produção de um scaffold de tamanho preciso, com
baixo risco de rejeição pelo organismo, e reduz os
procedimentos cirúrgicos para apenas um”, conta.
No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto
(SP), a impressão 3D teve papel fundamental no
treinamento da equipe liderada pelo neurocirurgião Hélio Rubens Machado e no planejamento
de cada etapa da operação que separou as irmãs
siamesas Maria Ysabelle e Maria Ysadora, de 2
anos, unidas pelo crânio. O processo exigiu cinco procedimentos cirúrgicos, realizados entre
fevereiro e outubro de 2018. O Departamento
de Física da USP de Ribeirão Preto e a startup
Gphantom, incubada no Supera Parque de Inovação e Tecnologia, na mesma cidade, desenvolveram por meio de manufatura aditiva modelos
tridimensionais com propriedades físicas e mor-

Molde tridimensional
do crânio de irmãs
siamesas feito a
partir de imagens
de ressonância
magnética e
tomografia
computadorizada

Selim para
bicicleta impresso
com dois tipos
diferentes de
resina por
manufatura
aditiva
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fológicas equivalentes às de tecidos biológicos,
permitindo à equipe simular cada uma das etapas, reduzindo riscos no corte e reestruturação
craniana. “Foi a primeira vez no Brasil que esse
procedimento de separação foi realizado, e nós
pudemos simular em detalhes cada etapa cirúrgica”, relata Adilton Carneiro, coordenador do
Grupo de Inovação em Instrumentação Médica
e Ultrassom do Departamento de Física da USP.
Segundo Carneiro, que também é diretor-presidente da Fundação Instituto Polo Avançado da
Saúde (Fipase), gestora do Supera Parque, um
molde tradicional da cabeça das irmãs, produzido
em torno mecânico, demandaria por volta de 30
dias e envolveria a intermediação de projetista,
engenheiro e um operador de torno, com custo
na casa de R$ 100 mil. O resultado seria o molde
da área externa do crânio. Cada impressão tridimensional, em material polimérico, custou em
torno de R$ 120 e levou um dia para ser feita com
base na reprodução de imagens precisas, externas
e internas do crânio. A simulação de cada etapa
da operação permitiu detectar antecipadamente
que a pele das meninas precisaria ser expandida
para a cobertura craniana pós-cirúrgica, levando
a equipe a realizar novo planejamento em relação
ao posicionamento e volume de expansores de pele a serem inseridos. As gêmeas, agora separadas,
tiveram alta no fim de 2018. n
Projetos

3

1. Estudo, desenvolvimento e aplicação de processo híbrido: Manufatura aditiva (Ma) + high speed machining/grindind (HSM/G) (no
16/11309-0); Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável
Reginaldo Teixeira Coelho (USP); Investimento R$ 7.285.649,01.
2. Simuladores sintéticos do tecido biológico para treinamento em
procedimentos médicos guiados por ultrassom: Amniocentese (no
17/50185-8); Modalidade Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas
(Pipe); Pesquisador responsável Felipe Wilker Grillo (Gphantom);
Investimento R$ 330.513,11.
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BIOTECNOLOGIA y

Remédio para as

laranjeiras
Tratamento inovador para doenças de cítricos
chega ao mercado por meio de startup concebida
dentro do Instituto Agronômico de Campinas
Suzel Tunes

C

iaCamp – da Ciência ao Campo, o nome da empresa criada
para comercializar um novo
produto destinado ao combate
de doenças de cítricos, é uma síntese de
seu propósito. “Nossa missão é levar ao
agricultor o conhecimento gerado na pesquisa científica”, diz a bióloga Simone
Cristina Picchi, fundadora da startup. A
pesquisadora está aprimorando formulações cujo princípio ativo é uma molécula
antioxidante chamada N-acetilcisteína
(NAC). Análoga ao aminoácido cisteína,
usado na saúde humana como medicamento mucolítico (para desobstrução
de vias respiratórias), essa molécula
mostrou-se eficiente no controle das
três principais doenças bacterianas de
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cítricos no país: a clorose variegada dos
citros (CVC) ou amarelinho, o cancro
cítrico e o greening, também chamado de
HLB (veja box na página 68). O produto
chega ao mercado nesse início de ano.
Criado nos laboratórios do Centro de
Citricultura Sylvio Moreira do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), em Cordeirópolis, no interior paulista, o NAC foi
testado em 2014 para o controle do amarelinho em lavouras da Citrosuco, líder
global na produção de suco de laranja
concentrado, de Matão (SP). Os resultados foram animadores. “Os primeiros
experimentos foram feitos em estágios
avançados da doença. Após duas safras
verificamos uma recuperação parcial das
plantas doentes”, conta Simone.

Segundo a pesquisadora, houve aumento da produtividade, com elevação da
quantidade e do diâmetro dos frutos, inclusive de laranjeiras sadias. Isso porque,
além de atacar a proliferação de bactérias, a substância reduz o estresse oxidativo na planta, elevando sua resistência a
doenças e a agressões de origem ambiental, como calor, radiação ultravioleta e falta ou excesso de água e nutrientes.
Também foram feitos experimentos
no combate ao cancro cítrico. Em estufa,
o uso do produto sozinho ou associado
ao cobre (substância convencionalmente usada no manejo da praga) resultou
na redução de 30% na incidência e 23%
na severidade da doença, ao passo que a
aplicação isolada de cobre levou à dimi-
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Pulverização do
fertilizante Gran Black
contendo a molécula
NAC em plantação
afetada pelo greening
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nuição de 20% e 15%, respectivamente.
Ensaios em campo, em que a molécula
foi testada de forma curativa (quando a
planta já tinha os sintomas da doença),
revelaram que o NAC reduziu em 10%
o cancro cítrico nos laranjais em relação ao cobre.
A empresa já criou duas formulações
do produto, a NACsolution, para pulverização sobre as folhas, e a NACagri, para
aplicação no solo, como fertilizante. Como ambas ainda estão sendo finalizadas,
a startup firmou uma parceria com a fabricante de fertilizantes Amazon Agro
Sciences, de São Carlos (SP), para acelerar a chegada do produto ao mercado. A
Amazon fará a venda monitorada de um
fertilizante líquido contendo a molécula
NAC, chamado Gran Black.
FRUTO DO PROJETO GENOMA

A descoberta de que a molécula antioxidante N-acetilcisteína poderia combater
fitopatógenos é fruto de uma combinação de inspiração com anos de trabalho,
apoiado desde o início pela FAPESP. Tudo começou em 2007, quando a bióloga
Alessandra Alves de Souza, pesquisadora do IAC, tratava do filho gripado com
um expectorante à base de acetilcisteína.
Ela teve a ideia de testar se a substância, indicada para desfazer secreção nas
vias respiratórias, conseguiria romper o
biofilme constituído pela comunidade
de bactérias que infecta o pé de laranja.

Grudadas umas às outras, as bactérias
comportam-se como um organismo único. Na praga do amarelinho, esse biofilme
bacteriano adere ao xilema, tecido vascular responsável pelo transporte de água e
nutrientes da raiz para a copa da planta,
entupindo os vasos condutores.
“Lendo a bula do expectorante constatei que ele agia a partir da desestruturação dos agregados bacterianos, os mesmos que se formavam na Xylella fastidiosa
em citros”, lembra Alessandra. Naquela
época, ela pesquisava as características
biológicas de Xylella e os níveis de resistência do biofilme quando submetido a
compostos antimicrobianos. Antes desse projeto, em seu doutorado, concluído
em 2004, já estudara a patogenicidade da
bactéria e a formação do biofilme.
Como a ideia de usar acetilcisteína para tratar de doença de plantas era inédita,
a cientista decidiu começar a pesquisa
de forma modesta. Propôs uma iniciação
científica com esse foco a Lígia Segatto
Muranaka, aluna do curso de ciências
biológicas da Universidade Estadual
Paulista (Unesp). Os primeiros ensaios
em laboratório, quando a molécula foi
aplicada sobre a bactéria, revelaram-se promissores. O passo seguinte foi a
realização de testes em plantas da estufa
do laboratório, o que ocorreu durante o
mestrado de Lígia, entre 2008 e 2010.
Esses primeiros estudos foram realizados a partir de uma sólida base de co-

Laboratório do
Centro de
Citricultura Sylvio
Moreira: intensa
parceria entre
pesquisadores da
CiaCamp e do IAC

Prejuízo no campo
Greening, cancro cítrico e amarelinho ameaçam a produtividade
da citricultura nacional, que movimenta US$ 14 bilhões por ano
Responsável por 61% da produção

de mudas sadias em ambiente protegido

mundial de suco de laranja, a citricultura

por telas e o uso de inseticidas.

brasileira é afetada por três doenças de

Segundo o Fundo de Defesa da

origem bacteriana. As duas maiores

Citricultura (Fundecitrus), associação

ameaças são o greening, principal praga

de citricultores e indústrias de suco

de cítricos no mundo, que aumentou

do estado de São Paulo, o plantio

8,5% no país entre 2017 e 2018 e afeta

nacional responde por 200 mil empregos

18% das plantas, e o cancro cítrico, que

diretos e indiretos e movimenta

cresceu 35% no período e atinge quase

US$ 14 bilhões por ano. As elevadas

safra 2017-2018, sendo 60% delas

12% das árvores da lavoura paulista

taxas de perda decorrem principalmente

causadas por doenças. “Isso equivale

e do Triângulo e sudoeste mineiro. Já o

da queda prematura de frutos.

a uma perda de 47,4 milhões de caixas

amarelinho, que contaminava 42% dos

Resultados preliminares de estudo feito

de laranja. Com o preço da caixa

pés de laranja em 2009, restringe-se

pelo fitopatologista Franklin Behlau, do

em torno de R$ 20, o prejuízo é de

hoje a 1,3% do parque citrícola, graças a

Fundecitrus, com apoio da FAPESP,

R$ 948 milhões, quase 7% do

medidas de manejo, tais como o plantio

revelam um índice de queda de 17% na

faturamento do setor”, estima Behlau.
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Folhas de
laranjeiras
contaminadas
pela bactéria
causadora do
cancro cítrico

Xylella, como as oliveiras. Quando essas árvores estão com sintomas iniciais
da doença, assegura Alessandra, o NAC
consegue diminuir o avanço da infecção.

fotos  léo ramos chaves

ALTERNATIVA GLOBAL

nhecimentos gerada pelo projeto genoma
de X. fastidiosa, lançado pela FAPESP no
fim dos anos 1990. “O sequenciamento da
Xylella permitiu a identificação de seus
genes e levou à busca de alvos que pudessem ser usados para controle do patógeno”, lembra Alessandra. “Foi, então,
que chegamos aos possíveis alvos sobre
os quais o NAC atuaria na Xylella.”
O momento-chave para que as pesquisas resultassem em um produto comercial
ocorreu em 2010. Naquele ano, Simone
Picchi iniciava um pós-doutorado no Centro de Citricultura do IAC, sob supervisão de Alessandra, para avaliar o uso da
NAC no combate ao cancro cítrico. Em
função dos bons resultados, Alessandra
a incentivou a abrir uma empresa e tentar um financiamento do programa Pipe.
“Como no Brasil ainda é difícil um
produto criado na academia ser comercializado por grandes empresas, montar uma startup seria uma alternativa”,
recorda-se Alessandra. O projeto Pipe
foi aprovado em 2015, e a CiaCamp obteve o licenciamento exclusivo de uma
patente do NAC, relativa ao seu uso na
agricultura, pertencente ao IAC, à Alessandra e a outros membros de sua equipe. Depositada no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) em 2011,
ela foi concedida em 2018.
Durante o desenvolvimento do produto, a CiaCamp usou os laboratórios

Ainda não existe
no mercado um
produto capaz
de eliminar
fitopatógenos
quando já estão
dentro da planta

do IAC. “O instituto não é oficialmente
uma incubadora, mas na prática somos
a primeira empresa incubada em suas
dependências. A interação entre os pesquisadores do IAC e da CiaCamp é positiva”, destaca Simone. “Discutimos a
elaboração de novos ensaios e os resultados, bem como formas de melhorar a
aplicação do material e reduzir custos”,
acrescenta Alessandra, que poderá receber royalties pela venda do produto
por ser uma das inventoras da patente.
Dessas discussões, nasceram novas
vertentes da pesquisa, como o uso do
produto em outras plantas vítimas de

Segundo especialistas em cítricos, o mercado busca uma solução para as pragas
que atingem as lavouras. “Os citricultores não têm um produto à disposição
que possa matar fitopatógenos quando
já estão dentro da planta”, conta o engenheiro-agrônomo José Belasque Junior,
da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz da Universidade de São Paulo
(Esalq-USP). Segundo ele, o que se faz é
o controle preventivo, a partir de técnicas
de manejo, buscando impedir a infecção.
Na prevenção do greening, causado
pelas bactérias Candidatus Liberibacter
americanus e Candidatus Liberibacter
asiaticus, são aplicados inseticidas para
reduzir a população do vetor da bactéria, o psilídeo Diaphorina citri. Controle
similar tem o amarelinho, transmitido
por 11 espécies de cigarrinhas. No combate ao cancro cítrico, provocado pela
bactéria Xanthomonas citri subsp. citri,
os produtores usam um defensivo à base
de partículas de cobre. “Também é uma
medida preventiva. O cobre fica depositado sobre as folhas e a bactéria morre ao
entrar em contato com a substância”, diz
Belasque. Controle sanitário das mudas,
poda de partes afetadas e erradicação
de plantas doentes são outras formas de
controle, no caso do amarelinho.
Belasque espera que o produto criado pelas pesquisadoras do IAC seja uma
alternativa econômica ao uso de inseticidas e cobre, que podem contaminar o
ambiente. Segundo ele, se a CiaCamp
oferecer uma substância que não volatize
com o sol nem seja lavado pelas chuvas
poderá conquistar o mercado internacional. “Todo o continente americano
sofre com o greening, além da Ásia e da
África do Sul”, ressalta. “Se for bem formulado, o produto da CiaCamp tem um
futuro promissor.” n
Projeto
N-acetil-cisteína (NAC): Uma molécula antioxidante no
controle de doenças bacterianas de plantas (17/027336); Modalidade Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); Pesquisadora responsável Simone Cristina
Picchi (CiaCamp); Investimento R$ 606.064,61.
Os demais projetos citados nesta reportagem estão
listados na versão on-line.
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pesquisa empresarial

Inovação
global
A fabricante de maquinário agrícola
CNH Industrial promove o
intercâmbio entre seus 53 centros
de P&D para buscar soluções que
atendam a demandas locais

E

m cerca de dois anos, a multinacional
CNH Industrial, uma das líderes globais
na fabricação de equipamentos agrícolas, pretende lançar no Brasil o primeiro trator do mundo equipado com um
motor específico para operar com biometano. A
máquina está sendo concebida em conjunto pelas
equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
da companhia no Brasil e na Itália. Cinco protótipos já foram produzidos sobre a plataforma
do trator T6, da New Holland Agriculture, uma
das empresas do grupo. Um desses tratores foi
apresentado na Agrishow 2018, realizada em
maio do ano passado em Ribeirão Preto (SP), e
está em teste em uma chácara que produz grãos
e cria suínos em Castro, no Paraná.
“Nossa grande conquista foi desenvolver um
motor a biometano que apresenta um desempenho equivalente em potência e torque ao obtido
com óleo diesel”, relata o engenheiro mecânico
André Faria, especialista em marketing de produto da FPT Industrial, companhia do grupo CNH
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Industrial voltada à produção de sistemas de propulsão veicular. O biometano é um biocombustível em forma de gás obtido após o processo de
degradação de matéria orgânica como resíduos da
colheita ou dejetos de animais e purificado com
a remoção de umidade, de dióxido de carbono
(CO2) e de sulfeto de hidrogênio. Seu potencial
energético é 30% inferior ao do diesel, ou seja,
1 litro de biometano gera 30% menos energia do
que 1 litro de diesel.
Faria explica que o bom resultado do motor de 6
cilindros foi obtido a partir do desenvolvimento de
peças específicas como pistões, bombas e sistema

Colheitadeiras
de grãos Case
Axial-Flow 230
Extreme: criadas
no Brasil e na
Argentina

empresa
CNH INDUSTRIAL
Sede no Brasil
Nova Lima (MG)
Centros de P&D
Sorocaba (SP),
Piracicaba (SP),
Curitiba (PR),
Sete Lagoas (MG) e
Contagem (MG)
Nº de pesquisadores*
600
Principais produtos
Caminhões, ônibus,
motores e máquinas
e equipamentos
agrícolas, construção
e defesa
*Na América Latina;
a empresa não divulga

case ih

os dados por país

de injeção. Além disso, ele também conta com softwares capazes de fazer a leitura estequiométrica
(cálculo que relaciona quantidades de reagentes
e produtos), garantindo o equilíbrio adequado de
ar e biometano na combustão. O motor apresenta
uma emissão de CO2 10% inferior em relação ao
diesel e emissões totais de poluentes 80% menores.
É também 30% mais econômico ao longo de sua
vida útil, por exigir menos manutenção.
Outra vantagem do trator, segundo Sérgio Soares, diretor de desenvolvimento de produto e engenharia agrícola da CNH Industrial para América Latina, é proporcionar uma autossuficiência

energética ao produtor rural, que pode usar um
biodigestor para produzir seu próprio biogás.
Segundo a Associação Brasileira de Biogás e
Biometano (ABiogás), o potencial de produção de
biometano no setor agropecuário, contabilizando
apenas material hoje recolhido, mas desperdiçado,
é de 59 milhões de metros cúbicos (m3) por ano.
Outros 4,5 milhões de m3 anuais também poderiam ser produzidos com material proveniente
do saneamento urbano. Utilizando apenas esses
insumos desperdiçados, o total de biometano gerado seria suficiente para substituir 70% do diesel
consumido no país.
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A expectativa da ABiogás é de que em
2019 a produção do país atinja 500 mil
m³ por dia – ou 182,5 milhões de m³ por
ano. Segundo a entidade, apenas em 2017
a Agência Nacional de Petróleo regulamentou a produção, a estocagem e o
uso do biometano. A produção no país
ainda é incipiente, mas a ABiogás prevê que ela poderá chegar a 32 milhões
de m³ diários em 2030. O custo do biocombustível, a metade do diesel, deve
incentivar o consumo.
Na Europa e nos Estados Unidos o uso
de gás natural em caminhões e ônibus
é comum. Apenas a FPT Industrial já
equipou mais de 30 mil desses veículos.
A propulsão de tratores, porém, exige
um desenvolvimento próprio, devido
às condições mais severas relacionadas
à topografia irregular, ao peso arrastado,
à constante baixa velocidade em que o
veículo trabalha e à intensidade do uso.
As características de regulagem dos
motores dos tratores no Brasil e na Europa são diferentes. Por isso, a versão brasileira, em estágio mais avançado, deverá
chegar ao mercado antes da europeia. A
engenharia da companhia trabalha para
proporcionar uma maior autonomia aos
tratores. Hoje um trator a biometano
opera sem necessidade de reabastecimento 80% do tempo de uma máquina com potência equivalente movida a
diesel. “Nossa meta é igualar ou mesmo
superar a autonomia do diesel antes de
lançar a versão comercial”, diz Soares.
A união de esforços de diversas equipes de P&D da CNH Industrial para o

O trator movido
a biometano foi
desenvolvido
em conjunto
pelas equipes de
P&D do Brasil
e da Itália

1

desenvolvimento do novo trator é um
exemplo do modo de operar da companhia. “Há um forte intercâmbio de informações, experiências e experimentos entre os times internacionais de marketing,
produção e pesquisa para a criação de
inovações e novos produtos globais, mas
com características que atendam às demandas locais”, afirma Soares.

equipe de Pesquisadores
Conheça alguns dos profissionais dos centros de P&D da CNH Industrial no país
e as instituições responsáveis por sua formação
Sérgio Soares, engenheiro mecânico, diretor
de Desenvolvimento de Produto e Engenharia
Agrícola para América Latina

Faculdade de Engenharia Industrial (FEI):
graduação

Darwin Viegas, engenheiro mecânico,
diretor de Engenharia e Desenvolvimento de
Produto da Iveco

Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo (EESC-USP):
graduação

Carlos Visconti, engenheiro metalúrgico,
gerente de Inovação Agrícola

Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (Poli-USP): graduação
Fundação Vanzolini: mestrado

Nilton Cararo, engenheiro mecânico, gerente
de Validação de Produto

Universidade Federal do Paraná (UFPR):
graduação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR): mestrado

Fabio Maccari, engenheiro mecânico, gerente
de Projetos de Tratores

UFPR: graduação
UTFPR: mestrado
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Criada há apenas cinco anos a partir
da fusão da Fiat Industrial e a CNH Global, a CNH Industrial atua não apenas
na fabricação de equipamentos agrícolas,
mas também de caminhões, ônibus, motores e maquinário para construção. Fazem parte do portfólio da companhia 12
marcas, entre elas Iveco, Case, New Holland, Magirus e FPT Industrial. São 64
fábricas no mundo, sendo sete no Brasil.
Em 2017, registrou uma receita de US$
27,4 bilhões. Naquele ano investiu US$
950 milhões em projetos desenvolvidos
em seus 53 centros de P&D, que reúnem
6 mil pessoas dedicadas à inovação.
Na América Latina são seis centros
de P&D, cinco deles no Brasil, que contaram com um orçamento de US$ 100
milhões em 2017. São 600 profissionais
dedicados a P&D, quase todos graduados em engenharia, sendo 12 doutores,
36 mestres e 18 atualmente cursando
mestrado. No mundo, o grupo soma 9,6
mil patentes ativas. No Brasil são 900.
Conforme dados do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), em
2017 a CNH Industrial depositou 150
novos pedidos de patentes, o que estabeleceu a companhia no sétimo posto
entre os solicitantes do ano.

Funcionários da
empresa fazem
demonstração de
colheitadeira
para agricultores

A CNH Industrial informa que 46 dos
pedidos de patentes de 2017 foram gerados por inventores brasileiros. O trabalho de inovação do grupo é resultado
não apenas de seus centros de P&D, mas
também de programas de incentivos à
apresentação de ideias dos funcionários
e de parcerias com fornecedores. O grupo
desenvolve, ainda, projetos com universidades, como a Federal de Minas Gerais (UFMG), a Estadual de Campinas
(Unicamp) e a Estadual Paulista (Unesp),
e instituições de pesquisa, como Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Instituto Agronômico de Campinas (IAC),
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC)
e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

fotos 1 Marcos Campos 2 case ih

O IMPULSO DO CAMPO

A P&D voltada ao agronegócio é a mais
ativa no Brasil e respondeu por mais da
metade das solicitações de patentes da
CNH Industrial no país em 2017. “O Brasil é continental. A diversidade geográfica é maior que na Europa. Desenvolvemos soluções específicas para a realidade
local”, conta Soares. Um exemplo é a
colheitadeira de grãos Case Axial-Flow
230 Extreme criada no Brasil e na Argentina e lançada em 2017. A novidade
é um rotor, o Extreme, que trabalha de
forma alternada para frente e para trás,
e foi projetado com estruturas de “gengivas” e “barras separadoras” mais aptas
a fazer a debulha de grãos colhidos mais
verdes e úmidos do que ocorre em outras regiões do mundo. “Há um ganho de
10% em produtividade”, informa Soares.
A telemetria das máquinas é outra
prioridade da equipe de P&D agrícola.
A companhia desenvolveu um sistema de
medição de parâmetros e comunicação
de informações que envolve um modem
instalado nas máquinas e um servidor
acessado por um portal na internet. José
Paulo Molin, professor de engenharia de
biossistemas da Escola Superior de Agri-

2

A companhia
depositou
150 pedidos de
patentes no INPI
em 2017,
o que fez dela
a sétima maior
solicitante do
ano no país

cultura Luiz de Queiroz da Universidade
de São Paulo (Esalq-USP), em Piracicaba,
explica que a telemetria permite que os
gestores tenham informações em tempo
real do funcionamento dos equipamentos. Com isso, podem detectar e corrigir
eventuais falhas na logística do campo,
sincronizando o trabalho das colhedoras
de cana, tratores, caminhões e da usina,
além de possibilitar uma manutenção preditiva, evitando paradas não planejadas.
“A gestão da informação é um dos grandes problemas que levam à baixa produtividade das máquinas agrícolas no Brasil.
A conectividade no campo viabilizará o
uso de tecnologias como a telemetria e a
internet das coisas [IoT], que são soluções para esse problema”, afirma Molin.

Projetar veículos adequados à realidade brasileira também é prioridade na
Iveco, braço da CNH Industrial que fabrica ônibus, comerciais leves e caminhões.
Darwin Viegas, diretor de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos da marca,
destaca que a infraestrutura precária do
país demanda veículos mais robustos,
mas a limitação do poder de compra do
brasileiro também requer que os produtos apresentem custos menores e maior
durabilidade. “Um veículo europeu não
apresenta bom desempenho aqui. As condições de uso são diferentes”, aponta.
Em maio de 2018, a Iveco lançou o
Daily City 30S13, uma versão da linha
global de comerciais leves para transporte urbano projetado para o mercado
brasileiro. “É um veículo pensado para
o usuário que tem um negócio próprio e
precisa entregar sua mercadoria ou transportar matéria-prima”, explica Viegas.
O Daily City tem um conjunto de chassis, suspensão e trem de força mais leve,
possibilitando um aumento da capacidade de carga útil em 300 quilos, totalizando 1.800 quilos. O chassi, por exemplo, possui um quadro de 4 milímetros
(mm), enquanto o original tem 5 mm.
Outro fator que colabora na redução de
peso é o uso de tração traseira, enquanto o mais usual nesse mercado é a tração
dianteira. Também é novidade o novo
motor F1A, criado pela FPT brasileira,
que permite respostas rápidas e menor
consumo de combustível. “O mercado
de entregas fragmentadas cresce no
mundo inteiro. O Daily City é um produto local com vocação para se tornar
global”, diz Viegas. n Domingos Zaparolli
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humanidades

demografia y

Saúde global

em movimento
Equipe multidisciplinar revisa evidências científicas e contesta
estereótipos envolvendo saúde e migração

Luisa Destri

258 milhÕes de
migrantes
internacionais,
em 2017
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80 milhões na Ásia,
78 milhões na Europa
e 58 milhões na
América do Norte

ilustrações rômolo

A

migração é um fenômeno global, envolve uma em
cada sete pessoas ao redor do mundo e dificilmente poderá ser contida por leis ou muros. Garantir
os direitos dos migrantes, em especial o acesso
à saúde, é necessário para que todos, inclusive a
sociedade que os acolhe, beneficiem-se desse movimento. Essa é a principal conclusão do relatório sobre migração e saúde
que acaba de ser divulgado pela revista científica britânica The
Lancet em parceria com a University College London (UCL), na
Inglaterra. A partir de evidências obtidas em extensa revisão
de estudos sobre o tema, o documento contesta estereótipos e
mostra o hiato existente entre os serviços de saúde disponíveis
aos migrantes e suas reais necessidades.
A distância entre o que Estados nacionais praticam atualmente e as normas internacionais que asseguram padrões mínimos
de dignidade humana é o contexto a partir do qual trabalha a
Comissão UCL-Lancet, que reúne não apenas especialistas em
saúde, mas também em sociologia, política, direito e antropologia. “É um dos maiores esforços feitos até o momento no campo
da migração humana e da saúde”, afirma o médico e epidemiologista Mauricio Barreto, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e coordenador do Centro de Integração
de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fundação Oswaldo
Cruz (Cidacs-Fiocruz), em Salvador. Único brasileiro entre os
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mais de 20 especialistas que integram a comissão, ele informa
que o objetivo foi sistematizar o
conhecimento produzido em uma
área cujo objeto ainda tem pouca
visibilidade científica: “Trata-se de
uma população muito fluida, pela
qual não há grandes interesses de investigação”.
Em 2018, 1 bilhão de pessoas estavam em trânsito ou estabelecidas em locais diferentes de sua
origem, em seus próprios países ou no exterior – a
Organização das Nações Unidas (ONU) estimava em 7,6 bilhões a população mundial em 2017.
Os migrantes internacionais, diferentemente do
que sugere o senso comum, representam a menor parte desse contingente: em 2017 eram 258
milhões, distribuídos principalmente na Ásia (80
milhões), na Europa (78 milhões) e na América
do Norte (58 milhões), segundo dados da ONU.
Apesar da predominância do trânsito doméstico,
há muito mais informações disponíveis sobre o
internacional, já que os fluxos internos não implicam controles migratórios. Justamente por
isso, a maior parte dos estudos referidos pelo
relatório diz respeito a pessoas vivendo como
estrangeiras.
“A saúde dos que migram geralmente reflete as
circunstâncias da migração”, afirmam os autores
no relatório. Enquanto migrantes profissionalmente qualificados e bem-remunerados tendem
a apresentar melhores condições de saúde do que
os habitantes da sociedade hospedeira, aqueles
contratados em funções de baixa qualificação e
remuneração tendem a ser mais suscetíveis a riscos
ocupacionais e recebem atendimento médico insuficiente. Estudos citados pela pesquisa mostram,
por exemplo, que, nos Estados Unidos, operários
latinos da construção civil estão duas vezes mais
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sujeitos a morrer em decorrência de acidentes
de trabalho do que os demais operários do setor.
Não são apenas as condições de trabalho que
influenciam essa equação. Entre os fatores apontados pela Comissão UCL-Lancet estão também
os étnicos, culturais e identitários. O relatório
entende a discriminação como “uma combinação de preconceito contra o outro e medo de
perder algo”, o que traz consequências diretas
para a saúde. Um artigo publicado em 2017 no
International Journal of Epidemiology apontou
correlação entre a perseguição sofrida por trabalhadores latino-americanos no estado de Iowa,
Estados Unidos, em 2008, e maior risco, nessa
comunidade, do nascimento de bebês abaixo do
peso recomendado. Estudo desenvolvido em Sidney, na Austrália, com refugiados temporários e
permanentes discutiu as consequências psíquicas negativas de se viver em condição incerta.
Migrantes como fardo

A pesquisa da UCL-Lancet se dedica a esquadrinhar alguns dos principais mitos associados à migração – estereótipos equivocados que,
segundo os autores, foram “usados para ganhos
políticos” e acabaram se tornando publicamente
aceitos. Com base em estudos de diferentes áreas
do conhecimento, o relatório contesta cinco formulações a respeito dos migrantes que, embora
correntes no senso comum, não foram comprovadas por evidências: a de que sobrecarregariam
nações desenvolvidas, seriam um fardo para os
serviços de saúde, transmitiriam doenças, teriam
altas taxas de fertilidade e prejudicariam a economia dos países que os recebem.
Em resposta à primeira delas, a comissão – cuja
atuação teve início em 2016, isto é, um ano após o
começo do que se convencionou chamar de “cri-
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se migratória na Europa” – mostra que a maior
variação na população de refugiados aconteceu,
na verdade, em países de renda média ou baixa –
aqueles, segundo o Banco Mundial, com PIB per
capita inferior a US$ 12.235 ao ano. O dado é corroborado pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (Acnur): segundo a
instituição, 85% dos refugiados estão em países
em desenvolvimento; em 2017, a Turquia era o
país que mais abrigava refugiados no mundo, com
3,5 milhões, o equivalente a quase 14% do total.
“Os países mais onerados hoje pela migração
internacional são aqueles em desenvolvimento.
Mas o mundo desenvolvido sustenta um discurso
em que figura como a maior vítima desse fluxo”,
observa a jurista Deisy Ventura, professora da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo (FSP-USP).
De modo geral, mostram os pesquisadores da
UCL-Lancet, a porcentagem mundial de imigrantes internacionais teve pouca variação entre 1990
e 2017, subindo de 2,9% para 3,4%. Assim, ainda
que a migração para países de alta renda tenha
passado de 7,6% para 13,4% nesse mesmo período, a maior parte de migrantes vive em países de
renda média ou baixa. Além disso, entre aqueles
que se transferem para países ricos estão trabalhadores que contribuem positivamente para a

economia e estudantes que custeiam a própria
formação e, depois de completá-la, retornam aos
países de origem – categorias que somam 155,1
milhões, ou 60% dos migrantes internacionais.
Contra a ideia de que migrantes sobrecarregariam o sistema de saúde dos países de destino,
mostra-se que muitas vezes ocorre o contrário: os
estrangeiros fortalecem esse sistema. Mais de um
terço dos médicos trabalhando no Reino Unido,
por exemplo, completou seus estudos no exterior
e 26% dos que atuam hoje no sistema público
britânico de saúde são estrangeiros. A partir da
revisão sistemática de estudos sobre padrões globais de mortalidade, a comissão concluiu também
que migrantes que escolheram cruzar fronteiras –
isto é, não foram forçados a migrar – e passaram
a residir em países de alta renda tendem a viver
mais do que a sociedade hospedeira. É o caso, por
exemplo, de quem se muda para estudar, encontrar empregos melhores ou reunir-se à família,
segundo parâmetros envolvendo a maior parte
das doenças classificadas internacionalmente.
Considerando mais de 15 milhões
de pessoas de 92 países, o estudo
mostra que entre esses migrantes internacionais são menores as
taxas de mortalidade por câncer,
doenças cardiovasculares e respiratórias do que a população de
acolhimento.
Em relação à saúde dos migrantes, o relatório contesta a noção
de que seriam transmissores de
doenças – um dos estereótipos
Em economias
mais persistentes historicamenavançadas, cada
te, segundo estudos na área. O risco entre imigrantes e sociedade
aumento de 1%
hospedeira é geralmente baixo,
como mostram, por exemplo, pesna população
quisas sobre tuberculose citadas
no relatório. Além disso, os maioadulta migrante
res fluxos internacionais não são
representa um
de quem pretende se instalar em
outro país. Segundo a Organizaaumento de 2%
ção Mundial de Turismo (OMT),
1,4 bilhão de turistas cruzaram
no PIB per capita
fronteiras em 2018, representando cerca de cinco vezes a população migrante. “Se consideramos a
circulação de pessoas uma ameaça à saúde, onde
estaria o verdadeiro risco?”, pergunta Ventura,
assinalando a existência de medidas internacionais para o controle de doenças. Ela lembra
o surto de ebola que, entre 2014 e 2016, resultou
em cerca de 30 mil casos na África Ocidental, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS):
mais de 40 países proibiram a entrada de pessoas
vindas da região, embora houvesse medidas para
assegurar que não estavam contaminadas. Para a
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comissão UCL-Lancet, o screening
– rastreamento de doenças realizado no controle migratório –,
que poderia constituir um importante instrumento para dar
tratamento adequado às necessidades daqueles que chegam
a esses países, muitas vezes dá
ensejo à xenofobia.
Outro mito enfrentado é o de que as migrantes teriam taxas de fertilidade mais elevadas do
que as nativas, o que levaria essas comunidades a
crescer em ritmo mais rápido do que a sociedade
que as recebe. Estudos realizados em seis países –
França, Alemanha, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido – mostram que ocorre o contrário. À

exceção das imigrantes turcas, as taxas médias
entre migrantes são inferiores a 2,1 e apresentam
tendência de queda, indicando que mal ultrapassam o nível da reposição populacional.
Com base em dados consolidados em pesquisas anteriores, o relatório mostra também que
migrações não prejudicam a economia. Bem ao
contrário, aliás: seu benefício econômico é qualificado pelos autores como “consenso absoluto”
entre os pesquisadores, embora seja pouco reconhecido publicamente. Em economias avançadas, cada aumento de 1% na população adulta
migrante representa um aumento de 2% no PIB
per capita. Além disso, dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) indicam que as contribuições feitas por
essa população, por intermédio do recolhimento
de impostos, são maiores do que os benefícios
recebidos – e que os fluxos são responsáveis por
equilibrar oscilações no mercado de trabalho,
fornecendo mão de obra quando necessário. Já
os países de baixa renda receberam, segundo
dados do Banco Mundial, cerca de US$ 450 bilhões enviados por migrantes a suas nações de
origem – o que representou três quartos dessas
remessas em 2017. No que diz respeito ao Brasil,
estudo divulgado recentemente pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) corrobora
os benefícios econômicos da mobilidade popu-
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lacional: sem a contribuição dos imigrantes não
ibéricos, desembarcados por aqui entre fins do
século XIX e início do XX, a renda per capita
brasileira seria até 17% menor que a registrada
atualmente (ver box ).
Tom local

Devido à escassez de estudos realizados na área
de saúde e migração, o Brasil contribui pouco para
a revisão realizada pela comissão. “O país não é
o maior foco de estudos sobre migração e saúde,
então não foi o mais relevante”, afirma Barreto.
Ainda que diversos países de baixa renda compareçam fornecendo o contexto ou as populações
pesquisadas nos trabalhos, as discussões do relatório muitas vezes pressupõem o olhar dos países
de alta renda sobre os mais pobres. Apesar disso,
particularidades do contexto brasileiro permitem
supor que a publicação possa contribuir para os
debates sobre migração no país.
Segundo a pesquisa “Perigos da percepção”, desenvolvida pelo Instituto Ipsos em 2018, o Brasil é
um dos países que mais superestimam a presença
de imigrantes: os entrevistados acreditavam tratar-se de 30% da população quando, na realidade,
correspondem a 0,4%. Diversos fatores explicam a
alta visibilidade de um fenômeno que, em termos
de porcentagem, é pequeno, conforme esclarece a
socióloga Rosana Baeninger, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual
de Campinas (IFCH-Unicamp) e pesquisadora do
Núcleo de Estudos de População (Nepo). Além
da ampla cobertura realizada pela mídia e da dimensão global do movimento populacional, há o
fato de a entrada mais recente de estrangeiros no
Brasil não corresponder às raízes históricas do
país. “Entre os séculos XIX e XX, a migração foi
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viagem

17 deportavam
estrangeiros
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baseada em uma política de Estado e trouxe uma
população europeia, branca e tida como civilizada
– foi uma política que deu certo e permaneceu no
imaginário brasileiro sobre a imigração”, afirma
Baeninger. Nos últimos anos, porém, o país esteve
no circuito da chamada migração Sul-Sul. Cerca de
370 mil pessoas, isto é, mais de 40% dos imigrantes
internacionais registrados no Brasil entre 2000 e
2015, eram latino-americanos ou caribenhos, segundo dados tabelados pelo projeto Observatório
das Migrações, do Nepo. “Esses migrantes chegam
a uma sociedade hostil à presença não branca e
ainda trazem a questão da migração. Sobrepõem-se dois preconceitos – um relacionado à raça e o
outro à condição migratória de países não europeus”, observa a socióloga.
Para Barreto, o fato de o relatório debruçar-se
sobre preconceitos relacionados à migração possibilita o exercício de uma das tarefas mais elementares da ciência: oferecer evidências. “Realizado
por uma equipe de sólida trajetória acadêmica
e sem visões apriorísticas do objeto, o relatório
mostra que as evidências em geral contrariam o
senso comum ou não sustentam certas construções retóricas – como a de alguns grupos que se
posicionam contra a questão migratória”, afirma.
Ventura ressalta a contribuição do enfoque para
discussões mais gerais: “A saúde muda os termos
do debate sobre migrações internacionais, pois faz
reconhecer o migrante como alguém cuja saúde
deve ser levada em consideração. Isso empurra imediatamente a discussão para o campo da
ética, evidenciando que é preciso acolher essas
pessoas”, afirma. Uma das mais prestigiadas publicações científicas do mundo na área da saúde,
a Lancet propõe intervir em problemas contemporâneos por meio de suas comissões. Além de
grupos que se dedicam a temas como obesidade e
Alzheimer, há comissões como a constituída em
2017 para estudar as condições da saúde da população local diante dos conflitos em curso na Síria.
A importância da atenção dirigida a migrantes
e refugiados é assinalada igualmente pela OMS,
que em janeiro divulgou seu próprio relatório,
também baseado em revisão de literatura sobre
o tema. As iniciativas estão em consonância com
os objetivos do Pacto Global para uma Migração
Segura, Ordenada e Regular, acordo promovido
pela ONU e a partir do qual mais de 160 países
sinalizam, desde dezembro, intenção de seguir
boas práticas relacionadas à migração. O pacto
é visto pelos pesquisadores da Comissão UCL-Lancet como uma “oportunidade sem precedentes” para ações que visem melhorar o acesso de
migrantes à saúde. n

Relatório e artigos científicos consultados para esta reportagem estão
listados na versão on-line.
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Mostra de Claudia Andujar sobre o
dia a dia na floresta amazônica
reúne, além de fotos, desenhos feitos
pelos próprios índios nos anos 1970

Glenda Mezarobba

reprodução fotográfica Léo Ramos Chaves

C

laudia Andujar já vivia no Brasil há mais de
duas décadas quando decidiu solicitar um
auxílio à pesquisa à FAPESP. O ano era 1976
e a fotógrafa recém-naturalizada brasileira
queria continuar documentando a vida dos Yanomami, projeto iniciado com apoio de uma bolsa da
fundação Guggenheim. Seu primeiro contato com a
etnia havia se dado cinco anos antes, quando esteve
em uma missão católica na bacia do rio Catrimani,
no então território federal de Roraima. Ao submeter
proposta intitulada “Documentação fotográfica e estudo da mitologia dos índios Yanomami”, justificou:
“O desenvolvimento das áreas indígenas é inevitável. Por isso minha preocupação em documentar e
tentar entender o mundo indígena, respeitando sua
cultura e herança. Acho isso importante e urgente”.
No mês de maio a solicitação da então supervisora
do Departamento de Fotografia e Ensino do Museu
de Arte de São Paulo (Masp) foi aprovada, com a
concessão inicial de Cr$ 58.600,00 para aquisição
de material de consumo (filme fotográfico, fitas de
áudio, papel e canetas hidrográficas), manutenção
de equipamentos e a expedição científica propriamente dita. Em junho, a bordo de um Fusca preto

Sem título,
de autoria de
Orlando
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Claudia Andujar
em seu
apartamento,
em São Paulo.
Ao fundo, foto de
menina em igarapé
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Fotografar é o processo de
descobrir o outro e, através do outro,
a si mesmo

com a facilidade com que desenhavam”,
diz, lembrando que apenas adultos participaram do projeto. “São registros, em
papel, feitos com a cabeça e a mão deles.”
Descobrindo o Brasil

Nascida Claudine Haas, a fotógrafa de
Neuchâtel cresceu na região da Transilvânia, na Romênia, onde vivia a família
paterna, de origem judaica e morta nos
campos de concentração de Auschwitz
e Dachau. Durante a Segunda Guerra
Mundial, ela e a mãe fugiram de volta
para a Suíça. Antes de desembarcar em
Santos, em 1955, viveu em Nova York,
nos Estados Unidos. Foi lá que adotou
o nome de Claudia e, depois, o sobrenome Andujar – do amigo de colégio, o
espanhol Julio Andujar, com quem foi
brevemente casada. Logo que chegou
ao país, ao tomar conhecimento de seu
desejo de conhecer “o Brasil e seu povo”,

Andujar recebeu do antropólogo Darcy
Ribeiro (1922-1997), de quem se tornaria
amiga, o conselho que marcaria sua vida.
“Ele me disse: ‘Se você tem tanto interesse pelo povo brasileiro, por que não vai
a um povoado indígena’? E sugeriu que
eu visitasse uma comunidade Karajá”,
conta. No mesmo ano esteve na ilha do
Bananal, no rio Araguaia. Nunca mais
deixou de trabalhar com o tema que lhe
renderia reputação internacional e obras
no acervo de instituições como o Museu
de Arte Moderna de Nova York (MoMA).
Registrando o cotidiano dos Yanomami, Andujar testemunhou o início da
construção da rodovia Perimetral Norte
(BR-210), a chegada de doenças que dizimariam dezenas de comunidades, a adoção do Estatuto do Índio – que em 1973
os queria “integrados” à sociedade –,
a entrada de garimpeiros e mineradoras
em suas terras, em busca de ouro, urâ-

fotos 1 léo ramos chaves 2 e 3 claudia andujar

apelidado de Watupari (espírito urubu)
e tendo como companheiro de viagem o
missionário leigo Carlo Zacquini, Andujar partiu em direção a Boa Vista.
Depois de dois anos dedicados a “um
projeto essencialmente fotográfico”,
cujos resultados só eram conhecidos
quando voltava a São Paulo e revelava
seus filmes, em 1974 ela havia resolvido
testar algo diferente. “Ao fotografá-los,
sentia que era sempre eu que os colocava no papel”, recorda. “A certa altura,
quis que eles próprios começassem a se
retratar. E aí tive a ideia dos desenhos.”
Foi para “coletar material acerca das
tradições e mitos, traduzir os dados, os
mitos e continuar o desenvolvimento da
coleta de material através de desenhos
feitos pelos próprios índios”, que Andujar obteve o financiamento da FAPESP.
Mais de quatro décadas após ter concluído o projeto, parte do resultado desse
esforço pode ser vista no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Denominada Claudia Andujar: A luta Yanomami,
a exposição, com curadoria de Thyago
Nogueira, em cartaz até 7 de abril, reúne
cerca de 300 obras – dentre elas, quase
três dezenas de desenhos feitos pelos
Yanomami, que até então desconheciam
a técnica de representação envolvendo
papel e caneta ou lápis. “Eles nunca haviam feito isso antes e eu me surpreendi
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Is abor rendit que Antus,
quatur sinciaeri
Jeaquam inihil
molestiunt at volores

nio e cassiterita, e a poluição dos rios.
“Vi aldeais inteiras sumirem. Morreu
muita gente”, relata, ela mesmo sobrevivente de malária – “foram entre três e
cinco episódios da doença”, estima. Para proteger o povo Yanomami e o meio
ambiente, em 1978, um ano depois de ser
retirada da terra indígena pelo governo
militar, decidiu fundar, com Zacquini e
o antropólogo Bruce Albert, a Comis-

Maloca
fotografada com
filme infravermelho
(no alto); meninas
se banham em
igapó (acima)

são para a Criação do Parque Yanomami
(CCPY). A entidade, coordenada por Andujar durante 22 anos, foi fundamental
para a demarcação contínua de 9.419.108
hectares, às vésperas da realização da
conferência da Organização das Nações
Unidas sobre o Clima, a Rio-92.
Convivendo há décadas com antropólogos, aos 87 anos Andujar reconhece
em sua própria trajetória profissional o
diálogo com essa área do conhecimento,
ainda que de forma não acadêmica. “Fotografar é o processo de descobrir o outro
e, através do outro, a si mesmo. Sempre
foi importante, para mim, compreender a
cultura dos povos indígenas. Por isso me
dediquei a estudá-los, mas meu trabalho
é mais intuitivo”, resume. Para Davi Kopenawa, líder dos Yanomami, Andujar
“vestiu a roupa do índio” e, fotografando,
ensinou seu povo a lutar. “Ela me deu arco
e flecha para falar pela boca. Não existe,
no Brasil, mulher corajosa como ela.” n
Projeto
Documentação fotográfica e estudo da mitologia dos
índios Yanomami (nº 1976/0371); Modalidade Auxílio à
Pesquisa – Regular; Pesquisadora responsável Claudia
Andujar (MASP); Investimento Cr$ 67.801,60.
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Tesouros
na
prateleira
Espalhados pelo país,
acervos de obras
raras demandam proteção
e prometem descobertas

E

ra um dia de atendimento comum
na biblioteca da Universidade
de Caxias do Sul (UCS), no Rio
Grande do Sul, quando um homem entrou na sala em busca de um
exemplar do livro De incantationibus
seu ensalmis, de Manuel do Vale de
Moura (ca. 1564-1650). A ansiedade do
usuário, que viajou mais de 400 quilômetros para ter acesso ao título em latim, logo se transformou em revelação:
ele contou ter localizado um pote de
ouro próximo à fronteira com a Argentina e precisava do livro para desenterrá-lo. Conhecedor da lenda que remonta aos primórdios do período colonial,
o homem sabia que índios da região do
84 z fevereiro DE 2019

rio da Prata haviam enterrado um tesouro que só poderia ser retirado da
terra com o auxílio de uma reza. O ritual, assegurava o caçador de tesouros,
estaria descrito na obra publicada no
século XVII, em Évora, Portugal. A bibliotecária ajudou como pôde. Com o
auxílio de um professor de latim da
universidade, vasculharam o livro atrás
da tal reza. Não obtiveram sucesso.
Não se sabe se o homem conseguiu
desenterrar o que queria, mas é fato que,
na busca pela oração, acabou encontrando outro tesouro: o próprio livro, uma
publicação de 610 páginas, encadernada
em pergaminho e com escudo de armas
reais na página de rosto. Marcia Carva-

lho Rodrigues, que era a bibliotecária da
UCS naquela primeira década dos anos
2000, lembra do momento com carinho.
“Estudar livros que têm características
especiais e as histórias que estão associadas a eles me realiza profissionalmente”,
diz ela, que hoje é professora de biblioteconomia na Universidade Federal do
Rio Grande (Furg).
Obras raras como a solicitada na UCS
podem ser encontradas em todas regiões
do país, em instituições públicas e privadas, mas ainda precisam ser catalogadas.
Em 2017, em um esforço para mapear o
acervo existente no Rio Grande do Sul,
Marcia Rodrigues decidiu pesquisar o
tema. Iniciou consultando bibliotecas

1 e 2 acervo bndigital 3 ieb-usp

Vivi Fernandes de Lima

Exemplares de
A crônica de Nuremberg
(à esq.), de 1493,
Evangelho grego
(abaixo), do século XVI,
e Compendio (à dir.), de
1541, integram acervo
nacional de obras raras

3

1

universitárias. Doze das 19 instituições
confirmaram dispor de obras raras em
seus acervos. Quando alcançou as bibliotecas públicas, no entanto, a pesquisa
travou. Apenas 19 das 533 instituições
gaúchas registradas no Sistema Nacional
de Bibliotecas Públicas (SNBP), responderam – todas negativamente. “Perguntamos se as bibliotecas tinham ou não
obras raras. Apenas conseguimos concluir que será necessário mudar o instrumento de pesquisa”, diz Rodrigues,
desconfiada de que a desatualização do
banco de dados possa ter contribuído
para a escassez de respostas.
A Biblioteca Nacional (BN), por meio
de seu Plano Nacional de Recuperação

2

de Obras Raras (Planor), identifica, coleta, reúne e dissemina informações sobre
acervos raros do Brasil desde 1995. No
entanto, seu Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional (CPBN), disponível
on-line, ainda não contempla todos os
acervos do país. Por ser uma plataforma
coletiva, depende das informações enviadas pelas instituições. Enquanto elas
não tiverem condições de identificar suas
coleções raras, as lacunas permanecem.
Atualmente são 386 as instituições com
acervo raro identificadas no Brasil – 235
já constam do CPBN.
De acordo com Ana Maria de Almeida Camargo, da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Univer-

sidade de São Paulo (FFLCH-USP), a investigação científica sobre o tema ainda
é incipiente. “Temos pesquisas sobre o
livro como objeto, sobre as editoras, sobre
a leitura, mas sobre o livro raro, o livro
especial, ainda falta muita coisa, sobretudo bibliografias. Chegamos ao século
XXI sem conhecimento exaustivo do que
publicamos”, observa a historiadora, especialista em arquivos e que trabalhou no
projeto de identificação do acervo bibliográfico da USP – onde está, por exemplo,
Compendio, obra sobre os sacramentos
religiosos, de autoria desconhecida, publicada em 1541. O curioso é que nem
sempre foi assim. “Por incrível que pareça, em 1881 houve uma exposição na
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Los desastres de la
guerra, de Francisco
Goya, é uma das
preciosidades guardadas
na Biblioteca Nacional

1

Biblioteca Nacional que foi considerada,
por bibliófilos de todo o mundo, o melhor
e mais elaborado trabalho sobre o tema”,
informa Camargo, referindo-se ao Catalogo da Exposição de Historia do Brazil,
de autoria do então diretor da instituição
Ramiz Galvão (1846-1938). Segundo ela,
o Catalogo relaciona mais de 20 mil títulos referentes ao Brasil, representando,
na opinião do bibliógrafo paulista José
Honório Rodrigues (1899-1986), “uma
publicação de extraordinária importância
na historiografia brasileira, não somente
por ser única em sua época, em termos
universais, mas porque nada melhor se
construiu no Brasil depois dele”.
Diretamente associada à escassez de
conhecimento científico sobre o tema
parece estar uma dúvida comum aos responsáveis por acervos: como identificar
uma obra rara? A antiguidade de uma
obra, o conteúdo, suas ilustrações, as
marcas de propriedade, o tipo de papel
utilizado ou sua encadernação; exemplares com anotações manuscritas, únicos
ou com tiragens reduzidas, ou de autores
renomados são alguns dos critérios de
classificação aceitos internacionalmente.
Existem também as características específicas de cada acervo. Para compor uma
coleção de livros raros, por exemplo, é
preciso considerar múltiplos aspectos,
explica Ana Virginia Pinheiro, que desde 2004 chefia a Divisão de Obras Raras
86 z fevereiro DE 2019

Identificar
uma obra rara
constitui
desafio aos
pesquisadores
da área

da BN. “A antiguidade é o mais evidente,
pelas características artesanais que impõe ao livro”, diz, referindo-se a papéis
de trapos, gravuras e técnicas primevas
de impressão. “Mas a unicidade é o mais
criterioso, porque exige muito preparo
do curador da coleção, porque leva em
consideração as características que personalizam o exemplar, como encadernações artísticas ou marcas de leitura por
leitores renomados”, observa.
O Acervo Especial de Obras Raras
da Biblioteca Nacional é referência no
país. “São mais de 2 mil metros lineares de itens”, informa Ana Pinheiro. Ali
estão guardadas preciosidades como a
primeira edição de Os lusíadas, lançada

em 1572 pelo poeta português Luís Vaz
de Camões (1524-1580), e A crônica de
Nuremberg, publicada em 1493 por Hartmann Schedel (1440-1514), considerado
o livro mais ilustrado do século XV, com
645 gravuras diferentes.
A Biblioteca Pública do Estado de
Pernambuco é uma das que se sabe que
abriga obras raras. Nessa categoria, estão armazenados cerca de 15 mil títulos
entre livros e periódicos. O mais antigo
é o Manual de confessores e penitentes,
de Martim Azpilcueta Navarro, de 1560.
Poliana do Nascimento e Silva, chefe do
Setor de Coleções Especiais da instituição, observa que a língua em que a obra
foi publicada pode constituir obstáculo
para sua identificação. “Além dos critérios de raridade, que podem ser internacionais, nacionais ou regionais, o
idioma do livro pode dificultar a catalogação. Temos obras em latim, alemão,
holandês, francês, inglês.” Para driblar a
escassez de determinado conhecimento
linguístico, uma solução tem sido acessar bases de dados bibliográficos, com
obras de domínio público. “Isso tem nos
ajudado na identificação de informações
de raridade”, diz Silva. “As bibliotecas
mais importantes do mundo já permitem
consultas aos seus catálogos digitais de
obras raras.”
Nem só de livros vivem os acervos
raros. O Arquivo Histórico de São Paulo, por exemplo, reúne documentos que
contam a história da cidade desde 1555.
São registros de atos dos sucessivos prefeitos e demais autoridades do Executivo, além das atas da Câmara Municipal.
No Arquivo estão guardadas preciosidades como uma ata da Câmara de São
Paulo datada de 1562 e outra, da Câmara de Santo André da Borda do Campo,
de 1555. “Cada página preservada pode
revelar aspectos culturais da cidade”,
destaca Luís Soares de Camargo, diretor
do Arquivo. Por causa da preservação
de um abaixo-assinado de moradores,
elaborado no final do século XIX, por
exemplo, foi possível entender melhor o
debate envolvendo a mudança do nome

do bairro Bixiga. “Sempre desconfiei da vinculação do primitivo nome ‘bixiga’ com a varíola,
uma das doenças mais contagiosas que atingiu o Brasil. Foi com
grande satisfação que tomei contato com um abaixo-assinado dos
moradores do bairro solicitando
a modificação para Bela Vista. O
antigo nome não trazia ‘boas recordações’”, conta.
Além de manuscritos e livros,
itens como mapas, fotografias e
gravuras também podem compor
coleções de obras raras, tornando
mais complexa a gestão dos acervos. Na Biblioteca Nacional, por
exemplo, nem toda obra rara fica
na divisão homônima. “O documento da assinatura da Lei Áurea
é uma das raridades que está na
Divisão de Manuscritos. Já o primeiro samba gravado no país, Pelo
telefone, de Donga (1889-1974), de
2
1916, fica guardado na Divisão de
Música”, explica Diana Ramos,
chefe da Divisão de Iconografia
da instituição. Cerca de 440 peças
são consultadas, a cada mês, no
setor que abriga fotografias, litografias e desenhos avulsos. Entre
as 250 mil peças que compõem
o setor estão gravuras de importância mundial, como a série Pequena
paixão, de Albrecht Dürer (1471-1528),
estudos de Eliseu Visconti (1866-1944) e
a coleção de fotografias de dona Thereza
Christina Maria (1822-1889), doada por
dom Pedro II (1825-1891).

fotos 1 acervo bn digital 2 Arquivo Histórico de São Paulo

Patrimônio cobiçado

Acervos iconográficos como os da BN
costumam estar entre os preferidos de
ladrões de raridades. Inventário feito pela instituição indica que 14 documentos
foram furtados em 2004, representando
um conjunto de 102 gravuras. Em 2005,
ano da última ocorrência registrada, foram subtraídas 1.096 peças da iconografia, além de cerca de 500 cardápios e 300
rótulos. Também em 2004, a Biblioteca
do Museu Nacional identificou o roubo
de 51 obras: 12 delas foram furtadas e 39
mutiladas. Desses furtos, apenas nove
obras acabaram recuperadas. Bibliotecas universitárias sofrem igualmente
com esse tipo de crime. Dados de 2017
indicam que a Biblioteca Pedro Calmon,
da Universidade Federal do Rio de Ja-

Abaixo-assinado sobre
mudança de nome de
bairro achado no Arquivo
Histórico de São Paulo
amplia a compreensão
sobre o passado da cidade

neiro (UFRJ), teve 364 obras raras furtadas na última década. Na tentativa de
localizar as peças desaparecidas, Paula
Mello, que preside o Comitê para Obras
Raras e Especiais da Comissão Brasileira
de Bibliotecas Universitárias, buscou a
ajuda do The Art Loss Register (www.
artloss.com), plataforma internacional
que registra obras de arte furtadas ou
desaparecidas, com o objetivo de impedir sua comercialização. “Desde então, estamos em contato quase diário,
enviando relatórios e todas as informações bibliográficas dos livros furtados
da biblioteca”, relata.
Motivado pelas denúncias de furtos
em diversas bibliotecas e arquivos do
país e com o tema “políticas de segurança e salvaguarda de acervos raros e
especiais”, o XIII Encontro Nacional de
Acervo Raro (Enar), realizado na sede da
BN no final de 2018, reuniu especialistas e gestores dos acervos para discutir
como protegê-los. “Muitas instituições
foram vítimas de furtos recentemente, o
que torna relevante a troca de experiên-

cias e o aprendizado que essas situações difíceis acabam proporcionando”, observa Rosângela Rocha
Von Helde, chefe do Planor. “Além
disso, é importante a prevenção de
todos os tipos de sinistros, como
incêndios, alagamentos e ataques
biológicos.”
Nas bibliotecas que sofreram
furtos, as políticas de segurança
foram reforçadas, com o aperfeiçoamento na descrição dos itens
e adoção de protocolos de atendimento aos pesquisadores. Há a
preocupação de manter um funcionário presente durante todo o
processo de consulta às obras. “O
usuário não deve ficar sozinho com
o material para evitar tanto danos
causados por manuseio inapropriado quanto furtos”, diz Rodrigues. Em sua pesquisa, ela constatou que apenas cinco das 12 bibliotecas que mantêm acervos raros
no Rio Grande do Sul dispõem de
regulamento específico orientando
o uso da coleção. Nenhuma delas
digitaliza suas peças. O resultado
é preocupante: “Inevitavelmente,
parte dessas obras possivelmente não existirá dentro de algumas
décadas devido à ineficiência com
que são executadas as políticas de
segurança e salvaguarda de acervos raros
nas bibliotecas gaúchas”.
Além da digitalização, aumento do
número de câmeras de vigilância, treinamento das equipes de segurança e
realização de inventários são algumas
das medidas consideradas básicas para
a proteção dos acervos. A inclusão de
registros e marcas de propriedade, nas
obras, tem se mostrado fundamental.
Quando devidamente registradas, páginas faltantes, manchas ou rasuras em
determinado manuscrito ou livro, podem possibilitar seu reconhecimento.
Nada disso, no entanto, tem muito sentido se as obras não forem consultadas.
“O pesquisador que vem aqui é quem
vai produzir conhecimento e beneficiar
outras pessoas”, observa Ana Pinheiro. “Quando faço o fichamento de uma
obra, operacionalizo o poder e o dever
do Estado de garantir acesso à cultura,
educação e informação e de preservar a
memória, personalizando cada exemplar
catalogado. Mas é o olhar do especialista
que ocasiona a descoberta.” n
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Rompendo barreiras
Uma das pioneiras no estudo de partículas,
Elisa Frota-Pessôa participou da fundação do CBPF
Maria Guimarães

“E

la fazia o que achava certo”, diz
a física Sonia Frota-Pessoa sobre
sua mãe, Elisa Frota-Pessôa. Uma
das primeiras mulheres formadas
em física no Brasil, ela foi figura importante no início da pesquisa e do ensino
da disciplina no país, quando não era
esperado que mulheres trabalhassem e
muito menos que fossem cientistas. Ela
morreu aos 97 anos, de pneumonia, na
noite de 28 dezembro, no Rio de Janeiro.
Nascida em 17 de janeiro de 1921, Elisa
Esther Habbema de Maia se encantou
por física e matemática e quis se tornar engenheira. O projeto, considerado
masculino, foi vetado. Em seguida ela
descobriu o curso superior em física e,
mesmo contrariando o pai, ingressou em
1940 na Faculdade Nacional de Filosofia
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(FNFi). Já estava casada com o biólogo
Oswaldo Frota-Pessôa (1917-2010), com
quem teve dois filhos: Sonia, professora
aposentada da Universidade de São Paulo, e Roberto, cirurgião-geral.
Em 1942 tornou-se assistente do físico
Joaquim da Costa Ribeiro (1906-1960) na
FNFi até 1944, quando foi nomeada docente. Em 1949, foi uma das fundadoras
do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
(CBPF). Foi de sua autoria, junto com
Neusa Margem (1926-2015), o primeiro
artigo de pesquisa produzido na instituição: “Sobre a desintegração do méson
pesado positivo”, publicado em 1950 na
revista Anais da Academia Brasileira de
Ciências. No trabalho, elas analisaram
chapas fotográficas trazidas dos Estados
Unidos pelo físico César Lattes que re-

gistravam a trajetória do méson pi, partícula que ele tinha ajudado a descobrir
e a demonstrar que podia ser detectada
na primeira geração de aceleradores de
partículas. Esse tipo de estudo experimental sedimentou a descrição de componentes da matéria que estavam sendo
descobertos naquele período.
No CBPF ela coordenou até 1964 o Laboratório de Emulsões Nucleares. “Eles
usavam placas fotográficas, revestidas
com uma camada de emulsão, expostas
a raios cósmicos no alto de montanhas,
para depois examinar ao microscópio”,
descreve Sonia. Com a falta de laboratórios de física experimental para ensino
na FNFi, os alunos de Elisa faziam estágio no laboratório de ensino criado no
CBPF por ela e pelo físico Jayme Tiomno (1920-2011), com quem ela passou a
viver de 1951 até a morte dele.
Com o regime militar, Elisa e Tiomno
se transferiram para a Universidade de
Brasília (UnB), levando estudantes. Não
durou muito. Naquele mesmo ano, eles estavam entre os 223 docentes que pediram
demissão coletiva em protesto contra perseguição política. Em 1969 foi aposentada
pelo regime militar na FNFi e afastada do
CBPF, juntamente com Tiomno. Foram
trabalhar na Europa e nos Estados Unidos.
Em 1980 o casal foi readmitido no
CBPF, onde continuou a pesquisa e o
ensino. Aposentada por idade em 1991,
Elisa recebeu o título de Pesquisador
Emérito do CBPF e trabalhou até 1995.
Além dos dois filhos, a física deixou
cinco netas e nove bisnetos, e perdeu
por pouco a oportunidade de conhecer a
trineta. Boa parte segue carreira acadêmica ou está encaminhada nessa direção.
As mulheres da família encontraram as
portas abertas para escolherem seus rumos. “Mamãe quebrou todos os tabus.” n

CBpf

Francisco Alcântara
Gomes, Elisa
Frota-Pessôa, Tiomno,
Ribeiro, Luis Sobrero,
Leopoldo Nachbin, José
Leite Lopes e Maurício
Peixoto em 1942, em
frente à Faculdade
Nacional de Filosofia

Socióloga avant-garde
Maria Isaura Pereira de
Queiroz é lembrada por sua
capacidade de refletir sobre
aspectos pouco conhecidos
do país, como os
movimentos messiânicos
Glenda Mezarobba

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / USP
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ma mulher destemida, com
olhar peculiar para temas nacionais e habilidade para ampliar horizontes. Assim pode
ser definida a socióloga Maria Isaura
Pereira de Queiroz, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo (FFLCH-USP), morta em
29 de dezembro, aos 100 anos de idade.
Considerada, em suas próprias palavras, uma “menina desobediente” por
sua decisão de ingressar na FFLCH, lá
graduou-se em ciências sociais (1949) e
fez seu mestrado em sociologia (1951).
Em 1959, sob a orientação do sociólogo
francês Roger Bastide (1898-1974) e perante banca composta pelo antropólogo
belga Claude Lévi-Strauss (1908-2009)
e o jurista e sociólogo francês Gabrel Le
Bras (1891-1970), defendeu, na École Pratique des Hautes Etudes VI Section, em
Paris, tese de doutorado intitulada “La
guerre sainte au Brésil: Le movement
messianique du Contestado” – ainda
inédita em português.
Estudou temas de grande atualidade, lembra o sociólogo José de Souza
Martins, também professor emérito da
FFLCH-USP: o caipira e o sertanejo, a
religiosidade popular, o mandonismo político, os movimentos messiânicos. “Foi
quem melhor compreendeu a criativida-

Queiroz dedicou
sua vida à docência
e à pesquisa

de sociológica de Bastide, que ensinara
aos jovens estudantes da Faculdade de
Filosofia da USP a enxergar e interpretar
o Brasil com olhos antropologicamente
brasileiros, a ver o que somos e não o que
não somos e achamos que somos”, sintetiza ele. Revelou novas possibilidades.
“Uma das principais foi enfatizar a importância dos estudos qualitativos. Reunia, como material de pesquisa e análise,
entrevistas, histórias de vida, literatura
brasileira – inclusive romances”, recorda
a também socióloga Eva Alterman Blay,
sua colega na FFLCH. Juntas, as duas
participaram da fundação do Centro de
Estudos Rurais e Urbanos (Ceru). “Em
1963, redigimos o estatuto do núcleo de
estudos rurais, que depois incorporou
‘urbanos’, na casa dos meus pais”, conta.
Como professora visitante, Queiroz
lecionou na Bélgica, França, Canadá e
Senegal. Reconhecida internacionalmente, teve vários de seus trabalhos publicados, além do Brasil e da França, na
Itália, Colômbia e México – um deles
foi traduzido para o inglês pelo historiador britânico Eric Hobsbawm (1917-

2012). Orientou dezenas de estudantes,
no país e no exterior. Exigente, era zelosa com a escrita. “Maria Isaura tinha
estilo. Quando pegava um texto para ler,
anotava seus comentários nas margens:
‘Está obscuro’, ‘não entendo o que você quis dizer’”, lembra Blay. Ao longo
da vida, deu reiteradas demonstrações
de coerência política, de ética e de integridade, destaca Martins. Durante a
ditadura militar (1964-1985), atuou para
libertar presos políticos e para impedir a
entrada da polícia no prédio da USP situado na rua Maria Antônia, então sede
da faculdade de filosofia.
Não teve filhos. Dedicou sua vida à
docência e à pesquisa. “Os tempos e os
acontecimentos que gozei na USP foram o que houve de mais encantador na
minha vida”, declarou durante as comemorações de seus 80 anos. Escolhida a
cientista do ano, em 1997 Queiroz recebeu o prêmio Almirante Álvaro Alberto
para Ciência e Tecnologia, do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq). “Foi como se ela
tivesse construído um poliedro e cada
pessoa pegou um ângulo”, observa Blay.
“Antropólogos, historiadores, sociólogos,
jornalistas, de várias regiões do país e
do mundo, cada um aponta um ângulo
da pesquisa de Maria Isaura que foi importante para seu próprio trabalho.” n
PESQUISA FAPESP 276 | 89

memória

Aldeia às margens do rio Negro retratada pelo naturalista

O outro evolucionista
Contribuinte menos
conhecido da teoria da
evolução, Alfred Wallace
esteve entre 1848 e
1852 na Amazônia, onde
coletou espécimes,
escreveu e desenhou
Carla Aranha
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m abril de 1848, o naturalista britânico Alfred Russel
Wallace (1823-1913), que viria a ser conhecido por seus
estudos sobre seleção natural, deu início à primeira
grande aventura de sua vida. Munido de algumas economias
guardadas durante os anos em que trabalhou como
agrimensor para a pequena empresa de um irmão, no Reino
Unido, ele e o amigo Henry Walter Bates (1825-1892), com
quem dividia o interesse pela botânica e entomologia,
embarcaram no porto de Liverpool com destino a Belém, no
Pará. Eles não sabiam ao certo o que iriam encontrar. “Existia
uma ou outra descrição de europeus que haviam viajado pela
Amazônia, mas grande parte do território permanecia
inexplorado e suscitava curiosidade entre os estrangeiros”, diz
a historiadora Carla Oliveira de Lima, que estudou a viagem
de Wallace ao Brasil em tese de doutorado defendida na
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, em 2014.
Até os 25 anos, quando iniciou a expedição pela Amazônia,
Wallace trabalhou com agrimensura e aritmética, disciplinas
que ele chegou a ensinar em uma escola. Além disso, estudava,
como autodidata, botânica e zoologia. A leitura de algumas
publicações foi importante na preparação da viagem.

Imagens Viagem pelo Amazonas e Rio Negro. CIA Editora Nacional, 1939, Biblioteca FD-USP foto wikimedia commons

Em sua autobiografia,
Wallace menciona a
influência do livro A voyage
up the river Amazon (Uma
viagem pelo rio Amazonas,
1847), do naturalista e
escritor norte-americano
William Edwards, com
descrições vívidas de
anacondas, piranhas e
insetos. Ele também
conhecia os trabalhos de
Charles Darwin (1809-1882).
“O ardente desejo de
visitar uma região tropical,
para contemplar a
exuberância de vida, tanto
animal como vegetal, que
dizem existir ali, e ver, com
os meus próprios olhos,
todas as maravilhas que
tanto me deliciavam,
quando eu lia as descrições
feitas pelos viajantes que
as contemplaram, foram
os motivos que me
induziram a romper a trama
de meus negócios e partir
para ‘alguma terra bem
distante, onde reina um
sertão constante’”, escreveu
Wallace em seu livro
Viagens pelo Amazonas e
rio Negro, publicado em
1853, em Londres.
No relato, Wallace
registrou e fez descrições
minuciosas de espécies de
aves, peixes, insetos e

Wallace
desenhou
moradores dos
lugares que
conheceu, como
Nazaré, próxima
a Belém

A maior parte do
material coletado
no Brasil pelo
britânico se perdeu
no naufrágio do
navio que o levava
do Brasil para o
Reino Unido

plantas que encontrou
durante as expedições
realizadas ao longo dos
quatro anos em que
permaneceu na região.
O naturalista notou
também que a distribuição
geográfica de determinadas
espécies e as barreiras
naturais, como os rios,
podem afetar a presença
e o comportamento dos
animais. Anos depois,
em uma expedição ao
arquipélago malaio, entre
1854 e 1862, Wallace iria
aprofundar esses estudos,
dando origem a trabalho
em que intuiu a teoria sobre
evolução dos seres vivos.
Em março de 1858, o
naturalista enviou uma
carta de apresentação a
Darwin com o artigo “Sobre
a lei que regula a introdução
de novas espécies”, pedindo
sua opinião. O texto resumia
parte das ideias presentes
na teoria da evolução,
sobre a qual Darwin vinha
trabalhando havia 20 anos.
As duas monografias foram
apresentadas ainda em
1858 em uma sessão da
Linnean Society de Londres,
importante centro de
estudos de história natural
do Reino Unido. No ano

seguinte, Darwin publicou
A origem das espécies.
Quando Wallace retornou
da Malásia à Inglaterra a
primazia darwinista já
estava estabelecida.
“A viagem do naturalista
britânico à Amazônia foi
fundamental para que ele
estabelecesse o início
das concepções sobre a
distribuição dos seres vivos,
que se revelou essencial
para a elaboração da teoria
da evolução”, observa a
historiadora Ana Maria
Alfonso-Goldfarb, do
Centro Simão Mathias de
Estudos em História
da Ciência da Pontifícia
Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP).
De acordo com a
pesquisadora, Wallace
foi um dos primeiros a
estabelecer estudos
modernos sobre a
distribuição geográfica dos
animais e plantas e sua
relação com o meio ambiente
e deixou importantes
registros da diversidade
de espécies da Amazônia.
A maior parte do trabalho
do naturalista era coletar
espécimes e classificar
espécies animais e vegetais
– sua estadia no Brasil foi
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financiada com recursos
obtidos por meio da venda
a colecionadores europeus
do material retirado da
Amazônia. A intermediação
era feita por seu agente, o
comerciante inglês Samuel
Stevens (1817-1899), que teria
igualmente ajudado a
publicar artigos escritos
por Wallace. Boa parte dos
exemplares e textos foi
enviada para a Europa
por navios mercantes.
O naturalista passou dois
anos na região da bacia do
rio Negro, entre 1850 e 1852.
A essa altura da viagem,
Wallace e Bates já haviam
seguido caminhos separados.
“A impressão que se tem é
de que eles desejavam cobrir
o máximo possível de
território e coletar espécies
em locais diferentes”, diz
Alfonso-Goldfarb.
Nos quatro anos em que
andou pelo Norte do Brasil,
Wallace descreveu e
fez centenas de ilustrações
de peixes, aves, árvores,
cidades, fazendas e pessoas
comuns. “Seus relatos sobre
o modo de vida local e
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Peças de
uso cotidiano:
ralador de
mandioca (à esq.),
pente (à dir.)
e cigarreira
(abaixo)

3

Jurupari
pirampé, um dos
desenhos cheios
de detalhes do
livro Peixes
do rio Negro

a interação com a
população ainda não foram
suficientemente estudados
por pesquisadores
brasileiros”, diz Carla Lima.
“Ele teve uma sensibilidade
ímpar para captar as
minúcias das relações de
poder entre fazendeiros,
comerciantes, escravos
e demais integrantes da
sociedade brasileira da época.”
Wallace tinha reconhecido
talento para o desenho
e a produção de mapas.
“A precisão dos desenhos
em conjunto com as
descrições que fez permitiram
a identificação de um grande
número de espécies por
ele coletadas, mesmo sem a
presença dos exemplares ”,
diz a bióloga Mônica de
Toledo-Piza Ragazzo, do
Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo
(USP). Ela conheceu as
publicações que citavam o
trabalho do naturalista
em relação aos peixes da
bacia do rio Negro quando
fazia seu doutorado na
City University of New York
e no Museu de História
Natural da mesma cidade,
em 1994. No ano seguinte,
a pesquisadora visitou o
Museu de História Natural
de Londres, onde estão
guardados os originais dos
212 desenhos de peixes
da bacia do rio Negro,
que nunca haviam sido
corretamente publicados,
como o naturalista esperava,
segundo carta enviada por
ele ao museu ao fazer a
doação, em 1904. Mônica
então reuniu as ilustrações
e anotações em um livro

bilíngue, Peixes do rio Negro,
publicado em 2002 pela
Edusp e Imprensa Oficial. “O
cuidado e a precisão com que
Wallace fez os desenhos é
algo que até hoje impressiona
o meio científico”, afirma.
Os 212 desenhos
quase desapareceram
completamente quando
Wallace voltou ao Reino
Unido vindo de Belém, em
1852. O navio em que ele
viajava incendiou-se. Wallace
foi até sua cabine e pegou
uma pequena caixa de metal
com desenhos, cadernos com
anotações e algumas camisas
antes de correr para o bote
salva-vidas. Toda sua coleção
de animais e plantas, além de
muitos outros desenhos,
guardados no porão do navio,
foram perdidos. O trabalho
que restou de sua passagem
pelo Brasil foi que havia
sido vendido para
colecionadores europeus.
Outro motivo de tristeza
aconteceu anos antes,
quando seu irmão mais novo,
Herbert, que havia se juntado
a ele em 1849, contraiu
febre amarela e morreu.
Wallace publicou mais
de 20 livros e manteve
uma relação de amizade
com Darwin até o
falecimento deste, em 1882.
O naturalista morreu aos
90 anos, em 1913. n
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Maria Isabel Limongi
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ean-Jacques Rousseau (1712-1778) tem uma
obra eclética, que vai da crítica musical à
teoria política, passando pelo romance, o
teatro e a autobiografia. Muitas vezes, suas posturas parecem contraditórias, o que, somado ao
seu temperamento difícil e um tanto paranoico,
a contar pelas polêmicas e trocas de acusações
em que se envolveu, lhe renderam a imagem de
pensador errático e excêntrico. Isso levou muitos a tratarem sua obra como literária e não propriamente filosófica, ou então, como é comum,
a pinçar em meio à diversidade dos gêneros os
momentos propriamente filosóficos, como O contrato social, concentrando aí todo o interesse de
Rousseau na filosofia.
A interpretação que Bento Prado Jr. faz dessa
obra magistral, à beira do paradoxal, em A retórica de Rousseau, tem como marca a recusa da suposta oposição entre literatura e filosofia, assim
como da pecha de excentricidade que se colou
à obra. Para Bento Prado Jr., a obra de Rousseau
tem um centro, que ele denomina retórico, e com
alto valor filosófico, além de literário.
O livro trazido a público pela editora da Universidade Estadual Paulista (Unesp) é a reedição do
livro organizado em 2008 por Franklin de Matos,
onde se encontram pela primeira vez reunidos os
escritos de Bento Prado Jr. sobre Rousseau, produzidos entre 1968 e 1977, precedidos por uma
iluminadora e não menos elegante apresentação
do organizador. O principal e o maior desses escritos estavam até então inéditos, outros haviam
sido publicados em vida, dispersos em jornais e
revistas. No conjunto, compõem o que teria sido o
prometido livro de Bento sobre Rousseau, de cujo
projeto seus colegas e alunos recebiam notícias,
mas cuja publicação em vida, sabe-se lá por quais
razões, sempre foi postergada.
O grande achado de Bento Prado Jr. está na
teoria da linguagem que ele extrai do Ensaio sobre a origem das línguas, de Rousseau, para vê-la
espraiada por toda a obra, como o seu núcleo e
princípio de unidade. Para essa teoria, a linguagem – cuja origem está no grito, na espontaneidade do som, que, só num segundo momento, e
como um desvio, se deixou ordenar pelas regras
da gramática – define-se por sua função retórica,
pela sua capacidade de comover, mover e con-

duzir à ação. Rousseau se afasta desse modo da
teoria clássica, para a qual a linguagem desempenha um papel fundamentalmente figurativo
ou representativo, para analisá-la a partir do que
Bento Prado Jr. denomina um paradigma musical, profundamente comprometido com a força
política dos discursos e com a trama intersubjetiva em que se tecem.
Feita essa análise, Bento Prado Jr. pode então
mostrar como Rousseau faz ele próprio uso político da linguagem, ao explorar sua força retórica
em diversos contextos, para fins específicos, sempre práticos e não propriamente teóricos, com o
que se revela outro aspecto não menos original
e importante do livro: o filósofo que emerge de
suas páginas não é o Rousseau do direito público abstrato e idealizado dos manuais de filosofia
política, mas um Rousseau atento às particularidades históricas, às variáveis geográficas, à especificidade dos costumes e às circunstâncias da
ação. Essa atenção ao particular é o que permite
explicar, entre outras, a aparente contradição da
crítica ao teatro presente na Carta a D’Alembert
da parte de um amante das artes cênicas que
Rousseau efetivamente foi. É que, na Carta, trata-se de Genebra; o caso do teatro na França é outro.
Como se não bastasse, não é só uma belíssima
e pungente interpretação de Rousseau o que encontramos no livro. Nele também se pode acompanhar o refinado esforço de Bento Prado Jr. para
digerir as referências francesas de sua formação
filosófica, em especial o existencialismo e o estruturalismo, de cujas aproximações da obra de
Rousseau se vale, e as quais enfrenta, para fazer
emergir desse embate um modo muito singular
de compreender e fazer filosofia no Brasil. É o
que se percebe já nas primeira páginas do livro,
quando Bento Prado Jr. mobiliza Rousseau para contestar a universalidade do método estrutural de análise dos textos filosóficos, então em
alta na Universidade de São Paulo (USP). Pois,
assim como Rousseau, seu intérprete mostra-se
perfeitamente consciente da situação em que se
inscreve e opera o seu comentário, assim como
de sua função retórica.
Maria Isabel Limongi é professora do Departamento de Filosofia da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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m dos muitos aprendizados que o livro de
Maria Beatriz Nizza da Silva nos traz é o
de que a história das mulheres, quando
bem realizada, inevitavelmente acaba contribuindo para o entendimento da história de gênero. Mesmo que não seja esse o foco de Donas
mineiras do período colonial, fica claro, ao longo
da obra, que as ações reconstituídas só puderam
ganhar visibilidade, na maioria dos casos, em razão da atuação de maridos, filhos e integrantes da
administração colonial. O que confirma a natureza relacional da história de homens e mulheres,
traço especialmente realçado pela historiadora
Joan Scott em sua obra, marco nos estudos sobre o feminismo.
A escolha pelo estudo das mulheres brancas,
cujos nomes se encontram registrados na documentação precedidos do pronome de tratamento
“dona”, traz uma série de implicações teóricas. A
principal delas talvez possa ser formulada a partir
da seguinte pergunta: que correspondência existiria entre esse grupo de mulheres designado por
“donas”, na colônia, e aquelas que, na metrópole,
faziam parte da nobreza? No centro da questão, o
fato de que a sociedade da América portuguesa,
por mais que se tenha pautado pela da metrópole, esteve longe de ser um “outro Portugal”.
Afirmação válida, sobretudo, para Minas, capitania cujo povoamento se deu pela iniciativa de
aventureiros das mais diferentes origens na qual
o critério de riqueza talvez fosse mais fundante
do que o da procedência ou do sangue. O que explica uma sociedade mais fluida, pelo menos nas
décadas iniciais, onde imperava o “descrédito ao
formalismo”, nas palavras do historiador Sérgio
Buarque de Holanda (1902-1982).
A ausência de uma nobreza hereditária na
América portuguesa, assunto abordado anteriormente pela autora, reforça as peculiaridades
de nossas relações sociais, alertando-nos de que
o emprego de categorias como “Antigo Regime”
pode encobrir, muito mais do que revelar, a realidade do contexto colonial. Portanto, em que
pese a imprecisão inescapável do termo para a
apreensão do universo de mulheres brancas ricas,
a denominação “dona” acaba por ser a definição
que mais aproxima, no contexto da realidade colonial, ao mesmo tempo “replicante e desviante”

da sociedade metropolitana, como bem observou
o historiador István Jancsó (1938-2010).
Em seu livro, a autora confirma o que a historiografia vem apontando há certo tempo: a diversidade, principalmente econômica, da capitania,
que “é muitas” desde os seus primórdios. Assim,
são variadas as pendências nas quais as “donas”
se envolveram, relacionadas à posse de terras,
de sesmarias ou de pequenas roças, mesmo havendo, em bom número, aquelas que tiveram na
mineração a sua atividade principal. Estiveram às
voltas com a gerência de engenhos, governaram
escravos – algumas, com o assombroso número
de 440 cativos! –, ocuparam-se, inclusive, da destruição de quilombos, uma maneira de legalizar
a posse de suas terras.
Se muitas das experiências do livro situam-se
entre o urbano e o rural, entre a agropecuária e a
mineração, aquelas abordadas no capítulo 5 relacionam-se, exclusivamente, aos acontecimentos
que tiveram lugar na capitania, no ano de 1788: a
Inconfidência Mineira. Maria Beatriz Nizza da Silva pergunta-se se elas haviam “conseguido manter
os empreendimentos dos maridos sentenciados
como inconfidentes”, conseguindo reaver, no todo ou em parte, os bens sequestrados pela Coroa.
O caso mais notório é o de Bárbara Heliodora, a
“Bárbara Bela” (1759-1819), musa inspiradora do
poeta Alvarenga Peixoto (1742-1793). As informações deixadas pela gestão de sua terça parte na herança do casal permitem conhecermos até mesmo
seu estado de espírito – de acordo com os filhos,
Bárbara Heliodora vivia em profunda melancolia
com a perda do marido. A prostração em que se vira
teria dado azo a que uma série de aproveitadores a
levassem a fazer doações de seus bens, dissipando
boa parte da fortuna deixada por Peixoto.
O itinerário de investigação, proposto pela
autora, mostra-se de enorme valia para futuros
trabalhos. Revela, também, o quanto há para se
explorar em fontes oficiais, como as petições à
Coroa encaminhadas “por mulheres da elite mineira”, depositadas no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa e, para o período Joanino, no
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.
Andréa Lisly Gonçalves é professora titular do Departamento de
História da Universidade Federal de Ouro Preto.

carreiras

Intolerância

Riscos à liberdade acadêmica

ilustrações daniel almeida

Ao menos 79 pesquisadores foram vítimas de algum tipo de violência física
ou assassinados em menos de um ano no mundo
Todos os anos, centenas de pesquisadores,
professores, estudantes e funcionários de
instituições de ensino superior são ameaçados
ou intimidados no mundo. Entre setembro de
2017 e agosto de 2018, pelo menos 79 foram
vítimas de algum tipo de violência física ou
assassinados. Outros 88 foram interrogados ou
presos em decorrência de suas atividades de
pesquisa, pontos de vista ou engajamento
político em assuntos relacionadas a gênero,
direitos humanos, democracia e meio ambiente.
Os números são do relatório Free to think 2018,
divulgado pela Scholars at Risk, rede
internacional de instituições e pesquisadores
criada em 1999 na Universidade de Chicago,
nos Estados Unidos, para apoiar e defender
a liberdade de pesquisa e os direitos de
acadêmicos.
O documento é resultado de um amplo e
contínuo trabalho de monitoramento de
ameaças a esses profissionais. Entre setembro

de 2017 e agosto de 2018, a organização
registrou 294 ataques e intimidações em
47 países, todos com o propósito de silenciar
instituições de ensino superior ou
pesquisadores no exercício de suas atividades.
Os números representam um crescimento em
relação ao relatório anterior, que registrou
257 ataques em 35 países. Os incidentes mais
violentos foram observados em países com
histórico de conflitos armados e violações aos
direitos humanos, como Afeganistão, Quênia,
Paquistão, Índia, Turquia e Iêmen. São vários
os casos de autoridades que se valeram de
detenções, ações judiciais e outras medidas
coercitivas para retaliar ou impedir a atividade
de professores, pesquisadores e estudantes.
Na Turquia, em maio de 2018, promotores
públicos abriram investigação criminal contra
Bülent Şik, pesquisador da Universidade
Akdeniz e especialista em alimentação e saúde
pública, em resposta a uma série de artigos
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publicados por ele no diário
Cumhuriyet sobre altos níveis de
pesticidas, metais pesados e outros
poluentes encontrados em
produtos agrícolas e na água
consumida em algumas cidades do
país. Em seus textos, Şik afirmava
que o Ministério da Saúde da
Turquia havia optado
por não divulgar resultados de
estudo sobre possíveis agentes
cancerígenos detectados em
cidades com taxas da doença acima
da média nacional. O pesquisador
foi acusado pela promotoria de
violar o código penal ao divulgar
informações supostamente
confidenciais. Mais recentemente
as autoridades passaram a
considerar a possibilidade de
acusá-lo de práticas terroristas.
ode ao terror

Os ataques em muitos países
também partem de milícias ou
grupos terroristas. No Quênia,
em outubro de 2017, um grupo de
atiradores emboscou um carro
que transportava estudantes e
professores da Universidade
Técnica de Mombasa. Dois
professores morreram.
As autoridades locais suspeitam
que o atentado tenha sido
planejado pelo grupo terrorista
islâmico Harakat al-Shabab
al-Mujahideen. Dois meses depois,
no Paquistão, atiradores usando
burcas invadiram o Instituto
de Treinamento Agrícola, em
Peshawar. Nove pessoas morreram
e 35 ficaram feridas. O grupo
conhecido como Taliban
paquistanês reivindicou a autoria
do atentado. Em comunicado,
afirmou que o instituto foi atacado
por sediar um escritório da agência
de espionagem do país, afirmação
negada pelas autoridades.
Além de monitorar a situação
de pesquisadores sob ameaça,
a Scholars at Risk também busca
auxiliá-los, realocando-os em
posições temporárias em uma
das 400 instituições parceiras.
“A ideia é oferecer o ambiente e
a infraestrutura necessários para
que continuem a desenvolver seu
trabalho”, explica Shreya Balhara,
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diretora do serviço de proteção da
Scholars at Risk. No ano passado,
a organização realocou 124
acadêmicos em instituições
de pesquisa e universidades
estrangeiras. “Também fazemos
aconselhamento de carreira para
auxiliá-los a lidar com situações
de risco com as quais possam se
deparar ao voltar a seus países.”
Os casos apresentados no
relatório constituem uma pequena
fração dos incidentes envolvendo
investidas e ameaças a acadêmicos
e instituições de ensino superior.

Vários ataques
à liberdade de
pesquisa
baseiam-se em
preconceitos
infundados de
cunho ideológico,
segundo Estevão
Martins, da Anpuh

“Muitos dos ataques à liberdade
de pesquisa baseiam-se em
preconceitos infundados de cunho
ideológico que animam grupos
de pessoas que acreditam que
determinados temas de pesquisa
representam algum tipo de
decadência moral ou social”,
afirma o filósofo e historiador
Estevão Chaves de Rezende
Martins, professor da
Universidade de Brasília (UnB) e
secretário-geral da Associação
Nacional de História (Anpuh).
No Brasil, uma das situações
identificadas pela Scholars at Risk
foi o caso de uma carta anônima
encontrada sob a porta do
escritório de representação
estudantil na Universidade
Federal do Pará (UFPA), em
outubro de 2018. O texto prometia
“exterminar” estudantes
LGBTQ+, negros e ativistas
estudantis. Em novembro de 2017,
outros três professores da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA) foram ameaçados por
desenvolver pesquisas sobre
a divisão sexual do trabalho.
“Trata-se de uma interferência
indesejada e perigosa na
autonomia de pesquisa, que só
pode ser combatida por meio
do fortalecimento do estado
democrático de direito”,
esclarece Martins.
Muitos pesquisadores se
envolvem em situações de risco
ou imbróglios diplomáticos
durante o trabalho de campo.

À época do mestrado, o
arqueólogo André Strauss, do
Museu de Arqueologia e
Etnologia da Universidade
de São Paulo (MAE-USP),
experimentou uma situação dessas
às margens do lago Turkana, na
fronteira do Quênia com a Etiópia.
“A região é marcada por conflitos
étnicos”, explica. “Era comum
sermos parados em bloqueios na
estrada ou surpreendidos no
acampamento à noite por
indivíduos com metralhadoras
AK-47 querendo saber o que
estávamos fazendo”, conta. “Uma
vez, ao perceber que um desses
grupos se aproximava, tivemos de
esconder um dos pesquisadores da
equipe, queniano de etnia rival.”
Interessado em analisar rochas
sedimentares com fósseis dos
primeiros animais com esqueletos
que surgiram no planeta, em 2008,
ao desenvolver sua pesquisa de
doutorado em Puerto Vallemí,
no norte do Paraguai, o geólogo
Lucas Warren, do Instituto de
Geociências e Ciências Exatas da
Universidade Estadual Paulista
(Unesp), seguiu todas as
recomendações que lhe foram
feitas. “A região é marcada por
conflitos de terra e plantações de
maconha, de tal modo que fomos
aconselhados a não usar roupas
semelhantes a vestimentas
camufladas, para que não fôssemos
confundidos com militares”, conta.
“A equipe se deslocava com um
intérprete, já que a população local
praticamente só fala guarani.”
Nenhum incidente foi registrado
e a equipe voltou ao Brasil com
várias amostras de rochas.
Anos mais tarde, no entanto,
após publicar artigo descrevendo
seus achados, o brasileiro foi
acusado pelo governo paraguaio
de tráfico internacional de fóssil.
“Fui impedido de voltar para novas
pesquisas”, diz. O Paraguai à época
passava por crise institucional,
com a destituição de Fernando
Lugo da presidência do país.
“O Brasil não reconhecia o novo
governo, o que dificultou a
resolução do problema”, recorda.
“Precisei entrar em contato com

Algumas dicas para se planejar
antes de ir a campo

1

2

3

Estabeleça contato

Comunique sua chegada

Evite se envolver em

com alguém da região

à representação

debates políticos

a ser visitada que

diplomática do país de

em lugares em que

possa explicar hábitos

origem, informando o que

não se conhece a

e posturas e indicar

pretende fazer e

extensão de eventuais

os riscos que o local

quanto tempo deve

consequências da

oferece

permanecer

emissão de opiniões

4
Lembre-se de
solicitar autorização

5

prévia aos donos

Informe ao consulado

de terras ou grupos

o itinerário de

que controlam áreas

viagem, o calendário

onde se pretende

de trabalho e o

desenvolver um

local de hospedagem

estudo de campo

pesquisadores e universidades
paraguaias para explicar a
situação, que, aos poucos, acabou
se resolvendo.”
precauções adicionais

Diante disso, Vinicius de
Carvalho, professor do Brazil
Institute e do Departamento de
Estudos de Guerra no King’s
College London, no Reino Unido,
considera apropriado buscar,
no respectivo serviço consular,
informações sobre os riscos
associados ao local em que se
pretende desenvolver o trabalho
de campo. “Outro ponto
importante é fazer uma análise
preliminar da conjuntura política
do país de destino”, explica
Carvalho. “É fundamental evitar
debates políticos em lugares

em que não se conhece a extensão
de eventuais consequências da
emissão de opiniões.”
Como medida preventiva,
Carvalho recomenda que os
pesquisadores comuniquem sua
chegada à representação
diplomática do país de origem,
informando o que pretendem
fazer e quanto tempo devem
permanecer no país estrangeiro.
“Informar ao consulado o
itinerário de viagem, o calendário
de trabalho e onde se pretende
ficar hospedado são providências
simples, mas que podem fazer
a diferença”, explica. “Para
trabalhar com mais tranquilidade,
também é interessante
compartilhar os próprios contatos
e os de amigos e familiares no país
natal.” n Rodrigo de Oliveira Andrade
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O russo que sonha em mudar a saúde no Brasil
Economista encontrou na ciência apoio e método para empreender

Michael Kapps:
empreendedorismo
baseado em
conhecimento
científico
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recorda Kapps, sobre o momento
em que decidiu se candidatar ao
Grand Challenges Canada, fundo
de oportunidades destinado a apoiar
“ideias ousadas de grande impacto”,
que oferecia auxílio equivalente a
R$ 250 mil. Com a proposta aprovada,
veio o desafio: evidenciar a eficiência
da plataforma. “A cada etapa do
projeto SMSBebê precisávamos
demonstrar sua eficiência para que
a verba fosse liberada.”
O primeiro passo foi estabelecer
parceria com uma unidade básica
de saúde (UBS) e um hospital de
referência de Rio Negrinho. Durante
18 meses, 200 mães receberam
mensagens e foram acompanhadas
por médicos. “Se comparadas às
demais pacientes, as grávidas
monitoradas apresentaram os maiores
índices de adesão ao pré-natal do

hospital”, relata o economista que,
encerrado o aporte inicial, passou a
ter direito de participar da segunda
fase do Grand Challenges Canada,
com financiamento de R$ 1 milhão.
“Dessa vez, o foco é a saúde da
grávida e não da criança”, diz.
Durante dois anos, com apoio do
fundo, o estudo pretende monitorar
500 mulheres atendidas em várias
UBS de cidades carentes de Alagoas.
“Se não fosse a exigência do fundo,
de demonstrar cientificamente o
resultado do monitoramento dos
pacientes, dificilmente eu teria
descoberto um modelo de
empreendedorismo eficiente”, avalia
Kapps, que nasceu na Rússia e aos
5 anos se mudou com a família para o
Canadá. Em 2011, durante férias na
universidade, soube que havia um
emprego de vaqueiro no Pantanal e
decidiu conhecer o Brasil – acabou
permanecendo quase seis meses. De
volta aos Estados Unidos, concluiu
a graduação e trabalhou em uma
grande consultoria. Atendia a
indústria farmacêutica e hospitais
antes de decidir se mudar para
o país. Hoje, a TNH Health tem
25 funcionários e ampliou suas
ferramentas de comunicação. “Até
o fim do ano pretendemos atender
1 milhão de pessoas.” n Valéria França

léo ramos chaves

Foram necessários apenas três anos
para o economista russo Michael
Kapps, de 29 anos, deslanchar seu
primeiro empreendimento: uma
plataforma de gestão de saúde
populacional. Formado pela
Universidade Harvard, nos Estados
Unidos, seu primeiro “laboratório”
foi o município catarinense de Rio
Negrinho, com 41.380 habitantes.
Foi lá que, em 2015, testou o projeto
Tá Na Hora (TNH), um sistema de
envio de mensagens telefônicas
destinado a aumentar o engajamento
em tratamentos de saúde, que hoje
atinge 100 mil pessoas em quase
todos os estados do país.
“Começamos com mensagens SMS
para lembrar as pessoas de tomar
o medicamento indicado pelos
médicos”, conta Kapps, que escolheu
a ferramenta por seu baixo custo.
O passo seguinte foi expandir o
projeto com o SMSBebê. Mensagens
destinadas a gestantes e mães de
crianças de 3 três anos transmitiam
orientações sobre, por exemplo,
a importância do pré-natal.
“O projeto mudou o
comportamento das pessoas, mas não
aplicávamos métricas nem pesquisas
para comprovar sua eficiência.
Não tínhamos dinheiro e estávamos
quase fechando as portas em 2016”,
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