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A Argentina e o Brasil são os dois 
países com os fósseis mais anti-
gos classificados como sendo de 

dinossauros. País com longa tradição em 
paleontologia, o vizinho do Sul explorou 
bem a presença, nas províncias de San 
Juan e La Rioja, de uma camada geoló-
gica que remete ao primeiro estágio do 
Triássico Superior (período entre 237 mi-
lhões e 227 milhões de anos atrás), quan-
do esses animais começavam a habitar a 
Terra. Seis dos 12 dinossauros retirados 
de rochas daquela época foram escava-
dos e descritos pela comunidade cientí-
fica local, com pesquisadores do exterior.

O primeiro dinossauro daquele perío-
do encontrado em território brasileiro, 
Staurikosaurus pricei, foi descrito na lite-
ratura científica nos anos 1970; Saturna-
lia tupiniquim foi escavado no final dos 
anos 1990. Nesta década, foram quatro, 
sendo o último, anunciado em janeiro 
deste ano, Nhandumirim waldsangae, um 
pequeno carnívoro bípede com 1,5 metro 
de comprimento que viveu no que hoje 
é a região central do Rio Grande do Sul.

O número de descobertas recentes no 
Brasil, apresentadas na reportagem de 
capa (página 18), sugere que o país se es-
tabelece não apenas como “berçário” de 
fósseis dos primeiros dinossauros – os 
seis “brasileiros” foram encontrados na 
formação Santa Maria, perto da cidade 
homônima –, mas também como deten-
tor de uma massa crítica de paleontólo-
gos capazes de achar fósseis, descrever 
espécies e, com colegas da comunidade 
científica internacional, confirmar (ou 
não) a hipótese sobre o surgimento des-
ses animais. A região gaúcha é objeto de 
estudos sistemáticos por pesquisadores 
de instituições locais e de outros estados.

**

Em fevereiro, completaram-se 30 anos 
do Decreto Estadual nº 29.598. O dis-

positivo aplica o artigo 207 da Consti-
tuição Federal, que determina que “as 
universidades gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial”. O 
decreto do então governador Orestes 
Quércia dispõe sobre a autonomia da 
USP, Unicamp e Unesp e garante um 
orçamento próprio para as três universi-
dades. O impacto positivo dessa medida 
pode ser visto nos seus indicadores de 
produtividade (página 11). Para Mar-
celo Knobel, da Unicamp, que assumiu 
a presidência do Conselho de Reitores 
das Universidades Estaduais Paulistas 
(Cruesp), a autonomia permitiu que as 
três crescessem e chegassem ao pata-
mar das melhores instituições da Amé-
rica Latina (página 48). Nas próximas 
edições, Pesquisa FAPESP continuará 
tratando do tema.

**

O oncologista paulistano Drauzio Varella 
é o médico mais conhecido do país. Co-
meçou no rádio nos anos 1980, depois 
foi para a televisão, onde é visto por mi-
lhões de pessoas nas noites de domingo, 
descobriu-se escritor de livros, mantém 
há anos colunas semanais na imprensa, 
um website e um canal de vídeos no You-
Tube. Fala principalmente de questões 
relacionadas à saúde – sem se furtar de 
temas polêmicos –, e também de vários 
outros assuntos. Nessa multiplicidade de 
formas de comunicação e de conteúdos, 
há um princípio condutor: o respeito pe-
lo conhecimento científico. Seus argu-
mentos são baseados em dados resultan-
tes de pesquisa e complementados pelo 
conhecimento decorrente de sua ampla 
experiência como médico – no consul-
tório, em hospitais públicos e privados 
de São Paulo e no sistema carcerário 
paulista, onde atua voluntariamente há 
mais de 25 anos (página 26). 

carta da editora

Paleontologia brasileira em alta

Alexandra Ozorio de Almeida  |  diretora de redação

Marco antonio zago
Presidente

eduardo Moacyr Krieger
vice-Presidente

COnSElhO SUPErIOr

carMino antonio de Souza, eduardo Moacyr 
Krieger, ignacio Maria Poveda velaSco, João 
Fernando goMeS de oliveira, JoSé de Souza MartinS,  
Marco antonio zago, Marilza vieira cunha rudge, 
Pedro luiz BarreiroS PaSSoS, Pedro WongtSchoWSKi,  
ronaldo aloiSe Pilli e vanderlan da Silva Bolzani

COnSElhO TéCnICO-AdmInISTrATIvO

carloS aMérico Pacheco
diretor-Presidente

carloS henrique de Brito cruz
diretor científico

Fernando MenezeS de alMeida
diretor administrativo

COnSElhO EdITOrIAl
carlos henrique de Brito cruz (Presidente), caio túlio costa, 
eugênio Bucci, Fernando reinach, José eduardo Krieger,  
luiz davidovich, Marcelo Knobel, Maria hermínia tavares de 
almeida, Marisa lajolo, Maurício tuffani e Mônica teixeira

COmITê CIEnTíFICO
luiz henrique lopes dos Santos (Presidente),  
américo Martins craveiro, anamaria aranha camargo, ana 
Maria Fonseca almeida, carlos américo Pacheco, carlos 
eduardo negrão, douglas eduardo zampieri, euclides de 
Mesquita neto, Fabio Kon, Francisco antônio Bezerra 
coutinho, Francisco rafael Martins laurindo, hernan 
chaimovich, José roberto de França arruda, José roberto 
Postali Parra, lucio angnes, luiz nunes de oliveira, Marco 
antonio zago, Marie-anne van Sluys, Maria Julia Manso alves, 
Paula Montero, roberto Marcondes cesar Júnior, Sérgio robles 
reis queiroz, Wagner caradori do amaral e Walter colli

COOrdEnAdOr CIEnTíFICO
luiz henrique lopes dos Santos

dIrETOrA dE rEdAçãO   
alexandra ozorio de almeida

EdITOr-ChEFE  
neldson Marcolin

EdITOrES  Fabrício Marques (Política C&T),  
glenda Mezarobba (Humanidades), Marcos Pivetta (Ciência), 
carlos Fioravanti e ricardo zorzetto (Editores espe ciais),  
Maria guimarães (Site), Bruno de Pierro e yuri vasconcelos 
(Editores-assistentes)

rEPórTErES  christina queiroz, rodrigo de oliveira andrade 

rEdATOrES  Jayne oliveira (Site) e renata oliveira  
do Prado (Mídias Sociais) 

ArTE  Mayumi okuyama (Editora), alexandre affonso (Editor de 
infografia) Felipe Braz (Designer digital), Júlia cherem rodrigues e 
Maria cecilia Felli (Assistentes)

FOTógrAFO  léo ramos chaves

bAnCO dE ImAgEnS  valter rodrigues

rádIO  Sarah caravieri (Produção do programa Pesquisa Brasil)

rEvISãO  alexandre oliveira e Margô negro

COlAbOrAdOrES  ana Matsusaki, Bernardo França, 
domingos zaparolli, Fabio otubo, luís Bueno, luisa destri, 
Marcelo Jacques de Moraes, rafael garcia, renato Pedrosa, 
Suzel tunes, zansky, 

rEvISãO TéCnICA  adriana valio, célio haddad, gabriela 
celani, José roberto de França arruda, lucio angnes,  
luiz nunes de oliveira, nathan Berkovits, osvaldo novais  
de oliveira, roger chammas, Sérgio queiroz, Walter colli

é PrOIbIdA A rEPrOdUçãO TOTAl OU PArCIAl  
dE TExTOS, FOTOS, IlUSTrAçõES E InFOgráFICOS  

SEm PrévIA AUTOrIzAçãO
 
TIrAgEm 28.530 exemplares
ImPrESSãO  Plural indústria gráfica
dISTrIbUIçãO  dinaP

gESTãO AdmInISTrATIvA  FuSP – Fundação de aPoio À 
univerSidade de São Paulo

PESQUISA FAPESP  rua Joaquim antunes, no 727,  
10o andar, ceP 05415-012, Pinheiros, São Paulo-SP

FAPESP  rua Pio Xi, no 1.500, ceP 05468-901,  
alto da lapa, São Paulo-SP

 
Secretaria de deSenvolviMento econôMico,  

ciência, tecnologia e inovação  
gOvErnO dO ESTAdO dE SãO PAUlO

iSSn 1519-8774

Fundação de aMParo À PeSquiSa do eStado de São Paulo 


