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Novo diretor 
científico da FAPESP, 
Luiz Eugênio Mello, 
fala dos primeiros 
planos para  
a sua gestão

Pesquisa do IBGE 
mostra que  
inovação perdeu 
fôlego nas empresas 
brasileiras em meio  
à recessão

Estudos buscam 
compreender como 
investimentos 
sociais e tributação 
podem combater 
desigualdade

Tecidos feitos  
com bactérias 
começam  
a despertar  
o interesse do 
mundo da moda

Brasil inicia 
produção  
comercial de 
grafeno, material 
de grande apelo 
tecnológico
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Jornada extra contra a Covid-19
Preocupada com a escassez de equipamentos de proteção individual (EPI) 

para os profissionais da saúde em hospitais, a bióloga Patrícia de Britto Costa 

foi atrás de uma impressora 3D: fez uma parceria com colegas da empresa 

Plantem. Nestes tempos de quarentena, levou o aparelho para casa e,  

com a ajuda de uma vaquinha na internet, passou a imprimir as bases (foto)  

e depois montar máscaras com folhas de acetato que funcionam como 

escudo. A produção é distribuída para hospitais em Atibaia e arredores,  

no interior paulista. Essa é a atividade matutina. As tardes são reservadas 

para escrever a tese, na área de ecologia vegetal.

Imagem enviada por Patrícia de Britto Costa, doutoranda no Instituto 
de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

FOTOLAB

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.
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  Aquarelas ressurgem 150 anos depois
Livro reúne mais de 500 desenhos 
“perdidos” de peixes brasileiros feitos  
por Jacques Burkhardt no século XIX 
bit.ly/igVPeixesAquarelas
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bit.ly/igVGambaPoliniza

Em busca de informações confiáveis 
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HUMANIDADES
82 Economistas  
pesquisam como  
investimentos sociais  
e tributação combatem 
desigualdade 

88 Estudo reconstitui  
a história da tatuagem  
no Brasil 

92 RESENHA

Forças Armadas  
e política no Brasil,  
de José Murilo de Carvalho. 
Por Celso Castro

93 OBITUÁRIOS 
Wilson Cano, 1937-2020
Domingos Braile, 1938-2020 

95 CARREIRAS 
Uso de redes sociais  
na comunicação  
com clientes faz  
crescer a demanda por  
gestores digitais

CIÊNCIA
66 Experimento sugere 
que incêndio controlado 
aumenta o número  
de espécies de plantas  
no Cerrado

70 Regiões do espaço  
com menos gás  
e poeira permitem  
observar estrelas do  
outro lado da galáxia

72 Pizzarias paulistanas 
emitem o equivalente  
a 9% de partículas finas 
emitidas por veículos

TECNOLOGIA
74 Fábricas mineira  
e gaúcha põem o país  
entre produtores globais  
de grafeno

78 Cresce a produção  
de biotecidos feitos  
a partir de microrganismosFO

TO
S 

1 
LÉ

O
 R

A
M

O
S 

C
H

A
V

E
S 

 2
 A

C
ER

V
O

 D
O

 M
U

SE
U

 P
EN

IT
EN

C
IÁ

R
IO

 P
A

U
LI

ST
A

 (
SA

P
)

2



6  |  MAIO DE 2020

ção às questões de gênero e os esforços para 
corrigir esses enganos. 
Fátima Nunes

Agricultura digital
 A reportagem sobre agricultura 4.0 (edição 
287) não destaca que o agronegócio pro-

dutor de commodities é o maior contribuinte 
ao aquecimento global, à contaminação por 
agrotóxicos e seus impactos na saúde, ao au-
mento da concentração fundiária e à expulsão 
de agricultores familiares do campo, impactos 
vastamente analisados pela literatura relacio-
nada ao tema. A agricultura familiar produz 
cerca de 70% do alimento consumido no Bra-
sil e emprega 67% da população que trabalha 
no campo. Recomendamos maior atenção e 
financiamento de pesquisas voltadas à produ-
ção agrícola familiar e à agroecologia.
Thais Mauad e demais pesquisadores do Geau/IEA/USP

Vídeo
 Cada dissertação apresentada e cada dou-
torado defendido deveriam disponibilizar 

material de difusão para quem os financia: a 
população. Só com conhecimento a ignorân-
cia sobre ciência pode ser combatida. Lindo 
o vídeo “Gambá polinizador”. 
Silmara Luz 

Covid-19
 Não estamos conseguindo nem testar os 
mortos para confirmar a Covid-19. Muitos 

testes estão sendo perdidos por falta de in-
fraestrutura e logística adequadas (“Testes 
para Covid-19 pelo mundo”). Mesmo assim, 
o único dado com algum significado é o nú-
mero de mortes confirmado. Os outros já não 
expressam a realidade. 
Tomaz Puga Leivas

 Estimar o problema é um pressuposto 
básico da epidemiologia para estipular 

medidas de caráter público e tentar comba-
ter a doença. Temos baixa testagem, subno-
tificacão de mortes, carência de leitos hos-
pitalares e estamos abdicando da única me-
dida que estava sendo efetiva na redução da 
velocidade de propagação da pandemia, o 
isolamento social. 
Flavio Demarco

Revista
 É uma satisfação perceber que Pesquisa 
FAPESP melhora a cada edição. Para em-

presários atentos e cidadãos, é um oceano de 
referências e expectativas. Não há matéria 
menos importante nesta edição, com atenção 
à entrevista clara e precisa de Carlos Henri-
que de Brito Cruz (edição 290).
Horacio Lafer Piva

Gênero e ciência
 Tive oportunidade de completar a leitura 
do artigo “O gênero da ciência” (edição 

289), da jornalista Christina Queiroz. Maté-
ria esclarecedora e apaixonante! Em poucas 
páginas, discorre-se sobre os enganos histó-
ricos que a academia tem cometido em rela-

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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Edições anteriores
Preço atual de capa 
acrescido do custo de 
postagem.  
Peça pelo e-mail:  
clair@fapesp.br

Licenciamento  
de conteúdo
Adquira os direitos de 
reprodução de textos  
e imagens  
de Pesquisa FAPESP.  
Por e-mail:  
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Apenas entregadores circulavam na avenida Faria Lima com a Pedroso de Moraes, em São Paulo, em meados de abril
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Em 20 de março, a redação de Pes-
quisa FAPESP fechou, e a equipe 
passou a trabalhar remotamente. A 

edição de abril, já encaminhada, foi con-
cluída enquanto corríamos para estabe-
lecer novos processos de trabalho envol-
vendo videoconferências, plataformas de 
compartilhamento de conteúdo e arma-
zenamento em nuvem. A edição atual foi 
planejada e executada a distância, e só o 
fotógrafo da revista, Léo Ramos Chaves, 
foi às ruas – de máscara – para produzir 
imagens da vida na cidade, como as que 
ilustram a contracapa.

A pandemia causada pelo novo coro-
navírus impactou inúmeras atividades 
profissionais. Algumas foram paralisa-
das e outras proveem, incansavelmente, 
serviços indispensáveis. As comunidades 
de pesquisa e inovação vêm trabalhando 
intensamente para entender o funciona-
mento e a estrutura do vírus Sars-CoV-2, 
causador da Covid-19, seus efeitos no or-
ganismo humano, e desenvolvendo pos-
síveis medicamentos e vacinas. Enquanto 
não há tratamento específico, os respira-
dores desempenham papel importante 
nos casos mais graves. Esses são alguns 
dos temas tratados no especial Covid-19, 
apresentado na página 18.

É difícil avaliar todas as dimensões da 
pandemia. Um pesquisador citado nesta 
edição definiu a doença como tendo uma 
“ferocidade humilhante”. No editorial an-
terior, o mundo beirava 1 milhão de infec-
tados e mais de 40 mil vidas perdidas. Um 
mês depois, os números são estarrecedo-
res: adoeceram 3,5 milhões de pessoas e 
250 mil morreram desde a virada do ano. 
Com essa velocidade, a cobertura jorna-
lística demanda atualizações diárias, que 
podem ser acompanhadas pelos leitores de 
Pesquisa FAPESP no site ou pelo boletim 

CARTA DA EDITORA

Jornalismo em tempos de pandemia

Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

eletrônico (para cadastrar-se, acesse htt-
ps://revistapesquisa.fapesp.br/boletim/ ). 

*
Embora o novo coronavírus domine o 

interesse e as preocupações dos leitores, 
há espaço para outros temas. A edição mais 
recente da Pintec, pesquisa de inovação 
do IBGE, trouxe dados que indicam uma 
queda no percentual de empresas que de-
senvolvem atividades nessa área (página 
58). Ainda tratando de problemas de de-
senvolvimento, a pesquisa em economia 
vem demonstrando que desigualdade e 
pobreza são fenômenos distintos, e que a 
desigualdade crescente é um problema por 
si só. Prejudica não apenas a mobilidade 
social, como o crescimento da economia. 
A tributação progressiva é um instrumento 
que vem sendo usado em vários países para 
atenuar essas desigualdades (página 82).

No final de abril, assumiu a Diretoria 
Científica da FAPESP o neurocientista 
Luiz Eugênio Mello, da Unifesp. Ele subs-
titui o físico Carlos Henrique de Brito 
Cruz, no cargo desde 2005. Em entre-
vista, Mello falou de seus planos para a 
Fundação, de sua visão sobre ciência e 
tecnologia e sobre os desafios impostos 
pela pandemia (página 50). O novo diretor 
propõe que a FAPESP amplie a sua ativi-
dade colaborativa com outras unidades da 
federação e com parceiros internacionais, 
buscando países em diferentes estágios 
de desenvolvimento. Apesar das questões 
urgentes que a pandemia coloca, Mello 
observa que ela fez com que a atividade 
científica subisse na consideração da so-
ciedade, pois é da ciência que estão vindo 
as respostas: “Quanto mais pessoas forem 
educadas para terem acesso ao pensamen-
to científico e à capacidade de olhar para 
o mundo e entendê-lo mais próximo de 
sua realidade, melhor vai ser”.
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A Universidade de Rochester, nos Estados 
Unidos, fechou um acordo na Justiça pa-
ra pagar US$ 9,4 milhões, o equivalente a 

R$ 50 milhões, e encerrar um caso de assédio se-
xual que teve início em meados da década passa-
da. O dinheiro será destinado a nove reclamantes, 
entre professores, ex-professores e ex-alunos, na 
maioria mulheres. Eles denunciaram os dirigen-
tes da universidade por proteger o linguista Tim 
Florian Jaeger, do Departamento de Ciências 
Cognitivas, acusado de importunar e constranger 
alunas e de criar um ambiente hostil para mulhe-
res na instituição. Localizada no estado de Nova 

York, a Universidade de Rochester é uma insti-
tuição privada criada em 1850, que hoje atende 
11,8 mil estudantes.

Jaeger, de 44 anos, era um pesquisador de pres-
tígio na área de desenvolvimento de estruturas 
computacionais para produção e entendimen-
to de linguagem e teve projetos financiados por 
agências do governo norte-americano, como a 
National Science Foundation (NSF), e instituições 
privadas, como a Fundação Kavli, em Los Ange-
les. Queixas contra o seu comportamento vinham 
sendo investigadas desde 2007. Ele foi acusado de 
enviar fotos de conteúdo sexual para uma aluna, 

BOAS PRÁTICAS

O custo de  
tolerar o  
assédio sexual
Universidade dos Estados Unidos 
acusada de proteger professor  
que importunava alunas aceita pagar 
indenização de US$ 9,4 milhões
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promover festas com drogas ilícitas para as quais 
convidou estudantes e adotar publicamente com-
portamentos misóginos, como sugerir que as alu-
nas caminhassem por sua sala de modo sensual 
enquanto liam seus textos para ele. Segundo re-
latos, ele defendia em reuniões acadêmicas que 
professores pudessem manter relacionamentos 
amorosos com alunas. Jaeger nega as acusações. 

O alvo do processo de US$ 9,4 milhões não foi 
a conduta do linguista, mas o comportamento 
dos dirigentes de Rochester ao lidar com o es-
cândalo. Jaeger até hoje faz parte dos quadros 
da universidade, embora esteja licenciado há 
dois anos. Ele foi investigado internamente em 
três ocasiões diferentes e inocentado em todas 
elas, sob a justificativa de que não teria infrin-
gido nenhuma norma acadêmica. Isso porque 
as alegações de assédio eram anteriores a 2014, 
ano em que Rochester proibiu que professores 
tivessem relacionamentos amorosos com alunos. 

A ação na Justiça foi só um dos problemas en-
frentados pela universidade. Quando o escândalo 
se tornou público, a instituição foi atingida por 
uma onda de protestos de estudantes que levou 
à renúncia do reitor Joel Seligman, em 2018. No 
processo, Seligman era acusado de tolerar o com-
portamento de Jaeger e de ele próprio ter man-
tido um relacionamento com uma subordinada.

A porta-voz da universidade, Sara Miller, disse 
à revista Nature que o acordo não representa uma 
admissão de falha ou de culpa da instituição. “Es-
tamos comprometidos em oferecer um ambiente 
seguro e inclusivo para seus alunos, professores e 
funcionários”, afirmou. Uma declaração conjun-
ta assinada pela universidade e pelos autores da 
ação, contudo, faz elogios a três dos denuncian-
tes, a psicóloga Celeste Kidd, pesquisadora da 
Universidade da Califórnia, em Berkeley, a an-
tropóloga Jessica Cantlon, hoje na Universidade 
Carnegie Mellon, ambas ex-alunas de Jaeger, e o 
psicólogo Richard Aslin, ex-colega do linguista em 
Rochester. O comunicado agradece aos três por 
“apresentarem suas preocupações sobre assédio 
sexual” e diz que seus esforços resultaram em 
“melhorias reais nos processos da universidade”.

A indenização acordada na Justiça coloca um 
ponto-final em uma disputa que instâncias aca-
dêmicas não conseguiram encaminhar e resolver 
adequadamente. O argumento principal apresen-
tado no processo era o prejuízo causado pelo as-
sédio na carreira de alunas e pesquisadoras: pelo 
menos 16 delas, segundo a denúncia, alteraram 
os rumos de sua trajetória acadêmica para não 
trabalhar mais com Jaeger. “Fomos confronta-
das com a escolha injusta e irracional de perder 
oportunidades profissionais ou de nos expor a 
encontros perturbadores”, escreveu, em um ar-
tigo de opinião na revista Nature, a consultora 
Laurel Issen, estudante de doutorado em Roches-

ter entre 2006 e 2013, que foi uma das primeiras 
a apresentar reclamações para a universidade.

O assédio e a discriminação sexual no ambien-
te acadêmico são proibidos nos Estados Unidos 
desde que o Congresso aprovou uma emenda à 
lei que regula a atividade educacional no país. 
Esse dispositivo legal está em vigor desde 1972, 
mas só nos últimos três anos as universidades e 
instituições de pesquisa passaram a ser cobradas 
e a se empenhar em coibir tais práticas. Isso se 
deveu, em grande medida, ao êxito da campanha 
#MeTooSTEM, que em 2018 encorajou alunas e 
pesquisadoras de campos das ciências, tecnolo-
gias, engenharias e matemática a denunciar epi-
sódios de assédio sexual no ambiente de pesquisa 
(ver Pesquisa FAPESP nº 278). Jessica Cantlon, 
uma das alunas que denunciaram Jaeger, foi uma 
das vozes desse movimento e teve sua atuação 
reconhecida pela revista Time, que em 2017 a 
mencionou como uma das personalidades do ano.

Apesar dos avanços, ainda há várias lacunas 
no front do combate ao assédio nos Esta-
dos Unidos. Um relatório produzido pelo 

Government Accountability Office (GAO), braço 
do Congresso responsável por fazer auditorias e 
investigações em órgãos do governo, mostrou que 
parte das agências de fomento à pesquisa do país 
ainda não adotou estratégias eficazes para coibir 
o assédio e a discriminação sexual em instituições 
de pesquisa que recebem financiamento federal. 
Segundo o documento, de um universo de cinco 
órgãos de fomento avaliados, a NSF foi a agên-
cia que recebeu e investigou o maior número de 
queixas de assédio e discriminação vinculados a 
atividades acadêmicas ou de pesquisa: foram 33 
entre 2015 e 2019. 

Ao menos dois órgãos, o Departamento de 
Energia (DOE) e o Departamento de Agricultura 
(Usda), nem sequer formalizaram procedimentos 
para lidar com esse tipo de reclamação, em um 
sinal de que não estão enfrentando o problema 
de modo consistente. Também é possível apre-
sentar queixas de assédio sexual sem usar como 
base a lei de 1972, mas o DOE, o Usda e a agência 
espacial norte-americana, a Nasa, não dispõem de 
canais para receber essa alternativa de reclama-
ção. Apenas a NSF e o Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos (HHS) – ao qual estão vin-
culadas agências como os Institutos Nacionais 
de Saúde (NIH) – consideram e investigam tais 
queixas. O GAO enumerou 17 recomendações para 
as instâncias de governo avaliadas, que envolvem 
desde aprimorar os canais de relacionamento 
das agências com o público, tornando-os mais 
claros e acessíveis para reclamações de vítimas 
de assédio, até a produção de relatórios sobre os 
resultados de investigações, tornando o processo 
mais transparente. n Fabrício Marques



Autoria misteriosa e fraudulenta

A revista científica Future Genera-
tion Computer Systems, da área 
de engenharia da computação, 

anunciou a retratação de um artigo cien-
tífico publicado em 2018 por solicitação 
dos três pesquisadores chineses que as-
sinavam o paper. O motivo do pedido foi 
surpreendente: eles alegaram que jamais 
escreveram o trabalho e tampouco sub-
meteram o texto para publicação. O ar-
tigo em questão tratava do uso de ima-
gens de ultrassom de alta resolução em 
pacientes com artrite causada por gota 
para analisar a relação entre depósito de 
cristais de ácido úrico e erosão óssea. Li 
Qiu, uma especialista em ultrassom do 
Hospital do Oeste da China, vincula-
do à Universidade de Sichuan, alertou 

os editores da revista sobre a fraude e 
mostrou que os endereços de e-mails 
associados a ela e aos outros autores não 
lhes pertenciam. 

Um porta-voz da editora Elsevier, que 
publica a revista, informou que, “apesar 
de seus melhores esforços”, não conseguiu 
rastrear a origem do artigo e desconhece 
os motivos que poderiam levar alguém a 
submeter um artigo em nome de outras 
pessoas. Uma possibilidade é que o alvo 
tenha sido a revista, cujo processo de 
revisão de manuscritos se revelou falho. 
Outra hipótese, levantada pelo site Re-
traction Watch, é que algum desafeto 
dos autores tenha acrescentado dados 
falsos ao manuscrito para prejudicar a 
reputação deles.

Olhar aguçado para rastrear adulterações

julho de 2018 e fevereiro de 2019, que, 
por sua originalidade, muito provavel-
mente acabariam aceitos para publicação. 
Constataram que uma parte significativa 
apresentava problemas: 28,5% tinham 
inconsistências estatísticas; 21%, anoma-
lias nas imagens de biologia molecular; e 
27,5% alterações em outras imagens. Os 
manuscritos foram devolvidos para seus 
autores, que se prontificaram a corrigir os 
erros. Na avaliação do periódico, a maio-
ria dos problemas eram não intencionais 
e de pequena importância. Alguns arti-
gos apresentavam mais de um deslize. 
Quatro deles ostentavam anomalias nas 
três dimensões: estatísticas, imagens de 
biologia molecular e outras imagens. Em 
pelo menos dois manuscritos a adulte-
ração de imagens não parecia acidental. 
Seus autores foram convocados a explicar 
o que havia acontecido e, como a justi-
ficativa não foi considerada satisfatória, 
os papers tiveram sua publicação rejei-

tada. A revista alertou as instituições a 
que esses autores eram vinculados sobre 
as evidências de adulteração. 

De acordo com o trio de editores, os 
problemas com imagens haviam passa-
do despercebidos na análise por pares 
feita por seus “excelentes revisores” e 
só foi detectada graças ao escrutínio de 
um membro da equipe editorial “com 
um olhar aguçado e excelentes habilida-
des de reconhecimento de padrões”. A 
maioria dos autores, eles dizem, ficaria 
surpresa ao saber que ainda não existe 
uma ferramenta automatizada capaz de 
rastrear com eficiência todas as imagens 
de um paper em busca de anomalias ou 
adulterações. “Reconhecemos que nos-
sos métodos de rastreamento não são 
perfeitos e estão sujeitos a erros huma-
nos. Até o momento, nenhum dos artigos 
recebidos no período de rastreamento 
teve problemas trazidos ao nosso conhe-
cimento após a publicação”, escreveram.

O periódico científico The Journal 
of Clinical Investigation adotou 
em 2012 uma exigência para me-

lhorar a qualidade dos artigos científicos 
que publica. Os pesquisadores que sub-
metem papers passaram a fornecer tam-
bém dados brutos produzidos por seus 
experimentos, tais como imagens não 
editadas de testes de biologia molecular. 
O objetivo era permitir aos editores da 
revista verificar se havia duplicação de 
imagens ou supressão de detalhes e, as-
sim, prevenir a publicação de correções. 
Mais tarde, em 2016, a revista passou a 
produzir uma avaliação da robustez das 
análises estatísticas de cada artigo rece-
bido, também para evitar a publicação de 
erros ou resultados enviesados. 

Em um editorial publicado em mar-
ço, os editores Corinne Williams, Artu-
ro Casadevall e Sarah Jackson apresen-
taram um balanço desse trabalho. Eles 
avaliaram 200 papers recebidos entre 
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Publicações científicas sobre 
inteligência artificial1

CHINA, ESTADOS UNIDOS E ÍNDIA NA LIDERANÇA – BRASIL É 12º 

USP, UNICAMP E UFPE LIDERAM NO BRASIL

DADOS

A USP lidera entre as instituições  

nacionais, com mais de 800 trabalhos 

publicados na área entre 2014 e 2018, 

seguida pela Unicamp e pela UFPE

Da lista das instituições líderes,  

constam outras duas universidades  

públicas de São Paulo, a Unesp  

e a UFSCar, empatadas em 8º lugar

Além de São Paulo (4 instituições) e 

Pernambuco (UFPE, UFRPE), estão 

representados na lista das 20 instituições 

mais produtivas na área: Paraná (UFPR, 

UFTPR, PUC-PR), Rio de Janeiro (UFRJ, UFF, 

PUC-RJ), Minas Gerais (UFMG, UFU), Rio 

Grande do Sul (UFRGS, PUC-RS),  Rio Grande 

do Norte (UFRN), Distrito Federal (UnB) e 

Santa Catarina (UFSC)

Número de publicações científicas em inteligência artificial como 

tema triplicou entre 2000 e 2018, passando de 16.851 para 

51.085, para o total mundial.

Publicações com participação de autores brasileiros cresceram 

mais de cinco vezes, de 242 para 1.236, no mesmo período. O país 

passou da 15ª para a 12ª posição entre os países líderes na área.

A China assumiu a liderança no número de publicações  

na área em 2005. No quinquênio 2014–2018, seus 

pesquisadores estavam entre os autores de 25% de todas  

as publicações na área, seguidos pelos pesquisadores dos 

Estados Unidos, que participaram de 15% delas. A Índia 

passou a ocupar a terceira posição em 2013.

Publicações científicas — Inteligência Artificial (2010, 2014, 2018) — Países líderes (2018)
Ordenado pelo valor para 2018 (anotado no gráfico)

8.649

4.143

3.033
2.567 2.239 1.996

1.843
1.525 1.521 1.361 1.236 1.075 1.016 991 968

788 731 717 656

Publicações sobre Inteligência Artificial
Instituições líderes — Brasil (acumulado 2014–2018)
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UFPE
UFMG
UFRN

UFRGS
UFPR

UFSCar
Unesp

UFTPR
PUC-PR

UFRJ
UFC
UnB
UFU

UFSC
PUC-RJ

UFF
UFRPE

PUC-RS

860
395
394

336
244
242

214
201
201

187
166
160
158

127
124
123
121
118
114
110

NOTAS  (1)  PUBLICAÇÕES DOS TIPOS “ARTICLE”, “PROCEEDING PAPER” E “REVIEW”, DA ÁREA “COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE”, LISTADAS NO INCITES, ESQUEMA WEB OF SCIENCE.

FONTES  INCITES, WEB OF SCIENCE, CLARIVATE. DADOS BAIXADOS EM 06/02/2020. ELABORAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INDICADORES DE CT&I E DA GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES, FAPESP.

14.475
n 2010     n 2014     n 2018
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NOTAS

Uma farta documentação científica atesta que, entre 
os seres humanos, as mulheres vivem, em média,  
mais do que os homens. Será que o mesmo ocorre  
com os outros mamíferos? Para responder a essa 
pergunta, o biólogo evolutivo Jean-François Lemaître, 
da Universidade de Lyon, na França, e colaboradores 
decidiram analisar dados demográficos de  
134 populações de 101 espécies de animais. Resultado: 
em cerca de 60% das populações estudadas, as 
fêmeas eram mais longevas do que os machos. Em 
média, elas viviam 18,6% mais tempo do que eles, mais 
até do que na população humana – a vida das mulheres 

costuma durar 8% mais tempo que a dos homens 
(PNAS, 23 de março). A diferença na longevidade  
entre os dois sexos, observaram os pesquisadores,  
não se deve a taxas distintas de envelhecimento.  
O que muda é a taxa de mortalidade ao longo da vida: 
a proporção de machos que morre é maior em todas  
as idades. Fatores ambientais e custos envolvidos  
na seleção sexual explicam boa parte dos casos.  
Os machos produzem mais hormônios masculinos, que 
podem alterar o sistema de defesa a ponto de deixá-lo 
mais suscetível a patógenos, e também caçam  
e disputam parceiras sexuais com mais frequência.

As razões da longevidade feminina

1

Cervos machos se 
enfrentam no  
Parque Nacional 
Banff, no Canadá
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Um volume anormal de chuvas no início de 2018 pode 
ter contribuído para intensificar, em maio daquele ano, 
a erupção do Kilauea (foto), um vulcão no Havaí, 
Estados Unidos. A partir de imagens de satélite, o 
vulcanologista Jamie Farquharson, da Universidade  
de Miami, e colaboradores estimaram que no início de 
2018 caíram 2.300 milímetros de chuva na região  
do Kilauea – metade em 14 e 15 de abril. Em seguida, 
eles criaram um modelo matemático para mostrar  
como a chuva poderia ter contribuído para intensificar  
a erupção, que ocorria de modo lento desde 1983.  
A água acumulada teria preenchido os poros  
das rochas a grandes profundidades, aumentando  
a pressão para expulsar o magma (Nature,  
22 de abril). Outros vulcanologistas questionaram  
a magnitude da contribuição da chuva.

Chuvas despertam 
vulcão no Havaí

Um estudo liderado por pesquisadores  
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) comparou textos preliminares  
de artigos científicos, depositados em 
repositórios de preprint, com as versões  
finais dos mesmos papers, publicadas  
em revistas científicas após a revisão por 
pares. O grupo concluiu que, na amostra 
estudada, foi pequeno o impacto da revisão 
na melhoria da qualidade dos trabalhos. 
Foram avaliados 56 artigos de genética  
e neurociência divulgados no repositório 
bioRxiv em 2016. Segundo o estudo, a revisão 
por pares corrigiu, em média, só uma 
deficiência por manuscrito (bioRxiv, 19 de 
março). O trabalho dos revisores é analisar  
a robustez dos resultados e dos métodos 
usados em um trabalho científico e sugerir 
aperfeiçoamentos antes da publicação 
definitiva. Os autores do preprint reconhecem 
que a metodologia usada é insuficiente para 
avaliar as múltiplas dimensões do trabalho  
de revisão e sugerem que os achados valham 
como parâmetro para estudos em grande 
escala sobre o fenômeno. Outra conclusão  
é de que os resultados corroboram a ideia  
de que manuscritos publicados como  
preprints podem ser considerados resultados 
científicos válidos, afirmou à revista Science  
a farmacêutica Clarissa Carneiro, uma das 
autoras do estudo.

O preprint e  
o artigo publicado

As hortas primitivas da Amazônia
Vestígios do cultivo de mandioca e de abóbora datados, respectivamente, de 10.350 
e 10.250 anos atrás levaram um time internacional de pesquisadores, entre eles, 
Lautaro Hilbert, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 
(USP), a identificar cerca de 4,7 mil florestas artificiais espalhadas pela região de 
Llanos de Moxos, na Bolívia (foto). Os dados arqueológicos indicam que há 10.850 
anos os indígenas que habitavam o sudoeste da Amazônia começaram a transformar 
a paisagem da região para cultivar alimentos. Eles criaram áreas com, em média,  
0,5 hectare destinadas à agricultura (Nature, 8 de abril). Essas ilhas florestais criadas 
pelo ser humano eram inundadas de tempos em tempos pelos rios próximos. 
“Nossos resultados mostram que os primeiros habitantes dessas regiões praticavam 
uma economia mista e não eram apenas caçadores e coletores como se pensava”, 
diz Hilbert. De acordo com o estudo, o sudoeste da Amazônia pode ser considerado 
o quinto centro de domesticação de plantas mais antigo do mundo, ao lado do 
Oriente Próximo, da China, do sudoeste do México e do noroeste da América do Sul.
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O engenheiro Davide Falanga e colaboradores 
da Universidade de Zurique, na Suíça, 
desenvolveram um sistema que permite aos 
drones detectar e desviar mais rapidamente de 
objetos em movimento no ar. A tecnologia 
envolve o uso de um sensor de movimento de 
alta resolução, que, incorporado às aeronaves, 
reduz significativamente o tempo de reação aos 
obstáculos. Os pesquisadores realizaram vários 
testes nos quais arremessavam objetos, como  
a bola de basquete (foto acima), em direção  
a dois drones quadrimotores em voo – um 
equipado com o novo sensor, o outro não.  
No total, foram 250 arremessos em ambientes 
fechados e externos. Enquanto os drones 
comerciais, com câmeras tradicionais, levam 
até 40 milissegundos para reagir, os equipados 
com o novo sensor gastavam apenas 3,5 
milissegundos (Science Robotics, 18 de março).  
A expectativa é que a tecnologia seja 
incorporada a drones em larga escala, 
permitindo aprimorar o uso dessas aeronaves 
em tarefas como serviços de entregas, 
realização de imagens aéreas e operações  
de busca e salvamento.

Anunciada há dois anos, a joint-venture formada por Embraer e Boeing (ver  
Pesquisa FAPESP no 268) não deverá sair do papel. No final de abril, a fabricante 
norte-americana de aviões anunciou a desistência do negócio, pelo qual pagaria 
US$ 4,2 bilhões pela bem-sucedida divisão de jatos regionais da Embraer.  
A Boeing alegou que a brasileira não atendeu às condições necessárias para  
a concretização do acordo. Já a empresa de São José dos Campos (SP), após  
divulgar nota em que afirma que a norte-americana “fabricou falsas alegações  
como pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação”, 
ingressou com um processo de arbitragem na tentativa de obter uma compensação.  
Estima-se que a empresa tenha gasto R$ 485 milhões para separar sua área de 
aviação comercial dos setores de defesa e de jatos executivos.

Drones mais ágeisDivórcio bilionário

A maior tartaruga de água doce que já existiu, 
possivelmente a maior de todas as tartarugas, viveu 
entre 13,8 milhões e 5,3 milhões de anos atrás em 
uma área da América do Sul mais ampla do que  
se imaginava. Com uma carapaça que chegava  
a 2,4 metros de comprimento e pesando 1 tonelada 
(foto), a gigante Stupendemys geographicus habitou  
uma região alagadiça que se estendia do norte  
da Venezuela ao Peru, incluindo a parte mais 
ocidental da Amazônia brasileira. O paleontólogo 
Edwin Cadena, da Universidade do Rosário,  
na Colômbia, e seus colaboradores chegaram  
a essa conclusão após analisar quase 30 fósseis 
encontrados de 1994 para cá. Cadena e sua equipe 
verificaram que esses fósseis, alguns atribuídos  
a outras espécies, eram todos de S. geographicus, 
descrita em 1976 (Science Advances, 12 de fevereiro).

Uma tartaruga gigante

E195-E2: o maior 
avião fabricado 

pela Embraer

1

2

3
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As novas 
dimensões  
de Ur

Ur, uma importante cidade-estado da Mesopotâmia 
entre 3.800 e 500 anos antes de Cristo, pode ter  
ocupado uma área até oito vezes maior do que  
a estimada por arqueólogos nos anos 1980. Usando 
imagens aéreas atuais e de aviões e satélites de 
espionagem da Guerra Fria, além de expedições 
recentes ao local, a arqueóloga Emily Hammer, da 
Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, 
está redimensionando a extensão territorial de Ur. 
Suas estimativas indicam que a cidade-estado  
teria ocupado 5 quilômetros quadrados.  

Papel e esponja feitos de pólen
Os grãos de pólen, células reprodutivas masculinas de plantas com sementes, 
são estruturas com dureza comparável à do diamante. Essa característica  
se deve a sua parede externa, a exina, formada por um polímero muito 
estável e resistente à ação de compostos químicos. Na natureza, a exina  
só perde a rigidez quando o grão de pólen encontra o órgão reprodutivo 
feminino das plantas – enzimas transformam alguns componentes da exina  
e a tornam maleável. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de 
Nanyang (NTU), em Singapura, constataram que um banho químico com 
hidróxido de potássio amolece a exina e altera suas propriedades físicas. 
Com essa estratégia, Teng-Fei Fan e colaboradores transformaram  
grãos de pólen de girassol em um microgel com propriedades controláveis  
e sintetizaram produtos com consistência de gel, papel e esponja  
(Nature Communications, 19 de março). Testes sugerem que o material seja 
compatível com tecidos vivos e possa ser usado em curativos e próteses.

Esponja  
(à esq.) e papel 

produzidos a 
partir de grãos 

de pólen de 
girassol
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Imagens aéreas de alta resolução feitas por um drone 
em 2017 permitiram identificar vestígios de construções 
espalhadas por uma vasta área não mapeada antes. 
Fotos feitas por aviões U-2 nos anos 1950 e por 
satélites nos anos 1960 também sugerem a existência 
de uma rede de canais e outras estruturas unindo  
a região central de Ur a uma localidade mais distante, 
com a qual pode ter se conectado de tempos em tempos 
(Iraq, dezembro de 2019). O que restou de Ur fica nos 
arredores de Tell el-Muqayyar, Iraque. Um exemplo  
é o zigurate (foto), templo em forma de pirâmide.
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Imagens de microscopia eletrônica de transmissão 
obtidas por pesquisadores do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz), do Rio de Janeiro, flagraram 
em detalhes o processo de ataque, infecção 
e replicação do Sars-CoV-2 em uma cultura de 
células Vero, linhagem derivada de tecido renal  
de macacos-verdes africanos comumente 
empregada em ensaios in vitro. A sequência de 
registros mostra partículas do novo coronavírus 
(em destaque) invadindo uma célula sadia, 
infectando o citoplasma, onde fica o núcleo  
que abriga seu material genético, e se 
reproduzindo em seu interior. Concluído esse  
ciclo de dominação, algumas partículas do 
patógeno deixam a célula recém-conquistada   
e passam a infectar outras células saudáveis, 
estabelecendo-se de vez no organismo. O vírus 
fotografado foi isolado a partir de amostras do 
agente infeccioso obtidas na garganta e no nariz 
de um paciente com Covid-19. 

O vírus no ataque

Uma mistura de algodão com seda natural 
ou chiffon gera a melhor combinação  
para fazer máscaras caseiras capazes de 
barrar o vírus Sars-CoV-2, que se espalha 
por meio de ínfimas partículas em 
suspensão (aerossóis) produzidas pelo 
espirro, tosse ou fala de uma pessoa 
infectada. Testes feitos no Laboratório 
Nacional Argonne, nos Estados Unidos, 
indicam que máscaras compostas de 
algodão e mais duas camadas de seda ou 
chiffon conseguem impedir a passagem de 
80% a 99% dos aerossóis com que entram 
em contato (ACS Nano, 24 de abril).  
A eficiência da proteção oferecida por 
diferentes tipos de tecido foi aferida contra 
partículas cujo diâmetro variou de 10 a 6 
mil nanômetros. Máscaras que usaram 
camadas de flanela no lugar da seda ou do 
chiffon também se mostraram igualmente 
efetivas. Segundo os autores do estudo,  
o emprego dessa mistura de tecidos pode 
tornar as máscaras caseiras quase tão 
eficazes quanto as do tipo N95, que filtram  
95% das partículas em suspensão. 

O tecido ideal para 
máscaras caseiras

Em parceria com colegas do Instituto para Redução de Riscos e Desastres de 
Pernambuco (IRRD-PE), pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) desenvolveram um drone equipado com uma câmera térmica capaz de 
aferir a temperatura de indivíduos a distância. Ao visualizar aglomerações,  
o aparelho passa a medir a temperatura das pessoas para identificar quem tem 
febre, um dos sintomas associados às infecções pelo novo coronavírus. Quanto 
mais intensa for a cor captada pela câmera, mais elevada é a temperatura corporal. 
No Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, outro tipo de equipamento,  
um totem com visão computacional, mede automaticamente a febre de quem  
chega perto da recepção. O sistema foi desenvolvido por duas startups paulistas  
de inteligência artificial, a Hoobox, com apoio da FAPESP, e a Radsquare.

Câmera térmica mede febre a distância

1

2

NOTAS DA PANDEMIA

1
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Os macacos parecem ser o melhor modelo animal para testar vacinas  
e drogas contra a pandemia. Estudo coordenado por pesquisadores  
do Centro Médico da Universidade Erasmus, da Holanda, indica  
que o Sars-CoV-2 consegue infectar esses primatas, especialmente  
os mais velhos (Science, 17 de abril). Oito macacos cinomolgos  
(Macaca fasciculares) jovens e idosos foram expostos ao patógeno. 
Nenhum deles desenvolveu qualquer sintoma da Covid-19. Mas  
os quatro macacos de maior idade apresentaram taxas mais elevadas  
do vírus na garganta e no nariz do que os mais novos. Dois deles, 
quando autopsiados, tinham lesões nos pulmões. Em um paper que  
não passou pelo processo de revisão por pares, cientistas da empresa 
chinesa Sinovac Biotech divulgaram que macacos rhesus (Macaca 
mulatta), do mesmo gênero dos cinomolgos, desenvolveram imunidade 
contra a infecção causada pelo Sars-CoV-2 depois de terem recebido 
uma vacina experimental (bioRxiv, 19 de abril).  

Macaco é melhor modelo animal
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Só banir viagens não freia a pandemia
Ações de saúde pública, como testar precocemente as 
pessoas, lavar as mãos, autoisolar-se e ficar de quarentena 
em casa, são medidas provavelmente mais eficazes  
em reduzir a taxa de transmissão do vírus Sars-CoV-2 em 
uma comunidade do que simplesmente diminuir 
drasticamente as viagens nacionais e internacionais.  
Esse é o resultado de um estudo de modelagem feito por 
uma equipe internacional coordenada pelo físico  

Alessandro Vespignani, da Universidade Northeastern,  
dos Estados Unidos (Science, 24 de abril). A partir de  
dados epidemiológicos da cidade de Wuhan, na China, do 
período de 23 de janeiro a 1º de março, os pesquisadores 
calcularam que a redução de até 90% dos voos só tinha 
impactos mais duradouros sobre a evolução dos casos locais 
de Covid-19 quando acompanhada de outras medidas 
capazes de reduzir a taxa de propagação do vírus em até 50%.

Medidas de saúde 
pública, como 
testar as pessoas, 
são importantes 
para controlar a 
expansão da 
Covid-19 
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Em quatro meses, 8 mil artigos científicos  

tratam da Covid-19, mais de 70 drogas  

são avaliadas contra o Sars-CoV-2  

e as primeiras vacinas são testadas em humanos

CAPA

O CONTRA-ATAQUE  
DA PESQUISA



precisam ser entubados para, com o auxílio de 
respiradores artificiais, conseguirem respirar. 
Nesses casos, um leito hospitalar sem ventilador 
pulmonar é uma sentença de morte. Depois dos 
profissionais da saúde intensivistas, esse tipo de 
aparelho se tornou o item mais disputado durante 
a pandemia, em vários países. O Brasil tem por vol-
ta de 68 mil respiradores e precisa urgentemente 
de mais unidades. No mês passado, o governo fe-
deral fechou com a empresa paulista Magnamed, 
que recebeu financiamento da FAPESP para de-
senvolver seus equipamentos, um contrato para 
comprar 6,5 mil respiradores (página 32). O país 
tem tradição em produzir esse tipo de aparelho: 
na década de 1950, o anestesiologista paulistano 
Kentaro Takaoka (1919-2010) criou um ventila-
dor pulmonar portátil, o takaokinha (página 37). 

A busca por drogas e terapias capazes de debe-
lar a infecção causada pelo Sars-CoV-2 é intensa e 
envolve variadas frentes. Mais de 70 remédios de 
diferentes tipos, como antivirais, antimaláricos e 
anti-inflamatórios, estão em testes (página 25). A 
transfusão de plasma – a parte líquida do sangue 
rica em células de defesa – de pacientes que se 
recuperaram da infecção pelo novo coronavírus 
para doentes graves com Covid-19 também é alvo 
de análises. A equipe do imunologista nascido 
no Brasil Michel Nussenzweig, da Universida-
de Rockefeller, em Nova York, prepara-se para 
coletar sangue de pessoas que se recuperaram 
da Covid-19 e sintetizar em laboratório alguns 
anticorpos produzidos por elas. “Não há como 
saber se [essa estratégia] funcionará até que seja 
testada. Se não tivermos uma vacina ou alguma 
forma de tratamento efetivos nos próximos seis 
meses, acho que vale tentar. Os anticorpos quase 
certamente funcionarão, mas servirão como um 
plano B, para o caso de outras coisas falharem”, 
diz Nussenzweig (página 40). Num movimento 
acelerado de pesquisa, seis vacinas já estão sendo 
testadas em seres humanos.   

A Covid-19 chegou a todos os continentes e em 
pelo menos 210 países e territórios, número maior 
do que o de estados-membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU). No Brasil, a doença infecta 
e faz vítimas em todas as unidades da federação. 
Em um país desigual e multiétnico, onde mais 
de 80% da população se concentra em cidades, 
parcelas significativas de brasileiros vivem pre-
cariamente aglomeradas em favelas e em outras 
formas de sub-habitação nas periferias urbanas. 
Essas pessoas são as mais expostas ao vírus e ao 
eventual colapso do atendimento no sistema na-
cional de saúde. Mas em um Brasil mais profundo 
e quase esquecido, como o dos territórios indíge-
nas que abrigam 305 povos diferentes, a chegada 
do novo coronavírus reaviva a memória das doen-
ças trazidas pelo homem branco que dizimaram 
aldeias inteiras no passado (página 44). n

 N
este momento, nada é mais crucial 
para a ciência do que entender o 
vírus Sars-CoV-2 e a doença Co-
vid-19. Em quatro meses, o agente 
infeccioso e essa misteriosa condi-

ção clínica deram a volta – e um nó – no mundo. 
Progressivamente, cidades, países e continentes 
se fecharam em quarentenas e isolamentos, mais 
ou menos rígidos, única forma conhecida de re-
tardar o avanço da pandemia. A economia desace-
lerou com força. Os casos confirmados da doença 
passaram a ser contados aos milhões e as mortes 
às centenas de milhares. Até o início de maio, o 
Brasil tinha mais de 100 mil casos confirmados 
e mais de 7 mil óbitos. Mas o medo, a ansiedade 
e as incertezas gerados pela invasão invisível do 
novo coronavírus não paralisaram a ciência. Ao 
contrário, foram o catalisador de um esforço de 
pesquisa multidisciplinar, centrado em torno de 
distintas facetas da pandemia, sem precedentes 
entre a atual geração de cientistas. Em 120 dias, 
de janeiro a abril deste ano, a literatura cientí-
fica sobre o Sars-CoV-2 e a Covid-19 publicada 
em revistas indexadas pela base PubMed foi de 
zero aos atuais 8 mil trabalhos.

Uma fração do conhecimento produzido por 
esses estudos, importantes, mas ainda insufi-
cientes, por ora, para deter o avanço do vírus e 
encontrar um tratamento eficaz para a doença, 
aparece nas reportagens desta edição, dedicada a 
diferentes aspectos da pandemia. A vida pessoal 
e profissional de muitos pesquisadores, como 
ilustram pequenos depoimentos de cientistas 
brasileiros publicados nas próximas páginas, 
mudou drasticamente com a disseminação do 
novo coronavírus. No site www.revistapesquisa.
fapesp.br há outros depoimentos e uma cobertura 
diária sobre os diferentes aspectos da pandemia.

Identificada pela primeira vez na pouco co-
nhecida metrópole chinesa de Wuhan na vira-
da do ano, a Covid-19 foi inicialmente descri-
ta como uma forma de pneumonia de origem 
desconhecida. Hoje, além da certeza de que o 
Sars-CoV-2 é o agente causador da doença, os 
médicos e pesquisadores sabem que os danos 
severos encontrados nos pulmões de pacientes 
graves com Covid-19 são a manifestação clínica 
mais típica da patologia, mas não a única. Novos 
trabalhos acadêmicos e a experiência clínica de 
atender um grande número de indivíduos infec-
tados pelo vírus indicam que a doença também 
pode afetar outros órgãos, como rins, intestinos, 
cérebro, coração e vasos sanguíneos. Inespera-
dos derrames em pacientes relativamente jovens, 
com 50 anos ou menos, têm sido, por exemplo, 
associados à Covid-19 em hospitais dos Estados 
Unidos (ver reportagem na página 20).

Os pacientes graves da doença são interna-
dos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e LÉ
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Metrô de  
São Paulo no  
fim de abril



Surgem relatos de que o novo  

coronavírus afeta, ainda  

que de modo indireto, outros  

órgãos além dos pulmões

Ricardo Zorzetto

UMA DOENÇA
ASSUSTADORA
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UMA DOENÇA
ASSUSTADORA

N
a edição de 25 de abril, 
o jornal norte-america-
no The Washington Post 
trouxe uma reportagem 
perturbadora. Médicos 

de hospitais em Nova York, Baltimore e 
Filadélfia, nos Estados Unidos, relatavam 
o aumento de frequência de um fenôme-
no incomum: a ocorrência de aciden-
te vascular cerebral (AVC) de grandes 
proporções em adultos jovens e, quase 
sempre, sem os fatores de risco habituais 
para o problema – hipertensão arterial, 
tabagismo, consumo excessivo de álcool 
e obesidade. A característica comum en-
tre os pacientes é que estavam infectados 
com o novo coronavírus, o Sars-CoV-2, 
causador da Covid-19, embora nem sem-
pre apresentassem sintomas. “Estamos 
acostumados a pensar em 60 anos co-
mo sendo um paciente jovem quando se 
trata de oclusões de grandes vasos [san-
guíneos do cérebro]”, contou Eytan Raz, 
professor-assistente de neurorradiologia 
na Universidade de Nova York, ao jornal. 
“Nunca vimos tantos casos na faixa dos 
50, 40 e 30 anos”, completou o médico, 
coautor de um manuscrito submetido 
para publicação com os achados.

Ainda são poucos, da ordem de algu-
mas dezenas nos Estados Unidos, os casos 
reportados de bloqueio dos vasos sanguí-
neos cerebrais, os chamados AVCs isquê-
micos, associados à Covid-19. Os primei-
ros foram relatados várias semanas antes 
por médicos de Wuhan, a cidade chine-
sa na qual surgiu no fim de 2019 o vírus 
causador da pandemia. Lá, no entanto, 
o problema neurológico afetou pessoas 
mais velhas e gravemente doentes, tanto 
que inicialmente se demorou a imaginar 
uma conexão entre o AVC e a infecção 
por Sars-CoV-2. Havia, então, uns poucos 
milhares de casos e centenas de mortes 
restritos à China. Com o espalhamento 
rápido do vírus, começaram a se tornar 
evidentes desdobramentos menos co-
muns, mas não menos graves, da doença.

Oito em cada 10 pessoas que contraem 
o vírus não apresentam sinais ou, no má-
ximo, desenvolvem sintomas moderados 
da Covid-19. Os mais frequentes são fe-
bre, tosse seca e cansaço, que se instalam 
aos poucos, cerca de uma semana após 
o indivíduo contrair a infecção. Alguns 
também sentem dores no corpo e de gar-
ganta, além de congestão nasal. À medida 
que a epidemia (problema localizado em 
um ou poucos países) se transformava 
em uma pandemia (de escala global), 
outros sinais passaram a ser associados 
à enfermidade, como diarreia e perda ou 
redução do olfato e do paladar, além de 
dormência nas mãos e nos pés, tontura, 
confusão, delírio, convulsão e isquemia. 
Em 20% dos infectados, a Covid-19 se 
manifesta de forma grave, causando fe-
bre alta, tosse intensa e falta de ar, sinais 
indicadores de pneumonia. 

Até poucas semanas atrás, a atenção 
de médicos, governantes e meios de co-
municação voltava-se para o aumento 
no número de infectados e para as pes-
soas com manifestações mais graves, que 
precisam ser hospitalizadas e estão so-
brecarregando o sistema de saúde dos 
países mais afetados pela pandemia. Em 
paralelo ao avanço do vírus e dos estudos 
para compreender como ele age, come-
çaram a surgir relatos médicos e artigos 
científicos indicando que os danos cau-
sados pela infecção podem ir muito além 
dos pulmões. O Sars-CoV-2 pode afetar, 
ainda que de maneira indireta, coração, 
rins, intestinos, sistema nervoso cen-
tral e vasos sanguíneos. “A doença pode 
atacar quase tudo no corpo, com conse-
quências devastadoras”, afirmou Harlan 
Krumholz, cardiologista da Universidade 
Yale que investiga os casos graves de Co-
vid-19, em depoimento à revista Science 
em 17 de abril. “Sua ferocidade é de tirar 
o fôlego e mostra nossa insignificância.”

Inicialmente, a Covid-19 foi descrita 
como uma pneumonia de origem desco-
nhecida que causava nos pulmões danos 

Profissional da saúde 
atende paciente  
com Covid-19 em UTI  
do Instituto Emílio  
Ribas, na cidade de  
São Paulo, em 27 de abril
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Desde a primeira morte por infecção 
pelo novo coronavírus registrada no 
Brasil, em 17 de março em São Paulo, o 
grupo da FM-USP já realizou uma ver-
são menos invasiva de autopsia em 20 
corpos. Deles, 10 já foram analisados – 
cinco de homens e cinco de mulheres, 
com idade variando de 33 a 83 anos. Oito 
vítimas tinham mais de 60 anos e sete 
apresentavam doenças crônicas (dia-
betes, hipertensão e problemas cardía-
cos). Na análise inicial, os patologistas 
encontraram lesões causadas pelo vírus 
em todo o aparelho respiratório, com 
maior gravidade nos alvéolos.

A
s imagens de tomografia de 
seus pulmões mostravam 
diversas áreas esbranqui-
çadas, com aspecto de vi-
dro fosco. Características 

de algumas formas de pneumonia, elas 
tomavam toda a porção posterior dos 
dois órgãos respiratórios. Essas áreas es-
tavam repletas de pneumócitos (células 
epiteliais, que recobrem o interior dos 
alvéolos) danificados. As células infec-
tadas tinham tamanho algumas vezes 
superior ao habitual, assim como era 
agigantado o seu núcleo, onde fica arma-
zenado o material genético (DNA). Típi-
cas de infecção por vírus, as alterações 
levam à descamação interna dos alvéo-
los. “A lesão epitelial é vasta e apresenta 
um padrão característico da Covid-19”, 
relata Dolhnikoff. Sem as células que os 

mais graves do que os especialistas esta-
vam habituados a ver. Transmitido pelo 
ar ou pelo contato de partes do corpo 
(em especial as mãos) com superfícies 
infectadas, o vírus começa sua viagem 
no organismo humano alojando-se na 
camada de células que reveste o nariz e 
a garganta. Ali, ele se multiplica e, se o 
sistema de defesa não for capaz de contê-
-lo, passa a se espalhar pelas vias aéreas 
até chegar aos pulmões. Nesses órgãos 
respiratórios, o Sars-CoV-2 causa lesões 
extensas e severas em múltiplas áreas, 
afetando principalmente os alvéolos, as 
bolsas microscópicas nas quais ocorrem 
as trocas de oxigênio e gás carbônico. 
Nos casos mais sérios, a situação pode se 
deteriorar rapidamente e levar ao quadro 
de síndrome respiratória aguda grave. 
Respirar torna-se muito difícil e o nível 
de oxigenação do sangue cai, prejudican-
do o funcionamento de outros órgãos.

 “Os danos provocados pelo novo coro-
navírus são muito graves”, relata a pato-
logista Marisa Dolhnikoff, coordenadora 
de equipe da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FM-USP) 
que está realizando autopsias em pessoas 
que morrem em decorrência da Covid-19. 
“Nos pacientes que desenvolvem a forma 
mais agressiva da doença, as lesões são 
muito semelhantes às que ocorrem na 
síndrome respiratória aguda grave [Sars] 
e na síndrome respiratória do Oriente 
Médio [Mers], ambas causadas por ou-
tros tipos de coronavírus.”

forram internamente, os alvéolos passam 
a acumular o líquido que extravasa dos 
capilares sanguíneos ao redor. “Esse lí-
quido prejudica as trocas gasosas e leva 
à insuficiência respiratória”, completa 
Amaro Duarte Neto, um dos patologistas 
da equipe da USP.

Estudos anteriores já indicavam que 
o Sars-CoV-2 tem afinidade com as cé-
lulas que revestem a superfície interna 
do sistema respiratório. Chamadas de 
epiteliais, as células que recobrem as 
mucosas respiratórias apresentam uma 
proteína – a enzima conversora de angio-
tensina 2 (ACE2) – que facilita a entrada 
do vírus. Em um artigo depositado em 
27 de março no repositório medRxiv, o 
grupo coordenado pelo biólogo Helder 
Nakaya, também da USP, verificou que o 
nível de expressão do gene responsável 
pela produção da ACE2 era mais elevado 
nos pulmões de pessoas com hipertensão, 
diabetes e doença pulmonar obstrutiva 
crônica do que nos de quem não tinha 
esses problemas. Esse resultado talvez 
ajude a entender por que as pessoas com 
essas doenças correm mais risco de de-
senvolver formas severas de Covid-19.

Alguns pesquisadores suspeitam tam-
bém que a grande concentração de ACE2 
na mucosa nasal torne suas células uma 
porta de entrada do vírus para o sistema 
nervoso central. Anos atrás, estudos com 
roedores mostraram que o Sars-CoV, o 
coronavírus causador da Sars e aparen-
tado do Sars-CoV-2, é capaz de penetrar 

Em Moscou,  
na Rússia, médico 
analisa imagem de 
tomografia dos 
pulmões de uma 
pessoa apresentando 
manchas típicas  
da Covid-19
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no tecido encefálico a partir de neurônios 
do fundo do nariz que se conectam com 
uma região cerebral responsável pela de-
tecção de cheiros. Se isso ocorrer também 
com o Sars-CoV-2, esse fenômeno pode-
ria explicar um sintoma recentemente 
reconhecido como típico da Covid-19: a 
perda do olfato (anosmia) e do paladar 
(ageusia). Um levantamento realizado 
com 417 pessoas com a doença na Bél-
gica, França, Itália e Espanha, publicado 
em abril na revista European Archives of 
Oto-Rhino-Laryngology, mostrou que ao 
menos 86% delas tiveram anosmia, sinal 
que antecedeu o aparecimento de outros 
sintomas e se manifestou mesmo quando 
não havia obstrução nasal.

O acesso do vírus ao sistema 
nervoso central poderia ain-
da contribuir para explicar 
por que algumas pessoas 
podem desenvolver compli-

cações neurológicas, como tontura, con-
fusão, delírio e convulsões, além de isque-
mia, relativamente frequentes nos casos 
graves de Covid-19. “As evidências atuais 
permanecem escassas e é necessário um 
trabalho adicional para determinar se as 
manifestações neurológicas ocorrem em 
populações de pacientes com Covid-19 
além daquelas dos estudos iniciais”, es-
creveram a neurocientista Fernanda de 
Felice, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), e colaboradores em 
um trabalho de revisão publicado em 21 
de abril na revista Trends in Neuroscien-
ces. Caso esses sintomas neurológicos 
se mostrem frequentes, os especialistas 
terão de investigar o que os origina. Os 
dados disponíveis até o momento não 
permitem saber se eles são decorrentes 
de danos diretos causados pelo vírus ou 
se seriam consequência de uma resposta 
desmesurada do sistema de defesa com-
batendo o invasor.

Nas autopsias realizadas na USP, os 
pesquisadores também encontraram 
evidências de outro fenômeno que co-
meça a se tornar frequente nos casos 
graves da doença: a formação excessiva 
de coágulos sanguíneos (trombos). Em 
oito dos 10 casos estudados, as peque-
nas artérias dos alvéolos apresentavam 
microtrombos, além de pequenos focos 
de hemorragia. Esses fenômenos têm 
causas opostas – os primeiros se formam 
pela alta capacidade de coagulação do 
sangue e os últimos pela dificuldade – e 

indicam que as pessoas que morreram 
em decorrência da Covid-19 apresenta-
vam distúrbios associados à fluidez do 
sangue. “Esses achados apoiam o con-
ceito atual de que esses pacientes criti-
camente graves têm um estado de hiper-
coagulabilidade”, escreveram Dolhnikoff 
e seus colaboradores no artigo em que 
reportam os resultados das análises das 
autopsias, publicado em 15 de abril no 
Journal of Thrombosis and Haemostasis. 

A formação de trombos pode causar 
problemas sérios a depender de onde 
se alojam. Eles costumam se formar em 
vasos profundos das pernas ou da pélvis 
e, depois de se desprender, podem via-
jar até os pulmões. Coágulos originados 
em vasos do pescoço e do tórax podem 
atingir o interior do crânio. Se não forem 
desfeitos com o uso de medicamentos ou 
extraídos por meio de cirurgia, podem 
causar a morte de parte do órgão por falta 
de oxigenação. Para alguns pesquisado-
res, essa propensão a formar coágulos 
poderia explicar os AVCs por isquemia 
em adultos relativamente jovens, como 
os cinco casos em pessoas com menos de 
50 anos descritos em 28 de abril no New 
England Journal of Medicine pelo neu-
rocirurgião Thomas Oxley, do Hospital 
Mount Sinai Beth Israel, em Nova York. 
Na reportagem do Washington Post, Ox-
ley relata inclusive uma ocorrência inco-
mum: a formação de coágulos em tempo 
real durante a operação para extrair um 
trombo de um homem de 44 anos com 
Covid-19 que havia sofrido uma isque-
mia cerebral.

No Centro Médico da Universidade 
de Leiden, nos Países Baixos, o médico 
Erik Klok e seus colaboradores acompa-
nharam 184 pacientes com pneumonia 
decorrente de Covid-19 atendidos em 
três hospitais holandeses. Durante o pe-
ríodo em que permaneceram internados, 
31% apresentaram coágulos em artérias 
e veias, segundo artigo publicado em 10 
de abril na Thrombosis Research. É uma 
proporção bastante elevada, afirmaram 
os pesquisadores. Três dos participantes 
do estudo tiveram isquemia cerebral. 

Um pouco antes já se havia começado a 
notar que a tendência a produzir trombos 
tem sido mais frequente em pessoas que 
morrem em consequência da Covid-19 
do que entre aquelas que sobrevivem ao 
vírus. Em fevereiro, a equipe da médica 
Ziyoung Sun apresentou o resultado do 
tratamento de 183 pessoas com a doen-

“VOLTEI A VESTIR  
MEU CHAPÉU DE 
EPIDEMIOLOGISTA”

PESQUISA NA QUARENTENA

PEDRO HALLAL é professor dos programas de 
Pós-graduação de Educação Física e Epidemiologia 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Desde 
2017, é o reitor da universidade.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

Há três anos, assumi o cargo de reitor 

da Universidade Federal de Pelotas  

e apertei a tecla pause na minha vida 

científica para me dedicar 100% ao 

comando da universidade. Até que  

surgiu a pandemia do novo coronavírus.  

Eu estava vestindo o chapéu de reitor,  

mas não dava para fazer de conta que não 

tinha um outro chapéu guardado, o de 

epidemiologista. Fiz mestrado e doutorado 

com bolsas pagas pela sociedade.  

O governo fez um investimento na minha 

formação para que eu estivesse pronto 

para ajudar em um momento de pandemia. 

O programa de Pós-graduação em 

Epidemiologia da UFPel é um dos mais 

conceituados do país e seus pesquisadores 

têm uma evidente contribuição a dar.

Estou coordenando o primeiro estudo 

feito no Brasil sobre a prevalência da 

Covid-19 em uma população, a do  

Rio Grande do Sul, que agora será 

ampliado para todas as regiões do Brasil. 

O objetivo é entrevistar e coletar sangue 

de indivíduos em cidades selecionadas  

em quatro momentos diferentes, com 

intervalo de duas semanas entre  

as coletas. Cada coleta mostra o retrato 

de um momento e a comparação das 

quatro revelará a velocidade com que  

o vírus está se disseminando. O Ministério 

da Saúde solicitou que a gente expandisse 

a pesquisa para o país inteiro. O trabalho 

abrange 133 cidades em todas as  

regiões e cada etapa vai coletar dados  

e amostras de mais de 33 mil pessoas. 

Tenho trabalhado em um ritmo que não  

é compatível com a saúde mental e física 

de uma pessoa e espero que isso não  

dure muito tempo, mas é compensador 

ver os resultados. As pesquisas da UFPel 

estão hoje entre as mais citadas por 

pesquisadores, autoridades e imprensa.
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ça atendidas no hospital da Universida-
de Tongji, na China. Dos 21 que morre-
ram, 15 (71%) haviam tido problemas de 
coagulação. O mesmo ocorreu com uma 
proporção 100 vezes menor nos pacientes 
que sobreviveram: 10 entre 162, ou 0,6%. 
Esse dado motivou a equipe a tratar com 
o anticoagulante heparina 99 pessoas de 
um grupo de quase 500. Em artigo pu-
blicado em março no Journal of Throm-
bosis and Haemostasis, os pesquisadores 
contaram que o medicamento parece ter 
melhorado a evolução dos casos mais 
graves. Em São Paulo, a equipe da pneu-
mologista Elnara Negri, pesquisadora 
da USP, tratou com heparina 27 pessoas 
com forma severa de Covid-19 internadas 
no Hospital Sírio-Libanês e observou, 
de acordo com manuscrito depositado 
no medRxiv, uma melhora expressiva 
da oxigenação no sangue de todos, sem 
ocorrência de sangramentos nem mortes. 
Apesar do resultado promissor, o grupo 
afirma que é cedo para saber se a hepa-
rina poderia ser administrada a todos os 
pacientes graves da doença. “Observa-
ções mais recentes sugerem que possa 
haver benefício se ela for administrada 
precocemente, assim que a oxigenação 
começa a baixar”, diz Negri.

Até o momento não se conhece ao 
certo o que leva o sangue de alguns pa-
cientes a coagular mais do que o normal. 
Uma possível explicação é uma resposta 

exagerada do sistema de defesa à presen-
ça do vírus conhecida como tempestade 
de citocinas. Em infecções por vírus, al-
gumas células de defesa inicialmente re-
conhecem o invasor e liberam citocinas, 
sinalizadores químicos que indicam para 
outras células a localização do patógeno. 
É um equilíbrio delicado. Produzidas 
além do necessário, as citocinas podem 
induzir o sistema imune a atacar o te-
cido saudável. Além de tornar os vasos 
sanguíneos permeáveis e baixar a pres-
são arterial, esse fenômeno pode, por 
exemplo, levar à formação de coágulos. 

T
ambém não está claro para 
médicos e pesquisadores qual 
a origem de lesões no coração 
e nas artérias apresentadas 
por parte das pessoas infecta-

das pelo Sars-CoV-2. Pode ser um resul-
tado da ação direta do vírus, provocado 
pela invasão das células das membranas 
que envolvem o coração ou das células 
do revestimento interno (endotélio) dos 
vasos sanguíneos, ambos os tipos ricos 
em ACE2. Um artigo de pesquisadores 
da Universidade de Zurique, na Suíça, 
publicado na Lancet, relata a presen-
ça do vírus no endotélio de alguns teci-
dos de uma pessoa morta com Covid-19. 
Mas também pode ser um efeito indireto, 
consequência da resposta imunológica 
exacerbada, de doenças preexistentes 

ou do uso de medicações. O mesmo vale 
para os rins. Parte dos casos moderados 
de Covid-19 é acompanhada de lesões 
no órgão, e de 14% a 30% dos pacientes 
graves, internados em UTIs, precisa-
ram passar por hemodiálise porque os 
rins pararam de funcionar. Autopsias 
já detectaram vírus no tecido renal, um 
sinal de que conseguem invadir e talvez 
se multiplicar ali, mas ainda não é pos-
sível afirmar que o dano resulta da ação 
direta do Sars-CoV-2.

Ainda que a associação possa parecer 
lógica, a demonstração de que um even-
to provoca outro é complexa na medi-
cina. Para isso, são necessários estudos 
bem planejados e com grande número 
de participantes, que só agora começam 
a ser elaborados. Até lá, quem cuida de 
pessoas com Covid-19 terá de lidar com 
as centenas de estudos menores e mais 
iniciais que saem todas as semanas e são 
como peças ainda soltas de um quebra-
-cabeças. Enquanto isso, disse à revista 
Science a médica Nancy Reau, uma es-
pecialista em transplante de fígado que 
está tratando pessoas com Covid-19 na 
Universidade Rush, nos Estados Unidos, 
é preciso manter a mente aberta enquan-
to o fenômeno avança. “Ainda estamos 
aprendendo”, concluiu. n

A lista completa de artigos científicos consultados para 
esta reportagem encontra-se disponível na versão on-line.

DANOS 
MÚLTIPLOS
Clínicos e patologistas 
identificam lesões  
em diversos órgãos de 
pessoas com Covid-19,  
a infecção causada  
pelo novo coronavírus

FONTES SCIENCE; WASHINGTON POST; 
DOLHNIKOFF, M. ET AL. JOURNAL  
OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, 2020;  
OXLEY, T. ET AL. NEW ENGLAND JOURNAL  
OF MEDICINE, 2020; KLOK, F. A. ET AL.  
THROMBOSIS RESEARCH, 2020; TANG, N.  
ET AL. JOURNAL OF THROMBOSIS AND 
HAEMOSTASIS. 2020

CÉREBRO 
Algumas pessoas com Covid-19 
apresentam isquemia cerebral  
e inflamação do sistema 
nervoso central, além  
de sintomas como tontura, 
delírio e convulsões 

CORAÇÃO E VASOS
O vírus pode invadir as células que 
revestem internamente os vasos 
sanguíneos, causando inflamação  
e formação de coágulos. Ainda  
que indiretamente, também  
pode inflamar células do coração  
e alterar o ritmo cardíaco 

PULMÕES
O Sars-CoV-2 aloja-se nas 
células dos pulmões, os 
órgãos mais afetados pela 
doença. Ele causa lesões 
extensas, principalmente 
nos alvéolos, bolsas 
microscópicas que passam 
a acumular líquido, 
dificultando a respiração

FÍGADO
Até metade das pessoas internadas 
com a doença apresenta sinais  
de danos ao fígado, que podem  
ser causados pelo vírus, pela  
ação do sistema de defesa ou  
por medicamentos

INTESTINOS
O vírus pode invadir  
células dos intestinos  
e reproduzir-se no  
interior delas, causando 
inflamação e diarreia

RINS
Nos casos graves, podem ocorrer  
danos nos rins, provocados diretamente 
por ação do vírus, do sistema de  
defesa ou pelo tratamento

NARIZ
Parte dos infectados apresenta  
perda do olfato, que pode anteceder 
outros sintomas
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E
m um esforço para acelerar a 
coleta e o compartilhamento de 
dados sobre terapias que possam 
ser usadas em pessoas infectadas 

com o novo coronavírus (Sars-CoV-2), 
causador da Covid-19, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) lançou, no 
final de março, um estudo global, com 
pacientes de diversos países, para tes-
tar os fármacos que se mostraram mais 
promissores até agora contra a doença. 
Antes de serem liberados ao mercado 
consumidor, novos remédios ou vacinas 
precisam ser aprovados por órgãos re-
guladores oficiais. Para isso, precisam 
passar por vários testes que comprovem 
sua segurança e eficácia em seres huma-
nos (ver infográfico). Uma das estratégias 

para acelerar esse processo é avaliar 
os efeitos terapêuticos de medicamen-
tos clinicamente aprovados e já usados 
contra outras doenças.

Estima-se que até 70 fármacos, entre 
compostos disponíveis no mercado e dro-
gas experimentais, tenham algum efei-
to sobre o novo coronavírus. Um deles é 
a hidroxicloroquina, droga derivada da 
cloroquina, usada originalmente no tra-
tamento da malária. O medicamento ga-
nhou grande destaque após a divulgação 
de resultados aparentemente promisso-
res, mas preliminares, de estudos feitos 
com pacientes que receberam a droga na 
França e na China. Esses trabalhos, con-
duzidos às pressas em meio à pandemia, 
sem o rigor científico habitual, reverbe-

Originalmente desenvolvido  
para tratamento do ebola, antiviral 
remdesivir vem apresentando  
bons resultados em testes em seres 
humanos nos Estados UnidosR
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Busca por tratamento 

eficaz para a Covid-19  

inclui testes com  

drogas já usadas  

contra outras doenças  

e até plasma

Rodrigo de Oliveira Andrade

O ARSENAL

ANTIVÍRUS



26  |  MAIO DE 2020

cadeado complicações cardíacas fatais. 
Outro estudo publicado em abril no repo-
sitório medRxiv avaliou o uso da hidroxi-
cloroquina em 368 homens com Covid-19, 
dos quais 97 receberam hidroxicloroqui-
na, 113 hidroxicloroquina e azitromicina 
e 158 outro tratamento. Verificou-se que 
27% dos pacientes tratados com hidroxi-
cloroquina e 22% dos que receberam a 
terapia combinada morreram. Já a taxa 
de mortalidade do grupo que não usou 
nenhum dos medicamentos foi de 11,4%.

A hidroxicloroquina é uma versão me-
nos tóxica da cloroquina, medicação de-
senvolvida em 1934 e usada na prevenção 
e no tratamento de casos de malária. O 
interesse em torno da droga nasceu da 
repercussão de uma carta publicada por 
pesquisadores chineses em março na re-
vista BioSciente Trends, sugerindo que o 
fármaco seria capaz de inibir a prolife-
ração do Sars-CoV-2 em pessoas infec-
tadas. “O problema é que os autores não 
divulgaram os dados que dão suporte às 
suas afirmações, de modo que é impos-
sível reproduzi-los ou mesmo avaliar se 
os achados fazem sentido”, diz o médico 
Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo (ICB-USP).

As expectativas em torno do fármaco 
foram reforçadas mais tarde por um estu-
do controverso com 36 pessoas com Co-
vid-19 publicado na revista International 
Journal of Antimicrobial Agents. Nele, pes-
quisadores franceses afirmam ter obtido 
resultados promissores envolvendo seu 
uso em indivíduos com a doença. O tra-
balho avaliou a eficácia da hidroxicloro-

O PERCURSO  
DE UMA  
NOVA DROGA
Aprovação de novos  
fármacos e vacinas envolve 
ensaios clínicos, tempo  
e recursos financeiros

Para serem liberados  

ao mercado consumidor,  

novos medicamentos  

ou vacinas precisam  

antes ser aprovados  

por órgãos reguladores 

oficiais, como a FDA,  

nos Estados Unidos

Para isso, passam por 

sucessivos testes de 

segurança e eficácia para 

tratar determinada condição 

ou doença em humanos. 

Esse processo pode  

demorar 15 anos  

e consumir investimentos  

de até US$ 1,7 bilhão

Os protocolos mais rígidos 

preveem estudos duplos-

-cegos com pacientes 

divididos aleatoriamente  

em um grupo de  

controle (que recebe um 

placebo) e outro em que  

é testada a candidata  

à nova droga ou vacina 

A etapa inicial envolve experimentos  

em células cultivadas em laboratório  

(in vitro) e em modelos animais (in vivo). 

Seu objetivo é averiguar a toxicidade  

e algum eventual efeito terapêutico  

da molécula em estudos. Cerca  

de 90% dos compostos avaliados  

são reprovados nessa etapa e não 

seguem adiante

As moléculas são testadas pela primeira vez 

em ensaios clínicos com grupos de 20 a 100 

indivíduos. Essa etapa serve para verificar  

a segurança e a dosagem do medicamento 

indicada para seres humanos. Cerca de  

70% dos candidatos a fármacos ou vacinas 

aprovados nos estudos pré-clínicos são 

descartados na fase 1 por não apresentarem 

os efeitos desejados

Fase pré-clínica Fase 1

raram com ainda mais força após o pre-
sidente norte-americano, Donald Trump, 
ter afirmado que a agência regulatória de 
alimentos e medicamentos dos Estados 
Unidos, a FDA, havia aprovado o uso da 
hidroxicloroquina em pessoas infectadas. 
No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, 
mesmo sem evidências, também promo-
veu o uso do fármaco contra a Covid-19.

Estudos recentes, porém, apontam pa-
ra um cenário menos animador. Há indí-
cios de que o uso da hidroxicloroquina 
em indivíduos com Covid-19 possa de-
sencadear reações adversas graves, so-
bretudo quando administrada com outras 
drogas, em pessoas com doenças renais 
ou cardíacas preexistentes. As evidên-
cias fizeram com que a FDA divulgasse 
um comunicado no dia 24 de abril ma-
nifestando preocupação quanto ao uso 
da droga em pacientes com Covid-19. A 
agência recomendou que ela seja usada 
apenas em ensaios clínicos ou hospitais, 
de modo que os pacientes sejam monito-
rados de perto por uma equipe médica.

A principal suspeita é a de que a hidro-
xicloroquina aumente o risco de compli-
cações como arritmia cardíaca, alteração 
na frequência dos batimentos do coração 
que pode causar desde mal-estar até pa-
rada cardíaca. No Brasil, um estudo rea-
lizado em Manaus por pesquisadores de 
diversas instituições do país para avaliar 
o uso de duas dosagens do medicamento, 
uma mais baixa e outra mais alta, em pa-
cientes com Covid-19, precisou ser inter-
rompido após 11 participantes morrerem. 
Parte deles havia recebido doses mais 
altas do fármaco, o que pode ter desen-
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quina quando administrada sozinha e em 
conjunto com a azitromicina em pacientes 
internados em um hospital de Marselha, sul 
da França. Na avaliação do farmacologista 
Gustavo Batista de Menezes, do Instituto 
de Ciências Biológicas da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), o estudo 
francês esconde falhas que enfraquecem 
seus resultados. “O trabalho peca em pra-
ticamente todos os requisitos básicos de 
um bom ensaio clínico”, afirma.

Apesar da polêmica, alguns hospitais 
do mundo incorporaram, de forma ex-
perimental, a hidroxicloroquina no tra-
tamento de indivíduos com Covid-19. 
No Brasil, a operadora de plano de saú-
de Prevent Senior iniciou, no dia 26 de 
março, testes com a hidroxicloroquina e 
a azitromicina em 412 pacientes com a 
doença em um de seus hospitais na capi-
tal paulista. Os resultados preliminares, 
divulgados dia 17 de abril, sugeriam que 
a estratégia havia reduzido o número de 
internações. O problema é que a opera-
dora iniciou os testes antes de ter rece-
bido autorização da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (Conep) e não ti-
nha confirmação laboratorial de que os 
pacientes realmente tinham sido infec-
tados pelo Sars-CoV-2. A situação levou 
o Conep a suspender o estudo.

Segundo Marcelo Ferreira, as contro-
vérsias em torno da hidroxicloroquina 
reforçam a necessidade de estudos mais 
robustos para avaliar se a droga é real-
mente segura e eficaz contra a Covid-19. 
“Essas pesquisas também ajudarão a es-
timar os efeitos colaterais associados à 
administração da medicação em pessoas 

com a doença”, diz o biólogo Cláudio 
Marinho, do ICB-USP.

ANTIVIRAIS E ANTICORPOS MONOCLONAIS
Embora o controverso uso do antimalá-
rico contra a Covid-19 tenha monopoli-
zado boa parte das discussões públicas, 
outros compostos, em especial os antivi-
rais, também estão sendo testados contra 
a doença. Um deles é o remdesivir, ainda 
em estágio experimental, desenvolvido 
pela empresa norte-americana Gilead 
Sciences para o tratamento do ebola. Em 
março, a empresa anunciou o início de 
estudos clínicos para avaliar sua eficácia 
e segurança em quase mil pessoas. Além 
da OMS e da Gilead Sciences, pesquisa-
dores de instituições públicas estudam o 
potencial do fármaco em pessoas infec-
tadas. No dia 29 de abril, cientistas do 
Instituto Nacional de Alergia e Doenças 
Infecciosas, um dos Institutos Nacionais 
de Saúde (NHI) dos Estados Unidos, di-
vulgaram resultados preliminares anima-

dores com o remdesivir. No teste, feito 
com 1.063 voluntários hospitalizados 
com Covid-19, as pessoas tratadas com 
o composto ficaram menos tempo inter-
nadas do que as que receberam placebo.

Dois outros fármacos na mira dos pes-
quisadores são o lopinavir e o ritonavir, 
antirretrovirais usados em conjunto con-
tra o vírus HIV. Há ainda o anti-inflama-
tório corticoide dexametasona, que pode 
causar muitos efeitos colaterais e não de-
ve ser tomado sem recomendação médi-
ca. No Brasil, médicos e pesquisadores da 
Coalizão Covid Brasil preparam-se para 
avaliar esses medicamentos em estudos 
clínicos com 290 pessoas nos próximos 
meses, com resultados esperados para 
agosto. A coalizão foi lançada em março 
e envolve os hospitais Albert Einstein, 
Hospital do Coração (HCor) e Sírio-Li-
banês, além da Rede Brasileira de Pes-
quisa em Terapia Intensiva (BRICNet).

Os pesquisadores também investem 
em terapias capazes de diminuir a alta 

Testes clínicos com grupos maiores, de  

100 a 300 indivíduos. O objetivo é verificar 

a relação entre a eficácia do medicamento 

e seus possíveis efeitos colaterais. A ideia  

é atestar se o produto realmente pode  

ser útil para a finalidade a que se propõe.  

A etapa pode se prolongar por até dois 

anos. Apenas um terço das formulações 

passa dessa fase

Etapa final dos testes clínicos. Pode durar  

até quatro anos e envolve um amplo  

estudo baseado em um mesmo protocolo  

de uso da droga ou vacina. Conta com  

a participação de vários centros de pesquisa, 

que testam o produto em grupos de  

300 a 3 mil pessoas. De cada 10 compostos  

que atingem esse estágio, três são  

aprovados e liberados para comercialização

Depois que o remédio chega ao mercado, 

ocorre uma etapa de acompanhamento  

do uso do produto entre as pessoas.  

Essa fase visa garantir que o medicamento 

realmente funciona da forma esperada  

e não apresenta efeitos colaterais não 

previstos nos testes clínicos

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Em laboratório, 
pesquisadores  
avaliam os efeitos  
da hidroxicloroquina 
em amostras do  
novo coronavírus
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Uma das estratégias para 
acelerar a obtenção de  
uma droga contra a doença  
é avaliar os efeitos de 
medicamentos já aprovados 
e usados contra outros 
problemas de saúde  
e verificar se eles podem ser 
úteis contra o Sars-CoV-2

Trata-se de dois antirretrovirais, 

usados originalmente no 

tratamento de pessoas  

com o vírus HIV, que estão 

sendo ministrados, 

isoladamente ou combinados, 

em pacientes da Covid-19 em 

estudos clínicos de fase 1 e 2. 

Os resultados iniciais,  

no entanto, sugerem que  

eles seriam pouco eficazes 

contra a doença, não tendo 

apresentado nenhum benefício 

em voluntários infectados

LOPINAVIR/RITONAVIR
O medicamento já passou pela 

fase pré-clínica e está sendo 

testado em seres humanos com 

a Covid-19 em estudos clínicos 

em diferentes fases. Até agora, 

as evidências sobre seus efeitos 

contra a doença são discretas  

e cercadas de polêmicas.  

Seu uso, em alguns casos, é 

combinado com a azitromicina, 

mas tem se observado que essa 

combinação pode desencadear 

complicações em pacientes  

já debilitados

HIDROXICLOROQUINA

FONTES CDC, GILEAD SCIENCES, NATURE, THE NEW  
ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, DONG, L., HU, S.,  
GAO, J., DISCOVERING DRUGS TO TREAT CORONAVIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)

Pelo menos 76 candidatas a vacinas contra a Covid-19 

surgiram desde o início da pandemia, segundo dados  

da OMS. No entanto, apenas seis conseguiram, até agora, 

avançar para as fases de testes em seres humanos.  

A mais recente a atingir esse estágio foi a formulação 

desenvolvida pela empresa norte-americana Pfizer,  

em parceria com a alemã BioNTech. No dia 22 de abril,  

o Instituto Paul-Ehrlich, órgão regulador médico da 

Alemanha, autorizou o início dos ensaios de fase 1 e 2  

com o imunizante.

A tecnologia empregada na vacina baseia-se no uso  

de moléculas sintéticas de RNA mensageiro (mRNA) do 

Sars-CoV-2. Elas contêm a receita química para a produção  

da proteína S, usada pelo vírus para se conectar às  

células humanas. A ideia é que, dentro das células, essas 

moléculas estimulem uma resposta imunológica que  

prepare o organismo para combater o vírus real.  

O imunizante será testado em cerca de 200 pessoas 

saudáveis com idade entre 18 e 55 anos nos próximos  

meses. As empresas aguardam a autorização da FDA  

para iniciar testes clínicos também nos Estados Unidos.

A primeira candidata à vacina contra o novo coronavírus a 

chegar à fase 2 de testes clínicos foi criada pela empresa 

chinesa CanSino, em parceria com o Instituto de Biotecnologia 

de Pequim. A formulação usa adenovírus tipo 5 geneticamente 

modificado para carregar moléculas sintéticas de mRNA  

do Sars-CoV-2. Essa estratégia também foi usada por 

pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, 

para desenvolver outro imunizante contra a Covid-19. Ele está 

sendo testado em 1.110 voluntários desde fins de abril.

Desde o dia 16 de março, uma equipe do Kaiser 

Permanente, instituto de pesquisa em saúde de Seattle, nos 

Estados Unidos, trabalha com a empresa de biotecnologia 

Moderna em ensaios clínicos de fase 1 com 45 pessoas  

para testar uma candidata à vacina igualmente baseada em 

mRNA do Sars-Cov-2. Concebido pela empresa chinesa 

Sinovac Biotech, outro potencial imunizante se encontra  

na fase 1 dos testes. A vacina, que se baseia em uma versão 

quimicamente inativada do Sars-CoV-2, foi a primeira  

a produzir imunidade em animais e agora está sendo avaliada 

em 144 voluntários da província de Jiangsu, na China. 

A sexta formulação em testes em humanos é a desenvolvida 

pela companhia norte-americana Inovio Pharmaceuticals.  

A vacina começou a ser aplicada em humanos em ensaios  

de fase 1 no começo de abril e usa uma estratégia semelhante 

à do mRNA do Sars-CoV-2.

No Brasil, a busca por uma vacina ainda está na fase de 

estudos pré-clínicos, em modelos animais. Pesquisadores  

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Minas Gerais tentam 

modificar o vírus influenza A (H1N1), causador da gripe, para 

que ele carregue trechos do material genético do Sars-CoV-2  

e induza uma resposta imunológica do organismo. Já o grupo 

do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração da 

FM-USP optou por uma abordagem diferente para tentar 

ativar as células de defesa contra o Sars-CoV-2. Eles 

pretendem combinar VLPs – partículas com características 

semelhantes às de um vírus, normalmente reconhecidas como 

um agente invasor pelo organismo – e antígenos produzidos 

pelo novo coronavírus para averiguar se a estratégia é capaz 

de produzir anticorpos contra o Sars-CoV-2.

VACINAS SÃO TESTADAS  
EM HUMANOS
Seis das mais de 70 formulações em desenvolvimento  
atingiram as fases iniciais de testes clínicos

AS DROGAS  
EM TESTE CONTRA  
A COVID-19
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concentração de citocinas inflamató-
rias observada em pessoas em estado 
grave da Covid-19. Não raro, os indiví-
duos nessas condições apresentam níveis 
elevados de uma proteína chamada in-
terleucina-6 (IL-6) no sangue. Seu acú-
mulo pode desencadear complicações 
e levar à morte. Estudos sugerem que o 
Actemra (tocilizumab), anticorpo mo-
noclonal produzido pela farmacêutica 
Roche, agiria como um inibidor da IL-6. 
O medicamento, usado contra a artrite 
reumatoide, já está sendo administrado 
em pacientes com Covid-19 na China. Em 
março, nos Estados Unidos, a FDA auto-
rizou a Roche a iniciar ensaios clínicos 
com a Actemra em 300 pacientes com a 
doença hospitalizados com pneumonia. 
As farmacêuticas Sanofi e a Regeneron 
também pretendem avaliar a Kevzara 
(sarilumab), outro inibidor da IL-6, em 
pacientes em estado grave.

PLASMA
Hospitais e universidades do mundo se 
articulam para usar o plasma de pessoas 
que se curaram da Covid-19 em indivíduos 
com a doença. O plasma é a parte líquida 
do sangue e constitui cerca de 60% de seu 
conteúdo total. Seu uso tem sido conside-
rado uma possível estratégia para fornecer 
os anticorpos neutralizantes necessários 
para aqueles que ainda não os têm em ní-
veis capazes de protegê-los da Covid-19. 
Embora não seja um processo isento de 
riscos, estima-se que a transfusão de plas-
ma possa levar à diminuição da carga viral 
no organismo e à melhora dos sintomas, 
ou à evolução clínica dos pacientes.

Esse corticoide com potente  

ação anti-inflamatória 

apresentou bons resultados 

contra o novo coronavírus,  

ao reduzir o tempo de  

internação na UTI de pacientes 

em estado grave da doença.  

No Brasil, médicos e pesquisadores 

da Coalizão Covid Brasil vão 

avaliar o efeito do medicamento  

em estudos clínicos de fase 3 

com 290 pessoas nos  

próximos meses, com resultados 

esperados para agosto

DEXAMETASONA
Composto antiviral, ainda  

em estágio experimental, 

desenvolvido para o tratamento 

da doença causada pelo vírus 

ebola, está sendo testado em 

pessoas com a Covid-19. Em fins 

de abril, pesquisadores dos NIH, 

nos Estados Unidos, divulgaram 

resultados animadores 

envolvendo o composto, que  

se mostrou capaz de diminuir  

o tempo de internação  

de indivíduos infectados com  

o novo coronavírus

REMDESIVIR

A estratégia já foi usada várias vezes 
ao longo da história em surtos de outras 
infecções respiratórias, inclusive em epi-
demias recentes causadas por outros vírus 
da família coronavírus, como as epidemias 
da Síndrome Aguda Respiratória (Sars), 
em 2003, e a da Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (Mers), em 2012. No Brasil, 
o Centro de Hematologia e Hemoterapia 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) deverá em breve iniciar a coleta 
de plasma de pessoas que se curaram da 
Covid-19 e usá-lo no tratamento de indi-
víduos com a doença no Hospital de Clí-
nicas da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da universidade e também em ou-
tros hospitais da região. No início de abril, 
um consórcio envolvendo os hospitais Al-
bert Einstein e Sírio-Libanês e a FM-USP 
já havia recebido autorização para iniciar 
os testes com plasma em pessoas infec-
tadas com o novo coronavírus em estado 
grave. Também o Hemocentro de Ribeirão 
Preto iniciou a coleta do plasma de pacien-
tes curados da Covid-19 para tratamento 
de indivíduos em estado crítico da doença 
no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da USP.

“Tudo indica que levará um tempo até 
que tenhamos um tratamento seguro e 
eficaz contra a Covid-19”, comenta Me-
nezes. “Isso porque, para ser testado ade-
quadamente, essas estratégias precisam 
primeiro passar por bons ensaios clíni-
cos, o que demanda tempo e recursos, 
humanos e financeiros.” n

A lista completa de artigos científicos consultados para 
esta resportagem está listada na versão on-line.IN
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“TRABALHAR  
COM O NOVO  
CORONAVÍRUS  
É UMA  
OPORTUNIDADE 
HISTÓRICA”

PESQUISA NA QUARENTENA

RAFAELA DA ROSA RIBEIRO é bióloga e pes-
quisadora de pós-doutorado do Instituto Israelita 
de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Bolsista da 
FAPESP, realiza estágio de pesquisa no Hospital San 
Raffaele, em Milão.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A MARCOS PIVETTA

Cheguei em 1º de junho de 2019 em 

Milão, na Itália. Vim para ficar um ano, 

mas, com a epidemia do novo coronavírus, 

pedi prorrogação de dois meses de minha 

bolsa de pesquisa. É uma oportunidade 

histórica poder trabalhar com o vírus 

Sars-CoV-2 na Itália. Vou ficar até agosto. 

Em São Paulo, faço pós-doutorado no 

Hospital Israelita Albert Einstein. Há uns 

três anos, decidi trabalhar com a técnica 

de edição gênica CRISPR para estudar vias 

de morte celular em células neuronais 

infectadas pelo vírus zika e queria 

estabelecer uma parceria no exterior. 

Mandei e-mails para vários grupos da 

Europa e dos Estados Unidos. Entre os que 

me responderam, o grupo de pesquisa  

do Hospital San Raffaele me pareceu  

o mais interessante. Vim para cá e acabei 

entrando na equipe de dois laboratórios, 

um de virologia, que já trabalhava com 

zika, e outro de neurologia.

Por coincidência, minha supervisora  

na virologia, Elisa Vicenzi, é especialista 

em coronavírus. Quando o Sars-CoV-2 

chegou com tudo aqui, mandamos  

às pressas projetos de pesquisa para 

empresas e instituições. A maioria  

foi aprovada e ela me convidou para 

entrar na pesquisa da Covid-19. Aceitei. 

Era uma oportunidade histórica, científica. 

Na virologia, estamos clonando o novo 

coronavírus para fazer estudos com  

a enzima luciferase, um marcador celular. 

Temos também um projeto para testar 

fármacos contra a Covid-19. Foram 

separadas quatro drogas comerciais, 

usadas para tratar outras doenças. 

Testaremos as drogas in vitro e vamos 

verificar os efeitos e mecanismos em 

células infectadas com o vírus, de  

maneira cega, sem saber quais fármacos 

estamos testando.
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Segunda etapa dos testes  

mostrou efeito protetor  

da formulação do Butantan,  

em desenvolvimento  

há 12 anos

Carlos Fioravanti

VACINA  
CONTRA  
A DENGUE  
AVANÇA

Butantan-DV, a vacina liofilizada 
contra a dengue desenvolvida no 
Instituto Butantan, apresentou re-

sultados equivalentes aos da formulação 
original na qual se baseia, a TV003, dos 
Institutos Nacionais de Saúde (NIH) 
dos Estados Unidos. As duas induziram 
a produção de anticorpos e de células de 
defesa em pessoas com ou sem contato 
prévio com algum dos quatro sorotipos 
do vírus da dengue no teste clínico fase 
II, realizado na cidade de São Paulo de 
novembro de 2013 a setembro de 2015. 
Os resultados foram publicados em 24 
de março na revista The Lancet Infec-
tious Diseases. 

A dengue é uma doença endêmica em 
mais de 100 países, com cerca de 50 mi- IN
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Etapa de produção  
da vacina liofilizada 
contra a dengue  
no Instituto Butantan

lhões de pessoas infectadas a cada ano e 
2,5 bilhões vivendo em áreas de risco, de 
acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). O Brasil registrou 332.397 
casos nas primeiras 10 semanas de 2020, 
com aumento de 45% em relação ao mes-
mo período do ano passado. Neste ano, 
77 pessoas morreram por causa da doen-
ça, segundo o Ministério da Saúde.

Do estudo com a vacina do Butantan 
participaram 300 pessoas com idade en-
tre 18 e 59 anos. Na primeira parte do es-
tudo, 50 delas, que não tinham tido con-
tato prévio com o vírus, receberam duas 
doses da formulação do Butantan ou dos 
NIH, com intervalo de seis meses entre 
uma e outra. Na segunda etapa, 250 par-
ticipantes com e sem exposição prévia ao 

vírus foram distribuídos aleatoriamente 
para receber uma dose da Butantan-DV 
ou placebo. Como foi um teste do tipo 
duplo-cego, os participantes não sabiam 
o que receberam nem a equipe médica o 
que aplicara até a conclusão do estudo e 
a análise dos resultados.

“Pretendíamos responder a várias per-
guntas com um único estudo”, disse o 
médico infectologista Ricardo Palacios, 
diretor médico de pesquisa clínica do Bu-
tantan e um dos autores desse trabalho. 
“A primeira era se nossa formulação fun-
cionaria tão bem quanto a dos NIH.” Os 
NIH repassaram ao instituto paulista a 
tecnologia de produção da vacina contra 
a dengue e trabalham juntos nesse pro-
jeto há 12 anos. Em dezembro de 2018 o 
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Butantan fez outro acordo de colabora-
ção, com a empresa farmacêutica norte-
-americana MSD (Merck Sharp & Doh-
me), para acelerar o desenvolvimento 
da vacina (ver Pesquisa FAPESP nº 275).

A formulação inicial, TV003, que se 
mostrara eficaz em testes nos Estados 
Unidos em pessoas não expostas previa-
mente ao vírus, é produzida com quatro 
proteínas – uma para cada tipo de vírus 
– que devem ser mantidas refrigeradas 
a -70 graus Celsius (oC); elas são mistu-
radas apenas na hora da aplicação. Para 
vencer o inconveniente do resfriamento 
a temperaturas muito baixas, a equipe 
do Butantan preparou uma formulação 
com vírus liofilizados (desidratados e 
congelados sob vácuo), que pudesse ser 
transportada mais facilmente e arma-
zenada em geladeiras comuns, como as 
outras vacinas. Restava ver se teriam o 
mesmo efeito. O teste indicou que sim. 
“Já confiamos em nossa formulação”, 
disse Palacios. 

Segundo ele, a vacina do Butantan se 
mostrou “bastante segura”, causando 
apenas leve vermelhidão no braço ou no 
tórax, em geral após o 10º dia depois da 
aplicação e também leve dor de cabeça 
ou mal-estar, “nada além do usual para 
as vacinas”, avaliou. 

“Conseguimos uma imunogenicidade 
[capacidade de ativar as defesas naturais 
do organismo] excelente, comparada com 
outras vacinas testadas até hoje”, comen-
tou o infectologista Esper Kallás, da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FM-USP) e autor principal do 
artigo na Lancet. Os testes indicaram que 
a Butantan-DV pode ativar a produção 
tanto de anticorpos (imunoglobulinas) 
quanto de células de defesa, a exemplo 
dos linfócitos CD8+, algo que não foi ava-
liado por outras candidatas à vacina, que 
ativam principalmente anticorpos.

“A vacina induziu respostas equilibra-
das contra os quatro sorotipos, tanto em 
indivíduos que já tiveram dengue quanto 
nos que não tiveram”, ressaltou o imuno-
logista Jorge Kalil, professor da FM-USP 
que coordenou o desenvolvimento da va-
cina quando foi diretor do Butantan, de 
2011 a 2017. A produção de anticorpos e 
de células de defesa variou de 77% a 92% 
dos participantes sem exposição prévia 
aos vírus da dengue e de 77% a 82% en-
tre os que já haviam se exposto. O nível 
mínimo de ativação de respostas contra 
patógenos para uma vacina ser aceita é 

de 75%. Um dos grupos de participantes 
recebeu uma segunda dose, para avaliar 
sua necessidade. “No entanto, a resposta 
inicial foi tão boa que apenas uma dose 
bastaria”, comentou Palacios.

Com apoio inicial da FAPESP e depois 
do Ministério da Saúde e do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), o desenvolvimento 
da vacina cumpre agora a última eta-
pa antes da solicitação de registro para 
produção e distribuição no Brasil: os 
testes clínicos fase III, que começaram 
em fevereiro de 2016 e devem terminar 
em 2024. O objetivo é avaliar a seguran-
ça de uso e a eficácia da vacina contra a 
dengue em cerca de 17 mil pessoas com 
idade entre 2 e 59 anos, acompanhadas 
por equipes de 16 centros de pesquisa 
de São Paulo. 

Até agora a única vacina contra a den-
gue aprovada em 11 países, incluindo o 
Brasil, é a CYD-TDV, lançada em 2015 
e fabricada pela empresa farmacêuti-
ca Sanofi Pasteur. Produzida com uma 
tecnologia de DNA recombinante que 
substituiu genes da vacina 17D do vírus 
atenuado da febre amarela pelos dos so-
rotipos da dengue, apresentou uma efi-
cácia média de 60%, promovendo uma 
resposta imune intensa para o sorotipo 
4, mas insatisfatória para o 2. 

Recomendada apenas para pessoas 
com idade entre 9 e 45 anos que tiveram 
dengue, já que poderia causar dengue 
grave em quem não se expôs ao vírus, 
essa vacina exige três doses, a serem apli-
cadas ao longo de um ano, para ser plena-
mente eficaz. Em um artigo publicado em 
20 de março de 2020 na revista Vaccine, 
uma equipe da Sanofi Pasteur mostrou 
que essa vacina poderia manter o efeito 
protetor por até seis anos em crianças 
com mais de 9 anos já expostas ao vírus. n

Projeto
Dengue: Produção de lotes experimentais de uma vacina 
tetravalente candidata contra dengue (nº 08/50029-7); 
Modalidade Auxílio à Pesquisa; Programa de Pesquisa 
para o SUS – Pite; Pesquisador responsável Isaías Raw 
(Instituto Butantan); Investimento R$ 1.926.149,72.

Artigos científicos
KALLAS, E. G. et al. Safety and immunogenicity of the 
tetravalent, live-attenuated dengue vaccine Butantan-DV 
in adults in Brazil: A two-step, double-blind, randomised 
placebo-controlled phase 2 trial. Lancet Infectious Di-
seases. v. 20, p. 1-2. 24 mar. 2020.
DAYAN, G. H. et al. Assessment of the long-term efficacy 
of a dengue vaccine against symptomatic, virologically-
confirmed dengue disease by baseline dengue serostatus. 
Vaccine. On-line. 20 mar. 2020.

“LEMBREM QUE  
VOCÊS NÃO 
 ESTÃO SOZINHOS”

PESQUISA NA QUARENTENA

MARIO COHN-HAFT é pesquisador titular e curador 
das coleções ornitológicas do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (Inpa).
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

Em março, o Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia [Inpa] 

suspendeu as atividades presenciais  

de seus cursos de pós-graduação,  

em que mais de 500 alunos de mestrado  

e doutorado fazem pesquisas em temas 

como ecologia, biologia evolutiva  

e botânica. Logo percebi sinais de 

estresse entre meus orientandos, que  

não sabiam o que esperar da situação  

e tinham medo de não concluir suas 

pesquisas no prazo combinado. 

Oriento alunos em diferentes fases de 

pesquisa. Uns estão perto de defender a 

dissertação ou a tese, outros ainda fazem 

a coleta de dados. Tenho duas alunas de 

mestrado que fazem uma pesquisa em 

colaboração internacional. Esse trabalho 

envolve o monitoramento de uma espécie 

de andorinha que se reproduz no Canadá 

e nos Estados Unidos e inverna na 

América do Sul. Um gigantesco bando 

dessas andorinhas se reúne toda noite 

para dormir em uma ilha no rio Negro,  

e essas alunas estavam estudando  

o fenômeno, mas, com o surgimento de 

casos da Covid-19 em Manaus, as visitas  

à ilha foram suspensas. Escrevi e mandei 

mensagens de áudio por WhatsApp para 

elas. Expliquei que não havia jeito, que  

a amostragem delas vai ter lacunas, mas 

que isso vai acontecer com pesquisas 

realizadas no mundo inteiro.

Notei que essas incertezas 

perturbavam muitos estudantes que se 

correspondiam comigo. Juntei as 

recomendações que fiz a meus alunos em 

uma carta, cuja frase final resume o que 

me motivou a escrevê-la: “Lembrem  

que vocês não estão sozinhos!”. Resolvi 

publicá-la no meu perfil no Facebook 

(twixar.me/JzkT). O retorno foi 

surpreendente. Muita gente compartilhou 

e recebi mensagens de agradecimento  

de alunos e colegas de todo lugar.
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Funcionária da 
Magnamed testa 
modelo de ventilador 
pulmonar vendido  
ao Ministério da Saúde

RESPIRADORES 
VITAIS
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A 
disponibilidade de ventila-
dores pulmonares, comu-
mente chamados de respi-
radores, é um dos maiores 
gargalos no tratamento de 

pacientes graves de Covid-19. Desde o 
início da pandemia, governos, hospitais 
e médicos fazem o levantamento de on-
de estão e quantos são os equipamentos 
existentes no país. Os aparelhos são es-
senciais para os pacientes com síndro-
me do desconforto respiratório agudo 
(SDRA), evolução severa da doença. Qua-
se todos os pacientes admitidos em uni-
dades de terapia intensiva (UTIs) com a 
forma grave de Covid-19 precisam usar 
um ventilador mecânico, já que enfren-
tam dificuldade para respirar sozinhos. 

A expectativa dos especialistas é de 
que a quantidade existente não é sufi-
ciente para atender à demanda no Brasil. 
Por isso, o governo federal e adminis-
trações estaduais se mobilizaram pa-
ra aumentar a disponibilidade desses 
aparelhos no país. Segundo dados do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES), havia no país, em 24 
de abril, 68.044 respiradores. Instituí-
do pelo Ministério da Saúde, o CNES 
relaciona os equipamentos de estabele-
cimentos públicos e privados que pres-
tam assistência à saúde no país. Do total 
de respiradores, 49.196 pertencem aos 
hospitais da rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS); o restante atende ao setor 
privado (ver infográfico na página 34). 
O número inclui respiradores infantis e 
equipamentos em manutenção. 

Estimativas apontam que o país pre-
cisará de cerca de 20 mil ventiladores 
pulmonares adicionais. Para suprir essa 
demanda, o Ministério da Saúde firmou 
contrato com três fabricantes nacionais 
para aquisição de 14.100 respiradores. 

A Magnamed tem capacidade para 
produzir 1.800 ventiladores pulmonares 
por ano, sendo 40% deles destinados a 
UTIs. A empresa exporta sua linha de 
produtos, formada por quatro mode-
los de respiradores e um analisador de 
ventiladores, para 60 países, de onde 
obtém 40% de sua receita. Segundo o 
relatório “2020 Global ICU Ventilator 
Market Outlook”, que traça um painel 
do mercado internacional de respira-
dores para UTIs, a companhia é uma 
das principais fabricantes mundiais do 
equipamento, ao lado de multinacionais 
como Philips e GE.

O Ministério da Saúde encomendou 
dois modelos de ventiladores pulmona-
res, FlexiMag Plus, destinado a UTIs, e 
OxyMag, para unidades de transporte 
de emergência. A FAPESP financiou o 
desenvolvimento do OxyMag e do Flex-
Mag, uma versão anterior do modelo 
Plus, além de um módulo para mistura 
de gases medicinais. O primeiro auxílio 
foi concedido em 2005, ano em que a 
empresa nasceu.

“Os recursos da FAPESP foram fun-
damentais para o desenvolvimento da 
Magnamed”, declarou Ueda a Pesquisa 
FAPESP. “Podemos dizer que as parce-
rias da Finep [Financiadora de Estudos e 
Projetos], CNPq [Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico] e Cietec [Centro de Inovação, Em-
preendedorismo e Tecnologia] também 
foram essenciais. Tão importante quanto 
o apoio financeiro foi a troca de conhe-
cimentos. Tudo isso permitiu que a em-
presa figurasse, em 2017, no ranking das 
pequenas e médias empresas que mais 
crescem no Brasil.” A lista é publicada 
pela revista Exame.

Com 15 anos de existência, a Magna-
med foi criada por Wataru Ueda, gradua-

Hospitais correm contra o tempo em busca  

de aparelhos para UTIs; empresa apoiada  

pela FAPESP fecha venda de 6,5 mil unidades  

para o Ministério da Saúde

Frances Jones e Yuri Vasconcelos

O maior acordo, envolvendo a compra 
de 6,5 mil ventiladores pulmonares, foi 
firmado com a empresa paulista Magna-
med. Em seguida, o governo anunciou 
uma encomenda de 4,3 mil aparelhos da 
fabricante Intermed e outra de 3,3 mil 
da KTK, ambas de São Paulo.

Com sede em Cotia, na Região Me-
tropolitana de São Paulo, a Magnamed, 
apoiada pelo programa Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas (Pipe), da 
FAPESP, firmou parceria com um grupo 
de empresas, entre elas Positivo Tecnolo-
gia, Suzano, Klabin, Flex e Embraer, para 
atender ao pedido do Ministério da Saúde, 
cujo valor remonta a R$ 322,5 milhões. Os 
primeiros respiradores já foram entregues 
e o lote completo deve ficar pronto até 
agosto. “A Magnamed se sente honrada 
em ajudar o país nesse momento, o que só 
foi possível graças a parceiros”, declarou 
o engenheiro eletrônico Wataru Ueda, 
CEO da Magnamed, em nota à imprensa.

REDE DE APOIOS
Segundo a empresa, a Positivo ficou res-
ponsável por fornecer as placas de con-
trole dos respiradores, enquanto a Su-
zano procura por fornecedores globais 
de insumos e provê capital de giro para 
aquisição dos componentes. Cabe à Kla-
bin a gestão de compras e importação 
das peças para montagem dos ventilado-
res e fornecimento de embalagem para 
o transporte aos hospitais. A Embraer, 
detentora de know-how de usinagem 
complexa, orientou a Magnamed sobre 
como escalar a produção em tão pouco 
tempo. A montagem dos 6,5 mil ventila-
dores está sendo feita nas instalações da 
Flextronics, de Sorocaba (SP), fabricante 
de produtos eletrônicos sob demanda 
para empresas parceiras, algumas delas 
do setor da saúde.LÉ
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do no Instituto Tecnológico de Aeronáu-
tica (ITA) e dois colegas, o engenheiro 
mecânico Tatsuo Suzuki, também for-
mado no ITA, e o engenheiro eletricista 
Toru Kinjo, diplomado na Escola Poli-
técnica da Universidade de São Paulo 
(Poli-USP). A primeira sede da Magna-
med foi a garagem da mãe de Ueda, onde 
permaneceu por seis meses. “Em 2006, 
o projeto foi selecionado para integrar 
o Cietec”, recordou Ueda, em entrevista 
concedida a Pesquisa FAPESP em 2017 
(ver edição no 259). “Lá, fizemos a pes-
quisa e o desenvolvimento do produto, 
colocando em prática a ideia de negócio. 
Foram dois anos de incubação.”

FÔLEGO FINANCEIRO
Em 2008, a empresa recebeu aporte 
do fundo de investimentos de capital 
semente Criatec, mantido pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). No total, foram 
investidos R$ 5 milhões nos primeiros 
anos de existência da Magnamed. “Esse 
financiamento deu novo fôlego ao negó-
cio. Já nos encontrávamos sem recur-
sos para continuar o desenvolvimento 
dos produtos”, revelou Ueda. No fim 
de 2008, a primeira versão do OxyMag 
estava finalizada. O aparelho começou 
a ser comercializado em 2011 e o Flexi-
Mag em 2013. 

Dois anos depois, a Magnamed rece-
beu novo investimento do fundo Vox Ca-
pital, que permitiu o lançamento de mais 
dois ventiladores pulmonares. Em 2016, 
em pleno processo de expansão, a empre-
sa foi a fornecedora dos equipamentos 
de ventilação de emergência dos Jogos 
Olímpicos realizados no Rio de Janeiro.

Além das três empresas contratadas 
pelo Ministério da Saúde, o país tem um 
quarto fabricante nacional de ventilado-
res pulmonares, a Leistung do Brasil, de 
Santa Catarina. No fim de março, a em-
presa firmou um acordo de transferência 
de tecnologia com a também catarinen-
se WEG, especializada na fabricação de 
motores elétricos industriais, geradores 
de energia e equipamentos de automa-
ção (ver Pesquisa FAPESP no 279), para 
elevar sua capacidade de produção.

O contrato concede à WEG a licença 
para produzir o aparelho de ventilação 
pulmonar para UTIs Luft-3, da Leistung. 
A empresa está utilizando a estrutura 
de suas fábricas em Jaraguá do Sul (SC) 
para produzir os respiradores e espera 

COMO FUNCIONA
O ventilador mecânico bombeia ar para os pulmões  
de pessoas com dificuldade de respirar

Pulmões

 O ar enriquecido 
com oxigênio 

fornecido aos pulmões 
passa antes por um 
sistema de umidificação

Com a ventilação 
forçada, os 

pulmões se expandem  
e ocorre a troca gasosa

O ventilador se 
encarrega de exalar 

dos pulmões o ar rico  
em gás carbônico

O respirador  
é conectado ao 

indivíduo por um tubo 
introduzido pela boca 
até a traqueia, bem 
próximo aos pulmões

FONTE AMERICAN THORACIC SOCIETY

Os pulmões dos 
pacientes ficam 

comprometidos, dificultando 
sua respiração
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Concentração de equipamentos é maior no Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste
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fazer as primeiras entregas na segunda 
quinzena de maio. A linha de monta-
gem terá capacidade estimada para fa-
bricar 50 aparelhos por dia, de acordo 
com comunicado à imprensa divulgado 
pela empresa.

Segundo Paulo Henrique Fraccaro, su-
perintendente da Associação Brasileira 
da Indústria de Artigos e Equipamentos 
Médicos, Odontológicos, Hospitalares 
e de Laboratórios (Abimo), as empre-
sas brasileiras eram responsáveis, até o 
início da pandemia, por atender de 50% 
a 60% da demanda nacional por ventila-
dores pulmonares. O restante era impor-
tado de multinacionais e distribuidoras 
como GE, Philips, Drager, Maquet, Ha-
milton, Resmed, Mindray e Medtronic. 
Com a alta demanda global, o custo de 
fabricação dos equipamentos aumentou 
significativamente e as máquinas impor-
tadas ficaram escassas e praticamente 
inacessíveis.

“O preço do aparelho aumentou de 
US$ 8 mil para, aproximadamente, entre 
US$ 25 mil e US$ 30 mil”, afirma Fracca-
ro. “E, se algum hospital brasileiro quiser 
comprar um respirador, vai ter que pro-
curar provavelmente no mercado inter-
nacional.” Em meio à grande demanda 
– e influenciado pela alta do dólar –, o 
preço dos componentes, alguns impor-
tados, também aumentou. 

ESFORÇO NA ACADEMIA
Além das fabricantes especializadas, 
pesquisadores de várias regiões do país 
também se mobilizam para desenvolver 
e produzir ventiladores o mais rápido 
possível a um baixo custo. O engenheiro 
eletricista Jurandir Nadal, coordenador 
do Laboratório de Engenharia Pulmo-
nar e Cardiovascular, do Programa de 
Engenharia Biomédica do Instituto Al-
berto Luiz Coimbra de Pós-graduação 
e Pesquisa de Engenharia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-
-UFRJ), lançou em março um chamado 
no Facebook em busca de voluntários 
para o desenvolvimento de um ventila-
dor mecânico de baixa complexidade e 
de custo menor que os atuais. O proje-
to contou com apoio da Petrobras, que 
colocou à disposição impressoras 3D de 
seu centro de pesquisa e forneceu con-
sultoria técnica.

Na Poli-USP, pesquisadores liderados 
pelos engenheiros Raul Gonzalez Lima e 
Marcelo Zuffo também criaram um venti-

lador pulmonar mecânico de baixo custo. 
A equipe já solicitou à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) autori-
zação para produzi-lo. O esforço é para 
que a maioria das peças seja adquirida de 
fabricantes nacionais a fim de agilizar a 
produção e baixar o preço final da má-
quina. A estimativa inicial é de que fique 
em torno de R$ 1 mil a unidade. A inten-
ção é de que o equipamento possa vir a 
ser fabricado por empresas interessadas.

A FAPESP lançou um edital, em par-
ceria com a Finep, para apoiar propostas 
que contribuam para o combate da Co-
vid-19 com inovações em várias frentes, 
entre elas a dos ventiladores pulmonares. 
A chamada do programa Pipe financia-
rá projetos de pesquisa em startups e 
em micro e pequenas empresas do esta-
do de São Paulo (informações em www. 
fapesp.br/14087).

No Rio Grande do Sul, uma equipe de 
um hospital na Região Metropolitana 
de Porto Alegre já testou uma técnica 
para atender de dois a quatro pacientes 
simultaneamente com um aparelho. “É 
preciso que os dois pacientes tenham 
padrão respiratório semelhante para 
que os parâmetros do respirador fiquem 
regulados como se fossem para um só”, 
informou o médico Emmanuel Rath Bo-
nazina ao site G1-RS. 

O compartilhamento de um respirador 
para dois pacientes já virou realidade em 
Nova York, epicentro da epidemia nos 
Estados Unidos, e na Itália, que sofreu 
escassez de máquinas. Especialistas, no 
entanto, preocupam-se com os desafios 
de adotar um mesmo aparelho para pes-
soas com capacidades pulmonares dife-
rentes e necessidades específicas. Além 
da dificuldade de monitorar o impacto 
da ventilação em cada um dos pacientes, 
outro problema pode ser a contaminação 
cruzada de patógenos.

O engenheiro mecânico Marcelo Naoki 
Onodera, que trabalhou mais de 10 anos 
em pesquisa, desenvolvimento e fabrica-
ção de ventiladores pulmonares, disse 
que as máquinas atualmente disponíveis 
no mercado apresentam muitas funcio-
nalidades e não são fáceis de reproduzir. 
“Hoje se trabalha com ventiladores mi-
croprocessados, com elevado nível de so-
fisticação”, declara o especialista, citando 
sensores, alarmes e válvulas presentes 
no equipamento, bem como as diversas 
funcionalidades. “Não é simples fabricar 
um ventilador pulmonar.”

“PARTICIPEI DE  
UM DOS MAIORES 
EXPERIMENTOS  
EM COLABORAÇÃO 
REMOTA JÁ FEITOS”

PESQUISA NA QUARENTENA

A cientista da computação VANESSA TESTONI é 
doutora em engenharia elétrica pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e é desde 2013 pes-
quisadora líder no Samsung Research Institute Brazil.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

T rabalho no Samsung Research 

Institute Brazil, em Campinas, onde 

lidero um grupo de pesquisa dedicado  

ao desenvolvimento de tecnologias  

de processamento digital de sinais, com 

foco nos formatos de compressão de 

imagem e vídeo. Com a pandemia, 

trocamos o escritório pelo home office. 

Para quem atua em empresas de 

tecnologia, a adaptação é fácil. Precisamos 

de um bom notebook, banda de internet  

e acesso a máquinas com grande poder 

computacional para rodar algoritmos – os 

servidores podem estar em qualquer lugar. 

Os quatro pesquisadores do meu grupo  

e eu trabalhamos com colaboradores  

de universidades e o contato com eles já 

era feito virtualmente. 

Por conta de meus interesses de 

pesquisa, desde 2018 me tornei a líder  

da delegação brasileira no comitê 

internacional, vinculado à Organização 

Internacional de Normalização [ISO]  

e à Comissão Eletrotécnica Internacional 

[IEC], que define os padrões mundiais para 

codificar informações de multimídia (áudio, 

imagem e vídeo). As reuniões do comitê 

aconteciam presencialmente quatro vezes 

por ano. Entre os dias 20 e 24 de abril, 

houve uma reunião para definir novos 

padrões para a compressão e transmissão 

de áudio, imagem e vídeo do MPEG,  

ou Grupo de Especialistas em Imagens com 

Movimento. Pela primeira vez, plenárias  

e votações aconteceram on-line. Foi um 

experimento interessantíssimo, um dos 

maiores em colaboração remota da 

história, com centenas de delegações 

conectadas durante muitas horas por dia. 

Além da relevância para serviços de 

streaming, esses padrões estão sendo 

adotados em áreas que envolvem grandes 

volumes de informações, como a 

compressão de dados do genoma humano. 
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Onodera alerta que componentes críti-
cos ao aparelho, como a válvula pneumá-
tica que controla o fluxo de ar e sensores 
de pressão, de fluxo e de concentração 
de oxigênio, são geralmente importa-
dos. Grandes empresas, como a norte-
-americana Parker, fornecem a peça para 
fabricantes do mundo todo. “Conversei 
com um engenheiro da Parker e ele dis-
se que não tem estoque dessa válvula 
nem nos Estados Unidos”, afirma o en-
genheiro mecânico. “Esse é um gargalo 
da produção.”

Pelo que observou o engenheiro, al-
guns dos dispositivos que estão sendo 
feitos a toque de caixa agora no Brasil 
remetem ao que havia há cerca de 60 
anos. “É um modelo bem conhecido, o 
respirador 600, criado pelo anestesiolo-
gista brasileiro Kentaro Takaoka na dé-
cada de 1950”, disse (ver reportagem na 
página 37). “Trata-se de um dispositivo 
mecânico ligado à rede de oxigênio do 
hospital; não tem eletrônica, funciona 
com um sistema de molas e ímãs.” Em 
situações normais, tais equipamentos 
provavelmente não conseguiriam regis-
tro na Anvisa, em sua opinião. Na situa-
ção atual, no entanto, Onodera afirma 
que podem contribuir para salvar vidas. 

O suporte ventilatório aos pacientes 
é classificado em dois grandes grupos: 
a ventilação invasiva e a não invasiva. 
Segundo a fisioterapeuta paulista Ca-
mila Cestaro de Almeida, nos casos de 
Covid-19 o que tem prevalecido é ven-
tilação invasiva, na qual se introduz um 
tubo endotraqueal no paciente pela boca 

(ver infográfico na página 34). A ventila-
ção não invasiva é feita com uso de más-
caras colocadas no rosto do paciente.

Almeida é coordenadora de treina-
mento da empresa paulista Timpel, fa-
bricante de um tomógrafo por impedân-
cia elétrica  (TIE) que ajuda a monito-
rar a ventilação mecânica. Ela liderou a 
equipe responsável pelo desenvolvimen-
to do equipamento, um projeto que teve 
apoio do Pipe (ver Pesquisa FAPESP no 
259). A fisioterapeuta conta que a deman-
da pelo aparelho aumentou significati-
vamente por causa da Covid-19.

PROTOCOLO REVISTO
Apesar dos evidentes benefícios da ven-
tilação artificial em doentes em estado 
grave, médicos de vários países estão re-
vendo o protocolo de uso de respirado-
res. Segundo reportagem publicada pela 
agência de notícias Reuters, na medida 
em que se conhece melhor os efeitos 
do novo coronavírus no organismo, es-
pecialistas apontam que o uso invasivo 
de ventiladores em pacientes entubados 
pode provocar riscos caso sejam empre-
gados por muito tempo ou em estágios 
iniciais da enfermidade. O emprego dos 
aparelhos por profissionais sem o trei-
namento adequado também coloca em 
perigo a vida dos doentes.

Em artigo publicado no fim de março 
no American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine, um grupo de pes-
quisadores italianos, liderado pelo espe-
cialista em ventilação pulmonar Luciano 
Gattinoni, apontou que a Covid-19 não le-

va a problemas respiratórios “típicos”. Os 
pulmões dos pacientes com síndrome do 
desconforto respiratório agudo, segundo 
ele, funcionaram melhor do que o espera-
do, pois mostraram-se mais elásticos. Por 
isso, a ventilação mecânica deveria ser 
oferecida com uma pressão mais baixa do 
que a normalmente usada. De outra for-
ma, segundo Gattinoni, seria “como usar 
uma Ferrari para ir à loja ao lado. Você 
pisa no acelerador e esmaga a janela”.

É possível ter uma ideia do que po-
deria ocorrer ao sistema de saúde, caso 
não houvesse aumento da disponibili-
dade de respiradores no país, cruzando 
os dados do CNES – que dão um pano-
rama da situação – com os números da 
população brasileira e seguindo o padrão 
de evolução da doença. Com 46,1 milhões 
de habitantes, São Paulo pode vir a ter 
4,6 milhões de pessoas infectadas, esti-
mando que 10% da população se infecte. 

Se isso ocorrer, 80% dessas pessoas 
não precisarão de internação, mas 20% 
– ou 923,7 mil indivíduos – deverão ser 
hospitalizadas. De acordo com estimati-
va da Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (Amib), 15% dos internados 
irão para a UTI, onde é praticamente 
certo que precisarão de ventiladores ar-
tificiais. Ou seja, seriam necessários 138,5 
mil aparelhos para cuidar de todos os pa-
cientes, caso ficassem doentes ao mesmo 
tempo. No registro do CNES, no estado 
de São Paulo há 18.848 ventiladores. 

Nem todos ficarão doentes ao mes-
mo tempo. Mas o período de uso desses 
aparelhos na UTI para o tratamento da 
Covid-19 tem sido maior do que o usual, 
chegando a 21 dias. Por isso a urgência 
para se obter mais respiradores, por meio 
da fabricação local ou importação, no 
mais breve espaço de tempo. n

Projetos
1. Ventilador pulmonar eletrônico de transporte de emer-
gência (nº 09/52278-7); Modalidade Programa Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); Pesquisador 
responsável Wataru Ueda (Magnamed); Investimento 
R$ 135.576,27.
2. Ventilador pulmonar eletrônico neonatal com venti-
lação de alta frequência (nº 09/52357-4); Modalida-
de Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empre-
sas (Pipe); Pesquisador responsável Toru Miyagi Kinjo 
(Magnamed); Investimento R$ 71.643,27.
3. Aquisição de sinal com alta resolução e processamento 
paralelo para reconstrução de imagens em tomografia 
por impedância elétrica (nº 13/50775-9); Modalida-
de Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 
(Pipe); Convênio Finep Pipe/Pappe Subvenção; Pesqui-
sador responsável Rafael Holzhacker (Timpel); Investi-
mento R$ 245.475,00. LÉ
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Linha de produção dos respiradores da empresa paulista Magnamed
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Na palma  
da mão

O aparelho de 
Takaoka foi usado  
a partir de 1955

MEMÓRIA

O desafio de produzir ventiladores pulmonares  
em quantidade suficiente para atender as pessoas 
hospitalizadas com Covid-19 trouxe à tona  
o empenho do anestesiologista paulistano Kentaro 

Takaoka (1919-2010) na década de 1950. Numa época em  
que os equipamentos eram poucos, grandes e caros, ele 
desenvolveu um ventilador pulmonar mecânico e portátil, 
que não precisava de eletricidade. Foi usado pelos 
profissionais dessa área nas quatro décadas seguintes. 

“O aparelho do dr. Takaoka era muito usado para manter  
a ventilação pulmonar do paciente durante as cirurgias, 
porque os anestésicos deprimem a respiração”, diz  
o anestesiologista José Luiz Gomes do Amaral, professor  
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  

Médico paulistano 

criou respirador portátil  

na década de 1950

Carlos Fioravanti
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1A respiração artificial era – e ainda  
é – indicada também para pessoas em 
unidades de terapia intensiva para 
manter os pulmões funcionando.  
“Foi a salvação de muita gente, no 
Brasil e em outros países.” Amaral 
usou o aparelho em seus primeiros 
tempos de médico em hospitais e em 
sala de aula, já que “cabia na palma da 
mão”, como ele diz, para ensinar os 
princípios da ventilação mecânica. 

O takaokinha, como era chamado, 
era essencialmente um cilindro com 
cerca de 8 centímetros (cm) de 
diâmetro por 6 cm de altura que 
injetava oxigênio e facilitava a saída  
de gás carbônico do pulmão dos 
pacientes. Tinha duas conexões,  
uma com o tubo de oxigênio preso  
à parede dos hospitais e outra com a 
cânula, colocada na traqueia, que  
leva ar aos pulmões. No interior do 
aparelho, “quando a pressão do 
oxigênio aumenta, uma membrana,  
o diafragma, fecha a entrada, gera  
uma pressão negativa e ajuda o 
paciente a exalar o gás carbônico  
dos pulmões”, explica Masachi 
Munechika, anestesiologista no 
Hospital Nipo-Brasileiro e professor 
da Unifesp que conheceu Takaoka na 
década de 1980, quando era médico 
residente. “O ventilador do dr. 
Takaoka era o sonho de consumo de 
todo anestesiologista”, diz ele. Um  
dos detalhes que o impressionava  
é que a membrana era regulada por  
dois ímãs circulares de alumínio, 
níquel e cobalto, elaborados no 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) de São Paulo (ver diagrama). 

“Anestesiologistas da América do 
Norte e da Europa que visitavam o  
dr. Takaoka ganhavam um respirador 
para testar e viam que era fácil de  
usar e fornecia uma ventilação 
pulmonar adequada, com ajustes 
mínimos”, comentou o 
anestesiologista Allen Bobkin, do 
Upstate Medical Center, em Siracusa, 
nos Estados Unidos, em um artigo 
publicado na Canadian Anaesthetists’ 
Society Journal em 1961. O aparelho 
era mecânico e de funcionamento 
manual, enquanto os atuais 
respiradores eletrônicos, regulados 
por microprocessadores, permitem 
ajustes mais precisos do tempo  
de inspiração e expiração, do volume, 
do fluxo e da pressão do oxigênio, 

além de mostrar o funcionamento  
do pulmão em um monitor.

“O dr. Takaoka é uma pessoa 
despretensiosa, simples, 
extremamente simpática e um  
pouco tímida. Não gosta de falar  
de si mesmo, mas se expande em 
pormenores quando se trata de 
discutir seu assunto predileto: a 
anestesiologia”, relatou um jornalista 
em uma reportagem publicada em 
junho de 1964 na revista O médico 
moderno. Embora quisesse ser 
engenheiro, Takaoka, por ser o filho 
mais velho, como era tradição na 
família, teve de seguir a profissão  
do pai, Sentaro, médico clínico  
e fundador do Hospital Santa Cruz, 
ligado à comunidade japonesa.  
Ele entrou no curso da Universidade 
de São Paulo (USP) e, ainda como 
estudante de medicina, formou-se 
fresador mecânico no Serviço 
Nacional da Indústria (Senai). 

PRIMEIROS EQUIPAMENTOS
Nessa época, final da década de 1930,  
a ventilação mecânica começava a  
se desenvolver. Em 1928, dois 
norte-americanos, o engenheiro 
Phillipe Drinker (1894-1972) e o 
médico Louis Agassiz Shaw Jr. 
(1886-1940), tinham feito  
o pulmão de aço, um cilindro com  
dois motores de aspirador de pó que 
cobria o corpo, deixando de fora 
apenas a cabeça, bastante usado para 
tratar pacientes com a forma mais 
grave de poliomielite. 

Em 1950, os suecos Clarence 
Crawford (1899-1984), cirurgião,  

O diafragma, regulado 
manualmente, 
controla o fluxo de ar. 
Quando a pressão do 
oxigênio aumenta, 
fecha a entrada de 
gás, gera uma pressão 
negativa e ajuda a 
saída de gás carbônico 
dos pulmões

Kentaro Takaoka, anestesiologista e empresário, 
na década de 1990

FONTE BOBKIN, A.  
CANADIAN ANAESTHETISTS’ 
SOCIETY JOURNAL. 1961

regulador  
de pressão

entrada  
de gás

válvula de ciclagem 
(magnética)

venturi  
(regulador da 

pressão do gás)

regulador interno

regulador externo

diafragma

válvula de 
segurança

conector
injetor
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O pulmão de aço, usado no início do século XX para tratar pessoas com poliomielite
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e Olle Friberg (1912-1979), 
anestesiologista, visitaram o atual 
Hospital dos Servidores do Estado,  
no Rio de Janeiro, para promover  
a ventilação pulmonar controlada. 
Com base na apresentação e nos 
aparelhos europeus, o médico José 
Joaquim Cabral de Almeida 
(1900-1983) fez o pulmoventilador, 
com respiração controlada, testado  
no Hospital Beneficência Portuguesa, 
no Rio de Janeiro, em 1951. Foi um 
sucesso: a mortalidade nas cirurgias 
pulmonares caiu de 70% para 3,3%, 
mas os aparelhos ainda eram grandes, 
pesados e caros. No Hospital das 
Clínicas da USP havia apenas  
um desses aparelhos de respiração, 
enorme, com dois cilindros de 
oxigênio e uma máscara, que tinha de 
ser transportado entre os andares  
e não atendia a todos os médicos que  
o requisitavam. Em uma sala do nono 
andar do hospital que transformou  
em oficina, Takaoka decidiu fazer ele 
mesmo algo mais prático.

Ele terminou o protótipo de  
um aparelho portátil em 1951, 
apresentou-o no ano seguinte  

no congresso anual da Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia, em  
São Paulo, e testou-o em cães durante 
quatro anos até iniciar o uso em 
pessoas, em 1955. “Meu pai fazia  
tudo, peça por peça”, comenta  
o anestesiologista Flávio Takaoka, do 
Hospital Israelita Albert Einstein,  
em São Paulo. Nascido em 1952, ele se 
lembra do pai trabalhando na oficina 
no quarto dos fundos e depois na 
fábrica que ele criou em 1957, a  
K. Takaoka Indústria e Comércio, a 
poucas quadras de onde moravam, para 
produzir o respirador em larga escala 
para o mercado nacional e externo. 

INVENTOR PROFÍCUO
Ao completar 55 anos, em 1974, 
Takaoka decidiu deixar seu trabalho  
no Hospital das Clínicas e se dedicar 
apenas à empresa, que viveu uma fase 
de expansão contínua até a década de 
1990, quando a abertura às importações 
de ventiladores eletrônicos abateu  
o ritmo de crescimento de aparelhos 
mecânicos como o dele. “Havia um 
momento do dia em que ele parava  
a conversa e ia para bancada dos 

engenheiros discutir projetos”, 
observou Amaral, da Unifesp, quando 
visitava a fábrica. 

Renomeada para KTK, a empresa 
hoje produz ventiladores com 
microprocessadores e monitores,  
cujas primeiras versões ele lançou na 
década de 1990. Em 2005, Takaoka 
ganhou o prêmio Inventor Inovador 
da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep). Foi um inventor profícuo,  
que patenteou cerca de 60 aparelhos 
médicos, como vaporizadores  
e umidificadores, no Brasil e nos 
Estados Unidos. Um de seus filhos, 
Nelson, cuida da empresa, que 
continua fabricando tanto os modelos 
mais simples quanto os eletrônicos.  
A KTK está envolvida no esforço para 
aumentar a produção para atender  
a encomenda dos hospitais em razão 
da pandemia de Covid-19.

Uma das versões do aparelho de 
Takaoka inspirou um respirador 
portátil que poderia ser feito por 
impressão 3D. O projeto Breath4Life  
é coordenado por duas startups 
incubadas no Hospital Israelita  
Albert Einstein. n 

2
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E
m janeiro, a escalada de infecções pelo novo corona-
vírus ainda começava na China, quando o imunolo-
gista Michel Nussenzweig reconheceu que o mundo 
estava diante de uma situação inusitada e era hora 

de ele também agir. “Ficou claro que esse seria um grande 
problema por causa da transmissão de pessoa para pessoa e 
da rapidez com que estava se espalhando”, conta o pesqui-
sador, que coordena o Laboratório de Imunologia Molecular 
da Universidade Rockefeller, em Nova York. 

Nas semanas seguintes, Nussenzweig e sua equipe, formada 
por 50 pessoas, deixaram temporariamente de lado as pesqui-
sas que faziam e passaram a buscar no organismo de quem 
sobreviveu à Covid-19 anticorpos (proteínas sintetizadas pelo 
sistema imune) capazes de neutralizar o novo coronavírus. 
Para isso, os pesquisadores esperam contar com a doação de 
um pequeno volume de sangue de 100 pessoas que tiveram 
a doença causada pelo vírus Sars-CoV-2 e se curaram – até 
o final de março, cerca de 30 voluntários já haviam doado.

Michel é filho de um casal de pesquisadores brasileiros, 
os também imunologistas Victor e Ruth Nussenzweig (1928-
2018), estudiosos da malária. Nascido em São Paulo em 1955, 
ele passou a maior parte da vida nos Estados Unidos, para 

Imunologista nascido no Brasil  
busca no organismo de quem já teve 
Covid-19 proteínas capazes  
de combater o novo coronavírus

Ricardo Zorzetto

onde se mudou nos anos 1960 com os pais, perseguidos pe-
la ditadura militar brasileira. Formou-se em medicina pela 
Universidade de Nova York e doutorou-se em imunologia 
pela Universidade Rockefeller, onde é professor desde 1990.

No doutorado, feito sob a supervisão do imunologista ca-
nadense Ralph Steinman (1943-2011), ganhador do Nobel de 
Fisiologia ou Medicina de 2011, Michel verificou que um tipo 
de célula de defesa – as células dendríticas – é responsável por 
ativar os linfócitos T, que atacam as células infectadas por vírus 
e bactérias. Mais recentemente, Michel e sua equipe identi-
ficaram anticorpos com alto poder de neutralizar o HIV em 
pessoas infectadas pelo vírus, mas que não desenvolvem Aids. 
Produzidos em laboratório, esses anticorpos mostraram-se 
capazes de reduzir a quantidade de HIV no sangue em testes 
com seres humanos. Essa mesma estratégia será usada agora 
para criar um plano B contra o novo coronavírus.

Na entrevista a seguir, concedida via Zoom em 9 de abril, o 
pesquisador fala da tentativa de encontrar anticorpos eficazes 
contra o Sars-CoV-2, dos riscos e vantagens da transfusão de 
plasma, que começa a ser testada no Brasil e em outros países, 
e de como a pandemia mudou o cotidiano de seu laboratório 
e tornou a pesquisa mais colaborativa.

CAÇADOR  
DE  
ANTICORPOS

ENTREVISTA
MICHEL NUSSENZWEIG
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Quando decidiu que era hora de estudar 
o novo coronavírus?
Comecei a pensar que deveríamos fa-
zer algo contra o vírus em janeiro, quan-
do ficou claro que esse seria um gran-
de problema por causa da transmissão 
de pessoa para pessoa e da rapidez com 
que estava se espalhando na China. Era 
muito óbvio que se tratava de um vírus 
diferente dos outros coronavírus, como 
os que causam a Sars [Síndrome Respira-
tória Aguda Grave, surgida em 2002] e a 
Mers [Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio, identificada em 2012].

Naquele momento, em quais projetos 
trabalhava? 
Estávamos estudando a resposta imuno-
lógica, em especial a de anticorpos, con-
tra o HIV, o vírus da hepatite e o vírus 
da encefalite transmitida por carrapatos, 
comum na Europa. Tivemos de parar 

tudo porque a universidade fechou. Há 
três ou quatro semanas, toda a equipe, 
que tem 50 pessoas, passou a se dedicar 
ao novo coronavírus.

Como isso afetou a rotina no labora-
tório?
Mudou a forma de fazer ciência, que es-
tá mais interativa. Nem todos da equipe 
vêm ao laboratório, porque não o quere-
mos cheio. Os que vêm usam máscaras, 
luvas, jaleco. Além disso, estamos co-
laborando com vários grupos. São dois 
laboratórios de virologia na Rockefeller; 
um de cristalografia e um de química de 
proteínas no Caltech [Instituto de Tec-
nologia da Califórnia]; um de química de 
proteínas na Chan Zuckerberg Initiati-
ve; e outro na Universidade da Califór-
nia em São Francisco. Também estamos 
conversando o tempo todo com pessoas 
ao redor do mundo. A ciência está res-U
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Nussenzweig, em  
seu laboratório: pesquisas 
com outros vírus 
paralisadas e esforço 
voltado para identificar 
anticorpos que 
neutralizem o Sars-CoV-2



42  |  MAIO DE 2020

pondendo a essa situação de maneira 
surpreendente. Todos estão trabalhan-
do de um modo colaborativo que jamais 
havia visto para tentar entender o que 
está acontecendo e encontrar formas de 
prevenção e tratamento.

Sua equipe planeja coletar sangue de 
pessoas que se recuperaram de Covid-19 
e sintetizar em laboratório alguns anti-
corpos produzidos por elas. Como saber 
qual tipo de anticorpo usar?
Pedimos para as pessoas voluntariamen-
te doarem sangue, entre 100 e 200 mi-
lilitros. Separamos o plasma, a fração 
em que se encontram os anticorpos, das 
células sanguíneas. Temos interesse es-
pecial nos linfócitos B, as células produ-
toras de anticorpos. Usamos o plasma 
para testar a capacidade dos anticorpos 
de neutralizar o vírus. A partir das outras 
doenças virais que estudamos, desco-
brimos que as pessoas têm capacidades 
diferentes de produzir anticorpos contra 
os vírus. Assim como há um vasto espec-
tro de diferenças físicas e intelectuais 
nos seres humanos, também há um am-
plo espectro de resposta imunológica. A 
partir da testagem do potencial neutrali-
zador do plasma, tentamos encontrar as 
pessoas que combatem melhor o vírus. 
O passo seguinte é usar uma proteína 
da superfície do vírus para identificar 
os anticorpos com maior poder neutra-
lizador. As células que os produzem são 
isoladas, o trecho do material genético 
que codifica apenas o anticorpo é copia-
do e usado para sintetizar em laboratório 
os chamados anticorpos monoclonais, 
que têm origem em um único linfócito 
B. Depois, testamos se são capazes de 
neutralizar o vírus. 

O que mais é feito com os anticorpos?
Também usamos os anticorpos para 
mapear os pontos do vírus sensíveis à 
ação do sistema de defesa. Desse modo, 
conseguimos pistas de quais regiões do 
vírus poderiam ser usadas para produ-
zir vacinas, por despertar a resposta do 
sistema imunológico. Os diferentes an-
ticorpos aderem a partes distintas do 
vírus e, portanto, podemos usá-los em 
conjunto. Tendo essas informações, po-
deremos fazer escolhas, como escrever 
um artigo científico e publicá-lo. Ou, 
se os anticorpos tiverem uma atividade 
neutralizante relativamente alta, pode-
mos tentar produzi-los. Isso significa 

procurar uma companhia para sintetizá-
-los e serem usados na clínica. Também 
podemos licenciar a produção para uma 
empresa. Nossa preferência é pagar pa-
ra uma empresa fazer os anticorpos, ao 
menos em uma primeira fase. Assim, 
podemos estudar o que de fato aconte-
ce e como eles agem no organismo das 
pessoas, sem a exigência a priori de que 
seja algo lucrativo.

Por que acredita que essa estratégia 
possa funcionar contra o coronavírus?
Ela funciona muito bem contra o HIV. 
Fomos capazes de encontrar anticorpos 
de ação muito ampla, produzi-los para 
serem usados na clínica, testá-los em 
pacientes até a fase 2 de ensaios clínicos 
[medicamentos e vacinas têm de passar 
por três fases de testes em seres huma-
nos antes de serem aprovados para a co-
mercialização e o uso em larga escala] e 
mostrar que são eficazes para combater 
o vírus. Já os testamos em 300 pessoas. 
Agora, estamos na etapa final de plane-
jamento de um grande teste clínico de 
fase 3, com milhares de indivíduos, que 
será realizado com apoio da Fundação 
Bill e Melinda Gates. O objetivo é veri-
ficar se esses anticorpos podem preve-
nir a infecção por HIV. A Universidade 
Rockefeller os licenciou para uma gran-
de empresa farmacêutica, a Gilead. Se 

a mesma estratégia será efetiva ou não 
contra o coronavírus é outra história. 
Não há como saber se funcionará até que 
seja testada. Se não tivermos uma vacina 
ou alguma forma de tratamento efetivos 
nos próximos seis meses, acho que vale 
tentar. Os anticorpos quase certamente 
funcionarão, e servirão como um plano 
B para o caso de outras coisas falharem. 

Então, não será a primeira escolha de 
tratamento. Além disso, deve demorar 
para encontrar anticorpos efetivos con-
tra o coronavírus, não?
Certamente levará tempo para conseguir 
e não será a primeira opção de tratamen-
to. As vacinas, por sua vez, nem sempre 
funcionam. Sabemos disso por causa de 
algumas vacinas que foram produzidas 
contra dengue e HIV. Não está claro co-
mo uma vacina contra o coronavírus fun-
cionará. Poderá proteger algumas pes-
soas e ser nociva para outras. Por isso, 
não é má ideia ter um plano B.

No Brasil e em outros países, alguns 
grupos estão tentando usar plasma de 
pessoas que tiveram Covid-19 e se re-
cuperaram para infundi-lo em doentes 
graves. Quais são os riscos e os benefí-
cios dessa estratégia?
A terapia de plasma tem uma história 
longa. Foi criada no final do século XIX. 
Um dos primeiros Nobel foi dado para 
essas formas de tratamento, ditas pas-
sivas [o fisiologista alemão Emil von 
Behring recebeu o Nobel de Fisiologia 
ou Medicina de 1901 por desenvolver 
uma terapia com soro sanguíneo contra 
difteria]. Essas terapias passivas foram 
criadas para neutralizar toxinas [com-
postos tóxicos] produzidas pela bacté-
ria da difteria. Salvou muita gente e foi 
bastante usada para combater pneu-
monia e outras doenças infecciosas na 
Primeira Guerra Mundial. Assim que 
os antibióticos surgiram, parou-se de 
utilizar essa terapia contra doenças in-
fecciosas. No Brasil e em outros países, 
ela ainda é adotada para tratar picada de 
serpentes e é bastante eficiente contra 
as toxinas do veneno. No caso da Co-
vid-19, seria usar uma solução do século 
XIX para um problema do século XXI. 
Em uma comparação bélica, a terapia 
de plasma seria uma arma da Primeira 
Guerra Mundial, enquanto a terapia de 
anticorpos monoclonais seria um míssil 
balístico nuclear teleguiado.

A maioria das 
pessoas com 
Covid-19 fica  
mal por 7 a 10 
dias e depois  
melhora. Umas 
poucas pioram 
muito após  
esse período
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Por que a terapia de plasma e a de an-
ticorpos monoclonais são diferentes 
se ambas se baseiam na ação de an-
ticorpos?
Pegue, por exemplo, o plasma de 100 
pessoas. Algumas não produzem anti-
corpos, outras produzem poucos, um 
terceiro grupo pode sintetizar ainda an-
ticorpos potentes, capazes de neutralizar 
o vírus, enquanto os anticorpos fabrica-
dos por parte dessas pessoas podem ser 
pouco efetivos e capazes até de agravar 
a infecção, como ocorre em alguns casos 
de dengue. Misture esses anticorpos e 
coloque um pouco deles no corpo de ou-
tra pessoa. Isso será eficiente para neu-
tralizar o vírus? Não sei. Podem ser bons, 
podem ser ruins e podem não fazer nada. 
É provável que não façam nada, mesmo 
que alguns de seus componentes sejam 
bons e tenham poder neutralizante em 
certas pessoas. Ainda não está claro se 
esse tipo de tratamento pode funcionar 
em pessoas muito doentes. Talvez possa 
ser útil antes de elas adoecerem grave-
mente. Não estou dizendo que não se 
deva tentar. Mas, se os médicos e pes-
quisadores forem testá-lo, em primeiro 
lugar devem ser muito cuidadosos. Em 
segundo, devem tentar fazer de modo 
controlado, para permitir saber se pro-
duz algum benefício ou se é prejudicial.

A propósito, em geral se pensa em anti-
corpos como algo bom. Eles podem ser 
tóxicos e causar danos ao organismo?
Acredita-se que os casos mais graves 
de dengue sejam provocados pela ação 
de anticorpos, e não do vírus. Algumas 
pessoas produzem anticorpos que não 
são neutralizantes. Ou são neutralizan-
tes contra algumas das variedades do 
vírus, mas não contra outras. Em vez de 
deter o vírus, esses anticorpos podem 
piorar a doença, facilitando a entrada do 
vírus em células que eles normalmente 
não infectariam. 

Isso poderia ocorrer também na tera-
pia de plasma?
Em teoria, sim. Esperamos que não ocor-
ra, porque seria um pesadelo.

Por que é tão difícil combater vírus?
Combatemos muito bem muitos vírus. 
Mas os vírus são bastante diferentes en-
tre si. Além disso, a capacidade de com-
batê-los depende de qual órgão o vírus 
invade, de como ele interage com o sis-

tema de defesa e de como o sistema de 
defesa o detecta. É uma tragédia quando 
um número suficientemente grande de 
pessoas é infectado e o organismo de 
uma pequena parte delas não combate 
bem o vírus.

Já se conhece bem como o organismo 
humano enfrenta o novo coronavírus?
Não temos uma boa compreensão de 
como esse combate ocorre nem de por 
que algumas pessoas não se saem bem. 
Há algo incomum e interessante na in-
fecção pelo novo coronavírus. Quando 
as pessoas são infectadas, em geral elas 
apresentam febre e desenvolvem alguns 
problemas, mas não adoecem gravemen-
te por um período que varia de 7 a 10 
dias. Em seguida, no entanto, pioram 
muito rapidamente: desenvolvem pneu-
monia, dificuldade respiratória e têm de 
ser entubadas. Essa piora é associada à 
tempestade de citocinas, um fenômeno 
imunológico que ocorre quando o siste-
ma de defesa reage de forma exacerbada. 
Pode ser que esses agravamentos ocor-
ram por causa da forma como o vírus 
age ou em consequência da forma como 
o sistema de defesa lida com o vírus. A 
maioria das pessoas fica mal por 7 a 10 
dias e depois melhora. Umas poucas, 
porém, pioram muito após esse período. 
Esse agravamento está associado a essa 

reação imunológica exagerada, que leva 
à liberação de citocinas como a interleu-
cina 1, a interleucina 6, o fator de necro-
se tumoral alfa e o fator estimulador de 
colônias de granulócitos e macrófagos. 
Há algo importante acontecendo com o 
sistema imunológico dessas pessoas que 
não compreendemos nem sabemos por 
que ocorre. Identificar a origem desse 
fenômeno será importante para apren-
der a evitá-lo.

Quais outras estratégias poderiam fun-
cionar contra o coronavírus?
Estou esperançoso de que se encontre 
alguma molécula pequena com ação so-
bre o vírus para funcionar como medi-
camento. Há muitos alvos farmacoló-
gicos no novo coronavírus, entre eles, 
proteases e polimerases [enzimas que, 
respectivamente, digerem proteínas e 
sintetizam cópias do material genético 
viral]. Uma polimerase chamada RNA 
replicase, aliás, é muito específica dele. 
Deve haver compostos que consigam 
inibi-la. Espero que se identifique essa 
molécula rápido e que esse composto se 
torne logo disponível para as pessoas, 
minimizando sofrimento humano. Há 
ainda o desenvolvimento de vacinas e, 
uma estratégia mais imediata, o uso da 
terapia de plasma, que deveríamos tentar 
de modo controlado, além de, claro, os 
anticorpos monoclonais. Há diferentes 
níveis de sofisticação e de exigências pa-
ra torná-los disponíveis para os médicos.

O estado de Nova York foi o mais afeta-
do nos Estados Unidos. Havia registra-
do cerca de 80 mil casos e 10 mil mortes 
até 7 de abril. Imaginou alguma vez que 
isso pudesse ocorrer? O que é mais as-
sustador nessa pandemia?
Nunca imaginei. É assustador, mas as 
pessoas não devem ficar tão temerosas. 
Elas devem ser cuidadosas e seguir con-
selhos simples, como lavar as mãos, usar 
máscara, manter distanciamento social 
e evitar grupos de pessoas. Se seguirem 
essas recomendações, vão minimizar o 
risco de contrair a infecção.

Tem acompanhado notícias do Brasil?
Não muito. Soube que houve alguma re-
lutância inicial em impor e aconselhar o 
distanciamento social, o que considero 
um erro terrível. Espero que os políti-
cos reconheçam que esse é um proble-
ma grave. n

Estou 
esperançoso de 
que se encontre 
alguma molécula 
pequena com 
ação sobre  
o vírus para 
funcionar como 
medicamento
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entre indígenas que vivem em territórios 
assistidos pela Sesai. 

“Limitações na disponibilidade de ter-
ritórios tradicionais para manutenção 
dos modos de vida indígena, de acesso 
a saneamento básico, bem como infec-
ções recorrentes, desnutrição e anemia e 
emergência de doenças crônicas tornam 
as populações indígenas um grupo ainda 
mais vulnerável à epidemia atual”, ana-
lisa o médico especialista em epidemio-
logia e saúde de populações indígenas 
Andrey Moreira Cardoso, do Departa-
mento de Endemias da Escola Nacional 
de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Pesquisador de doenças 
respiratórias em populações indígenas, 
Cardoso realizou estudo sobre um surto 
de gripe influenza A (H1N1) que durou 
16 dias, entre março e abril de 2016, em 
uma aldeia guarani de Paraty Mirim, no 
Rio de Janeiro. Os resultados foram pu-
blicados em 2019, na revista PLOS ONE. 
No artigo, em conjunto com pesquisa-
dores de instituições do Rio de Janeiro 
e britânicas, ele analisou o desenvolvi-
mento da doença em 73 dos 170 indíge-
nas da aldeia, que foram afetados. “Mais 
de 30 pessoas foram contaminadas em 
apenas um dia, levando a um aumen-
to repentino da curva de casos. O surto 
acometeu principalmente crianças com 
menos de 5 anos, que responderam por 
32,9% dos casos, mesmo representando 
apenas 17,6% da população”, informa. 
Entre os casos de maior gravidade, elas 
também foram maioria. De acordo com 
Cardoso, apenas dois dos 15 casos gra-
ves ocorreram em indivíduos com mais 

Problemas crônicos de saúde e falta  

de articulação do poder público representam  

desafios no combate ao vírus Sars-CoV-2  

em territórios indígenas

Christina Queiroz

Morador da terra 
indígena xakriabá,  
em São João das 
Missões (MG), que 
reúne cerca de 9 mil 
pessoas distribuídas 
em 38 aldeias

C
om 305 povos e 274 lín-
guas diferentes, a po-
pulação indígena bra-
sileira vive realidades 
diversas que envolvem 
desde grupos isolados 

até os que residem em áreas urbanas. 
A memória histórica de epidemias que 
chegaram a dizimar aldeias inteiras, no 
entanto, permanece um elemento co-
mum que o vírus Sars-CoV-2, causador 
da Covid-19, tem reavivado nos últimos 
meses. Com maior vulnerabilidade a 
doenças infectocontagiosas e depen-
dentes de um subsistema médico que 
apresenta problemas de articulação com 
as secretarias estaduais e municipais da 
Saúde, moradores de territórios indíge-
nas receiam um novo genocídio. 

Na terra dos Yanomami, em uma re-
gião dominada pelo garimpo, ocorreu a 
primeira morte por Covid-19 notificada 
pela Secretaria Especial de Saúde Indíge-
na (Sesai), em 10 de abril: um jovem de 15 
anos que estava fazendo tratamento con-
tra malária. “Mais de 20 mil garimpeiros 
estão instalados ilegalmente em territó-
rio yanomami. No passado recente, esse 
tipo de invasão propagou grandes surtos 
epidêmicos”, informa Tiago Moreira, an-
tropólogo e pesquisador do Programa de 
Monitoramento de Áreas Protegidas do 
Instituto Socioambiental (ISA) e coorde-
nador da plataforma Covid-19 e os Povos 
Indígenas, que acompanha diariamente 
o avanço dos casos em áreas rurais, com 
base em boletins das secretarias estaduais 
e municipais da Saúde. Até 22 de abril, 
foram confirmados 42 casos de Covid-19 
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de 5 anos de idade. O artigo indica ain-
da que a incidência da Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (Sars) na aldeia 
foi 4,5 vezes maior do que o verificado 
entre a população brasileira durante o 
surto de influenza, em 2009. “O vírus 
que circulou em 2016 chegou antes do 
que se esperava na aldeia e tinha sofri-
do mutações em relação à vacina contra 
a gripe do ano anterior, o que também 
colaborou para agravar o quadro entre 
os Guarani”, justifica. 

Ao traçar um paralelo com a realidade 
atual, Cardoso avalia que as condições 
sanitárias de populações indígenas em 
áreas rurais de todo o país não muda-
ram e que todas são suscetíveis ao Sars-
-CoV-2. Por essa razão, analisa o pesqui-
sador, o novo vírus tende a causar danos 
similares ou piores. “Ainda não sabemos 
se a pandemia vai se comportar como 
a influenza, afetando principalmente 
crianças, que apresentam fatores de risco 
relacionados com deficiências no estado 
nutricional e exposição à poluição, se 
seguirá o padrão identificado em paí-
ses da Europa, atingindo de forma mais 
severa pessoas idosas, ou se acometerá 
fatalmente os dois grupos”, diz o epi-
demiologista. 

Por causa do perfil epidemiológico das 
populações nativas, o médico sanitaris-
ta Douglas Rodrigues, chefe da Unidade 
de Saúde e Meio Ambiente do Departa-
mento de Medicina Preventiva da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (EPM-Unifesp), 
defende que elas sejam incluídas entre 
os grupos de risco na pandemia atual, ao 
lado dos imunodeprimidos, portadores 
de doenças crônicas e idosos. “As popu-
lações indígenas apresentam vulnerabi-
lidades nos dois polos, ou seja, prevalên-
cia alta de doenças infectocontagiosas e 
também de problemas crônicos, como 
diabetes e hipertensão, além de índices 
elevados de obesidade e desnutrição”, 
alerta Rodrigues.

Evidências dessas vulnerabilidades 
foram identificadas há pelo menos uma 
década, por meio do primeiro Inquérito 
Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos 
Indígenas, realizado entre 2008 e 2009, 
sob a coordenação da Fiocruz. Publicado 
em 2019 nos Cadernos de Saúde Pública, 
o artigo “Iniquidades étnico-raciais nas 
hospitalizações por causas evitáveis em 
menores de cinco anos no Brasil (2009-
2014)” mostra que a taxa de Internações 

por Condições Sensíveis à Atenção Pri-
mária em crianças indígenas superou 
em cinco vezes a taxa observada entre 
crianças brancas. Quando comparados 
às demais categorias de cor e raça, os 
indígenas apresentaram condições mais 
desfavoráveis, com níveis elevados de 
hospitalização por pneumonia e diar-
reia, além de outras doenças infecciosas 
e parasitárias, em todas as regiões do 
país. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, 
as taxas ajustadas de Internações por 
Condições Sensíveis à Atenção Primária 
em crianças indígenas foram 5 e 18 vezes 
as taxas correspondentes em crianças 
brancas, respectivamente.

Outra fragilidade diz respeito aos pro-
blemas ambientais nos territórios, que 
impedem algumas comunidades de per-
manecer isoladas das cidades em que há 
casos confirmados da doença. “Quarenta 
por cento da população indígena do país 
vive em aldeias de regiões que tiveram a 
natureza devastada. Com isso, ativida-
des de caça, pesca e coleta de alimentos 
tornaram-se impraticáveis. Os indígenas 
são dependentes das cidades”, diz Ro-
drigues, da Unifesp. De acordo com ele, 
embora em aldeias como as do Parque do 
Xingu, no Centro-Oeste do país, também 
sejam consumidos produtos industriali-
zados, os indígenas têm mais condições 
de se isolar, por causa do meio ambiente 
preservado. “As políticas de saúde para 
combater o coronavírus entre os povos 
precisam ser distintas. Comunidades que 
conseguem subsistir com atividades de 
caça, pesca e coleta devem permanecer 
isoladas. Já outras que dependem das 
cidades para obter alimentos necessitam 
ser abastecidas, evitando o deslocamen-
to de indígenas dos territórios”, propõe. 

O antropólogo Gersem dos Santos 
Luciano, do Departamento de Educa-
ção Escolar Indígena da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam), lembra 
que historicamente as epidemias foram 
responsáveis por causar reduções drás-
ticas de populações indígenas no Brasil. 
“Gripes simples quase dizimaram aldeias 
inteiras”, conta. Uma delas, por exemplo, 
deixou a população Kaingang, que vivia 
em territórios no estado de São Paulo, à 
beira da extinção, logo após os primei-
ros contatos com brancos, entre 1912 e 
1913, conforme dados do ISA. Do povo 
Baniwa e nascido na aldeia yaquirana, 
no Alto Rio Negro, no Amazonas, Lu-
ciano explica que contribui para isso o E
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“DE MANHÃ,  
EU TRABALHO  
E ELA CUIDA  
DAS CRIANÇAS.  
À TARDE, INVERTEMOS”

PESQUISA NA QUARENTENA

CARLOS TAKESHI HOTTA é professor do Depar-
tamento de Bioquímica do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo (IQ-USP).
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

No dia 16 de março, a USP ainda 

estava funcionando, mas eu fechei 

o Laboratório de Fisiologia Molecular de 

Plantas, que coordeno no Instituto de 

Química (IQ). Uma pesquisadora que veio 

dos Estados Unidos e tinha nos visitado 

na semana anterior avisou que estava 

com sintomas do novo coronavírus.  

Me isolei em casa para não contaminar 

ninguém. Felizmente, ninguém do meu 

grupo que teve contato com ela adoeceu. 

Desde então, trabalho em casa.  

Eu e minha parceira, que é editora de 

livros didáticos de ciências, dividimos  

as tarefas domésticas. De manhã, eu 

trabalho e ela cuida das crianças.  

À tarde, invertemos. À noite, tentamos 

resolver o que não deu para terminar  

de dia. Tenho um filho de 9 anos, com 

atividades escolares durante o dia.  

No início, foi preciso acompanhá-lo de 

perto, porque não estava familiarizado 

com o ensino on-line. Meu outro filho,  

de 4 anos, por conta da pouca idade, 

precisa de acompanhamento constante. 

Temos uma babá que cuidava deles de 

manhã e, uma vez por semana, ficava  

à tarde para fazer a faxina. Desde que 

nos recolhemos, nós a incentivamos  

a ficar na casa dela e mantivemos  

o pagamento integral do salário, é claro. 

O trabalho que ela executava agora se 

soma aos nossos. 

O que me toma mais tempo é adaptar 

minhas aulas para o ensino a distância. 

Pelo menos já consigo gravar vídeos  

com um take só. A pesquisa sofreu 

bastante. Vários alunos estavam fazendo 

experimentos de bancada e obviamente 

foram interrompidos. Não tenho  

exigido dos alunos tudo o que exigiria  

em condições normais. É preciso 

preservar a saúde mental e física e ter 

consciência de que estamos em uma 

situação excepcional.
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fato de os povos indígenas viverem em 
casas comunitárias. “No caso dos Xapo-
no ou dos Yanomami, por exemplo, uma 
mesma habitação, chamada de maloca 
toototobi, chega a abrigar 300 pessoas 
simultaneamente. Como o vírus Sars-
-CoV-2 tem poder de transmissão maior 
do que o causador da gripe comum, ele 
pode ser potencialmente mais perigoso 
nesses contextos”, destaca. 

A
Política Nacional de Aten-
ção à Saúde dos Povos In-
dígenas completou 20 anos 
em 2019. É coordenada pe-
la Secretaria Especial de 

Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, 
e atende a uma população de 800 mil in-
divíduos, espalhados por 34 dos chama-
dos distritos sanitários especiais indíge-
nas. Em 2018, a pesquisadora Ana Lucia 
Pontes, do Departamento de Endemias 
da Escola Nacional de Saúde Pública, da 
Fiocruz, iniciou investigação para reali-
zar um balanço da trajetória da partici-

pação indígena na formulação da atual 
política de saúde indígena. Segundo ela, 
o processo teve início com a primeira 
Conferência Nacional de Proteção à Saú-
de do Índio, realizada em 1986, em que 
se discutiu como as políticas nacionais 
poderiam responder às necessidades de 
saúde, contemplar os modos de vida e 
as perspectivas indígenas no âmbito da 
reforma sanitária brasileira. Os debates 
aconteceram em direção oposta à lógica 
do projeto desenvolvimentista da dita-
dura militar (1964-1985), que envolvia 
a construção de hidrelétricas e estradas 
em territórios indígenas, e resultaram na 
chegada de epidemias fatais. Durante 
a construção da Perimetral Norte, que 
cruza os estados do Amazonas, Pará, 
Amapá e Roraima, entre 1974 e 1975, por 
exemplo, doenças infecciosas mataram 
22% da população de quatro aldeias, 
conforme dados do ISA. Dois anos mais 
tarde, uma epidemia de sarampo matou 
metade da população de outras quatro 
comunidades indígenas. 

Em abril, lideranças  
do povo Xakriabá 
proibiram a entrada  
de pessoas não 
indígenas no território
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“Desde a Constituição Federal de 1988, 
os povos indígenas passaram a ser enten-
didos como sujeitos de direitos e esse 
entendimento abriu caminho para que, 
anos mais tarde, se criasse uma política 
de saúde específica, que contempla suas 
particularidades de ocupação territo-
rial, sua organização social, seus modos 
de vida e conhecimentos tradicionais”, 
afirma. Segundo Pontes, antes da década 
de 1990, as políticas nacionais de saúde 
para a população indígena eram imple-
mentadas sem considerar seus modos 
de vida, defendendo que eles deveriam 
ser assimilados e integrados ao padrão 
nacional de atendimento. 

O diálogo com conhecimentos tra-
dicionais é um dos eixos centrais do 
Projeto Xingu, programa de extensão 
universitária da EPM-Unifesp que de-
senvolve ações no distrito sanitário do 
Parque Indígena do Xingu desde 1965. 
Coordenadora do projeto, a médica sa-
nitarista Sofia Mendonça explica que 
desde a década de 1980 o sistema local 
de saúde vem sendo desenhado com a 
participação de lideranças indígenas. 
Artigo publicado em 2019 nos Cadernos 
de Saúde Pública mostra que a formação 
de agentes indígenas de saúde e auxilia-
res de enfermagem indígenas foi crucial 
para o desenvolvimento de campanhas 
preventivas e ações de diagnóstico pre-
coce que resultaram em melhores es-

tratégias para combater, por exemplo, 
doenças respiratórias e diarreia. 

Apesar das melhorias, Mendonça ob-
serva que um dos gargalos que afeta-
rá o combate à Covid-19 diz respeito à 
atenção primária oferecida nas aldeias 
e sua articulação com as secretarias da 
Saúde estaduais e municipais. “Os dis-
tritos sanitários indígenas nem sem-
pre são contabilizados nos planos de 
contingência de estados e municípios”, 
reforça Pontes, da Fiocruz. Ela lembra 
ainda que a maioria das cidades próxi-
mas a territórios indígenas na Amazônia 
não dispõe de hospitais com Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs), tornando 
compulsório o deslocamento para Ma-
naus, para o tratamento de casos graves. 
A capital do Amazonas concentrava até 
17 de abril cerca de mil casos dos 1,2 mil 
de todo o estado, embora tenha apenas 
cerca de 500 leitos de UTI, conforme 
dados de 2018 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM). Em 13 de abril, um 
mês depois de confirmado o primeiro 
caso no estado, o sistema de saúde de 
Manaus entrou em colapso. “A pande-
mia da Covid-19 vai testar a articulação 
do sistema de saúde indígena em todos 
os níveis”, prevê Mendonça, do Projeto 
Xingu. “Muitos povos indígenas, por 
exemplo, usam o tabaco em rituais e 
festas. Além disso, já passaram por di-
versos episódios de gripes e infecções. H
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Criança do 
aldeamento indígena 
fulni-ô, em Águas 
Belas (PE), segura 
desenho sobre  
o coronavírus

TERRITÓRIO 
MAPEADO
O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) antecipou a publicação  

de dados sobre povos indígenas  

e quilombolas com o propósito de subsidiar 

o desenvolvimento de políticas de 

enfrentamento da Covid-19 entre essas 

populações. As informações integram  

a base territorial do próximo Censo, que foi 

adiado para 2021, e também contemplam 

dados do Censo de 2010. De acordo  

com os dados antecipados pelo IBGE:

• As atuais 7.103 localidades indígenas 

estão distribuídas em 827 municípios; 

632 delas são terras oficialmente 

demarcadas 

• A região Norte concentra o maior 

número: 4.504 no total, seguida pelo 

Nordeste (1.211) e Centro-Oeste (713)

• Também está na região Norte o maior 

número de terras oficialmente demarcadas: 

305 no total. No Amazonas são 148,  

em Mato Grosso, 73, e no Pará, 54 

• O estado do Amazonas reúne  

a maioria das localidades indígenas do 

país (2.602), seguido por Roraima (587)  

e Pará (546)

FONTE BASE DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS 
SOBRE OS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS/IBGE/2019
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Se a doença atingir de forma severa pes-
soas mais velhas, que detêm o conhe-
cimento tradicional sobre as práticas 
de reza e cura, pode gerar uma imensa 
redução da população e desorganização 
social”, enfatiza.

M
unicípio de 40 mil ha-
bitantes, São Gabriel da 
Cachoeira tem a maior 
população indígena do 
Brasil. Com familiares 

vivendo na cidade, Luciano, da Ufam, 
explica que ela é referência para dife-
rentes comunidades indígenas. Quan-
do a pandemia começou a se agravar no 
Brasil, no começo de março, aldeias da 
região proibiram a entrada de estranhos 
e o tráfego fluvial e terrestre na cidade foi 
reduzido drasticamente. “Há uma grande 
mobilização protagonizada pela comuni-
dade indígena”, informa. Essas medidas 
envolvem a capacitação de lideranças 
para orientar as populações das aldeias a 
permanecer nos territórios, o treinamen-
to de indígenas para que reconheçam os 
sintomas da doença e tomem precauções 
de isolamento, quando houver suspeita de 
contaminação. Além disso, organizações 
indígenas e o ISA têm traduzido e adap-
tado material educativo e de campanhas 
de prevenção para os diferentes contex-
tos culturais e linguísticos. “Não pode-
mos pedir para as pessoas se isolarem em 
suas casas, por causa do contexto coleti-
vo das aldeias, mas estamos orientando 
que permaneçam em seus territórios”, 
exemplifica Luciano. Outra adaptação 
envolve procedimentos de higiene. Como 
nem todas as aldeias têm acesso à água 
potável, uma das principais orientações 
é não reaproveitar a água. 

A Sesai dispõe de cerca de 1,5 mil 
unidades básicas de saúde, voltadas à 
população indígena do país. Algumas 
delas atendem a vários territórios. So-
fia Mendonça, da Unifesp, analisa que a 
estrutura desses locais precisa ser repen-
sada e os casos suspeitos atendidos em 
espaços separados, para reduzir o risco 
de contaminação. “Retirar garimpeiros, 
grileiros, extrativistas e madeireiros de 
áreas invadidas representa outra medi-
da fundamental, já que esses invasores 
representam grande potencial de trans-
missão da doença”, defende a médica. 
Segundo dados do Relatório Violência 
contra os Povos Indígenas no Brasil, do 
Conselho Indigenista Missionário (Ci-

mi), 21 terras indígenas, com registros da 
presença de povos isolados, estão atual-
mente invadidas. De acordo com o Cimi, 
são 114 os registros de povos indígenas 
isolados – 28 são confirmados pela Fun-
dação Nacional do Índio (Funai).   

Em parceria com a Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), o ISA pro-
duziu um indicador de vulnerabilidade 
das terras indígenas para a Covid-19. O 
objetivo é avaliar os riscos envolvendo 
as populações indígenas em cada região 
do país, conforme critérios como perfil 
etário, acesso a leitos hospitalares, preva-
lência de doenças respiratórias e número 
de casos por município. Moreira explica 
que, em populações não indígenas, nesse 
tipo de análise são considerados critérios 
como o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) da cidade, além de indica-
dores de desigualdade e pobreza. Porém, 
para os indígenas, há questões considera-
das mais apropriadas, como percentuais 
de desmatamento e presença de invaso-
res. De acordo com esses critérios, foram 
identificadas as 10 regiões mais vulne-
ráveis à pandemia. As terras indígenas 
Barragem (SP), Yanomami (RR) e Jaraguá 
(SP) são as que se revelaram mais frágeis. 
No caso das regiões em São Paulo, o perfil 
etário mais velho da população e a situa-
ção de marginalização, que tem levado 
ao confinamento social, são responsáveis 
pela vulnerabilidade, enquanto entre os 
Yanomami a alta incidência de doenças 
respiratórias, mesmo com ampla cober-
tura de vacinação, e a escassez de UTIs 
constituem fatores preponderantes para 
o diagnóstico. “Em muitas comunidades 
indígenas, as populações já estão isola-
das, fecharam suas fronteiras ou foram 
para o meio do mato. Os indígenas estão 
articulando sua experiência histórica de 
ter vivenciado outras epidemias catas-
tróficas para tentar lidar com a ameaça 
atual”, finaliza Moreira, do ISA. n
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“FALTAVA SÓ  
A CEREJA NO BOLO 
PARA CONCLUIR  
A PESQUISA,  
QUANDO VEIO  
A PANDEMIA”

PESQUISA NA QUARENTENA

MÔNICA ALONSO COTTA é professora do Instituto 
de Física Gleb Wataghin, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), e presidente da Sociedade 
Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat).
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

Em meu grupo, gostamos de fazer 

trabalhos de fôlego, que demoram  

um ou dois anos para ficar prontos, mas 

conseguem obter todo o impacto  

que aquela pesquisa pode alcançar.  

O pós-doutorando que trabalha em  

meu laboratório no Instituto de Física Gleb 

Wataghin (IFGW), na Unicamp, estava 

perto de concluir um trabalho desses. 

Descobrimos um fenômeno envolvendo  

a formação de clusters de bactérias,  

mas faltava um experimento capaz de obter 

dados mais amplos a fim de que, além  

do conhecimento básico, a gente 

desenvolvesse um tipo de sensor. Com  

mais dois meses de trabalho, teria a cereja 

do bolo para render um artigo de mais  

peso. Foi uma frustração quando a 

pandemia veio e quebrou o nosso ritmo.  

O jeito vai ser escrever um paper menos 

abrangente. Quem depende de um 

laboratório para trabalhar saiu penalizado 

quando a Unicamp suspendeu as atividades 

presenciais, em março. 

Como presidente da Sociedade Brasileira 

de Pesquisa em Materiais (SBPMat) até 

2022, o que mais me preocupa é que não 

teremos nosso encontro anual em setembro. 

Ele foi adiado para 2021. Estamos avaliando 

como promover atividades on-line, na forma 

de seminários e mesas-redondas na web, 

pois não dá para ficar tanto tempo sem 

estabelecer contato.

Trabalhar em casa tem suas chateações. 

Tenho dois filhos, um de 22 anos e outra  

de 20, e dividir as tarefas domésticas  

nem sempre é simples. Eles não se 

convencem da necessidade de manter  

a casa limpa. O mais difícil é conseguir que 

lavem o banheiro. Mas estou em situação 

mais confortável do que colegas com filhos 

pequenos, sem atividade escolar, que  

estão completamente doidos por ter de 

trabalhar em casa.
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ENTREVISTA

S
em alarde, em meio à pandemia da Co-
vid-19, o neurocientista Luiz Eugênio 
Mello assumiu o cargo de diretor cientí-
fico da FAPESP em 27 de abril. Ele subs-

titui o físico e engenheiro Carlos Henrique de 
Brito Cruz, no cargo desde 2005. A trajetória 
de Mello une atividades de pesquisa e gestão na 
universidade e atuação em empresas privadas. 
Professor titular de fisiologia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), foi pró-reitor de 
Graduação (2005-2008), tendo participado da 
expansão da instituição. Em 2009, assumiu na 
mineradora Vale a área de inovação e implantou 
o Instituto Tecnológico Vale (ITV), composto 
por duas unidades de pesquisa localizadas em 
Minas Gerais e no Pará. Recentemente, ocupou 
o cargo de diretor de Pesquisa e Desenvolvi-
mento do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino. 
Membro da Academia Brasileira de Ciências, foi 
ainda vice-presidente da Associação Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 
Inovadoras (Anpei). 

Mello avalia que, embora a pandemia entre na 
categoria “urgente”, afetando o curto prazo, a 
crise do novo coronavírus valoriza a ciência pe-
rante a sociedade, pois é dela que estão vindo as 
respostas. “Não devemos criar falsas esperanças e 
a expectativa de balas mágicas. Temos uma opor-
tunidade única de fazer as pessoas entenderem 
alguns conceitos fundamentais de ciência e recu-
perar um pouco do seu prestígio. Quanto mais os 

Luiz Eugênio Mello

É possível melhorar  
o que já é bom
O novo diretor científico da FAPESP fala  

de seus planos e dos desafios que a pandemia  

impõe à atividade de pesquisa

IDADE 62 anos

ESPECIALIDADE 
Biologia molecular, 
neurociência,  
gestão de ciência  
e tecnologia

INSTITUIÇÃO  
Universidade Federal  
de São Paulo (Unifesp) 

FORMAÇÃO  
Graduação em 
medicina, mestrado  
e doutorado em  
biologia molecular  
pela Unifesp

PRODUÇÃO   
155 artigos

dados, a evidência científica e o método científico 
forem pilares, tanto mais bem-sucedidos seremos 
nessa estratégia de retomada da ciência.” No que 
classifica na categoria “importante”, de longo pra-
zo, ele não prevê mudanças e define seu objetivo 
de tornar a Fundação uma agência ainda melhor.

Acompanha com preocupação a crise de finan-
ciamento da atividade de pesquisa enfrentada por 
órgãos do governo federal, que na sua avaliação faz 
com que o sistema esteja desaparecendo progres-
sivamente. Para Mello, a atividade colaborativa 
desenvolvida com outras unidades da federação 
é muito relevante para o sucesso da pesquisa em 
São Paulo. Ele defende que a FAPESP amplie suas 
colaborações nacionais e internacionais, e com 
um amplo leque de parceiros. “Quando falamos 
da Europa, por exemplo, lembramos dos países de 
sempre, Inglaterra, Alemanha, França... Quantas 
vezes pensamos na Bulgária ou na Romênia? Com 
certeza há muito trabalho de qualidade aconte-
cendo lá.” Na mesma linha, questiona: “Será que 
eu não posso fazer colaborações relevantes com 
Pará, Acre, Rio Grande do Norte?”. Em sua análise, 
quanto mais amplo o conjunto de regiões ou países, 
maior o potencial de atuação e a atração de talen-
tos, beneficiando a ciência e a tecnologia paulistas. 
Pouco antes de assumir o cargo, Mello concedeu 
a seguinte entrevista, por videoconferência, de 
sua casa em São Paulo, em que falou sobre ino-
vação, planos para a FAPESP, pandemia e sua 
visão sobre ciência e tecnologia. 

Alexandra Ozorio de Almeida, Fabrício Marques e Neldson Marcolin

RETRATO Léo Ramos Chaves
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Há duas questões aí. Uma delas costuma 
ser separada nas duas palavras: urgente 
e importante. Com muita frequência, o 
urgente toma o lugar do importante. Em 
geral, importantes são ideias de longo 
prazo, estruturantes. Só que essas são 
atropeladas no dia a dia pelo urgente. 
Isso vale para qualquer organização e a 
FAPESP não é exceção. Evidentemente, 
se não tomarmos cuidado com o incên-
dio, não teremos mais uma casa, nem 
adianta ficar planejando uma bela ar-
quitetura de longo prazo. Eu diria que a 
atual conjuntura, de enfrentamento da 
pandemia, não afeta em nada os princí-
pios estruturantes. O impacto ocorrerá 
no aspecto prático do dia a dia. Qual-
quer ação que se tome vai contentar e 
agradar algumas pessoas e descontentar 
e desagradar outras, é inevitável. Ainda 
teremos de verificar quais os ajustes a 
serem feitos na FAPESP. Eles se torna-
ram urgentes, não poderemos deixar de 
fazer. Mas esses ajustes não deveriam 
impactar na estratégia de longo prazo, 
que é importante para o objetivo maior 
de tornar a Fundação uma agência ain-
da melhor.

Tentando abstrair a crise, o que seriam 
concretamente estratégias previstas pa-
ra seu período na Diretoria Científica?
Vou citar exemplos, alguns deles o Brito 
[Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor 
científico até o dia 26/4/2020] já havia 
começado a colocar em curso. Em geral, 
o processo de escolha de assessores é ma-
nual. A Coordenação de Área sugere no-
mes para a Coordenação Adjunta, que va-
lida esses nomes, e o processo é enviado 
para um assessor externo dar um pare-
cer. Toda essa tramitação tem um tempo 
para acontecer, ela “come” tempo. Será 
que não poderíamos fazer isso eletroni-
camente? Certamente dá – na verdade, o 
sistema já está pronto. O Brito começou 
a testar em algumas coordenações de 
área e, aparentemente, funciona bem. 
Talvez possa ser aperfeiçoado, melhora-
do, talvez ainda exista a interveniência 
humana em alguma etapa que não seja 
necessária. Quem sabe não possamos ter 
um computador que já resolva se há ou 
não conflito de interesse, quem é o me-
lhor assessor para determinado tema, 
levando em conta os prazos e a experti-
se na área, e faça o envio automático do 
projeto para ser analisado? Poderemos 
ganhar eficiência, tempo e, possivelmen-
te, qualidade em todo o processo. Temos 
que testar, avaliar, ajustar e, se for o caso, 
implementar. É possível fazer mudanças 
muito mais radicais – verificar quais são 
as melhores práticas no mundo e avaliar, 
em estudos-piloto, o que funciona e como 
evoluir. Existe um volume de trabalho 
muito grande na FAPESP decorrente de 
relatórios que precisam ser avaliados. 
Relatórios, por exemplo, de iniciação 
científica. Eu, como um grande usuário 
que fui da FAPESP, como orientador de 
bolsistas de iniciação científica, vejo um 
mérito enorme na exigência de relatórios 
semestrais. O aluno vê com muito mais 
peso uma cobrança externa da agência 
financiadora daquela pesquisa, compa-
rativamente à cobrança de alguém pró-
ximo, que é o orientador. Isso tem um 
grande valor para o sistema porque gera 
alunos e relatórios melhores e, conse-
quentemente, pessoas bem formadas. 
Esse sistema de avaliação, no entanto, 
tem um impacto porque, para cada re-
latório semestral de iniciação científi-
ca, é preciso ter um assessor que avalia. 
Ele passa pela Coordenação de Área e 
pela Coordenação Adjunta da Direto-
ria Científica. Talvez não precise passar 

Qual a sua visão do papel da FAPESP 
hoje e como ele pode vir a ser aperfei-
çoado na sua gestão?
A FAPESP é uma das melhores, senão a 
melhor, agência de fomento à pesquisa 
atuando no estado de São Paulo. Esse 
argumento não é baseado em uma opi-
nião, mas na regularidade de aporte de 
recursos, na estabilidade de processos e 
normas, no volume significativo de di-
nheiro, nos prazos de tramitação de pro-
cessos e em uma série de outros aspectos 
que permitem fazer essa qualificação. Há 
mérito e evidências concretas. Indepen-
dentemente dessas qualidades inegáveis, 
sempre existem aspectos que podem ser 
melhorados. Por mais que os prazos da 
FAPESP sejam já muito bons hoje, com-
parativamente a diferentes instituições 
no país e no exterior, eles ainda poderiam 
ser melhorados. Tenho a impressão de 
que dá para fazer mudanças importan-
tes em simplificação de processos, redu-
ção de alguns graus de controle, ou do 
que poderíamos chamar de burocracia, 
que talvez contribuam para uma maior 
eficiência. Na iniciativa privada existe 
um ditado muito interessante. Iniciati-
va privada evidentemente se baseia em 
lucratividade e maior eficiência, no sen-
tido econômico. O provérbio diz: “Custo 
é como unha e cabelo, cresce o tempo 
inteiro e, se não cortar, só aumenta, au-
menta, aumenta”. Eu diria que a analogia 
no meio público poderia ser que buro-
cracia cresce o tempo inteiro e, se não 
cortar, só aumenta. Existem razões para 
tudo, para o custo ou para a burocracia 
aumentar. Evidentemente, as coisas não 
são feitas desprovidas de uma lógica, mas 
temos de nos contrapor a essa lógica e 
gerar mais eficiência. Ganhar eficiência 
é um item importante. O que pode re-
sumir tudo é que a FAPESP já é muito 
boa e poderia melhorar ainda mais, pa-
ra simplificar o argumento. A FAPESP 
poderia ser a maior agência de fomento 
à pesquisa? Isso ela não vai ser, nem no 
Brasil. A FAPESP poderia ser a melhor 
agência? Esse pode ser um objetivo es-
tratégico: ter a FAPESP como uma das 
melhores agências de fomento à pesquisa 
do mundo. O que fazer para chegar lá? 
Teremos que estudar e conhecer mais a 
Fundação por dentro para planejar em 
maiores detalhes, agir, verificar e ajustar. 

Quanto de seu planejamento foi afetado 
pela atual conjuntura?

Se agências 
de fomento 
como a 
FAPESP não 
financiarem  
a pesquisa 
fundamental, 
ninguém  
vai fazer isso
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pela Coordenação Adjunta. Depois que 
forem concedidos, os relatórios de acom-
panhamento poderiam ficar exclusiva-
mente a cargo da Coordenação de Área. 
A verificar se isso cabe ou não, mas são 
exemplos pequenos de como há várias 
etapas do processo interno que podem 
ser melhoradas e podem contribuir para 
reduzir o volume de trabalho. Os pes-
quisadores que estão na Coordenação 
Adjunta da Diretoria Científica estão no 
ápice da sua produção, do seu potencial, 
da sua capacidade. Afogar essas pessoas 
em um trabalho que tem muito de buro-
crático não é fazer o melhor uso dessa 
inteligência disponível. 

De alguns anos para cá, há uma cobran-
ça maior da sociedade para que os in-
vestimentos em ciência tenham mais 
impacto econômico e social.
A dissociação entre a academia e a socie-
dade é grande no mundo inteiro. O termo 
“torre de marfim” não foi cunhado para 
explicitar qualquer instituição de exce-
lência no Brasil, mas para falar de ins-
tituições no exterior. A separação entre 
a academia e a sociedade tem razões de 
ser no próprio modelo de produção da 
universidade. Esse modelo muitas vezes 
implica uma atividade mais reflexiva, de 
longo prazo, e no dia a dia a sociedade se 
preocupa mais com o que está ocorrendo 
no momento. Há uma diferença na visão 
de curto e de longo prazo. A atividade 
de reflexão da universidade teve um im-
pacto agora, em abril, com o pedido de 
demissão do diretor-geral do Conselho 
Europeu de Pesquisa, o italiano Mauro 
Ferrari. O que Ferrari queria fazer era 

uma pesquisa mais aplicada, sobre como 
enfrentar a Covid-19, por exemplo, en-
quanto a visão da comunidade europeia 
de pesquisa é de que aquela agência não 
é para enfrentar o curto prazo, mas pa-
ra trabalhar o longo prazo. Se começar 
a se dedicar a apagar cada incêndio que 
surge, ninguém vai fazer a função para a 
qual ela foi criada. Lembrei desse evento 
recente só para falar da Europa, que, em 
geral, é tida como referência. Voltan-
do para a nossa situação, entendo que 
a sociedade no Brasil e no mundo, com 
toda a razão, olha para um investimen-
to que é público, feito nas atividades da 
universidade, e quer retorno. O que se 
pensa é: “Como isso impactou no meu 
dia a dia?”. Eu acho que isso desembo-
ca em vários aspectos que vão para um 
lado de dar mais visibilidade ao que se 
faz na universidade. Essa preocupação 
tem mobilizado cada vez mais pesqui-
sadores com blogs e sites.

O biólogo Átila Iamarino, ex-bolsista 
FAPESP, tem 2,5 milhões de seguido-
res em seu canal no YouTube, falando 
apenas sobre ciência.

Há 10 ou 20 anos não sei se existia um 
caso análogo ao dele, com capacidade 
de dar essa visibilidade toda à ciência. 
Acho que em resposta à demanda da 
sociedade de um impacto maior, temos 
vários desdobramentos, incluindo divul-
gadores ativos da ciência como ele. De 
outro lado, ninguém deveria ter interes-
se em matar a ciência mais fundamental. 
A questão é que, em pesquisa básica, é 
bem mais difícil definir mérito e aspec-
tos para longo prazo. Vi recentemente 
uma charge muito boa que mostra duas 
ou três pessoas na Idade da Pedra fa-
zendo uma força brutal para arrastar 
um mamute que tinham caçado. Eles 
estavam incomodados com um fulano 
afastado, fazendo uma coisa inútil. Aí o 
quadrinho muda, e o que estava fazendo 
algo inútil tinha acabado de inventar a 
roda, embora ele não soubesse muito 
bem para que aquilo servia. É difícil de-
finir o que faz sentido na pesquisa bási-
ca – é muito mais fácil fazer isso com os 
trabalhos acadêmicos que resultam em 
aplicação imediata. Se agências como 
a FAPESP não financiarem a pesquisa 
fundamental, ninguém vai fazer.FO
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A expansão dos  
campi da Unifesp em 
Guarulhos (acima),  
Santos (no alto à dir.)  
e São José dos Campos 
(ao lado) tiveram 
Mello à frente
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De que forma o trabalho da criação do 
ITV, que você liderou, influenciou a sua 
visão e a capacidade de interação entre 
a iniciativa privada e as universidades 
no Brasil?
Esse processo foi uma experiência úni-
ca. Eu já tinha participado dos processos 
de criação de novos campi da Unifesp. 
Os campi de Santos, Guarulhos, São Jo-
sé dos Campos e Diadema tiveram seu 
primeiro vestibular quando eu estava 
à frente da Pró-reitoria de Graduação. 
O processo de criação, tanto na ciência 
quanto em corporações, é apaixonan-
te. Faço com muito prazer. O processo 
de criar o ITV e o de desenvolvimento 
do Idor, que é o Instituto de Pesquisa e 
Ensino da rede D’Or São Luiz, dão essa 
dimensão da interação com o privado. É 
incrível buscar compatibilizar, conside-
rar o que são as diferentes visões. Tem a 
ver, de novo, com as questões de curto 
e longo prazo. Evidentemente, em uma 
empresa como a Vale, a questão do prazo 
é sempre um incêndio: não pode deixar 
de resolver e de modo urgente. Mas a Va-
le tem também questões de longo prazo, 
que só serão endereçadas com geração 
de conhecimento. Acho que a experiên-
cia na empresa me deu um sentido mais 
prático do mundo. Fiquei nove anos na 
Vale. Quando entrei, era visto como um 
professor de uma universidade, um aca-
dêmico, e isso me incomodava porque na 
prática eu queria ser visto como mais um 
dos diretores da empresa. Progressiva-
mente, comecei a ser visto como um dos 
diretores. É quase como uma função de 
embaixador. Você sabe falar a língua do 
país estrangeiro onde está, mas represen-
ta o país original onde nasceu. Quanto 
mais embaixadores conseguirmos ter, 
melhor seria, porque diminuiríamos re-
sistências de parte a parte. O que agregou 
para mim foi entender um sentido mais 
prático do mundo, mais imediatista por 
um lado. Mesmo pensando no imedia-
to, a empresa se deu ao luxo de ter uma 
iniciativa de longo prazo. Gosto muito 
de citar o trabalho de um geólogo que 
se tornou um grande amigo, o Roberto 
Dall’Agnol, membro da Academia Bra-
sileira de Ciências [ABC]. Imagine uma 
empresa privada que tem no seu instituto 
de pesquisas um membro da ABC. É no-
tável. Ele tinha um trabalho cujo título 
era mais ou menos assim: “Avaliação pa-
linológica do holoceno na Amazônia oci-
dental”. Quem lê um título desses, pensa: 

“É pesquisa básica”. Afinal de contas, era 
algo sobre a avaliação de pólen em uma 
época geológica antiga num pedaço da 
Amazônia. Só que o projeto, além de ter 
gerado conhecimento fundamental que 
não existia, contribuiu para acelerar um 
processo de licenciamento ambiental do 
maior empreendimento de mineração do 
mundo inteiro, não só da Vale, na época 
pelo menos, em 2014. O impacto para a 
empresa foi de centenas de milhões de 
dólares ao antecipar em seis meses um 
licenciamento. Isso só foi feito porque 
a empresa tinha dados científicos, dois 
anos de avaliação do lago da região na 
seca, no período das águas, depois na 
outra seca e informações físicas, quí-
micas e biológicas de hoje e do passado. 
Informação é fundamental e, sem ciên-
cia, não se tem nada. O instituto fez esse 
trabalho e é um sucesso, com a partici-
pação de vários cientistas. É muito legal 
conseguir contribuir, participar, ajudar 
na construção de modelos de integração 
em que o Brasil ainda é muito carente. 
Poderíamos fazer muito mais.

Isso é algo que você consegue ver de 
mais interessante na relação empresa-
-universidade?
Sem dúvida. Na prática, o número de 
empresas com potencial de colaboração 
com a academia é grande. Se somarmos 
a gestão do Perez [José Fernando Perez, 
diretor científico entre 1993-2005] e a do 
Brito [2005-2019] dá 27 anos. Nesse pe-
ríodo, a FAPESP vem em uma toada de 

crescente ampliação da colaboração com 
o setor privado ou com o setor empresa-
rial. Essa interação pode ser otimizada 
e trabalhada de outras formas. Um item 
crítico é diminuir preconceitos e gerar 
entendimento: o que cada um quer do 
outro para que a relação tenha transpa-
rência e as entregas sejam feitas? Quanto 
mais clara for essa relação, melhor vai 
ser para todas as partes.

Pela experiência que você narra na Va-
le, as instituições privadas também 
estariam começando a olhar mais pa-
ra o longo prazo? Há uma mudança 
em curso?
Não tenho uma visão clara sobre o que 
já mudou. Mas tenho clareza de que al-
gumas características têm de existir nas 
empresas para que elas queiram ou pos-
sam olhar para o longo prazo. E uma de-
las é que as empresas tenham tamanho 
suficiente. Existe uma questão de massa 
crítica a partir da qual elas conseguem 
se dedicar ao longo prazo. Olhando para 
o mundo lá fora, várias empresas já ti-
nham o longo prazo em vista faz tempo. 
E há exemplos, inclusive, que envolvem 
frustração. Um deles é o da Xerox, que 
tinha um núcleo muito famoso chamado 
Parc, Palo Alto Research Center, em que 
foram descritos a tela digital e o mouse 
e em que houve discussões sobre vários 
outros novos dispositivos. A empresa 
olhava para longo prazo? Olhava, mas 
aparentemente havia uma desconexão 
entre o negócio do dia a dia com essas 

Com a então 
doutoranda Simone 
Benassi no 
Laboratório de 
Neurofisiologia,  
em 2000
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a sustentabilidade do negócio. Quando 
olhamos o que é forte no Brasil, temos 
segmentos significativos. Ninguém ne-
ga que o setor agropecuário seja forte. 
Tem muita tecnologia envolvida. E cada 
vez mais se faz agricultura de precisão, 
o que significa que há uso de coorde-
nadas geoespaciais, medições de água 
no solo, de fotossíntese da planta etc. 
O céu é o limite para estabelecer novas 
tecnologias no setor. O Brasil tem um 
potencial grande não só de melhorar 
sua indústria como de gerar tecnologia 
que se desdobre e vá para outros luga-
res do mundo. Há outros segmentos em 
que o Brasil se tornou grande, como o de 
cuidados pessoais, em que há grandes 
empresas como Natura e Boticário, por 
exemplo. Nesses casos, também pode ter 
muita pesquisa. Qualquer uma dessas 
organizações obrigatoriamente terá de 
fazer pesquisa porque sem isso elas não 
manterão a posição de liderança a que 
chegaram e colocarão em risco a sobre-
vivência. O item central é a competição. 

Por nove anos, você fez o percurso Su-
deste-Norte percorrendo os centros de 
pesquisa do ITV. O que notou de mais 
interessante no modo de fazer ciência 
entre as regiões brasileiras?
Surpreendentemente, há pouca dife-
rença. Tivemos gente de São Paulo, de 
Minas Gerais e do Rio de Janeiro in-
do trabalhar em Belém, onde fica uma 
das filiais do ITV, além de paraenses e 
pessoas de várias outras localidades. 
Também tivemos pessoas de todo o país 
trabalhando em Ouro Preto, Minas Ge-
rais. Havia uma base de operação em São 
Luís, no Maranhão, atividades em Mo-
çambique, na África, e no Canadá – um 
dos centros da Vale fica lá. As diferenças 
são importantes quando olhamos pela 
perspectiva da vida, do dia a dia e sob 
o ponto de vista de alguns estereótipos. 
Sobre os estereótipos, acho que conse-
guimos superá-los rapidamente. Basta 
existir vontade. De forma geral, o pau-
lista é visto como arrogante e a visão do 
bandeirante paulista é péssima, porque 
ele é quase como um líder religioso que 
está indo levar a palavra para os povos 
que ainda estão destituídos desse be-
nefício, no caso, de Deus. Na prática, a 
vontade de trabalhar, a disponibilidade 
de fazer as coisas é universal e a capaci-
dade de executar em conjunto é muito 
grande. As diferenças são muito mais 

oportunidades que surgiram. Algo do ti-
po: “Isso não vai me ajudar a fazer mais 
fotocópia ou fazer uma fotocópia me-
lhor”. A Xerox não soube capitalizar e 
aproveitar as possibilidades de novos 
negócios e inovações. Olhar para o longo 
prazo e conseguir transformar isso em 
uma oportunidade de negócio requer, 
igualmente, um trabalho interno intenso 
da empresa. Precisamos ter um número 
suficientemente grande de empresas que 
sejam também suficientemente grandes 
para que esse modelo comece a ser viá-
vel. Além disso, é preciso um modelo de 
organização que nos habilite a obter os 
benefícios que essa atividade de longo 
prazo vai trazer. Por fim, existe outra 
questão presente em vários trabalhos 
sobre inovação. A Xerox não percebeu 
a vantagem de desenvolver o mouse ou 
a tela interativa, mas isso não chegou a 
matar o negócio da empresa, que con-
tinua sólida. No caso da Kodak foi dife-
rente. Foram os engenheiros da Kodak 
que desenvolveram o sistema digital de 
fotografia. O problema é que essa ino-
vação canibalizaria os demais negócios 
que a companhia tinha, como venda e 
revelação de filmes. A Kodak não sou-
be trabalhar adequadamente essa opor-
tunidade que teve nas mãos. Isso é um 
desafio. Do lado das empresas também 
se requer um entendimento. É fácil ser 
profeta do passado, engenheiro de obra 
pronta. O difícil é desenvolver e lançar 
o produto inovador, fruto da pesquisa, 
que vai trazer ganhos para o negócio.

Como ficam as pequenas empresas na 
sua análise?
As pequenas empresas são o nascedouro 
dessas soluções inovadoras, dessas novas 
oportunidades. Nem o Facebook nem o 
Google nasceram grandes. É verdade 
que nasceram pequenos e se tornaram 
gigantes rapidamente. A imensa maio-
ria das empresas não tem um processo 
de crescimento como esse e, com muita 
frequência, quando tem são compradas 
pelas grandes empresas. Conceitualmen-
te, as evidências mostram que a inovação 
tende a nascer nas pequenas empresas 
e é preciso ter uma nuvem de pequenas 
empresas que possa fazer isso. O proble-
ma é que nem toda inovação decorre de 
pesquisas ou de avanços tecnológicos. 
No caso da FAPESP, o objetivo central 
deve sempre ter a ver com pesquisa e 
com tecnologia. Na prática, esse desen-

volvimento tecnológico é um componen-
te fundamental para a nossa atividade. 

Você já disse que alguns segmentos das 
empresas brasileiras fazem pesquisa e 
desenvolvimento [P&D], mas em outros 
a atividade é praticamente inexistente. 
Como enfrentar esse problema?
Eu acho que “a necessidade é a mãe da 
invenção” é uma frase lapidar e tem 
muita verdade. Se uma empresa está 
protegida, com um mercado cativo, ela 
não tem necessidade de inovar e fazer 
pesquisa. Por que fazer um investimen-
to que custa caro, com risco de não dar 
certo? Na prática, o famoso mercado e 
a famosa competição são muito saluta-
res por gerar uma busca incessante por 
melhoria de processo, por inovações, 
por atividades de pesquisa e pesquisa 
tecnológica que possam contribuir para 

Na atual 
pandemia, 
temos uma 
oportunidade 
única de fazer 
as pessoas 
entenderem 
alguns 
conceitos de 
ciência
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do sotaque que cada um carrega do que 
qualquer outra coisa. No modelo mental 
para o trabalho, de fato, vi pouca dife-
rença. As diferenças maiores talvez fos-
sem, por exemplo, em pequenas coisas, 
como o turno de trabalho. Para pegar o 
exemplo atual: todos nós estamos nesse 
momento da pandemia de coronavírus 
sob uma condição de trabalho absolu-
tamente diferente, em casa. Vários de 
nós têm filhos convivendo conosco no 
ambiente de trabalho. É outra dinâmica. 
Imagine um país onde não existem em-
pregadas domésticas porque a estrutu-
ra social é diferente. Muitos trabalham 
das 9h às 17h porque precisam pegar o 
filho na escola, que não tem com quem 
ficar. Não é um descompromisso com o 
trabalho, é um compromisso com outro 
conjunto de valores. Nem por isso o tra-
balho deixa de ser feito. Acho que todos 
se beneficiam ao ganhar mais universa-
lização. Essa universalização significa 
o seguinte, voltando para a questão do 
bandeirante e da vida inteligente: será 
que só tem vida inteligente no Brasil? 
Quando falamos da Europa, por exem-
plo, lembramos dos países de sempre, 
Inglaterra, Alemanha, França... Quan-
tas vezes pensamos na Bulgária ou na 
Romênia? Só pensamos menos porque 
temos menos contato com eles, mas com 
certeza há muito trabalho de qualida-
de acontecendo lá. A mesma lógica se 
aplica então à metáfora que eu busquei 
construir. Será que eu não posso fazer 
colaborações relevantes com Pará, Acre, 
Rio Grande do Norte? Será que as co-
laborações relevantes estão só no eixo 
Sul-Sudeste? Quando há uma empresa 
com potencial de atuação e de atração 

de talentos em um conjunto mais amplo 
de regiões ou países, há um potencial 
muito maior de essa organização crescer. 
O benefício é enorme. Transportando 
essa questão para a FAPESP, acredito 
que quanto mais colaborações conse-
guirmos fazer, não só com as grandes 
organizações, melhor. Quanto mais co-
laborarmos com a instituição um, dois e 
três do mundo, mas também com várias 
outras em níveis diferentes, mais benéfi-
co isso será para a ciência e a tecnologia 
do nosso estado.

Essa crise sanitária é sem precedentes 
nas últimas décadas. A FAPESP lançou 
dois editais, um para pequena empre-
sa e outro para grupos de pesquisas de 
universidades. A FAPESP pode contri-
buir mais? 
Pode. Em meados de abril participei co-
mo convidado da minha primeira reu-
nião do Conselho Superior da FAPESP. 
A preocupação de alguns conselheiros 
com o day after, muito pertinente, já apa-
receu em outras instâncias. O que vai 
acontecer quando um número suficien-
te de pessoas tiver sido contaminado e 
houver uma possibilidade de retorno? 
Há várias questões, que são para daqui 
um, dois ou três meses. A de longo prazo 
tem a ver com a saúde psíquica e mental 
das pessoas depois dessa crise. Primeiro 
é preciso simular e escalonar esse re-
torno. Devemos fazer bairro a bairro? 
Por cadeias de negócio? Com base em 
um selo via aplicativo? Qual empresa 
vai vender esse aplicativo ou qual é a 
criptografia que será usada? Esse dia 
seguinte depende menos de uma ativi-
dade de pesquisa de longo prazo e mais 

de uma pesquisa de aplicação imediata, 
talvez mais para empresas do que para 
o setor acadêmico, mas tem um espaço 
importante de necessidade da socieda-
de. Há outras frentes de pesquisa: como 
evoluiu essa epidemia? Tem países com 
experiências diferentes. Qual é o sistema 
que eles usaram e como estão aprenden-
do com isso? Há um espaço grande para 
a Fundação atuar.

Na atual crise nota-se uma recuperação 
do respeito pelo trabalho e pela opinião 
de quem faz pesquisa. A ciência vai sair 
dessa crise mais fortalecida e próxima 
da sociedade? 
Acho que temos de aproveitar com unhas 
e dentes essa janela de oportunidade que 
nos foi dada. O coronavírus é uma des-
graça sem precedentes, mas a ciência 
certamente subiu na consideração da 
sociedade e é da ciência que estão vindo 
as respostas. Se a droga A ou B funciona 
em um dado momento, não é porque o 
governante X ou Y favorece uma opção. 
É porque há evidência do quanto ela é 
segura e para quais pacientes é insegu-
ra. De um lado, não devemos criar falsas 
esperanças e a expectativa de balas má-
gicas. Temos de aproveitar para cons-
truir, por exemplo, a compreensão da 
matemática. O que é mesmo achatamen-
to da curva? O que é a área sob a curva? 
Existem tantos conceitos fundamentais 
que podemos passar para a sociedade, 
aproveitar e fazer com que as pessoas 
vejam valor. Conheço um bom número 
de pessoas que, quando aprendiam uma 
equação de segundo grau, se queixavam 
de que nunca usariam isso na vida. Pare-
ce que a pessoa ia resolver a vida inteira 
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sobre inovação  
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com uma conta de mais, menos, dividir 
e multiplicar. Logaritmo, então, podia 
jogar fora. Hoje, a atribuição de valor a 
tudo isso pode se materializar. A tal da 
curva exponencial da pandemia envolve 
potência, logaritmos. Temos uma oportu-
nidade única de fazer as pessoas enten-
derem alguns conceitos fundamentais 
de ciência e recuperar um pouco do seu 
prestígio. Isso tudo é importante naquilo 
que o cientista tem para comunicar para a 
sociedade. Quanto mais o cientista se dis-
tanciar da mera autopromoção, inclusive 
da aliança com estratégias políticas A, B 
ou C, e quanto mais os dados, a evidência 
científica, o método científico forem pi-
lares, tanto mais bem-sucedidos seremos 
nessa estratégia de retomada da ciência.

Como vê a crise do financiamento fede-
ral para a ciência? Como as dificuldades 
enfrentadas tanto pelo CNPq quanto 
pela Finep, BNDES e outros impactam 
a FAPESP?
O impacto é enorme, porque afeta a ativi-
dade colaborativa. Se vou fazer um pro-
jeto de pesquisa e posso colaborar com 
um colega de qualquer outra unidade 
da federação, mesmo que seja só pela 
questão geográfica e de deslocamento 
espacial de amostras, tudo fica muito 
mais fácil. A atividade colaborativa era 
e é muito relevante para o sucesso da 
nossa atividade de pesquisa. Para nós é 
uma perda muito grande e, para as pes-
soas que estão nessas outras unidades 
da federação, é uma questão de morte: 
o sistema está desaparecendo progres-
sivamente. A reversão desse panorama é 
uma resposta que depende da economia 
do país e de como se estrutura o investi-
mento em ciência e tecnologia, e nesse 
caso também educação. O investimento 
nessas três áreas é de longo prazo e de-
veria estar separado do teto de gastos.

Você é o primeiro diretor científico que 
não vem das universidades estaduais 
paulistas, mas de uma instituição federal. 
Ser da Unifesp é um motivo de muito 
orgulho. Não é só uma questão pessoal. 
Na universidade, todos se sentem ven-
cedores junto comigo.

O que isso traz para sua visão do sis-
tema paulista de ciência e tecnologia?
Acho que a questão remete à Revolução 
de 32, que teve um impacto profundo no 
estado de São Paulo, com a criação da 

USP, com a criação da instituição que é 
minha alma mater, a Escola Paulista de 
Medicina, em 1933. Tem uma série de 
desdobramentos em maior ou menor 
grau associados com aquele momento e 
a própria criação da FAPESP possivel-
mente também é fruto. Se por um lado o 
estado de São Paulo se integrou de uma 
maneira a poder funcionar quase autono-
mamente, de outro lado os investimentos 
federais feitos aqui acabaram ficando 
em um segundo plano. A Universidade 
Federal de São Carlos [UFSCar], o ITA 
[Instituto Tecnológico de Aeronáutica], 
a Escola Paulista de Medicina, transfor-
mada em Universidade Federal de São 
Paulo, e depois mais tarde a Federal do 
ABC são todas contribuições relevantes 
querendo olhar para o mesmo objetivo 
maior. Temos outras instituições, saindo 
desse lado só público, como Mackenzie, 
PUC, Fundação Getulio Vargas. O poten-
cial de integração entre esses diferentes 
atores é maior do que é hoje explorado. 
A FAPESP tem uma posição privilegiada 
para catalisar a integração entre as insti-
tuições baseadas no estado de São Paulo. 
Por mais eficientes e competentes que 

sejam as universidades estaduais paulis-
tas, a agregação mais ativa dessas outras 
instituições tem um grande potencial.

Uma das preocupações que manifes-
tou em entrevista à Folha de S.Paulo 
foi tornar a FAPESP mais conhecida. 
Como isso pode ser feito?
As pessoas têm que querer olhar para a 
ciência, olhar como uma carreira possí-
vel. Entender o que é a ciência e o que é 
a evidência científica é cada vez mais re-
levante em um mundo em que fake news 
se tornaram tão perturbadoras. Quanto 
mais pessoas forem educadas no sentido 
de terem acesso ao pensamento científi-
co e à capacidade de olhar para o mundo 
e entendê-lo mais próximo da sua reali-
dade, melhor vai ser. Para mim, isso é um 
pilar da FAPESP. Os alunos que entram 
na melhor universidade saem melhores 
alunos por que já o eram quando entra-
ram ou eles saem melhores por que a 
universidade contribuiu para torná-los 
melhores? Isso é difícil de responder. O 
ponto é que a ciência do estado de São 
Paulo vai ser tanto melhor quanto me-
lhor for o conjunto de cientistas exe-
cutando essa ciência. Esse conjunto de 
cientistas terá antecedentes diversos, 
tanto de origem social quanto da pers-
pectiva cultural. Quanto mais diversa for 
a nossa ciência, melhor ela será, quase 
por definição. 

Como vê o lugar das ciências sociais e das 
humanidades no sistema de pesquisa?
A contribuição dessas áreas é central em 
qualquer sociedade e um pilar indisso-
ciável e indispensável de uma agência 
como a FAPESP. O que nos torna huma-
nos passa pelas artes e por como inte-
ragimos em sociedade. Entender como 
isso se dá, as questões éticas, morais, fi-
losóficas do que representa sermos o que 
somos, é crucial. A arte é transcendental, 
assim como vários dos campos associa-
dos classicamente às humanidades. Evi-
dentemente, a pesquisa nesse campo é 
bem mais difícil de ser qualificada. Mas 
há, certamente, modelos e padrões que 
possivelmente já balizam a ação da FA-
PESP nessa área. Por mais que os dias de 
hoje estabeleçam uma agenda cada vez 
mais utilitarista, a pesquisa no campo 
das humanidades e das ciências sociais 
é talvez o melhor exemplo de algo que 
é importante – em contraposição às ur-
gências do dia a dia. n

As pequenas 
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Nova edição da Pintec, do IBGE, 

mostra que a inovação perdeu 

fôlego entre as empresas brasileiras 

no período de 2015 a 2017

Fabrício Marques

fonte de informações sobre inovação na economia 
brasileira. Seus dados são utilizados em estudos 
científicos e trabalhos sobre o setor produtivo, 
além de servir de parâmetro para formulação 
de políticas públicas.

Indicadores relacionados aos recursos apli-
cados em inovação igualmente tiveram recuos. 
O investimento em atividades inovativas foi de 
R$ 67,3 bilhões em 2017 e respondeu por 1,95% 
das receitas líquidas das empresas analisadas, 
ante 2,5% em 2014. Na indústria, esse dispêndio 
caiu de 2,12% das receitas líquidas em 2014 para 
1,65% na pesquisa atual. No setor de serviços, a 
queda foi de 7,81% para 5,79%, enquanto no seg-
mento de eletricidade e gás houve aumento de 
0,57% em 2014 para 0,66% em 2017. 

Também se registrou uma redução no percen-
tual de empresas que receberam algum incentivo 

A Pesquisa de Inovação (Pintec) de 2017, 
divulgada no dia 16 de abril pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), registrou uma queda 

no esforço de inovação das empresas brasileiras, 
motivada em grande medida pela retração na 
economia em meados da década passada. Entre 
2015 e 2017, 33,6% de um universo de 116.962 
empresas brasileiras privadas e públicas pes-
quisadas – vinculadas aos setores industrial, de 
serviços e de eletricidade e gás – fizeram algum 
tipo de inovação em produtos ou processos. Essa 
porcentagem, denominada taxa geral de ino-
vação, ficou 2,4 pontos abaixo da alcançada de 
2012 a 2014, quando atingiu 36% das empresas. 
O patamar também é inferior aos 35,7% obtidos 
entre 2009 e 2011 e aos 38,6% entre 2006 e 2008. 
Realizada a cada três anos, a Pintec é a principal IL
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Inovação perde fôlego
Percentual de empresas que fizeram inovações  
em produtos e/ou processos nas cinco últimas 
edições da Pintec

Produtos e processos
Porcentagem de empresas que 
fizeram inovações, por tipo

2009-2011

2012-2014

2015-2017

40

38

36

34

32

30

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2009-2011 2012-2014 2015-2017 2009-2011 2012-2014 2015-2017

Setores estudados
Taxa de inovação nas categorias de 
empresas analisadas pela Pintec

Taxa geral de inovação (produto e/ou processo)

Redução no apoio público
Percentual das empresas inovadoras que 
utilizaram programas do governo para inovar

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017

Só produto
4,0

17,6

14,1

3,9

17,5

14,6

5,1

14,8

13,7

44,1

36,4
33,9

32,4
32,0

25,6
29,9

12,9

29,2 28,4
2,7 3,5 4,7

36,8

35,6

Produto e processo

Só processo

34,4%

38,6%

35,7%
36,0%

33,6%

Indústria Eletricidade  
e gás

Financiamento para a 
compra de máquinas  
e equipamentos

Serviços 
selecionados

Lei de P&D  
e inovação 
tecnológica

FONTE PINTEC/IBGE
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do governo para inovar, de 39,9% na pesquisa an-
terior para 26,2% na atual. É certo que essa Pintec 
abrangeu um período de crise econômica aguda. 
O Produto Interno Bruto (PIB) do país caiu 3,8% 
em 2015 e 3,6% em 2016, voltando a crescer 1% em 
2017. “As empresas tendem a investir menos em 
pesquisa e desenvolvimento [P&D] em momentos 
de retração econômica, embora devessem fazer o 
contrário para manter a competitividade e poder 
recuperar o terreno perdido”, afirma o engenhei-
ro químico Pedro Wongtschowski, presidente do 
Conselho de Administração da Ultrapar Partici-
pações e líder da Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI) da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). “Lamentavelmente, a conclusão 
é de que a atividade inovadora ainda não faz parte 
da natureza estrutural das empresas brasileiras 
e depende fortemente de fatores conjunturais”, 
afirma Wongtschowski, que também é membro 
do Conselho Superior da FAPESP.

A perda de fôlego se concentrou nas 
inovações de processo, aquelas que 
reduzem os custos e a complexidade 
na produção. A proporção de empre-

sas que inovaram apenas em processos caiu de 
17,5% em 2014 para 14,8% em 2017, enquanto 
as que inovaram apenas em produtos subiu de 
3,9% para 5,1%. Já o percentual das que inova-
ram tanto em produto como em processo caiu 
de 14,6% para 13,7% de uma pesquisa para a 
outra. As inovações de processo costumam ser 
obtidas por meio da aquisição de equipamentos, 
estratégia que perdeu espaço entre 2014 e 2017. 
Segundo a pesquisa, o financiamento à compra 
de máquinas, um importante mecanismo de in-
centivo do governo à inovação, beneficiou 29,9% 
das empresas inovadoras entre 2012 e 2014 e 
apenas 12,9% entre 2015 e 2017. No segmento 
da indústria, o instrumento foi utilizado por 
14,1% das companhias pesquisadas, ante 31,4% 
no triênio anterior. “Vale a pena destacar que o 
BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social] é o grande responsável pelo 
financiamento de máquinas no Brasil e que em 
2017 os financiamentos do banco já haviam se 
reduzido substancialmente, caindo para o nível 
em que estavam em 2005. Mais especificamente, 
os desembolsos do BNDES foram de 30,7% em 
termos reais do que eram em 2014”, explica o 
economista André Tosi Furtado, do Departa-
mento de Política Científica e Tecnológica do 
Instituto de Geociências da Universidade Esta-
dual de Campinas (IG-Unicamp). O economista 
João Carlos Ferraz, pesquisador do Instituto de 
Economia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (IE-UFRJ), aponta uma outra correlação. 
Ele observa que os gastos registrados na Pintec 
com aquisição de máquinas e equipamentos para 

a implementação de produtos ou processos no-
vos ou tecnologicamente aperfeiçoados caíram 
de 0,85% da receita líquida das empresas em 
2014 para 0,51% em 2017, uma redução de 40%. 
“Nesse mesmo período, caiu em quase 30% a 
formação bruta de capital fixo no país, isto é, 
os investimentos que aumentam a capacidade 
produtiva de uma economia.”

Os dispêndios realizados pelas empresas para 
inovar concentram-se em três tipos de atividade: 
aquisição de máquinas e equipamentos, investi-
mentos em atividades internas e em atividades 
externas de P&D. Entre os recursos investidos 
em 2017, R$ 25,6 bilhões destinaram-se a P&D 
internos, R$ 21,2 bilhões para a compra de má-
quinas e R$ 7 bilhões na aquisição externa de 
P&D. No setor industrial, o peso da aquisição 
de máquinas diminuiu tanto que, pela primeira 
vez na série histórica da pesquisa, esse item caiu 
para a segunda posição, sendo superado pelos 
gastos com P&D internos. “Isso pode ser um in-
dicador de uma trajetória de piora na disposição 
e capacidade inovadora das empresas nos anos 
subsequentes”, diz Ferraz.

Houve uma queda expressiva do número de 
pessoas ocupadas nas atividades internas de P&D 
nas empresas. Em 2014, contavam-se 52.905 pes-
quisadores e 20.560 técnicos trabalhando nas 
empresas industriais, de serviços e de eletrici-
dade e gás, enquanto em 2017 o contingente caiu 
para 41.036 pesquisadores e 17.396 técnicos. “É 
um indicador impressionante e a redução foi 
mais expressiva na indústria de transformação”, 
observa André Furtado. “Na indústria automobi-
lística, por exemplo, o pessoal ocupado em P&D 
caiu à metade. Isso é um reflexo de um forte mo-
vimento de desindustrialização.”

Ao analisar os dados setoriais da Pintec, Fur-
tado constatou movimentos curiosos. “Quando 
se olha a intensidade de P&D das indústrias, dá 
para observar que a queda foi menos expressiva 
em setores mais ligados à exportação, como o 
agronegócio, a indústria extrativa e a de alimen-
tos. Já na indústria eletrônica e de equipamentos 
elétricos e de máquinas, a redução do investi-
mento em P&D foi muito forte, assim como o seg-
mento de petróleo, impactado pela redução dos 
investimentos da Petrobras”, diz. Setores como 
a indústria aeronáutica e a de outros equipamen-
tos de transporte tiveram desempenho melhor. 
“Não tenho dúvidas de que isso está relacionado 
a uma política de encomendas tecnológicas do 
governo”, afirma, referindo-se, por exemplo, ao 
desenvolvimento pela Embraer do avião cargueiro 
KC-390 para a Força Aérea Brasileira. Segundo 
o economista, há evidências de que o governo 
tentou compensar a redução de investimentos 
em inovação com políticas localizadas, ainda que 
tenha faltado crédito para a compra de máquinas.



PESQUISA FAPESP 291 z  61

Ferraz, da UFRJ, destaca um dado intrigante 
na Pintec: a relativa estabilidade dos gastos das 
empresas em atividades internas de P&D, que 
evidenciam o esforço mais criativo das empresas 
em inovação. Em 2017, esses dispêndios atingiram 
0,74% da receita líquida das empresas, pouco 
abaixo do 0,77% obtido na pesquisa de 2014. “Esse 
patamar é baixo, mas vem se mantendo há pelo 
menos 20 anos, independentemente dos ciclos 
da economia, o que demonstra uma resistência – 
tanto para queda quanto para crescimento – muito 
arraigada das empresas, sobretudo as do segmen-
to industrial”, diz. Segundo ele, essa resiliência 
impõe desafios para a formulação de políticas, 
que não têm sido capazes de romper tal rigidez. 

A perda de fôlego na inovação era uma conse-
quência já esperada da retração econômica, mas foi 

acentuada por fatores adicionais, diz a economista 
Fernanda de Negri, coordenadora do Centro de 
Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Um deles foi a redução drástica dos investimentos 
em P&D da Petrobras. “A Petrobras era responsá-
vel, sozinha, por 10% dos investimentos nacionais 
em P&D em 2014, mas cortou esses investimentos 
quase à metade entre 2014 e 2017”, afirma. Outro 
agravante foi o enxugamento de políticas públi-
cas que garantiam financiamento à inovação. Se-
gundo nota técnica sobre os resultados da Pintec 
divulgada pelo Ipea, o crédito desembolsado para 
inovação pela Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) e pelo BNDES caiu de R$ 8 bilhões em 
2014 para R$ 4,3 bilhões em 2017. “Já a subvenção 
a projetos de inovação, um dos principais instru-
mentos de fomento à inovação da Finep e o mais 
adequado para inovações de maior risco, virtual-
mente desapareceu em 2017”, diz Negri. Uma ex-
ceção foi a chamada Lei do Bem, que beneficiou 
4,7% das empresas, ante 3,5% no triênio anterior. 
“Mas mesmo a Lei do Bem foi menos utilizada do 
que poderia, porque nesse período houve grandes 
incertezas sobre se continuaria a existir ou não.” 

Na Pintec de 2014, observa Negri, já havia um 
viés de recuo, mas os números gerais foram com-
pensados pelo bom desempenho do segmento de 
telecomunicações. “Constatamos, na época, que os 
investimentos feitos pelas teles foram impulsio-
nados pela organização de grandes eventos como 
a Copa do Mundo”, explica. Esse fenômeno não 
se repetiu entre 2015 e 2017, mas isso poderia ter 
sido diferente, na avaliação da economista. “Se a 
regulamentação das redes 5G não tivesse atrasado, 
os investimentos em inovação para implantar as 
novas tecnologias teriam sido maiores no período.”

Pedro Wongtschowski chama a atenção para 
a fragilidade das pequenas e médias empresas 
inovadoras no país revelada na Pintec. Segundo 
ele, há investimentos em dois tipos de empre-
sas, aquelas de grande porte, com muitos fun-
cionários, que concentram a maior parte dos 
dispêndios em inovação, e as startups de base 
tecnológica, que em muitos casos não são anali-
sadas na pesquisa do IBGE por estarem abaixo 
do limite mínimo de 10 funcionários. “O grande 
gap está nas pequenas e médias empresas”, diz 
Wongtschowski. “Elas têm mais dificuldade de 
acesso a mecanismos de financiamento, porque 
esses financiamentos exigem regularidade fiscal 
e garantias que, frequentemente, elas não têm a 
oferecer.” Ele menciona a importância de criar 
novos instrumentos para financiar a pesquisa em 
inovação em companhias desse porte, a exemplo 
do que faz a FAPESP com seu programa Pesqui-
sa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe). “No 
cenário atual, o modelo do programa da FAPESP 
ganha mais relevância”, afirma. n

A composição dos gastos
com inovação
Empresas inovadoras compraram menos máquinas no período de 
2015 a 2017 e, com isso, aumentou o peso das atividades internas 
de P&D nos gastos com atividades inovativas

FONTE PINTEC/IBGE2009-2011 2012-2014 2015-2017

42,4
41,1

38,1

30,8

30,3

P&D internos

Máquinas e equipamentos

P&D externos

Introdução das inovações 
tecnológicas no mercado

Projeto industrial e outras 
preparações técnicas

Aquisição de outros 
conhecimentos externos
Treinamento

Software

31,5

6,6

10,9
10,4

6,3 5,5

7,6

4,8
5,2

4,7
4,1

3,4 3,9
3,7

2,6
2,7

1,3
1,0 1,1
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Disciplina que busca reconstituir as histórias 

das espécies está, ela própria, em mutação,  

de acordo com biólogo da UFRJ

O 
biólogo Carlos Guerra Schrago, do Departamento de Gené-
tica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), faz 
extensas análises de dados no computador, usa estatística 
e sequências genéticas. Assentado na teoria evolutiva, seu 

trabalho ajuda a entender aspectos da realidade, como os caminhos 
da disseminação de uma doença (a epidemia de zika a partir de 2015) 
e a diversificação de mamíferos, especialmente roedores e primatas.

A variedade de objetos de estudo é reveladora de como a mesma 
teoria pode ser aplicada a todos os organismos, com uma diferença im-
portante: com uma vida efêmera enquanto indivíduos, microrganismos 
são capazes de perpetuar-se por meio de uma rápida multiplicação. 
Aos olhos de um evolucionista, reconstituir a trilha de modificações 
genéticas resultante dessa replicação se transforma praticamente em 
um filme que relata sua história. 

Graduado em biologia na UFRJ com especialização em bioinformá-
tica no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em 
Petrópolis, Guerra concluiu seu doutorado na UFRJ em 2004 e, entre 
2018 e 2019, fez estágio de pós-doutorado na Universidade Harvard, 
nos Estados Unidos. Na entrevista a seguir, concedida por videocon-
ferência, ele fala de mudanças pelas quais a teoria evolutiva vem pas-
sando e de como reage quando estudantes contestam a disciplina. Para 
ele, os pesquisadores caem em uma armadilha quando reagem como 
se houvesse um embate entre religião e ciência. 

ENTREVISTA CARLOS GUERRA SCHRAGO y

Maria Guimarães e Fabrício Marques
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 Seu campo de estudo é a evolução vi-
ral. Como você vê a pandemia do novo 
coronavírus?
Ainda não analisei o material bruto do co-
ronavírus, mas chamou a minha atenção 
que talvez tenha sido a primeira vez que 
a biologia evolutiva lidou com um pro-
blema prático novo, que é avaliar se uma 
sequência, seja um genoma de vírus ou de 
bactéria, foi manipulada em laboratório ou 
não. O trabalho que mostrou que o vírus 
Sars-CoV-2 não passou por manipulação, 
publicado em março na revista Nature 
Medicine, foi assinado por um grupo de 
virologistas moleculares que trabalham 
com evolução e teve uma repercussão con-
siderável. É inclusive um problema geo-
político, porque saber se uma sequência 
teve ou não origem natural implica avaliar 
se foi objeto de bioterrorismo. 

Esse tipo de trabalho também permite 
analisar a evolução molecular do vírus 
para traçar como ele está circulando e 
tentar fazer previsões...
Certamente para a vigilância epidemio-
lógica de qualquer país é relevante saber 
o ritmo, a taxa de crescimento e de ex-
pansão das infecções e tentar traçar de 
onde esses vírus e sequências vieram. 
Mas o trabalho feito até agora carece de 
uma amostragem de sequências maior. 

Em companhia de Charles Darwin no Museu de História Natural de Londres, em 2018
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É difícil fazer inferências sobre a dinâ-
mica espacial e temporal de uma epide-
mia quando a amostragem é incompleta. 
Em relação ao Sars-CoV-2 circulante no 
Brasil, mostrou-se que são sequências de 
vírus originadas da Europa e EUA, mas 
o esforço de obter amostras não foi ho-
mogêneo em todos os países. 

Seu laboratório trabalha com zika. Qual 
o alvo dos estudos?
Nossos questionamentos são teóricos 
e relacionados à epidemia de zika, e o 
que se aplica à zika vale para qualquer 
epidemia. As metodologias de bioinfor-
mática ou de evolução molecular são 
as mesmas. Nosso interesse era saber 
como se comportam parâmetros rele-
vantes para quem trabalha com saúde 
pública, como a idade da epidemia, de 
onde ela veio, sua taxa de crescimento. 
Há uma quantidade enorme de pressu-
postos teóricos que queríamos avaliar e 
isso requer simulações computacionais 
bastante realistas. Nosso trabalho tem si-
do desenhar simuladores de crescimen-
to e de dinâmica da epidemia, tentando 
aproximá-los da realidade do vírus no 
espaço e no tempo. Isso para avaliar a 
robustez de métodos tradicionalmente 
usados, por exemplo, para a reconstrução 
da história evolutiva do vírus ou cálculos 
da dinâmica espacial. Concluímos que 
alguns desses métodos têm problemas. 
Obtivemos valores mais precisos quan-
do usamos as mudanças silenciosas no 
genoma, ou seja, mudanças no nível do 
DNA que não são passadas para o que é 
aparente, o fenótipo. As mudanças não 
silenciosas, aquelas que acarretam mu-
dança de fato em alguma proteína que 
afeta um fenótipo, estão submetidas a re-
gimes de seleção e são mais suscetíveis.

O trabalho envolve estatística e bioin-
formática. É possível explicar para um 
leigo como isso funciona?
Em publicações de divulgação científica 
ou mesmo em filmes de ficção científica, 
sempre aparecem sequências de DNA 
com aquelas letrinhas: A, C, T e G. São 
as bases nitrogenadas que se combinam 
para formar o DNA. Um dos desafios de 
quem trabalha com evolução molecular e 
genética é olhar essas letras, com diver-
sas combinações e possibilidades, e ten-
tar desvendar a história por trás delas. É 
como chegar na sua casa, olhar os cômo-
dos e tentar descobrir o que aconteceu 

do DNA só foi desvendada nos anos 1950. 
Até o aparecimento da disciplina, não se 
tinha ideia de como os genomas evoluíam. 
Com ela, o tema se tornou objeto de pes-
quisa e, utilizando dados moleculares, 
tornou-se possível reconstruir relações 
evolutivas entre várias espécies e ampliar 
o conhecimento sobre a árvore da vida, 
presente nos livros técnicos de ecologia, 
zoologia, botânica ou qualquer área da 
biologia. Temos hoje uma biologia bas-
tante unificada pelo discurso evolutivo. 

Quando se fala de evolução e seleção 
natural, as pessoas costumam pensar 
em animais ou plantas. Você estuda 
evolução molecular de vírus. O objeto 
de estudo faz diferença?
Faz diferença porque, no caso dos vírus, 
a taxa de evolução é muito acelerada e 
é possível enxergar o processo evoluti-
vo com mais detalhes. Nos grandes ma-
míferos, é possível enxergar fotografias 
espalhadas por milhões de anos e fazer 
inferências sobre o que aconteceu entre 
uma imagem e outra. No caso dos vírus 
o espaçamento é menor, mas há algumas 
complexidades também. O pesquisador 
precisa estar atento e escolher ferra-
mentas apropriadas para não fazer uma 
análise enviesada, pois há metodologias 
para enxergar quadros muito afastados 
no tempo e outras para quadros muito 
próximos. 

Os vírus usam as células do hospedeiro 
para se multiplicar e deixam partes de 
seu material genético inseridos no ge-
noma dos animais. Como os vírus se en-
trelaçam em nossa história evolutiva? 
O que temos até agora são estudos de 
caso, alguns deles interessantíssimos, 
mostrando que o papel desses seres é 
muito mais complexo do que se imagina-
va. Não há como ponderar se ao longo da 
história dos mamíferos ou de qualquer 
outro grupo a contribuição dos vírus te-
nha sido mais positiva ou mais negativa. 
Tendemos a achar que é negativa, pois 
eles são parasitas celulares que utilizam 
a maquinaria da célula para se replicar e 
depois a célula morre. Mas nem sempre 
isso é verdade, e eles podem trazer novi-
dades evolutivas. Isso era inimaginável 
até algum tempo atrás.

Quanto tempo?
Essas ideias começaram a aparecer por 
volta dos anos 1990. Depois do entendi-

Talvez a  
seleção natural 
não seja a única 
explicação,  
mas ainda é a 
melhor que temos 
para entender  
a complexidade  
dos seres vivos

enquanto você estava ausente. Às vezes, 
é simples. Se você tem um cachorro e 
encontra tudo rasgado na sala, conclui: 
foi o cachorro. Mas em muitos casos re-
quer a aplicação de modelos avançados. 
É algo comum do pensamento humano 
fazer inferências históricas. Entretanto, 
em biologia evolutiva é preciso estar res-
paldado por algo mais quantitativo. Na 
busca por uma comunicação objetiva, 
recorremos a inferências estatísticas que 
permitem quantificar mudanças na natu-
reza. Nessa história, tratamos de tudo, de 
tempo, de quem é parente de quem, de 
onde veio, como chegou até aqui. Essas 
perguntas podem ser aplicadas a vírus, 
plantas, animais. 

Como tem sido a evolução dessa meto-
dologia? Como ela contribui para avan-
çar o conhecimento?
A disciplina evolução molecular e filoge-
nética surgiu na década de 1960, embora 
os conceitos com que trabalhamos sejam 
mais antigos – de uma história evolutiva 
compartilhada, de como a diversidade 
genética responde a regimes de seleção. 
Mas eles careciam de métodos mais al-
gorítmicos para serem estudados e só 
foi possível chegar a esse patamar com 
o crescimento da utilização de computa-
dores nas ciências naturais. Isso também 
dependeu do conhecimento sobre as se-
quências de nucleotídeos – e a estrutura 
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mento da natureza química do material 
genético, em 1953, criou-se um conceito 
de indivíduo muito associado a um úni-
co genoma. Entendia-se que, nas células 
de uma pessoa, o genoma poderia ter 
pequenas modificações criadas durante 
o processo de divisão celular. Assim, o 
genoma de uma célula do fígado pode-
ria ser um pouco diferente do genoma 
de uma célula do pulmão. Mas ninguém 
admitiria que outros genomas presen-
tes no organismo, originados de seres 
tão diferentes quanto bactérias e vírus, 
poderiam alterar fenótipos e chegar ao 
ponto de influenciar o comportamento 
de uma pessoa, como ansiedade e de-
pressão. Chegamos a uma pergunta: afi-
nal de contas, o que é um indivíduo? É 
apenas o seu genoma ou é o seu genoma 
e toda essa comunidade de genomas que 
está presente nesses microrganismos, 
incluindo os vírus? 

Qual será a resposta, na sua avaliação?
O desenvolvimento das técnicas de se-
quenciamento permite uma análise mui-
to mais detalhada do problema e acho 
que vamos nos surpreender nos pró-
ximos anos. É um desafio considerável 
inclusive para a bioinformática. A com-
plexidade da informação é gigantesca, 
porque a variação não é apenas entre 
pessoas, mas também de uma mesma 
pessoa ao longo de sua vida. É impossí-
vel dar sentido a isso sem o auxílio de 
computadores. Minha impressão é de 
que, nos próximos anos, os cursos de 
biologia terão obrigatoriamente con-
teúdos de programação de computador 
para seus estudantes. 

Como essa contribuição da microbio-
logia influencia o conhecimento sobre 
a teoria da evolução? 
O impacto está em andamento. A com-
plexidade do genoma e de sua interação 
com os genomas de todos esses micror-
ganismos não foi assimilada. Existe uma 
parcela de pesquisadores que considera 
a seleção natural a única explicação para 
a organização surpreendente que vemos 
nos seres vivos, enquanto outros acham 
que fenômenos além da seleção natural 
podem contribuir e defendem que a bio-
logia evolutiva deveria ser reformulada 
para incorporar essas novidades, aban-
donando a concepção clássica que vem 
dos anos 1920. Talvez a seleção natural 
não seja a única explicação, mas ainda é a 

melhor que temos para entender a com-
plexidade impressionante dos seres vivos.

Ainda se discute se os vírus são ou não 
vivos?
A pandemia do coronavírus mostrou que 
uma molécula de RNA consegue parar o 
mundo. Dentro das células, essas molé-
culas levam a uma rede hierárquica de 
reações em cadeia. Acaba sendo irrele-
vante perguntar se o vírus é vivo ou não. 
Esse debate quase virou uma disputa 
futebolística.

Estamos em um momento no qual se 
tornou frequente negar a evolução. Co-
mo você vive isso na docência?
É um problema real. Com frequência alu-
nos fazem questionamentos de conteú-
do religioso, mas raramente é um ques-
tionamento filosófico. O que chega em 
sala de aula é essa interpretação literal, 
simplista, em que o estudante argumen-
ta: “Ah, não é isso que o capítulo tal do 
livro tal, do Gênesis, diz”. Acho que is-
so é bom tema de análise para os soció-
logos. Devemos nos perguntar por que 
isso está aparecendo agora, pois é algo 
que eu não via 10 anos atrás. É preciso 
contextualizar o problema. Não se trata 
de uma disputa entre ciência e religião.

Por que não?
Muitos pesquisadores caem na armadilha 
e transformam algo que é local e especí-
fico em um problema filosófico que não 

tem solução. Na verdade, estamos lidan-
do com algo muito menos sofisticado. O 
estudante nunca vem com um discurso 
teológico avançado. Tenho a impressão 
de que alguns estudantes entram na aula 
de evolução achando que é uma discipli-
na para ensinar ateísmo. Então, é natu-
ral que atuem de maneira hostil, porque 
cresceram em um ambiente familiar reli-
gioso e seu entendimento de moral está 
associado a princípios religiosos. 

Como lidar com isso?
Combatendo a percepção de que o dis-
curso científico é pregação ateísta. O pro-
fessor precisa contextualizar quais são os 
limites e os agentes do discurso científi-
co. Para o estudante tem que estar claro 
que o discurso científico é limitado pelo 
naturalismo metodológico a agentes que 
devem ter relação mecânica de causa e 
efeito. Qualquer tipo de agente não na-
tural é incompatível com o universo que 
caracteriza o discurso científico. Uma 
vez eu tive de explicar: “Isto aqui é aula 
de biologia evolutiva, não de apologética 
ateísta. Eu não sou apologista de matérias 
do divino, sou biólogo”. Com isso, o aluno 
fica mais tranquilo e entende que, a partir 
daqui, fazer qualquer tipo de pulo meta-
físico é complicado. E isso inclui a aceita-
ção ou rejeição de interpretações metafí-
sicas do naturalismo. Quando alguém diz 
que hipóteses pseudocientíficas como a 
do “design inteligente” deveriam entrar 
nos livros de biologia evolutiva, deve-se 
indagar o seguinte: o que se propõe está 
envolto em naturalismo metodológico? 
Os agentes que estão atuando têm rela-
ção mecânica de causa e efeito? Não têm. 
Então, ótimo, pode-se fazer o que quiser 
com isso, mas no livro de evolução não 
entra. Criar essa proteção para o discurso 
científico evita o problema, mas também 
tem uma consequência que desagrada a 
alguns cientistas. 

Qual?
A consequência de apresentar o discur so 
da ciência como apenas um dos discur-
sos possíveis do intelecto humano. Para 
o cientista, é muito complicado disso-
ciar a relação de igualdade entre ciência 
e conhecimento. Quando se afirma que 
existem outras formas de conhecimento 
fora da proteção do naturalismo meto-
dológico, o cientista tem dificuldade em 
compreender. Para ele, o mundo só é cog-
noscível pelo naturalismo metodológico. n

O discurso 
científico é 
limitado pelo 
naturalismo 
metodológico  
a agentes que 
devem ter relação 
mecânica de 
causa e efeito
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Experimento sugere  

que pequenos incêndios  

controlados aumentam  

o número de espécies  

de plantas no Cerrado  

sem diminuir o de animais

Marcos Pivetta

CIÊNCIA AMBIENTE y

FOGO E BIO DIVERSIDADE
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FOGO E BIO DIVERSIDADE

E
ntre 2015 e 2017, sempre no meio do in-
verno, um grupo de ecólogos e biólogos 
partia pouco antes do auge da estação 
seca para a Estação Ecológica de Santa 

Bárbara, uma área do interior paulista de 2.715 
hectares preservados de Cerrado, formação tí-
pica do Brasil Central similar à savana africa-
na. Sua missão era incomum: iniciar pequenos 
incêndios controlados em glebas dessa unidade 
de conservação e registrar seu impacto sobre 
a biodiversidade local de plantas e animais. O 
trabalho foi motivado por estudo anterior, feito 
no mesmo local, que havia indicado perdas de 
diversidade devido à supressão do fogo por três 
décadas e tendência ao desaparecimento das 
fisionomias abertas do Cerrado (campos) e de 
sua fauna peculiar. Os principais resultados do 
experimento de queima foram publicados em 19 
de fevereiro em um artigo na revista científica 
Frontiers in Forests and Global Change.  

As conclusões do estudo sugerem que as quei-
madas são benéficas para a flora, cujas plantas 
rebrotam rapidamente depois da passagem do 
fogo. Entre os grupos vegetais em que os incên-
dios produziram mais efeitos positivos foi regis-

trado até um discreto aumento da biodiversidade. 
Antes das queimadas, os pesquisadores contabi-
lizaram 38 espécies de gramíneas (capins) e 68 
de ervas. Depois, esses números subiram para 44 
e 74, respectivamente. O dado indica que o fogo 
abre caminho para que novas espécies vegetais 
desses dois grupos se instalem no Cerrado. Tam-
bém foram analisados mais três grupos vegetais, 
os subarbustos, os arbustos e as árvores, nos quais 
os benefícios dos incêndios foram menos pro-
nunciados. Para a fauna, o efeito das queimadas 
foi praticamente neutro, como se nada tivesse 
ocorrido. Na maioria dos grupos de animais, não 
foi registrada redução significativa no número de 
espécies nem no tamanho de suas populações nas 
áreas estudadas. 

Nesse cenário de manutenção da fauna, os sapos 
foram uma exceção. Houve uma pequena redução 
na quantidade de espécies e na abundância de suas 
populações em áreas abertas de Cerrado depois 
dos incêndios. Antes do fogo, havia 13 espécies; 
depois, 9. No entanto, estudos posteriores, ainda 
em andamento, indicam que esse resultado teria 
sido atípico. Segundo os pesquisadores, os even-
tuais efeitos negativos do fogo sobre os anfíbios M
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tendem a ser revertidos com o tempo. Nos demais 
grupos analisados (formigas, lagartos, aves e pe-
quenos mamíferos) não houve alterações signifi-
cativas. “Em linhas gerais, podemos dizer que as 
queimadas fazem bem para as plantas do Cerrado 
e  não têm um efeito negativo importante sobre os 
animais, que, evolutivamente, estão adaptados a 
um ambiente com fogo esporádico”, resume a en-
genheira florestal Giselda Durigan, do Laboratório 
de Ecologia e Hidrologia do Instituto Florestal do 
Estado de São Paulo, que coordenou o estudo. O 
número total de espécies vegetais e animais en-
contrados antes e depois das queimadas foi muito 
parecido, respectivamente 435 e 423 (ver quadro 
na página ao lado). 

O emprego do fogo com o objetivo de 
manter a biodiversidade nesse bioma 
não é uma prática consensual entre 
os biólogos. “Presenciei incêndios 

naturais diversas vezes em áreas do Cerrado e 
vi bandos de aves carcará comendo carcaças de 
animais mortos pelas chamas ou pela intoxicação 
causada pela fumaça”, pondera o zoólogo Célio 
Haddad, do campus de Rio Claro da Universida-
de Estadual Paulista (Unesp). “Apenas o ato de 
observar o comportamento de animais silvestres 
em campo pode causar estresse e transtornos às 
espécies. Imagine o impacto de incinerar, mesmo 
que de forma controlada, o hábitat deles?” Para 
Haddad, as unidades de preservação no Cerrado 
deveriam deixar a vegetação crescer de forma 
natural, sem a interferência de queimadas pro-
vocadas pelo homem. “A biodiversidade atual 
desse bioma já foi totalmente modificada pela 
ação humana”, afirma o zoólogo.

Os autores do estudo em Santa Bárbara dis-
cordam das críticas. Afirmam que a supressão 
do fogo em unidades de conservação do Cerrado 
leva ao adensamento da vegetação, que provoca 
a extinção de muitas espécies e a ocorrência de 
incêndios maiores, esses, sim, danosos. “É preciso 
que o fogo elimine periodicamente da população 
alguns indivíduos mal adaptados, para que sejam 
mantidos os caracteres que tornam uma espécie 
adaptada ao fogo”, diz Durigan.

Diferentemente da Amazônia, bioma com cli-
ma bem mais úmido e vegetação mais densa do 

tipo florestal, o Cerrado é um ecossistema que 
se forma em áreas sujeitas a uma estação seca 
prolongada e apresenta vegetação predominan-
temente baixa, com gramíneas, ervas e arbustos 
adaptados ao fogo. Até existem formações um 
pouco mais fechadas, com mais árvores, que são 
típicas de zonas de transição entre o Cerrado e 
florestas vizinhas, como o chamado cerradão. 
Na Estação Ecológica de Santa Bárbara, chove 
anualmente entre 1.100 e 1.300 milímetros. Três 
quartos dessa pluviosidade se concentram entre 
outubro e maio. “Devido às chuvas mais frequen-
tes, não há incêndios naturais na Amazônia. Os 
que ocorrem são sempre causados pelo homem”, 
explica Durigan. “No Cerrado, mais seco, o fogo 
esporádico sempre fez parte do ecossistema.” 

Os pequenos incêndios controlados foram pro-
vocados uma única vez por ano em três glebas 
da unidade de conservação que, antes do expe-
rimento, tinham permanecido por três décadas 
sem terem sido alvo de queimadas. Em média, as 
queimadas duravam cerca de duas horas. Cada 
gleba tinha fragmentos menores que represen-
tavam os principais tipos de formação vegetal 
associada ao Cerrado: o campo cerrado, prati-
camente formado apenas por gramíneas, ervas 
e subarbustos, pontuados por árvores esparsas; 
o cerrado mais típico ou sensu stricto, composto 
de árvores baixas, de troncos finos e retorcidos, 
em meio a um tapete de gramíneas; e o cerradão, 
que se assemelha a uma floresta.  

O processo de queima da vegetação ocorria sem-
pre por volta das 10h desde que determinadas con-
dições meteorológicas de segurança fossem obede-
cidas, como temperatura abaixo de 25 graus Celsius, 
umidade relativa do ar entre 45% e 80% e velocida-
de do vento menor do que 5 quilômetros por hora. 
Em 2015, a área queimada atingiu pouco mais de 
35 hectares, cerca de metade do que foi incendiado 
em 2016 e 2017. “Não conseguimos iniciar o fogo 
nos fragmentos de cerradão, mais densos e menos 
inflamáveis do que as áreas abertas de campos”, 
comenta o ecólogo Márcio Martins, do Instituto 
de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-
-USP), coautor do estudo. Os dados do trabalho 
não incluem, portanto, os efeitos das queimadas 
nas plantas e animais do cerradão. 

Nesse tipo de estudo comparativo, o ideal é re-
gistrar quais plantas e animais estavam presentes 
em um mesmo fragmento do bioma antes e depois 
de sua vegetação ter sido queimada. Essa aborda-
gem foi adotada para as análises que envolveram 
todas as espécies vegetais e as formigas. Para os 
demais grupos de animais (aves, pequenos mamí-
feros, sapos e lagartos), os pesquisadores compa-
raram a biodiversidade e o número de indivíduos 
de cada espécie em outros fragmentos de campo 
cerrado e de cerrado sensu stricto que foram quei-
mados e em trechos adjacentes não incendiados, 

Buracos feitos  
no solo por tatus  
são usados  
pelos pequenos  
animais para  
escapar do fogo
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também dentro das glebas estudadas, que tinham 
exatamente o mesmo tipo de formação vegetal. 

Mas o fogo realmente não mata os bichos? Essa 
era a pergunta que todos os participantes do ex-
perimento tinham de responder quando mencio-
navam o trabalho de campo a leigos ou mesmo a 
colegas acadêmicos. “Se os animais não se escon-
derem, sim. Encontramos algumas poucas bara-
tas, gafanhotos e até cobras mortas. Mas a taxa de 
mortalidade é muito pequena, quando comparada 
com a quantidade de animais que vivem na área. 
Na prática, é como se o fogo não tivesse nenhum 
efeito sobre os animais”, comenta Martins, que 
analisou o impacto das queimadas nas populações 
de sapos e lagartos. A fauna de pequeno porte 
evita o contato direto com o calor das labaredas 
buscando proteção em tocas e buracos feitos por 
ratos, tatus e formigas. Esses esconderijos naturais 
para a fauna são muito comuns, sobretudo no solo 
arenoso das áreas da estação ecológica tomadas 
pela vegetação campestre, aberta. “Não é que as 
formigas abandonam a área queimada e, depois 
que o fogo acaba, retornam a ela”, explica o biólogo 
Heraldo Vasconcelos, da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), que estudou a biodiversidade 
desse grupo animal na estação ecológica. “Elas se 
entocam, ficam na área, e esperam o fogo passar.”

Segundo o estudo, esse parece ser o padrão de 
reação ao fogo exibido pela maior parte dos gru-
pos animais estudados, inclusive dos pequenos 
mamíferos, que contabilizaram nove espécies de 
roedores, marsupiais e tatus nas parcelas estu-
dadas da estação ecológica. Mamíferos de maior 
porte, como o veado-catingueiro e o tamanduá-
-bandeira, vivem em trechos de Cerrado mais ex-
tensos do que os analisados no estudo. Por isso, o 
impacto do fogo sobre esses animais não fez parte 
das análises. “Os mamíferos que estudamos pesa-
vam entre 5 e 50 gramas”, explica a zoóloga Ana 
Paula Carmignotto, da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), outra autora do trabalho. 

Os críticos dos incêndios controlados temem 
que as queimadas possam sair de controle e pro-
vocar estragos indesejados para a fauna e a flora 
do bioma. “Se bem conduzido, o manejo do fogo é 
benéfico para as espécies das formações abertas. 
Hoje ainda é difícil convencer os administradores 
de parques e reservas no Cerrado da importância 
dessa prática”, afirma Carmignotto. O Parque Na-
cional das Emas, em Goiás, e a Estação Ecológica 
Serra Geral do Tocantins, entre o Tocantins e a 
Bahia, são algumas das unidades de conservação 
em áreas de Cerrado que passaram a adotar com 
regularidade essa prática de manejo. n

Biodiversidade mantida
Número de espécies encontradas em áreas 
queimadas de forma controlada e não queimadas 
da Estação Ecológica de Santa Bárbara

Gramíneas 

Ervas

Subarbustos

Arbustos

Árvores

Formigas

Sapos

Lagartos

Aves

Mamíferos

TOTAL

435
423
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n Não queimada     n Queimada

Lagarto Ameiva 
ameiva e sapo 
Dendropsophus jimi, 
duas espécies 
encontradas na 
estação ecológica

Artigo científico
DURIGAN, G. et al. No net loss of species diversity after prescribed 
fires in the Brazilian savanna. Frontiers in Forests and Global Change. 
19 fev. 2020.
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LÁCTEA
Regiões do espaço com 

menos gás e poeira 

permitem observar estrelas 

do outro lado da galáxia

Ricardo Zorzetto

Grupo internacional  
de astrônomos 
observou diretamente 
estrelas do braço 
Carina-Sagitário, 
localizado na parte 
superior esquerda 
desta representação 
artística da Via Láctea
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A 
Via Láctea, a galáxia na qual se 
encontram o Sol e seus planetas, 
é um gigantesco aglomerado de 
gás, poeira e algo entre 100 bi-
lhões e 400 bilhões de estrelas, 

unidos pela gravidade. Os astrônomos 
a descrevem como uma galáxia espiral, 
com uma região central mais volumosa 
– o bojo, em forma de bola de futebol 
americano – da qual emergem braços 
curvos, longas faixas de estrelas, orbitan-
do o centro galáctico. Os próprios astrô-
nomos, no entanto, têm dúvidas sobre a 
estrutura da Via Láctea. O gás e a poeira 
acumulados em seu interior dificultam 
ver os componentes mais próximos do 
centro ou situados além dele (ver ilustra-
ção ao lado). Não se sabe, por exemplo, 
se no bojo há mesmo um adensamento 
de estrelas com o aspecto de uma barra, 
comum em galáxias espirais, nem se, no 
caso da Via Láctea, essa barra é dupla e 
assume os contornos de um X. Também 
se debate há algum tempo se as estre-
las do disco, a região delgada ao redor 
do bojo, estariam agrupadas em dois ou 
quatro braços principais.

Algumas dessas questões, importantes 
para conhecer como a galáxia se formou 
e pode evoluir, devem começar a ser res-
pondidas nos próximos anos graças à 
descoberta recente de algumas raras e 
diminutas regiões do céu na direção do 
disco galáctico com baixa concentração 
de gás e poeira. Conhecidas como janelas 
de baixa extinção, essas regiões absor-
vem pouca luz das estrelas que ocultam 
e deixam a maior parte de sua luminosi-
dade chegar à Terra. São como as áreas 
limpas de um vidro muito sujo e estão 
permitindo aos telescópios captar a luz 
emitida por estrelas do outro lado da 
galáxia. Em um artigo publicado on-line 
em fevereiro na revista Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society, o as-
trônomo brasileiro Roberto Kalbusch 
Saito, da Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC), descreve o que ob-
servou ao olhar através de uma janela 
de baixa extinção especial, a WIN1733-
3349, situada em direção ao centro da 
Via Láctea.

Apelidada de janela de Oscar, ela foi 
identificada em 2018 pelo astrônomo 
chileno Oscar González, pesquisador do 
Centro de Tecnologia de Astronomia, em 
Edimburgo, na Escócia. González é um 
dos colaboradores de Saito no projeto 
Vista Variables in the Via Lactea (VVV), 

que utilizou um telescópio no Chile pa-
ra mapear quase 1 bilhão de estrelas na 
região central da galáxia. A janela des-
coberta pelo astrônomo chileno ocupa 
uma área relativamente modesta no céu, 
equivalente à de uma lua cheia, assim 
como algumas das quase 10 janelas co-
nhecidas. A de Oscar, porém, tem uma 
importância singular para os astrôno-
mos por ser a mais próxima do centro 
galáctico e situar-se no mesmo plano que 
o disco. “Se houvesse condições de ob-
servação perfeitas, essa posição nos per-
mitiria ver toda a parte do disco situada 
além do centro da galáxia”, afirma Saito.

Ainda não se enxergou tão longe, mas 
aparentemente já se conseguiu ver o que 
há do lado de lá. Em um mapeamento de 
estrelas feito pelo VVV, Saito procurou 
aquelas localizadas no rumo da janela 
de Oscar. Ele identificou três grupos de 
gigantes vermelhas, estrelas de brilho 
bem conhecido usadas no cálculo de dis-
tâncias na galáxia. O primeiro e mais 
próximo estava a 24,5 mil anos-luz do 
Sistema Solar, na parte em que o disco 
se funde com o bojo; o segundo agrupa-
mento encontrava-se a 32,5 mil anos-luz, 
no interior do bojo; e o último a 44,8 mil 
anos-luz, do outro lado da galáxia. “Atra-
vés dessa janela, vimos estrelas do disco 
galáctico, do bojo e também do braço es-
piral do outro lado da Via Láctea”, conta 
o astrônomo argentino Dante Minniti, 
da Universidade Andrés Bello, no Chile. 
Coautor do estudo atual e coordenador 
do VVV, Minniti encontrou anos atrás 
outra dessas janelas, a WIN 1713-3939, 
ou janela de Dante, também próxima do 
centro galáctico.

E
ssas janelas, segundo o astrônomo 
argentino, devem tornar possível 
mapear diretamente os braços es-
pirais localizados no disco do ou-
tro lado da galáxia, os chamados 

antípodas galácticos, e desfazer dúvidas 
que duram décadas. Em meados dos anos 
1920, observações feitas pelo astrônomo 
norte-americano Edwin Hubble (1889-
1953) indicaram a existência de outras 
galáxias além da Via Láctea. Hubble pro-
pôs ainda um sistema que as classificava 
segundo a forma. Nas décadas seguintes, 
vários grupos se dedicaram a realizar le-
vantamentos de estrelas e caracterizar 
a estrutura da Via Láctea.

Os modelos matemáticos usados para 
predizer a estrutura da galáxia – com 

dois ou quatro braços – se baseiam, po-
rém, em dados obtidos quase sempre de 
modo indireto. Uma parte das informa-
ções vem do mapeamento das nuvens 
de gás espalhadas pela galáxia, um in-
dicativo de onde pode haver estrelas. A 
outra parte deriva do mapeamento das 
estrelas situadas no mesmo hemisfério 
galáctico que o Sistema Solar. Essa dis-
tribuição de astros é depois projetada 
para a outra metade do disco, supondo 
que ele seja simétrico. “Muito pouca in-
formação resulta da observação direta 
de estrelas situadas além do centro da 
galáxia”, explica Saito. 

Com base na observação direta de es-
trelas por meio da janela de Oscar e de 
duas outras mais distantes do centro ga-
láctico, igualmente situadas no plano do 
disco, Saito e Roberto Kammers, que fez 
mestrado sob a orientação do astrônomo 
catarinense, analisaram a distância e o 
movimento de estrelas localizadas além 
do bojo. Ainda não publicados em um pe-
riódico científico, os resultados sugerem 
que estejam vendo um braço do disco no 
outro lado da galáxia. “Várias informa-
ções indicam que estamos observando 
o braço espiral mais interno localizado 
além do bojo, o Carina-Sagitário”, conta 
Saito. Outro trabalho realizado por Saito 
e Minniti, com a colaboração de Kam-
mers, analisou a distribuição de estrelas 
do bojo observadas no levantamento VVV 
e concluiu, segundo artigo recentemente 
submetido para publicação, que o centro 
da Via Láctea abriga uma barra dupla, em 
forma de X, como havia sido proposto 
pela astrônoma italiana Manuela Zoc-
cali e pelo astrônomo norte-americano 
Andrew McWilliam em 2010.

Por meio das janelas de baixa extinção, 
os astrônomos esperam caracterizar me-
lhor a estrutura da Via Láctea. “O estudo 
é importante para aprimorar os modelos 
que indicam quantas estrelas existem na 
Via Láctea e como estão distribuídas e 
também para aperfeiçoar os modelos de 
evolução da galáxia”, comenta o astrôno-
mo Hélio Perottoni, que realiza estágio 
de pós-doutorado na Universidade de 
São Paulo e é especialista em estrutura 
da Via Láctea. n
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SAITO, R. K. et al. VVV WIN 1733-3349: A low extinction 
window to probe the far side of the Milky Way bulge. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 
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Fumaça produzida pelas 

pizzarias paulistanas 

equivale a 9% do material 

particulado fino emitido 

pelos veículos na  

Região Metropolitana

CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS y

A  
FULIGEM  
DAS  
REDONDAS

O
s fornos a lenha de 6.500 pizzarias 
da cidade de São Paulo são uma 
importante fonte de poluição at-
mosférica. Anualmente, liberam 

117 toneladas de material particulado 
fino, equivalente a 9,4% do total desse 
tipo de poluente emitido por veículos 
automotores na Região Metropolitana 
de São Paulo. O relatório sobre qualidade 
do ar mais recente da Cetesb, a agência 
ambiental paulista, estima que os veícu-
los da região despejem no ar, ao longo 
de 12 meses, 1.240 toneladas desse po-
luente. O cálculo sobre as emissões das 
pizzarias consta de um trabalho publi-
cado em janeiro por um grupo de quatro 
pesquisadores brasileiros e um britânico 
na revista Environmental Science and 
Pollution Research.

Diferentemente de outros estudos rea-
lizados no exterior, que simularam em 
laboratório, sob condições controladas, 
as emissões decorrentes da queima de 
lenha ou de briquetes (blocos compactos 
feitos de resíduos de madeira), o estudo 
partiu de registros in loco. Foram realiza-
das medições durante o funcionamento 
de três pizzarias do centro da cidade. De 
posse desses dados, os pesquisadores 
estimaram a poluição produzida pelo 
conjunto desses restaurantes na capi-
tal paulista. Estima-se que cerca de 1,5 
milhão de pizzas são produzidas todos 
os dias em São Paulo.

Os pesquisadores se surpreenderam 
tanto com a quantidade de material par-

ticulado fino medida no interior dos es-
tabelecimentos, nos salões, como na saí-
da das chaminés, no ambiente externo. 
Nesse segundo ponto, a concentração 
foi, em média, 90 vezes maior do que 
dentro das pizzarias, onde o índice che-
gou a 68 microgramas por metro cúbico 
(μg/m³). A legislação brasileira não es-
tipula limites para a produção de ma-
terial particulado fino em pizzarias. Na 
Alemanha, o máximo permitido dentro 
desses restaurantes é de 25 μg/m³. “Há 
poucos estudos sobre esse tipo de fonte 
de poluição no mundo, que pode parecer 
inofensivo, mas seus valores são signi-
ficativos”, comenta o gestor ambiental 
Francisco Daniel Mota Lima, do Insti-
tuto Federal do Pará (IFPA), primeiro 
autor do trabalho, feito enquanto estava 
na pós-graduação da Universidade de 
São Paulo (USP). 

Os números encontrados no interior 
das pizzarias analisadas sugerem que a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto 
dos clientes está exposta a níveis ele-
vados do poluente.  “As altas  concen-
trações chamaram a atenção”, afirma a 
física Regina Maura de Miranda, da Es-
cola de Artes, Ciências e Humanidades 

Eduardo Geraque
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(EACH) da USP, coordenadora da equipe 
que fez o trabalho. Segundo a assesso-
ria de imprensa da Cetesb, as pizzarias 
não são objeto de licenciamento devido 
ao seu relativamente baixo potencial de 
emissão de poluentes. A agência ambien-
tal também informa que não faz parte 
de suas atribuições legais monitorar a 
poluição interna de ambientes fechados. 
Para minorar a situação interna, seria 
aconselhável manter uma boa ventilação 
dentro dos estabelecimentos.

O material particulado fino é com-
posto de partículas sólidas ou líquidas 
com diâmetros médios iguais ou infe-
riores a 2,5 micrômetros (1 micrômetro 
equivale à milionésima parte do metro). 
Essa forma de poluente é extremamente 
prejudicial à saúde humana. Estudos as-
sociam a incidência de diabetes, câncer 
de pulmão, doenças cardiopulmonares 
e outras enfermidades respiratórias a 
altas concentrações de material parti-
culado fino em centros urbanos e áreas 
industriais. Esses compostos também 
podem interferir no aquecimento global 
e nas mudanças climáticas. Entre 20% 
e 30% do material particulado medido 
nas pizzarias era formado pelo chamado 
carbono preto, principal componente 
químico da fuligem e um dos poluentes 
que mais absorvem radiação na atmos-
fera. Outra parte do trabalho investigou 

a composição química e a morfologia 
das partículas lançadas na atmosfera.

Como duas das pizzarias analisadas 
usam toras de eucalipto em seus fornos 
e uma utiliza briquete, os pesquisadores 
tentaram analisar se o tipo de madeira 
empregada resultava em diferenças na 
quantidade emitida de poluição. Os da-
dos sugerem que os blocos de resíduos 
de madeira podem ser menos nocivos. 
“Os vários elementos químicos que en-
contramos nas análises das partículas 
estão relacionados à lenha e ao briquete, 
mas também aos ingredientes das piz-
zas, como o sal de cozinha. Esse ponto 
ainda precisa ser mais bem estudado”, 
comenta Miranda.

A
lém do tipo de material usado na 
queima, fatores como a localização 
das pizzarias, a quantidade diária 
de pizzas produzidas e a altura da 

chaminé foram levados em considera-
ção nas análises. Uma das pizzarias em 
que foram feitas as medições tinha uma 

chaminé muito mais alta, com 25 metros 
de altura, do que as das outras duas. Em 
termos de concentração de poluentes, 
esse estabelecimento foi o que regis-
trou as maiores concentrações de par-
tículas no topo, provavelmente devido 
à maior velocidade de saída da fumaça. 
Mas não foi possível determinar com 
certeza qual fator foi o preponderante 
para esses resultados. 

A elevada quantidade de poluição tan-
to nos ambientes internos quanto exter-
nos das pizzarias paulistas não significa 
que as redondas estão com os dias con-
tados. “Existem medidas que podem ser 
adotadas para amenizar a situação. Há 
vários equipamentos de controle de po-
luição que podem ser usados nas chami-
nés das pizzarias para diminuir as emis-
sões”, explica a física da USP. “Alguns 
restaurantes já utilizam esses recursos, 
que costumam ser eficientes.” Segundo a 
pesquisadora, o grupo de autores traba-
lha em novas pesquisas com outros tipos 
de comércio, como padarias e churras-
carias, para averiguar a poluição gerada 
por mais fontes na capital paulista e em 
outros pontos do país. “A produção da 
melhor farinha do Pará é feita nas cha-
madas casas de forno, por meio da quei-
ma da lenha”, comenta Lima, que planeja 
estudar a produção de poluentes nesse 
tipo de estabelecimento. nIL
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Fábricas em Minas Gerais  

e no Rio Grande do Sul  

colocam o país entre  

os produtores globais do 

material, considerado  

de grande apelo tecnológico

Domingos Zaparolli
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Imagens de 
microscopia  
eletrônica revelam  
a estrutura  
do grafeno

A
s duas primeiras plantas indus-
triais brasileiras de grafeno entra-
ram em escala produtiva e traba-
lham para conquistar os primeiros 
clientes. O grafeno é um nanoma-

terial composto de átomos de carbono 
que possui propriedades como alta con-
dutividade térmica e elétrica, flexibilida-
de e elevada resistência mecânica. Essas 
características despertam o interesse de 
diferentes setores industriais, que podem 
aplicar o material em uma ampla gama 
de produtos, como baterias mais leves e 
com maior tempo de carga, smartphones 
com telas flexíveis, tintas anticorrosivas, 
plásticos e borrachas mais resistentes e 
condutores, ligas metálicas muito leves e 
tecidos e embalagens com barreira e dis-
sipação térmica. O grafeno foi descoberto 
em 2004 pelos cientistas de origem russa 
Andre Geim e Konstantin Novoselov, pro-

fessores da Universidade de Manchester, 
na Inglaterra. Seis anos depois, a dupla 
ganhou o prêmio Nobel de Física por 
suas pesquisas com o material.

Uma das fábricas pioneiras do ma-
terial no Brasil é da estatal Companhia 
de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Codemge), resultado do Projeto MG-
grafeno, desenvolvido em parceria com 
a Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e o Centro de Desenvolvimento 
da Tecnologia Nuclear (CDTN). A outra 
unidade industrial é o UCSGraphene, 
fruto de um projeto do Parque de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação da Universi-
dade de Caxias do Sul (TecnoUCS), no 
Rio Grande do Sul.

A produção da Codemge está locali-
zada em Belo Horizonte e é realizada 
por uma equipe multidisciplinar de 59 
pessoas, sendo 20 doutores, entre quí-

micos, físicos, biólogos e engenheiros. A 
fabricação experimental de grafeno teve 
início em 2018, com uma capacidade de 
150 quilos (kg) por ano, volume que des-
de o final de 2019 tem sido gradualmente 
ampliado e já alcançou a capacidade de 
300 kg anuais.

Ricardo Toledo, diretor de fomento à 
alta tecnologia da Codemge, relata que 
o Projeto MGgrafeno é dividido em três 
fases. A primeira etapa foi o desenvol-
vimento da rota tecnológica, concluída 
com a produção de 150 kg anuais. A se-
gunda, em implementação, é o estabele-
cimento da capacidade de produzir em 
escala. A meta é ultrapassar a marca de 
1 tonelada por ano em 2021. A terceira 
fase envolve o estabelecimento de acor-
dos comerciais com empresas que vão 
desenvolver junto com a Codemge apli-
cações para o grafeno.
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“Nosso modelo de negócio não prevê 
a comercialização de grafeno, como uma 
commodity, mas parcerias com empresas 
interessadas, que vão desenvolver produ-
tos que utilizam grafeno na sua formula-
ção”, explica Toledo. A estratégia implica 
customizar o grafeno fornecido. “Ideal-
mente, nossos parceiros precisam ser com-
panhias com uma área estruturada de P&D 
[pesquisa e desenvolvimento], com capa-
cidade de interagir com nossos pesquisa-
dores, que estabelecerão as especificações 
do grafeno para cada aplicação”, destaca a 
coordenadora de Projetos de Pesquisa da 
Codemge, Valdirene Peressinotto.

O objetivo inicial da Codemge é esta-
belecer parcerias com 15 empresas de 
segmentos distintos de mercado. Cinco, 
cujos nomes são mantidos em sigilo, já 
foram definidas e estão em fase de ne-
gociação contratual. São uma empresa 
têxtil, uma siderúrgica, um fabricante 
de tintas anticorrosivas, um produtor 
de filmes plásticos para embalagens e 
uma indústria de manufatura aditiva, 
ou seja, que produz itens por impressão 
tridimensional (3D). A Codemge também 
possui negociações avançadas com sua 
parceira na produção de células de bate-
rias para veículos elétricos, a inglesa Oxis 
Energy (ver Pesquisa FAPESP nº 285). 

Até o momento, o Projeto MGgrafeno 
recebeu investimentos de R$ 55,3 mi-
lhões, bancados pela Codemge. A produ-
ção industrial demandará investimentos 
de mais R$ 70 milhões, recursos que a 
estatal prevê conseguir com um sócio 
estratégico – ainda em negociação.

O Projeto MGgrafeno teve início em 
2016 com a decisão da Codemge de agre-

gar valor ao grafite produzido em Minas 
Gerais – o material é o insumo básico do 
grafeno. O Brasil é o terceiro produtor 
mundial de grafite, com uma produção 
de 96 mil toneladas em 2019, segundo re-
latório do Serviço Geológico dos Estados 
Unidos (USGS). Minas Gerais responde 
por 73% da produção brasileira. O grafite 
é comercializado na faixa de mil dólares  
a tonelada. O preço do grafeno varia con-
forme sua especificação, chegando a 500 
ou mesmo mil vezes esse valor.

O 
processo de produção de grafeno 
adotado pela Codemge é o de es-
foliação química do grafite natu-
ral. O grafite é um mineral lame-
lar, formado pelo empilhamento 

de lâminas de grafeno – 1 milímetro de 
grafite possui 3 milhões de camadas de 
grafeno. A esfoliação química corres-
ponde basicamente a separar essas lâ-
minas e mantê-las isoladas e estáveis. O 
processo ocorre com o uso de solventes 
– no caso da Codemge, água com alguns 
aditivos. A etapa seguinte é a separação 
do produto, a concentração e a secagem. 
“Nosso processo permite a produção em 
escala, com custo relativamente baixo 
e um aproveitamento superior a 90%. 
Quase não gera resíduos”, afirma a pes-
quisadora do CDTN Clascídia Furtado.

Outra vantagem da esfoliação química 
é a obtenção de grafenos com diferentes 
números de camadas e tamanhos laterais, 
o que proporciona a sua incorporação em 
diversas formulações e sua disposição 
sobre superfícies e na forma de filmes, fi-
bras e membranas. A fábrica da Codemge 
produz dois tipos de grafeno: o grafeno 

de poucas camadas, entre 1 e 5, o mais va-
lorizado no mercado, e as nanoplacas de 
grafeno, que têm entre 5 e 10 camadas. Os 
resíduos do processo são utilizados para 
fabricar 2,6 toneladas anuais de nanogra-
fite (ver infográfico ao lado).

O físico Flávio Plentz, do Departamen-
to de Física da UFMG e pesquisador do 
Projeto MGgrafeno, afirma que o gru-
po conseguiu superar os obstáculos que 
afetam a ainda incipiente indústria in-
ternacional de grafeno. “Temos um ma-
terial disponível, com reprodutibilidade 
e confiabilidade.” Segundo o físico, os 
produtos disponíveis no mercado inter-
nacional apresentam diferenças de lote 
para lote – não há uma uniformidade na 
produção. Os produtores não fornecem 
uma folha de dados, com a caracteriza-
ção técnica do produto, como tamanho, 
espessura e número de camadas. 

“Estabelecemos um protocolo de qua-
lificação científica do grafeno pioneiro 
no mundo. Nossos parceiros comerciais 
têm acesso à folha de dados. Eles sabem 
exatamente o produto que vão encontrar 
e quais características contratadas serão 
entregues”, conta Plentz. Essa regulari-
dade produtiva já chamou a atenção de 
três grupos internacionais que abriram 
negociações para ter acesso ao produto.

No Rio Grande do Sul, a unidade UCS-
Graphene entrou em operação em mar-
ço. O valor do investimento, bancado pe-
la Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
instituição Comunitária de Educação Su-
perior, não foi divulgado. “Nosso grafeno 
é do tipo standard, também conhecido 
como pilhas de folhas, que são nanofla-
kes [nanoflocos] que têm entre 30 e 100 

Unidade de  
produção  
da fábrica-piloto  
do Projeto 
MGgrafeno, em  
Belo Horizonte
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camadas de grafeno. E também produzi-
mos nanoplaquetas, abaixo de 30 cama-
das”, afirma Diego Piazza, coordenador 
do projeto e pesquisador do TecnoUCS. 
Segundo ele, a capacidade produtiva ini-
cial é de 500 kg por ano, volume que po-
derá ser estendido para 5 mil kg anuais, 
acompanhando o aumento da demanda.

A produção de grafeno resulta de um 
projeto de mais de 15 anos da UCS. Nesse 
período, a instituição desenvolveu dife-
rentes rotas produtivas. Em 2018, após 
uma análise de mercado, a UCS concluiu 
que estava diante de uma boa oportunida-
de e resolveu acelerar o processo por meio 
da contratação de uma consultoria inter-
nacional. Os equipamentos e o processo 

produtivo, por meio de esfoliação quí-
mica, o mesmo da planta mineira, foram 
adquiridos sob orientação dessa empresa.

“Nosso foco está dividido em três fren-
tes: produção, caracterização e desen-
volvimento de aplicações do grafeno”, 
diz Piazza. Entre os estudos realizados 
na universidade estão o uso de grafeno 
em materiais compósitos (polímeros, 
cerâmicas e metais), equipamentos de 
proteção mais leves e robustos, e reves-
timentos avançados, como produtos pa-
ra a absorção de óleo, com potencial de 
uso em vazamentos de petróleo no mar.

A 
primeira parceria foi estabele-
cida com a fabricante gaúcha de 
carroceria de ônibus Marcopolo. 
Seu interesse é por compósitos 
de alumínio e grafeno para fabri-

car peças mais leves e resistentes. “Esta-
mos em estágios diferentes de negocia-
ção com potenciais usuários de grafeno”, 
conta Piazza. O UCSGraphene optou 
por um modelo flexível de atuação no 
mercado. Pode apenas realizar a venda 
de grafeno para os interessados ou es-
tabelecer parcerias de desenvolvimento 
de aplicações do material.

O relatório “O mercado global de gra-
feno”, divulgado em 2019 pela consulto-
ria Research and Markets, informa que 
existem 200 companhias no mundo que 
produzem materiais que utilizam grafe-
no ou estão desenvolvendo produtos que 
incorporam grafeno, a maioria na Amé-
rica do Norte, Europa, China e Austrá-
lia. A estimativa é de que esse mercado 
cresça 30% ao ano e chegue a US$ 250 
milhões em 2025.

O físico Thoroh de Souza, criador 
do Centro de Pesquisas Avançadas em 
Grafeno, Nanomateriais e Nanotecno-
logias (MackGraphe) da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo 
(ver Pesquisa FAPESP nº 284), diz que 
produzir grafeno em escala e manter a 
qualidade do material é um grande fei-
to, mas é apenas o primeiro elo da ca-
deia produtiva. Apoiado pela FAPESP, 
o MackGraphe foi o primeiro centro de 
pesquisa sobre o material na América 
Latina, criado em 2013.

O passo seguinte, introduzir o grafeno 
na formulação de produtos, também não 
é trivial. “É preciso muito trabalho para 
converter as propriedades adequadas do 
grafeno para cada produto e de uma for-
ma que esses produtos façam diferença 
na vida das pessoas”, diz o pesquisador. 
Executar essa tarefa inspirou Souza a 
criar a startup Dream Tech Nanotechno-
logy. Em operação desde julho de 2018, 
ela desenvolve aplicações de grafeno 
customizadas para possíveis clientes in-
dustriais – até o momento tem elaborado 
projetos nas áreas de cosméticos e auto-
motiva. Segundo Souza, as possibilidades 
de novas aplicações para o grafeno são 
inúmeras. “Em breve teremos produtos 
high tech concebidos com o uso do gra-
feno, como células solares e sensores de 
inteligência artificial”, afirma. n

Diferentes produtos
Confira as propriedades e aplicações dos dois tipos de grafeno 
e nanografite produzidos pelo Projeto MGgrafeno

Material

Grafeno 

de poucas 

camadas

Nanoplacas 

de grafeno

 

Nanografite

Características

Tem entre 1 e 5 camadas, com distribuição 

com foco em 3 camadas, e um tamanho 

lateral médio de 120 nanômetros

Têm entre 5 e 10 camadas, com 

distribuição com foco em 6 camadas

 

Pequenos flakes (flocos) de grafite,  

entre 10 e 100 camadas

Aplicações

Filmes condutores transparentes, sensores 

e dispositivos, têxteis condutores, baterias, 

supercapacitores, impressão 3D

Termoplásticos, compósitos, tintas 

condutoras, baterias, cimentos, refratários, 

revestimentos

Peças metálicas sinterizadas, lubrificantes, 

plásticos, baterias

Forma de apresentação

Produto disperso  

em água ou em  

versão em pó

Produto sólido,  

em pó ou torta*

 

Produto sólido,  

em pó ou torta*

*SÓLIDO NÃO TÃO REFINADO COMO O PÓ E UMEDECIDO  FONTE CODEMGE

Teste de avaliação de 
consistência e pureza  
do grafeno produzido  
pelo UCSGraphene

Projeto
Grafeno: fotônica e opto-eletrônica: colaboração UPM-
-NUS (nº 12/50259-8); Modalidade Auxílio à Pesquisa –  
Programa SPEC; Pesquisador responsável Antonio Helio 
de Castro Neto (Universidade Nacional de Singapura); 
Investimento R$ 15.230.994,51.

2
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Biotecidos produzidos a partir de 

microrganismos despertam  

o interesse do universo da moda

Frances Jones

U
m grupo de microrganismos vem 
se destacando nos últimos anos em 
uma aplicação inusitada na indústria 
da moda. Eles têm sido usados para 
a fabricação de biotecidos, material 

oriundo de processos biotecnológicos que surge 
como alternativa sustentável, embora pequena, 
às fibras vegetais, animais ou sintéticas usadas 
pelo setor têxtil. As biovestimentas já podem 
ser encontradas no Brasil. O pioneirismo cabe à 
startup carioca Biotecam, incubada no Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pes-
quisa de Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ). A mesma bactéria 
do gênero Acetobacter encontrada no vinagre é 
utilizada pelos engenheiros da empresa para for-
mar um filme de celulose que ganha o aspecto de 
couro e transforma-se em roupas e acessórios.

Wim Degrave, químico de origem belga e um 
dos fundadores da Biotecam, explica que o bio-
tecido Texticel é, por enquanto, direcionado a 
um segmento de mercado, formado por consu-
midores com maior preocupação ambiental. A 
produção da startup ainda é muito pequena, de 
apenas 4 metros quadrados (m2) por mês, mas 
Degrave já prevê um aumento de escala, graças 
a um projeto aprovado recentemente para auto-
mação do processo produtivo.

“Teremos financiamento da Embrapii [Empre-
sa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial] e 
do Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas] e fizemos uma parceria 
com o Polo de Inovação do IFF [Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense], 
no município de Campos [RJ]”, informa o enge-
nheiro químico Ricardo Amaral Remer, também 
sócio da Biotecam. O valor do financiamento não 
foi revelado pela empresa.

Nos Estados Unidos, a empresa californiana 
Bolt Threads já lançou dois diferentes bioteci-

dos. O primeiro é uma microsseda feita com fios 
similares aos de teias de aranha, só que produzi-
dos por leveduras bioengenheiradas com genes 
de aranha. Batizado de Microsilk, o biomaterial 
foi usado pela estilista inglesa Stella McCartney 
para a produção de várias peças, entre elas um 
vestido apresentado no Museu de Arte Moderna 
(MoMA) de Nova York, em 2017. O outro tecido 
é uma espécie de couro biofabricado a partir de 
células de micélio, cujo nome comercial é Mylo, 
usado para fazer roupas, cintos e sapatos. Micé-
lio é a parte do sistema de filamentos de alguns 
tipos de fungos, como os cogumelos, que crescem 
debaixo do solo.

Criada em 2009 por três cientistas norte-ame-
ricanos com doutorado em química, bioengenha-
ria e biofísica – Dan Widmaier, David Breslaeur e 
Ethan Mirsky, respectivamente –, a Bolt Threads 
foi eleita em 2019 uma das companhias mais ino-
vadoras do mundo pela revista norte-americana 
de negócios Fast Company. Com 96 funcionários, 
sendo 45 pesquisadores e engenheiros, ela já cap-
tou US$ 123 milhões (cerca de R$ 615 milhões) 
de fundos de investimento.

Para a engenheira química especialista em bio-
tecnologia industrial Silgia Aparecida da Costa, 
coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Têxtil e Moda da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH-USP), o desafio de trabalhar com biote-
cidos é a ampliação de escala – obstáculo que a 
Biotecam tenta transpor. “A indústria têxtil de-
manda produção de altos volumes. Hoje, os bio-
tecidos podem ser aplicados em acessórios e na 
produção de roupas em pequena escala, mas creio 
que ainda não são viáveis para fabricação de ves-
tuários”, diz. “Trata-se de um produto de nicho.”

Biotecidos que simulam couro são pesquisados 
pelo menos desde a década de 2000 pela designer 
de moda londrina Suzanne Lee. A estilista já criou 
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jaquetas, saias, camisas e sapatos 
com o material. À frente do projeto 
de pesquisa chamado BioCouture, fi-
nanciado pelo Conselho de Pesquisa 
em Artes e Humanidades, do Reino 
Unido, Lee trabalhou com cientistas 
dos setores de biotecnologia e nano-
tecnologia para desenvolver tecidos 
com a celulose bacteriana.

Ela defende que a biofabricação 
será a protagonista da próxima re-
volução industrial. E que as novas 
fábricas serão células vivas, forma-
das por bactérias, algas, fungos e le-
veduras. “Por meio da biofabricação, 
substituímos muitas atividades in-
tensivas desenvolvidas pelo homem 
por uma atividade biológica”, defen-
deu Lee em um TED Talk de julho 
de 2019. “Com a biologia, sem ne-
nhuma intervenção minha além de 
estabelecer as condições iniciais de 
crescimento, produzimos um mate-
rial útil e sustentável.”

No Brasil, a Biotecam, cuja ati-
vidade principal é a construção de 
sistemas de purificação de água para 
estações de tratamento e para lagos 
e rios usados na piscicultura, passou 
a investir no ramo dos tecidos bacte-
rianos há três anos, ao ser convidada 
para participar de uma iniciativa do 
Museu do Amanhã, também na ca-
pital fluminense. “Eles tinham um 
projeto para fazer wearables [dispo-
sitivos vestíveis], inserindo microele-
trônica em peças de roupa. Daí, nos pediram que 
colaborássemos com a elaboração de um tecido 
celulósico à base de bactérias que seria a matéria-
-prima para os experimentos”, contou Degrave.

A nova área cresceu e ocupa hoje quase 50% 
do espaço físico da empresa. Os sócios querem 
expandir a atual produção mensal para 30 m2. En-
tre os clientes da startup está a marca de roupas 
sustentáveis Movin, do Rio de Janeiro, que já pro-
duziu algumas peças com o material. “Vendemos 
nosso tecido bacteriano para estilistas e artistas 
que fazem um trabalho mais experimental”, conta 
o engenheiro químico Hugo Vidaurre Mendes, 
o terceiro sócio do negócio. “Já participamos 
com eles de algumas feiras de moda e o produto 
sempre chama a atenção pela semelhança com o 
couro.” Além de exigir um volume muito menor 
de água para a fabricação, em comparação com 
o algodão, o Texticel é biodegradável e compos-
tável, segundo Mendes.

A produção do biotecido gira em torno de um 
mês e depende de sua espessura e da cor com 
que será tingido, que vai de palha até um mar-

rom mais escuro (ver info-
gráfico na página ao lado). 
O preço da folha de tecido, 
cuja placa padrão mede 30 
por 50 centímetros (cm), 
varia entre R$ 80 e R$ 180. 
Conforme ganhar escala, o 
preço deverá baixar.

A pesquisa feita em uni-
versidades também con-
tribui para aprimorar a 
celulose bacteriana volta-
da à fabricação de tecidos. 
Após investigar, durante a 
graduação e o mestrado na 
Universidade do Porto, em 
Portugal, como nanopartí-
culas de sílica conferiam 
novas propriedades a teci-
dos de algodão, a química 
portuguesa Andreia Sofia 

de Sousa Monteiro mudou-se para o Brasil e pas-
sou a trabalhar com celulose bacteriana.

Em 2019, concluiu o doutorado no Instituto 
de Química da Universidade Estadual Paulista 
(IQ-Unesp), em Araraquara (SP), com apoio da 
FAPESP, no qual recorreu à nanotecnologia para 
incorporar novas propriedades às membranas de 
celulose bacteriana. Ela modificou quimicamente 
a superfície do material para torná-lo repelente a 
água e a outros líquidos. “Trabalhei nas proprie-
dades de autolimpeza e de facilidade de limpe-
za, conhecidas no meio como self-cleaning e easy 
cleaning, respectivamente”, disse a pesquisadora.

“Na membrana com a propriedade de facilidade 
de limpeza, líquidos, como o suor humano, ou ou-
tras sujidades são repelidos pelo tecido”, explica 
Monteiro. Para obter esse resultado, ela adicionou 
nanopartículas de sílica ao material. Já a membra-
na com poder autolimpante foi elaborada com um 
compósito de nanopartículas de sílica com dióxido 
de titânio. Nesse caso, a sujeira é inicialmente ab-
sorvida pelo tecido para, em seguida, ser degradada 
ao ser exposta a uma fonte de luz ultravioleta (UV).

Biotecidos  
que simulam 
couro são 
pesquisados  
ao redor do 
mundo desde 
pelo menos  
os anos 2000
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Mylo é um tecido 
com aparência  
de couro produzido 
a partir de fungos
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Por conta dessas características, Andreia Mon-
teiro defende que o tecido bacteriano possa vir 
a ser usado para confecção de jalecos autolim-
pantes de profissionais da saúde. “No período 
de descanso, o médico pode colocar o jaleco em 
uma estrutura com luz UV, e a roupa ficará livre 
de microrganismos”, exemplifica.

A pesquisa de Monteiro foi feita sob a orienta-
ção do químico Sidney José Lima Ribeiro, que há 
15 anos promove estudos no IQ-Unesp de Ara-

raquara com celulose produzida por bactérias, 
especialmente pela espécie Gluconacetobacter 
xylinus. “A bactéria produz uma manta de celu-
lose pura e, dependendo do tratamento que re-
cebe, de secagem principalmente, vira um tecido 
de celulose”, conta Ribeiro.

Ribeiro estuda atualmente o emprego das 
membranas de celulose para a produção de subs-
tratos para telas flexíveis de LED, biossensores, 
embalagens inteligentes, entre outros produ-
tos. Com o uso conjunto de outros polímeros, 
o pesquisador já conseguiu elaborar filmes de 
celulose transparentes e biodegradáveis, ade-
quados a essas aplicações. “Esses são alguns dos 
dispositivos multifuncionais baseados em celu-
lose bacteriana que estamos desenvolvendo e 
estudando em nosso laboratório”, conta Ribei-
ro, eleito no ano passado membro da Academia 
Europeia de Ciências. n

Desfile de moda  
com peças 
elaboradas com  
a membrana 
bacteriana Texticel, 
da startup Biotecam

COMO AS BIOVESTIMENTAS  
SÃO PRODUZIDAS
O processo leva cerca de 30 dias para ser concluído nos laboratórios da Biotecam

2 3

Projetos
1. Desenvolvimento de nanopartículas de sílica coloridas de bases 
naturais e sua aplicação em substratos têxteis (no 15/12908-2); 
Modalidade Bolsas de Doutorado; Pesquisador responsável Sidney 
José Lima Ribeiro; Bolsista Andreia Sofia de Souza Monteiro; Inves-
timento R$ 261.264,94.
2. Ultrapassando as fronteiras de fibras ópticas: Da fotônica até 
optogenética e monitoramento de meio ambiente (no 15/22828-
6); Modalidade Auxílio à Pesquisa; Programa SPEC; Pesquisador 
responsável Younes Messaddeq; Investimento R$ 2.856.945,01.

Artigo científico
MONTEIRO, A. S. et al. Bacterial celulose-SiO2@TiO2 organic-inorga-
nic hybrid membranes with self-cleaning properties. Journal of Sol-Gel 
Science and Technology. v. 89, 2-11. 15 jan. 2019.

1. 

Os microrganismos 

responsáveis pela 

tecelagem, ou seja,  

a produção das placas  

de celulose bacteriana 

usadas depois como 

tecido, são guardados  

em um freezer

2. 

Esses lotes são 

transferidos para frascos, 

que são inseridos em 

uma máquina agitadora. 

Ali se faz um pré-cultivo 

em meio de cultura a fim 

de ativar o metabolismo 

das bactérias e fazer com 

que elas se multipliquem

3. 

O material é transferido 

para bandejas contendo 

um líquido rico em 

nutrientes. Em cultivo 

estático, produz-se  

um filme de celulose na 

superfície, medindo  

30 por 50 centímetros

4. 

Depois de 15 a 30 dias,  

o filme é retirado  

da solução e passa  

por um processo de 

esterilização e de 

secagem, que dura de  

três a sete dias

5. 

O biotecido é estabilizado, 

para evitar que absorva 

água, e sofre lavagens  

e/ou adição de 

substâncias que conferem 

maleabilidade e resistência 

e eliminam o odor do  

meio de cultura. Por fim,  

é feita a fixação da cor

FONTE BIOTECAM



FERRAMENTAS 
PARA UMA 
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EQUÂNIME
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Economistas estudam como 

investimentos sociais e tributação 

progressiva combatem  

diferentes tipos de desigualdade  

e podem ser combinados

Diego Viana

S
e a parcela mais pobre de determinada 
população tem um ganho de renda de 
20% em um dado período, enquanto o 
ganho da parcela mais rica é de 50%, 
pode-se dizer que a sociedade está em 

situação melhor ou pior? A resposta depende do 
ângulo pelo qual se olha a questão: se todos am-
pliaram sua renda, seria possível afirmar que o 
conjunto da população se beneficiou. Essa visão, 
enfatizando os ganhos dos mais pobres, embasa os 
argumentos de quem defende que, se a economia 
cresce, todos ganham sempre. Outra perspecti-
va considera que o aumento da desigualdade é 
problemático, independentemente de haver ga-
nhos para todos.

Nas últimas duas décadas, a pesquisa em eco-
nomia vem demonstrando que o problema da de-
sigualdade não é o mesmo da pobreza. Os efeitos 
deletérios da desigualdade cumulativa – que gera 
novas desigualdades – são muitos. Ela prejudica 
a mobilidade social ao reduzir as oportunidades 
acessíveis aos mais pobres e, em casos extremos, à 
classe média. Como consequência, o crescimento IL
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da economia também é afetado, já que, com opor-
tunidades reduzidas, os mercados se tornam menos 
dinâmicos. Por fim, quando um grupo restrito de 
pessoas concentra muito patrimônio e renda, pode 
controlar o sistema político, garantindo a perpe-
tuação da própria riqueza e a pobreza dos demais.

Uma pergunta fundamental orienta as pes-
quisas sobre desigualdade: como mitigá-la ou 
reverter sua tendência de crescimento? Para li-
dar com esse desafio, os governos dispõem de 
duas ferramentas principais: o gasto público e 
a tributação. O papel que cabe a cada uma delas 
segue sendo matéria de debates, mas trata-se de 
dois caminhos conectados, já que o investimen-
to do Estado é financiado, em grande parte, pela 
arrecadação de impostos.

“Tudo depende do objetivo”, afirma o econo-
mista Rodrigo Orair, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). “Para alcançar a 
população de baixa renda, o investimento social 
é claramente o melhor caminho, com transferên-
cias como as que são feitas no Bolsa Família. Se 
o objetivo é criar uma sociedade mais equânime, 
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no sentido de oportunidades e acesso a bens pú-
blicos, beneficiando não só os pobres, mas tam-
bém a classe média, o caminho é o investimento 
em saúde, educação, transporte. Se o problema 
é a excessiva concentração de renda no topo da 
distribuição, em particular do patrimônio que 
advém do capital, o instrumento por excelência 
é a tributação”, enumera. Impostos progressi-
vos, com alíquotas superiores para as rendas e 
os patrimônios mais altos, permitem compensar 
a concentração de riqueza no topo.

O CASO BRASILEIRO
Se a desigualdade é algo a ser combatido, não 
apenas por razões éticas e sociais, mas também 
econômicas, então o Brasil, reconhecido como um 
dos mais desiguais do mundo, é um caso à parte. 
Depois de duas décadas de queda, a desigualdade 
voltou a aumentar no país a partir da recessão de 
2015 e 2016. Medida pelo coeficiente de Gini (ver 
glossário), a concentração de renda, que passou 
de 0,633 a 0,519 entre 1989 e 2015, segundo o Ban-
co Mundial, voltou a subir para 0,539 em 2018. 

No entanto, mesmo no período em que o coefi-
ciente de Gini foi reduzido, a queda da desigual-
dade não ocorreu em toda a extensão da distri-
buição de renda. Pesquisas como a do sociólogo 
Pedro Herculano Ferreira de Souza, também do 
Ipea, usando dados do imposto de renda, mostram 
que, entre o 1% mais rico da população brasileira 
– ou seja, no topo da pirâmide –, a concentração 
da renda não apenas se manteve estável como 
é uma das mais extremas do mundo. Os dados 
foram publicados no livro Uma história da desi-
gualdade: A concentração de renda entre os ricos 
no Brasil – 1926-2013.

O combate à desigualdade deve ser feito por 
meio da tributação precisamente dessa parcela da 
população, nos termos de Orair. Entretanto, “pes-
quisadores têm ressaltado o alto grau de regressi-
vidade da nossa estrutura tributária, em especial 
pela pequena participação da tributação direta, ou 
seja, renda e patrimônio, mas também por uma sé-
rie de especificidades, isenções e regimes especiais, 
que distorcem o perfil progressivo da tributação 
direta”, diz a economista Débora Freire, pesquisa-
dora e professora do Centro de Desenvolvimento 
e Planejamento Regional da Universidade Federal 
de Minas Gerais (Cedeplar-UFMG).

Em resumo, a parcela mais rica da população 
consome uma proporção menor de sua renda do 
que os mais pobres. Como as alíquotas dos im-
postos sobre consumo são as mesmas para todos, 
os pobres pagam proporcionalmente mais impos-
tos do que ricos. Ao mesmo tempo, alíquotas de 
impostos sobre serviços são mais baixas, benefi-
ciando os mais ricos, que consomem proporcio-
nalmente mais serviços. Por fim, rendimentos 
financeiros, característicos de contribuintes mais 

MINIGLOSSÁRIO
DÉFICIT PRIMÁRIO
As contas do Estado têm déficit primário se  

os gastos superam as receitas antes do 

pagamento de juros da dívida pública  

e superávit primário se as receitas superam  

os gastos. Quando se incluem os juros da 

dívida, fala-se em déficit ou superávit nominal.

ÍNDICE DE GINI
Desenvolvido em 1912 pelo estatístico  

italiano Corrado Gini (1884-1965),  

o coeficiente ou índice de Gini é uma  

medida de distribuição de valores, hoje usada 

principalmente para o cálculo da desigualdade 

de renda em uma sociedade. Vai de  

0 (zero) a 1 (um). Uma distribuição de  

“0” significaria perfeita igualdade, enquanto  

“1” corresponde à absoluta concentração.

RENDA E PATRIMÔNIO
Renda é o termo genérico que reúne os 

rendimentos do trabalho (dos assalariados  

e dos autônomos) e os rendimentos da 

propriedade (ações, empresas, imóveis, títulos). 

Enquanto todos os rendimentos são fluxos,  

a propriedade (ou o patrimônio) é um estoque. 

A título de exemplo, ao declarar o imposto  

de renda sobre pessoa física, paga-se sobre  

o fluxo (quanto se recebeu naquele ano).  

Se o indivíduo adquiriu patrimônio no mesmo 

período, esse é declarado no item de bens,  

que mostra o seu estoque de riqueza, quanto 

tem até aquela data.

TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA / REGRESSIVA
Um sistema tributário é dito progressivo 

quando a parcela da população que recebe 

mais renda paga proporcionalmente mais 

impostos. Quando a carga dos impostos  

é mais pesada sobre quem ganha menos, 

diz-se que o sistema é regressivo.

TRIBUTAÇÃO DIRETA E INDIRETA
Diz-se que um tributo é “direto” quando  

incide sobre os indivíduos e empresas 

diretamente, ou seja, seus bens e fontes  

de renda. São exemplos o imposto de  

renda (de pessoa física ou jurídica), o IPVA,  

o IPTU, o ITR e a taxação de heranças.

O tributo “indireto” é aquele que está 

embutido na produção e no consumo,  

caso do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI)  

e do Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguros (IOF).
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ricos, também são menos tributados do que salá-
rios, reforçando a injustiça do sistema. 

Em dezembro de 2019, um artigo do ex-pre-
sidente do Banco Central Armínio Fraga, publi-
cado na revista Novos Estudos Cebrap, deu novo 
impulso ao debate sobre a relação entre desigual-
dade, gasto público e sistema tributário no Brasil. 
Fraga defende a ideia de que o Estado precisa 
ser capaz de investir muito mais na área social e 
em infraestrutura. Para conseguir recursos para 
essas áreas, ele propõe um ataque em três fren-
tes: gastar menos com o funcionalismo público, 
reduzir o custo da previdência social e reformar 
o sistema tributário, tornando-o progressivo e 
eliminando subsídios aos ricos.

“Assim, o Brasil poderia organizar sua vida fis-
cal. Também seria possível consolidar um pata-
mar mais baixo de juros. Sobraria muito dinheiro 
para investir melhor nas áreas sociais: educação, 
saneamento e saúde, inclusive reforçando o SUS 
[Sistema Único de Saúde]. Também seria possí-
vel complementar o setor privado no que ele não 
puder fazer em infraestrutura”, observa Fraga.

“Nosso sistema tributário torna-se gerador de 
desigualdades, não o contrário. Nossos impostos 
diretos são pouco progressivos, então a regressi-
vidade da tributação indireta não é compensada 
suficientemente”, diz Freire. “Uma reforma que 
atuasse, de fato, nas iniquidades do sistema tribu-
tário, transformando-o em redistribuidor, preci-
saria ampliar a participação da tributação direta 
[no total de impostos arrecadados] e melhorar o 
perfil progressivo desses tributos.”

Para a economista da UFMG, seriam necessá-
rios “a retomada da tributação de lucros e divi-
dendos, uma maior tributação sobre herança, um 
imposto sobre grandes fortunas, faixas mais ele-
vadas para as super-rendas do imposto de renda 
de pessoa física, uma melhor configuração dos 
impostos sobre patrimônio, como IPTU [Impos-
to Predial e Territorial Urbano], IPVA [Imposto 
sobre Propriedades de Veículos Automotores] 
e ITR [Imposto Territorial Rural]”, enumera.

Portanto, a medida mais direta para combater a 
concentração de renda e patrimônio seria a tribu-
tação direta dessas formas de riqueza. Contudo, 
as propostas de reforma do sistema tributário em 
discussão no Congresso tratam exclusivamente 
da taxação indireta. Tanto a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 45, na Câmara dos Depu-
tados, quanto a PEC 110, no Senado, pretendem 
fundir diversos tributos em um só, criando o Im-
posto sobre Bens e Serviços (IBS) ou Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA).

O principal motivo para que a reforma esteja 
focada nos impostos indiretos é a complexidade 
da tributação de bens e serviços no Brasil. O sis-
tema contém uma miríade de benefícios fiscais, 
regimes especiais e alíquotas diferenciadas. Há 

também o chamado imposto “em cascata”, quan-
do as distintas etapas do processo produtivo são 
tributadas umas em cima das outras. Assim, “além 
do impacto na eficiência, haveria também certo 
impacto distributivo, já que a harmonização de 
alíquotas e o fim da cumulatividade gerariam, na 
média, alíquotas menores”, diz Freire. Na PEC 45, 
também está prevista a criação de um sistema de 
devolução do imposto para as famílias mais pobres 
e a equalização da tributação de bens e serviços.

“Um bom sistema tributário prejudica o míni-
mo possível o crescimento e, ao mesmo tempo, é 
progressivo, ou seja, as camadas mais ricas contri-
buem proporcionalmente mais”, diz o economista 
Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF). “Mudar a tributação de consumo 
no Brasil é importante para eliminar distorções 
que prejudicam muito o crescimento do país. Tra-
ria um aumento de mais de 20% do PIB [Produto 
Interno Bruto] potencial, em 15 anos”, calcula. 
Appy também ressalta que não há incompatibi-
lidade entre a reforma dos tributos indiretos e a 
dos diretos. “São agendas complementares, não 
concorrentes”, avalia.

Ao sistematizar a cobrança de impostos so-
bre renda e patrimônio, uma dificuldade para 
qualquer legislador é evitar manobras contá-
beis que permitam a pessoas de renda mais alta 
pagar alíquotas mais baixas do que a média. É o 
que acontece hoje no Brasil. O uso de empresas 
por pessoas físicas para pagar menos impostos é 
uma estratégia comum, no fenômeno conhecido 
como “pejotização” (termo derivado de “pessoa 
jurídica”) das relações de trabalho. Verbas inde-
nizatórias como o auxílio-moradia também po-
dem constituir “salários disfarçados”, que não 
são tributados, observa Orair. Diversas aplica-
ções financeiras, como os fundos imobiliários, 
têm isenção tributária.

“Uma pessoa física que tem um imóvel alugado 
paga 27,5% de imposto de renda por esse aluguel. 
Se essa pessoa tiver 10 imóveis, pode montar uma 
empresa no regime de lucro presumido e pagar 
de 11,3% a 14,5%, usando a figura jurídica da em-
presa. Na distribuição dos dividendos, como pes-
soa física, estará isenta. E se forem mais de 100 
imóveis, ela pode se juntar com outras pessoas e 
montar um fundo de investimento imobiliário, 
pagando zero de imposto de renda”, explica Appy. 
“No Brasil, quanto mais imóveis a pessoa tem e 
quanto mais complexo o modelo pelo qual rece-
be aluguéis, menos imposto ela paga”, resume.

“No imposto de renda, precisamos de um sis-
tema que trate mais ou menos da mesma maneira 
os ganhos oriundos do capital e os recebidos com 
o trabalho”, diz Orair. “Caso contrário, as pessoas 
seguirão tratando seus ganhos do capital como 
ganhos de trabalho ou vice-versa, dependendo de 
qual é menos taxado”, diz. No Brasil, a pejotização 
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e fenômenos semelhantes 
são exemplos de renda de 
trabalho sendo tratada co-
mo renda de capital: co-
mo é possível recolher me-
nos imposto de renda co-
mo empresa do que como 
indivíduo, muitos optam 
por receber a remuneração 
profissional como se fos-
sem empresas recebendo 
lucro. Se as receitas do ca-
pital e do trabalho fossem 
tributadas igualmente, is-
so não aconteceria. 

Na tese Capital e traba-
lho no Brasil do século XXI: 
O impacto de políticas de 
transferência e de tribu-
tação sobre desigualdade, 
consumo e estrutura pro-

dutiva, Freire argumenta que a redução das as-
simetrias entre a tributação da renda do trabalho 
e do capital contribuiria para o crescimento e a 
redução da desigualdade. “Se houvesse ao mesmo 
tempo um aumento da participação da tributação 
direta na carga tributária, a redução da desigual-
dade seria significativa”, acrescenta. Em pesquisa 
de 2016 conduzida em parceria com o economista 
Sérgio Gobetti, Orair estimou que a desigualdade 
brasileira, medida pelo índice de Gini, seria redu-
zida em 4,31% se houvesse uma alíquota de 35% 
do IRPF para rendas acima de R$ 325 mil ao ano. 
Para isso, seria preciso que, ao mesmo tempo, os 
dividendos fossem tributados segundo a mesma 
tabela. Seriam afetadas 1,2 milhão de pessoas e a 
Receita Federal teria um aumento de arrecadação 
de R$ 72 bilhões. Os resultados foram publicados 
no texto para discussão “Progressividade tribu-
tária: A agenda negligenciada”.

UM MUNDO DESIGUAL
Essas preocupações giram em torno de um tradi-
cional princípio econômico: que a remuneração 
seja um incentivo à produtividade e à inovação. 
Isso significa que um certo grau de desigualdade 
é aceitável, porque, se todos são iguais – a chama-
da “igualdade dos resultados” –, não há motivo 
para maiores esforços ou para produzir mais. Por 
outro lado, sociedades excessivamente desiguais 
também são menos eficientes, porque desperdi-
çam talentos, ao concentrar as possibilidades de 
sucesso em um grupo restrito de pessoas que já 
pertencem às classes mais altas, inviabilizando 
a “igualdade de oportunidades”.

Quanta desigualdade é desejável? “Não tem 
como calcular ou determinar uma desigualdade 
ótima”, diz Fraga. “A relação entre crescimento 
e desigualdade não é universal e não ocorre em 

todos os países através dos mesmos mecanismos.” 
É preciso, portanto, diferenciar a desigualdade 
causada pela dinâmica da economia competiti-
va de outras, como o chamado “rent seeking”, 
ou seja, a captura por grupos de poder dos me-
canismos de geração de riqueza. O problema de 
determinar o quanto uma sociedade vai combater 
a desigualdade, ou se vai promovê-la, é sobretudo 
de natureza política. “No artigo, defendo a tese de 
que, no Brasil, combater a desigualdade ajudaria 
a acelerar o crescimento”, reforça.

Os dois lados da desigualdade transparecem 
em países que passam por acentuados processos 
de enriquecimento, como a China. Antes das re-
formas na década de 1970, o país era agrário e ti-
nha pouca desigualdade. Com a industrialização 
e o veloz crescimento, a concentração da renda 
expandiu-se e, ao mesmo tempo, a população to-
da enriqueceu. “Mas também surgem, na China, 
os exemplos de fortunas bilionárias”, o que pode 
levar, na avaliação de Fraga, a um enrijecimento 
da economia. Assim como no Ocidente, a concen-
tração de renda poderá ser um fator de perda de 
dinamismo no gigante asiático.

Nos países onde um crescimento acelerado não 
retira pessoas da pobreza, o aumento da desigual-
dade não traduz nenhuma melhora das condições 
de vida. Ao contrário, põe em risco a democracia 
e o sistema econômico ao bloquear a mobilida-
de social. No livro Capitalism, alone, lançado em 
2019, o economista sérvio Branko Milanovic, pro-
fessor da City University de Nova York (Cuny) e 
ex-funcionário do Departamento de Pesquisa do 
Banco Mundial, argumenta que tanto o capita-
lismo do Ocidente, que descreve como “liberal-
-meritocrático”, quanto o capitalismo da Ásia, 
que descreve como “político”, estão caminhan-
do para se transformarem em plutocracias, isto 
é, sistemas em que as elites política e econômica 
se tornam “uma mesma elite autossustentada”.

“Dois mitos caros aos economistas caíram por 
terra. O primeiro é que a desigualdade tenderia 
a diminuir com o desenvolvimento. O segundo 
é que a desigualdade seria benéfica a todos, es-
pecialmente aos mais pobres”, avalia a econo-
mista Celia Kerstenetzky, diretora do Centro de 
Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento 
(Cede) do Instituto de Economia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “O au-
mento persistente da desigualdade no mundo, 
nos últimos 30 anos, com essa característica de 
concentração extrema e crescente no topo e a 
percepção de que o destino do ‘1%’ mais rico e 
dos ‘99%’ restantes estão vinculados, de um mo-
do perverso para estes últimos, foi o responsável 
pelo declínio dessas crenças”, observa.

No livro Capital no século XXI, publicado em 
2013, o economista francês Thomas Piketty ar-
gumenta que o sistema econômico tem uma ten-

Nos países onde  
um crescimento 
acelerado não retira 
pessoas da pobreza,  
o aumento da 
desigualdade não 
traduz nenhuma 
melhora das  
condições de vida
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dência concentradora inerente e expressou a 
ideia com uma fórmula simples: (r>g). Ou seja, 
os ganhos do capital (r) crescem mais rápido do 
que a economia como um todo (g) e, portanto, do 
que os ganhos do trabalho. Para evitar o retorno 
a uma sociedade oligárquica, em que só os her-
deiros das famílias ricas têm chances de sucesso, 
Piketty defende a necessidade da tributação não 
apenas progressiva, mas que compense a tendên-
cia inata do sistema a concentrar os ganhos de 
renda entre os mais ricos.

Para Freire, grande parte da desigualdade no 
Brasil é explicada pela estrutura produtiva, em 
que setores exportadores de commodities têm 
peso elevado. “A desindustrialização, que vem 
desde a década de 1990, reforça a estrutura con-
centradora, pois favoreceu o ganho de participa-
ção dos setores exportadores de commodities no 
conjunto da produção”, argumenta. Em sua tese, 
Freire explica que, como esses setores têm uma 
estrutura desigual de remuneração, isto é, geram 
mais renda do capital do que renda do trabalho, 
em comparação com a indústria, quanto maior 
seu peso na economia e na exportação, maior é 
a tendência a reforçar a concentração da renda.

MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO
Hoje, nos Estados Unidos, deputados do parti-
do Democrata, como Alexandria Ocasio-Cortez, 
defendem iniciativas para reforçar o papel dos 
investimentos do governo na garantia do pleno 
emprego, além de orientar a transição da eco-
nomia norte-americana para a sustentabilidade, 
com o chamado Green New Deal, referência ao 
programa de recuperação econômica de Franklin 
D. Roosevelt (1882-1945) durante a Grande De-
pressão da década de 1930, o New Deal.

As propostas em torno do Green New Deal se 
sustentam nas ideias de uma escola econômica 
recente, para a qual o gasto público não é limitado 
pela capacidade de financiamento do Estado e a 
tributação serve principalmente como instrumen-
to para administrar a economia. Trata-se da teoria 
monetária moderna (MMT). Para os economis-
tas dessa corrente, “o papel da tributação não é 
financiar os gastos do governo, mas gerenciar o 
nível total de gastos na economia, que incluem 
os gastos das famílias, das firmas, do governo e 
do setor externo, para evitar tanto o desemprego 
quanto a inflação”, afirma a economista Simone 
Deos, do Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas (IE-Unicamp).

O gerenciamento dos gastos na economia en-
volve a escolha de quais segmentos da economia 
tributar e quais grupos sociais atender com in-
vestimentos públicos, o que tem efeitos distri-
butivos. Porém, “enquanto houver recursos reais 
disponíveis na economia, sobretudo mão de obra, 
é possível e desejável ampliar os investimentos 

voltados para a parcela mais pobre, sem que haja 
contrapartida no aumento da arrecadação, com 
efeitos de redução da desigualdade”, argumenta 
Deos. Isso significa que, para financiar investimen-
tos de saúde, educação e geração de empregos, 
não é necessário o uso explícito da tributação das 
classes altas, quando há recursos ociosos: pessoas 
sem trabalho, máquinas sem uso, infraestrutura 
operando abaixo da capacidade. O tributo e o 
financiamento são duas iniciativas independen-
tes, a não ser no caso de uma economia em pleno 
emprego, quando a retirada de recursos de um 
lado deve compensar o investimento em outro.

No livro Consenso e contrassenso, o economista 
André Lara Resende recorre à história das teorias 
da moeda e das políticas monetárias para defen-
der que o equilíbrio das contas públicas não é um 
entrave aos gastos sociais. Isto é, não há um im-
peditivo formal para aumentar os investimentos 
públicos com vistas à redução da desigualdade. “A 
restrição sobre a emissão primária é puramente 
administrativa. Trata-se de uma medida basea-
da numa decisão política de estabelecer limites 
para os gastos públicos”, escreve.

Ao longo da história, os gastos públicos e a tri-
butação progressiva já foram usados intensiva-
mente para garantir sociedades menos desiguais 
e oportunidades semelhantes para todos. Foi o 
caso do modelo adotado pelo regime de social-
-democracia, principalmente na Europa após a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), no período 
que ficou conhecido como os “30 anos gloriosos 
do capitalismo”. Fortes investimentos públicos 
em educação, transporte e saúde provocaram a 
expansão das classes médias e a recuperação dos 
países europeus destruídos pela guerra. 

“A pesquisa de Piketty em seu último livro, 
Capital e ideologia [publicado em 2019], mostra 
que o papel da tributação é maior do que se su-
punha. A tributação progressiva, vigente entre 
a Primeira Guerra Mundial [1914-1918] e o final 
dos anos 1970 e início dos anos 1980, foi uma das 
principais causas de redução das desigualdades 
nas economias avançadas no século XX”, afirma 
Kerstenetzky. “A tributação não só foi importante 
para financiar a reconstrução no pós-guerra e as 
urgentes políticas sociais. Foi também um me-
canismo de redução direta das desigualdades ao, 
por exemplo, desestimular salários muito altos e 
reduzir ganhos financeiros líquidos”, argumenta.

“A social-democracia usa o mercado para aqui-
lo que o mercado é capaz de fazer, ou seja, criar 
riqueza. Mas também corrige as falhas do mer-
cado, criando um ambiente com mais oportuni-
dades para as pessoas, mais mobilidade social e 
uma rede de proteção”, descreve Fraga. n

Os livros e artigos científicos consultados para esta reportagem estão 
listados na versão on-line.
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P
or muitos anos considera-
da uma marca de indivíduos 
marginalizados e hoje presen-
te em todas as classes sociais, 
a tatuagem europeia começou 

a se espalhar pelo mundo a partir do sé-
culo XV, por intermédio de marinheiros 
e aventureiros que, durante expedições 
marítimas, marcavam seus corpos com 
técnicas improvisadas nos navios e por-
tos onde atracavam. No Brasil, apesar 
do registro de diversos povos indíge-
nas que se tatuavam antes da chegada 
dos colonizadores, a prática de gravar 
imagens na pele demorou mais tempo 
para disseminar-se entre alguns poucos 
grupos. Foi no século XIX, com navega-
dores não apenas europeus, mas também 
norte-americanos e do Oriente Médio. 
Em comum, havia o fato de adotarem a 
prática como forma de expressar senti-
mentos, identidade religiosa ou perten-
cimento nacional. 

Inicialmente objeto de estudo da área 
de criminalística, nas últimas décadas a 
tatuagem passou a ser investigada, no 
Brasil, em outros campos do saber. Pes-
quisa da historiadora Silvana Jeha rea-
lizada com bolsa da Biblioteca Nacional, 
por exemplo, recompõe a história da ta-
tuagem no meio urbano brasileiro entre 
o século XIX e 1970, década em que a 
prática começou a dissociar-se da ideia 
de marginalidade. A partir de levanta-
mento em diferentes fontes documentais, 
o estudo identificou o perfil dos grupos 
sociais tatuados, buscando compreender 
o significado da prática para cada um de-
les. Levou cinco anos para ser concluí-
do e foi publicado no livro Uma história 
da tatuagem no Brasil: Do século XIX à 
década de 1970, com farta iconografia.

“Até a década de 1960, não havia um 
estabelecimento dedicado à tatuagem. 
A prática era improvisada em qualquer 

lugar: em navios e nos cais, nas ruas, em 
bares, locais de ritos religiosos de matriz 
africana, quartéis e prisões, com agulhas, 
mas também com objetos improvisados 
como espinhos, cacos de vidro e facas”, 
conta Jeha, que desenvolve pesquisa de 
pós-doutorado no Programa de Teoria 
Psicanalítica do Instituto de Psicologia 
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ). O material utilizado para 
dar cor às imagens também variava bas-
tante. “Os pigmentos envolviam o uso de 
graxa, anil, fuligem de maço de cigarro e 
combustão de querosene, anilina preta, 
carvão vegetal, entre outros”, relata a 
historiadora. A pesquisa de Jeha envol-
veu levantamentos de notícias de jornal 
da hemeroteca da Biblioteca Nacional, 
anúncios de fugas de escravos, testemu-
nhos literários e teses médicas sobre o 
tema, além de documentos do acervo 
do Museu Penitenciário Paulista, loca-
lizado no terreno do extinto Complexo 
Penitenciário do Carandiru. Esse arqui-
vo é composto por 2,6 mil fotografias 
de tatuagens de detentos que passaram 
pelo sistema prisional paulista entre as 
décadas de 1920 e 1930. As imagens fo-
ram organizadas em fichas da Seção de 
Medicina e Criminologia da Penitenciá-
ria do Estado de São Paulo para realizar 
estudos de perfil de pessoas criminosas e 
são acompanhadas por entrevistas feitas, 
à época, com os detentos que portavam 
as tatuagens. “Como na época São Paulo 
foi destino de vários povos estrangeiros e 
de indivíduos de outras partes do Brasil, 
o acervo é uma amostra abrangente da 
tatuagem praticada em diferentes luga-
res”, relata a historiadora.

Entre 2018 e 2019, pesquisadores bri-
tânicos também realizaram estudo do 
perfil de 58 mil condenados tatuados por 
meio de técnicas de mineração de dados 
para compreender o significado histórico 

da tatuagem. Robert Shoemaker, espe-
cialista em história britânica do século 
XVIII na Universidade de Sheffield, e 
Zoe Alker, do Departamento de Socio-
logia, Política Social e Criminologia da 
Universidade de Liverpool, analisaram 
informações disponíveis na plataforma 
Digital Panopticon, que contém dados 
sobre 90 mil condenados pelo tribunal 
penal central de Old Bailey e que foram 
presos na Grã-Bretanha e Austrália, en-
tre 1780 e 1925. Segundo texto publicado 
pelos autores no site da plataforma, as 
tatuagens eram descritas pelas autorida-
des penais como recurso para identificar 
e rastrear fugitivos ou reincidentes. Uma 
das conclusões da pesquisa é que elas não 
representavam símbolos de afiliação cri-
minal, conforme a perspectiva de inves-
tigadores sociais e criminologistas como 
o britânico Henry Mayhew (1812-1887) e 
o italiano Cesare Lombroso (1835-1909), 
mas buscavam expressar identidades e 
sentimentos comuns entre as classes po-
pulares. O estudo procura revelar aspec-
tos da vida de pessoas comuns que não 
deixaram registros escritos e divide as 
marcas de pele em quatro categorias: 
desenhos, palavras ou letras, partes do 
corpo tatuadas e assuntos abordados – 
que podem abarcar desde informações 
sobre identidade nacional até aspectos 
religiosos. Entre 1821 e 1920, temas na-
vais, símbolos religiosos e sinais de amor, 
além de nomes e iniciais, eram comuns 
entre as tatuagens analisadas, feitas prin-
cipalmente nos braços e cotovelos. Ape-
sar de ser prática frequente entre classes 
populares, os autores constataram que a 
tatuagem era um fenômeno em ascensão 
em diferentes setores sociais da Ingla-
terra vitoriana, envolvendo, inclusive, 
membros da realeza.

Jeha afirma que marinheiros foram 
provavelmente os principais responsá-

De símbolo marginal a ícone  

da cultura pop, estudo reconstitui  

a história da tatuagem no Brasil

Christina Queiroz
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dades e parques de diversão, em países 
da Europa, nos Estados Unidos e mesmo 
no Brasil. “Esses eventos contribuíram 
para a popularização da cultura da tatua-
gem, mas também ajudaram a dissemi-
nar preconceitos associados a ela”, diz 
Patriota. A situação começaria a mudar 
em 1891, quando o norte-americano Sa-
muel O’Reilly (1854-1909) patenteou a 
primeira máquina elétrica de tatuagem. 
A iniciativa, analisa a socióloga, repre-
senta um marco no processo de transfor-
mação da tatuagem em objeto artístico, 
simultaneamente à profissionalização 
da prática, que começou a perder seu 
caráter improvisado. 

E
m sua pesquisa, Jeha identi-
ficou que desde pelo menos 
o final do século XIX as pági-
nas policiais dos jornais bra-
sileiros associavam o uso de 

tatuagem ao universo do crime, repro-
duzindo relatórios de delegados e mé-
dicos-legistas. Segundo a historiadora, a 
relação entre tatuagem e criminalidade 
advém da associação com os grupos mar-
ginalizados que foram responsáveis por 
iniciar a disseminação da prática pelo 
país, entre eles os marinheiros. A asso-
ciação perdurou por mais de um século. 
O psicólogo social Richard de Oliveira, 
pesquisador do Laboratório de Estudos 
em Psicologia da Arte do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo 
(IP-USP), observa que as pesquisas nes-
se campo do saber, ainda hoje, tendem 
a associar a tatuagem à psicopatologia. 
“Estudos que abordam a tatuagem como 
fenômeno estético e social, tal como eu 
entendo a prática, ainda são franca mi-
noria na área”, afirma.

Outro grupo social relacionado com 
o contexto da tatuagem no Brasil no fi-
nal do século XIX são os escravizados 
africanos, que chegaram com marcas de 
pele. “O meu estudo contemplou análi-
ses das tatuagens de pessoas que circu-
lavam pelas cidades brasileiras, o que 
também é o caso dos escravizados nes-
sa época”, justifica Jeha. Ela investigou 
4 mil anúncios de fuga de escravos no 
acervo de periódicos da Biblioteca Na-
cional e constatou como descrições de 
suas tatuagens ou escarificações (mar-
cas de pele produzidas como resultado 
de cicatrizes que não incorporam pig-
mento) eram utilizadas para facilitar o 
reconhecimento de fugitivos. 

Desenhos na pele 
eram produzidos  
com materiais  
e em locais 
improvisados, como 
portos ou quartéis.  
A profissionalização 
da atividade no  
Brasil aconteceu na 
década de 1960

veis por disseminar a cultura da tatua-
gem em cidades portuárias, por meio 
de iconografia que envolvia objetos do 
mundo marítimo, como âncoras e pei-
xes, símbolos amorosos como corações 
e as iniciais de amantes, além de figu-
ras religiosas. Na virada do século XX, 
a historiadora identificou que militares 
de diferentes partes do mundo eram ta-
tuados dentro dos quartéis, onde passa-
vam longos períodos confinados. Tanto 
marítimos quanto soldados se tatuavam 
para evitar a morte sem identificação. 
Jeha relata que, entre os militares, eram 
comuns desenhos considerados patrió-
ticos, como bandeiras e brasões. 

A palavra tatuagem passou a nomear 
as marcas na pele a partir da publicação 
dos relatos de viagem do capitão britâ-
nico James Cook (1728-1779). Cook co-
mandou expedições científicas da Royal 
Society de Londres pelo oceano Pacífi-
co. “As viagens do capitão Cook são um 
marco porque resultaram nos primeiros 
registros documentais sobre a prática”, 

conta a socióloga Beatriz Patriota, dou-
toranda no Centro de Educação e Ciên-
cias Humanas da Universidade Fede-
ral de São Carlos (Cech-UFSCar) com 
pesquisa sobre os processos de trans-
formação da tatuagem em objeto artís-
tico. Segundo Patriota, em 1769, quando 
publicou as memórias de suas viagens 
às Ilhas dos Mares do Sul, na Polinésia 
Francesa, Cook utilizou pela primeira 
vez a palavra “tatau”, onomatopeia pa-
ra referir-se ao barulho provocado pela 
batida dos tatuadores na pele dos que 
eram tatuados. “Mais tarde, a expressão 
originou o termo tattoo, em inglês”, con-
ta. “Os marujos eram sujeitos marginais 
e vistos como estrangeiros em qualquer 
parte onde estivessem. A prática da ta-
tuagem pode ser vista como uma forma 
de desenvolver um sentimento de per-
tencimento entre eles”, analisa Patriota. 

A partir do século XIX, o aspecto de 
marginalidade foi reforçado pela apari-
ção de indivíduos tatuados como atra-
ções em espetáculos de teatros de varie-
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status de objeto artístico, no Brasil, o 
marinheiro dinamarquês Knud Greger-
sen (1928-1983), conhecido como Tatoo 
Lucky, se tornaria o primeiro tatuador 
profissional a abrir uma loja e tatuar com 
máquina elétrica para gravar imagens, 
nos corpos de marinheiros e de outros 
frequentadores do porto. “Ele chegou ao 
país em 1959 e trabalhou principalmente 
na região portuária de Santos. Represen-
ta o elo entre o tempo da marginalidade 
e a explosão do uso da tatuagem entre 
todas as camadas da população, a partir 
dos anos 1970”, analisa Jeha. 

De acordo com a historiadora, até a 
década de 1960 a tatuagem costumava 
permanecer oculta ou disfarçada, sob a 
roupa. A partir dos anos 1970, isso co-
meçou a mudar, quando várias culturas 
urbanas como roqueiros, punks, hippies 
e surfistas adotaram figuras e desenhos 
como símbolos de rebeldia. “Os norte-
-americanos denominaram esse fenôme-
no como ‘renascimento da tatuagem’”, 
diz. Hoje os estúdios de tatuagem são 
regulamentados, obedecem a regras de 
higiene e pesquisam novas técnicas e 
tecnologias que permitem aprimorar o 
trabalho. Esse processo de populariza-
ção e profissionalização causou impac-
tos na iconografia, observa João Batista 
Freitas Cardoso, professor do mestrado 
profissional em Inovação na Comunica-

Nas últimas décadas do século XIX, 
outras culturas de tatuagem chegaram ao 
Brasil, trazidas por levas de imigrantes 
provenientes da Europa, Oriente Mé-
dio e Japão. Na pesquisa realizada no 
acervo do Museu Penitenciário, Jeha 
constatou que boa parte dos imigran-
tes que passaram pelo sistema prisional 
paulista ingressou tatuada na cadeia, 
contrariando a expectativa de que to-
das as marcas teriam sido feitas duran-
te o confinamento. “Havia uma cultura 
de tatuagem disseminada pelo Oriente 
Médio. Muitos árabes provenientes da 
região que hoje estão Síria e Líbano, por 
exemplo, tinham motivos gráficos e fi-
gurativos desenhados em seus corpos, 
de natureza étnica ou religiosa”, conta. 
Segundo ela, motivos religiosos eram 
tatuados por alguns desses árabes pa-
ra afirmar sua condição de cristãos, em 
regiões em que a maioria da população 
era de muçulmanos. “Diversos escritores 
brasileiros retrataram a figura do estran-
geiro árabe que porta tatuagens, como 
no conto A volta do marido pródigo, de 
Guimarães Rosa [1908-1967], ou no poe-
ma Os turcos, de Carlos Drummond de 
Andrade [1902-1987]”, destaca. 

Se em 1891 Samuel O’Reilly deu iní-
cio ao processo de profissionalização da 
tatuagem, que, décadas depois, acaba-
ria por desembocar em uma busca pelo FO
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ção de Interesse Público da Universi-
dade Municipal de São Caetano do Sul 
(USCS) e pesquisador da cultura pop. 
Se antes a iconografia estava centrada 
em elementos clássicos como âncoras 
e corações, com a popularização pas-
sou a englobar elementos da chamada 
cultura geek, como os personagens de 
histórias em quadrinhos. Tatuagens de 
marinheiros do passado também seguem 
marcando a iconografia atual, mas em 
releituras caracterizadas pelo estilo de 
tatuadores contemporâneos. n

Junto com tatuagens  
de símbolos religiosos, 
nomes e rostos de 
mulheres (à dir.) foram 
os mais frequentes 
identificados em 
pesquisa de 
historiadora brasileira. 
Brasões (à esq.)  
eram marcas comuns 
em militares
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ção militar de ocupar espaços na política. Não dá 
respostas fáceis, até porque, em sua visão, não as 
há. Creio, contudo, que o autor, mesmo não sen-
do explícito em relação a como se deve abordar 
o tema na atualidade, nos dá um claro caminho, 
por meio dos dois estudos seminais produzidos 
há 40 anos, e que estão republicados como capí-
tulos 2 e 3, ocupando 120 páginas. Em que con-
siste esse caminho a ser seguido, esse methodos, 
no sentido etimológico da palavra?

José Murilo inovou os estudos sobre a par-
ticipação dos militares na política ao atribuir 
grande importância à investigação de caracte-
rísticas organizacionais das Forças Armadas. 
Até então, predominavam trabalhos marcados 
quer por uma visão voluntarista dos militares, 
que enfatizavam suas características individuais, 
quer por uma perspectiva que não atribuía muita 
importância ao estudo das Forças Armadas, ao 
reduzir a compreensão de seu comportamento 
político a determinações de outra ordem – como 
se fossem, por exemplo, uma espécie de “braço 
armado da burguesia”. 

Os trabalhos de José Murilo foram não apenas 
inovadores em suas análises, como acima de tudo 
foram empirica e metodologicamente consisten-
tes. Por isso, serviram de referência e inspiração 
para outros cientistas sociais e historiadores. Pa-
ra compreender os militares na política, o autor 
voltou-se primeiro para o estudo rigoroso de 
temas como os padrões de recrutamento, a for-
mação dos oficiais, a estrutura da carreira e as 
diferentes ideologias de intervenção. Organizou 
grande quantidade de informações que estavam 
dispersas. Só então se dispôs a propor interpre-
tação mais geral sobre a origem das intervenções 
militares e a natureza do poder político das For-
ças Armadas entre 1889 e 1945. 

Ou seja, o caminho para se produzir uma obra 
consistente a respeito do tema é longo e traba-
lhoso. Não há atalhos fáceis. Por esse motivo, 
esses estudos tornaram-se clássicos de uma for-
ma de se abordar o tema. Como tal, continuam a 
indicar caminhos a serem seguidos na busca de 
compreensão do momento atual.

José Murilo de Carvalho tem uma trajetória 
intelectual consagrada, notabilizando-se por 
estudos fundamentais sobre o Império e a 

Primeira República no Brasil, como A constru-
ção da ordem (Campus, 1980), Teatro de sombras 
(Vértice, 1988), Os bestializados (Companhia das 
Letras, 1987) e A formação das almas (Compa-
nhia das Letras, 1990). Nesses livros tratou de te-
mas como elites políticas, cidadania e imaginário 
republicano. Menos conhecida é, contudo, sua 
importante contribuição para os estudos sobre 
Forças Armadas e política, tema de dois textos 
seminais que abordam o período 1889-1945, pu-
blicados originalmente em 1977 e 1982. 

O fato de esses dois textos terem sido publi-
cados como capítulos de livros organizados por 
terceiros fez com que ficassem menos visíveis. 
Por esse motivo, convidei o autor a reuni-los em 
uma única obra, publicada em 2005, inauguran-
do a coleção Nova Biblioteca de Ciências Sociais 
da editora Zahar. Reeditado em 2006, na década 
seguinte o livro esgotou-se. A decisão de repu-
blicá-lo este ano está diretamente ligada, como o 
autor reconhece, à conjuntura política pós-2013. 

Novo capítulo escrito para a nova edição, “Uma 
república tutelada”, já indica o tom mais pessi-
mista, em contraste com a impressão que ficara 
das décadas iniciais da Nova República e do afas-
tamento dos militares do cenário político. Afinal, 
por três décadas não presenciamos tentativas de 
golpes, insubordinações e manifestos de militares 
da ativa, eventos comuns na história da República 
(instaurada, aliás, por um golpe de Estado militar). 
Creio não ser exagero afirmar que o próprio inte-
resse acadêmico pelo tema diminuiu. A partir de 
2013, contudo, passamos por eventos como a Ope-
ração Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff 
e a surpreendente eleição de Jair Bolsonaro, que 
transformaram profundamente o cenário ante-
rior, renovando o interesse por compreender os 
militares e sua participação na política. 

Embora explicite sua preocupação cidadã, o 
autor assume, como historiador e cientista social, 
uma postura mais cautelosa. Ao tratar da conjun-
tura atual, pesa elementos positivos e negativos 
das relações civis-militares desde o fim do regime 
militar. Coloca a ênfase mais nas deficiências ou 
fraquezas de nossa democracia do que em inten-

Os militares na política

Forças Armadas  
e política no Brasil
José Murilo  
de Carvalho 
Todavia 
320 páginas 
R$ 64,90 

Celso Castro

Celso Castro é professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação 
Getulio Vargas (FGV CPDOC).
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Wilson Cano foi um dos fundadores do 

Instituto de Economia da Unicamp  

e estudioso da industrialização brasileira

U
m estudioso da industrializa
ção brasileira e da relação en
tre desenvolvimento econômi
co e desequilíbrios regionais 

e urbanos, o economista paulistano 
Wilson Cano morreu no dia 3 de abril, 
aos 82 anos. Ele se recuperava de um 
câncer no pâncreas e sofreu um enfarte. 
Pesquisador do Instituto de Economia 
da Universidade Estadual de Campi
nas (IEUnicamp), Cano escreveu 14 
livros e participou da formação de várias 
gerações de estudantes na Unicamp, 
tendo orientado mais de 60 alunos de 
mestrado e doutorado. A doença levouo 
a fazer uma cirurgia há dois anos, mas 
ainda assim Cano ministrou até 2019 
a disciplina de pósgraduação Desen
volvimento Econômico. Recentemente, 
lançara um site com sua produção cien
tífica (wilsoncano.com.br).

Caçula de seis filhos de um casal de 
imigrantes espanhóis, formouse em 
economia na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUCSP). Em 
1962, fez um curso de pósgraduação de 
Planejamento e Desenvolvimento Eco
nômico organizado pela Comissão Eco
nômica para a América Latina (Cepal) 
em São Paulo, experiência que o colocou 
em contato com professores tomados 
como referência em sua formação, co
mo Maria da Conceição Tavares, Carlos 

O pesquisador, em imagem de 1998: 14 livros publicados

Lessa e o chileno Aníbal Pinto Santa Cruz 
(19131996). Logo se integrou à equipe 
do escritório da Cepal no Rio de Janeiro. 

No final de 1967, foi um dos pesquisa
dores recrutados pela Unicamp para for
mar seu Departamento de Planejamento 
Econômico (Depe). Outros nomes ligados 
ao curso da Cepal haviam sido contrata
dos, como Luiz Gonzaga Belluzzo, João 
Manuel Cardoso de Mello e Osmar Mar
chese. O Depe deu origem ao Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da 
Unicamp, do qual, nos anos 1980, se des
membraria o Instituto de Economia. As 
reflexões sobre o desenvolvimento latino
americano feitas nos anos 1950 e 1960 
pela Cepal foram o ponto de partida para 
a formação de uma escola de economia 
caracterizada pelo pensamento crítico em 
relação à teoria ortodoxa (ver Pesquisa 
FAPESP – Especial Unicamp 50 anos). 

CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL 
Em 1975, defendeu sua tese de doutorado, 
mostrando como as origens da concen
tração industrial no estado de São Paulo 
remontavam ao início do século XX, com 
a expansão cafeeira e o consequente de
senvolvimento da economia no estado, e 
não a mudanças no padrão de acumula
ção de capital após a crise de 1929, como 
se avaliava correntemente. Publicado em 
forma de livro em 1977, Raízes da con-

centração industrial em São Paulo está 
atualmente na quinta edição.

“Wilson Cano foi um pesquisador 
exemplar”, define o economista Carlos 
Américo Pacheco, professor do IEUni
camp, que teve Cano como orientador 
de sua tese de doutorado, concluída em 
1996. “O livro Raízes da concentração 
industrial em São Paulo é um clássico. 
Revela, como poucos outros trabalhos, 
a relação entre a economia cafeeira, a 
indústria e a urbanização. Será sempre 
uma leitura obrigatória para quem quiser 
entender a economia paulista e o Brasil 
do início do século XX”, afirma Pache
co, que é diretorpresidente do Conse
lho TécnicoAdministrativo da FAPESP.

Cano dirigiu o IFCH na segunda me
tade da década de 1970 e, entre 1990 e 
1997, foi membro do Conselho Superior 
da FAPESP. Aposentado em 2008, se
guiu dando aulas e orientando alunos de 
pósgraduação, vinculado ao Cede. Seu 
trabalho incorporou a preocupação com 
o desenvolvimento urbano e regional, 
área de pesquisa do Cede. Uma qualida
de apontada por seus orientandos era a 
marcação cerrada feita para não deixar 
ninguém desistir – ele chegava a levar 
alunos para uma chácara de sua pro
priedade até terminarem de escrever. 
Wilson Cano deixa mulher, Selma Maria 
Schwarzer Cano, três filhos e seis netos. n

Fabrício Marques

OBITUÁRIO y

L
A

LO
 D

E 
A

LM
EI

D
A

 /
 F

O
LH

A
P

R
E

SS

Um pensador do 
desenvolvimento



94  |  MAIO DE 2020

Domingo Braile, criador de dispositivos médicos,  

levou as operações cardíacas para o interior paulista

N
a notável trajetória do cirurgião 
Domingo Marcolino Braile 
havia espaço para a cardiolo-
gia, a criação de dispositivos 

médicos, as atividades acadêmicas e a 
aviação. Médico, pesquisador e empre-
sário, morreu no dia 22 de março em 
consequência de uma pneumonia, aos 
81 anos, em São José do Rio Preto (SP), 
cidade onde cresceu.

“Braile uniu, coisa rara, capacidade 
empresarial à vida acadêmica e era mui-
to respeitado em ambas”, testemunha o 
bioquímico Walter Colli, do Instituto de 
Química da Universidade de São Paulo 
(USP) e colega da turma formada em 
1962 na Faculdade de Medicina (FM) 
da mesma instituição. “Foi ele que levou 
a cirurgia cardíaca que aprendeu com 

O médico em  
sua empresa,  
a Braile Biomédica

Euryclides Zerbini [1912-1993] para o 
interior de São Paulo.”

Natural de Nova Aliança (SP), Braile 
cresceu em Rio Preto, onde se interes-
sou por mecânica e motores, mas optou 
por cursar medicina – a influência do 
pai, Lino Braile, um médico italiano que 
imigrou para o Brasil, falou mais alto 
(ver Pesquisa FAPESP nº 176). Em 1957, 
ele entrou na FM-USP e rapidamente 
passou a integrar a equipe que organi-
zou a oficina experimental do Serviço de 
Cirurgia Cardíaca de Zerbini, que viria 
a fazer o primeiro transplante de cora-
ção na América Latina, em 1968. Braile 
também participou do time de experi-
mentação de equipamentos e válvulas 
do Departamento de Técnica Cirúrgica 
e Cirurgia Experimental. 

Competência cirúrgica 
e inventividade
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O jovem cirurgião retornou para São 
José do Rio Preto em 1963, onde fez re-
sidência na Casa de Saúde Santa Hele-
na, até 1965, e na qual criou o Serviço 
de Cirurgia Cardíaca. Lá ele realizou a 
primeira operação cardíaca com circu-
lação extracorpórea do interior de São 
Paulo. No total, Braile contabilizava a 
instalação de 21 serviços semelhantes 
em hospitais do interior.

Em 1977 criou a IMC Biomédica, atual 
Braile Biomédica. A empresa começou 
produzindo válvulas biológicas cardía-
cas e hoje tem 35 patentes e depósitos 
de produtos desenvolvidos. “Braile fa-
bricou máquinas de circulação extra-
corpórea, oxigenadores, válvulas cardía-
cas artificiais, stents de aorta e implante 
de válvulas por cateter, estas últimas de 
avançada tecnologia”, conta o cirurgião 
cardíaco Enio Buffolo, da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). O pato-
logista Paulo Saldiva, da FM-USP, relata 
que procurou Braile quando coordenou 
o projeto de autópsia minimamente in-
vasiva, em meados desta década. “Ele 
nos ajudou de forma generosa. Homens 
como ele e Adib Jatene [1929-2014] sou-
beram combinar competência cirúrgica 
com inventividade.”

Em Rio Preto, Braile foi um dos fun-
dadores da Faculdade de Medicina (Fa-
merp), em 1968. Fez o doutorado em 
1990, na Unifesp, e deu aulas na pós-
-graduação da Famerp, na Faculdade de 
Medicina de Catanduva e na Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). Wal-
dir Antonio Tognola, colega da turma 
de 1962, ensinou neurologia na Famerp 
a convite de Braile. “Domingo foi um 
marco na nossa geração”, afirma Tog-
nola, hoje professor emérito da Famerp. 
“Suas publicações foram inovadoras no 
campo da biologia cardíaca.” O cirurgião 
publicou cerca de 450 artigos científicos 
e 25 capítulos de livros. Também pilotava 
planadores e aviões desde 1955. 

Braile deixa a mulher, Maria Cecília, as 
filhas, Patricia e Valeria, e quatro netos. n

Neldson Marcolin
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As redes sociais redefiniram  
a maneira como empresas  
e instituições se conectam  

com seus públicos. Responsável por 
organizar campanhas, mediar 
interações ou mesmo formular 
estratégias em cenários de grande 
concorrência, a gestão de mídias 
sociais passou a exigir de seus 
profissionais conhecimentos que vão 
além da produção e divulgação de 
conteúdos, envolvendo compreensão 
mais aprofundada sobre comércio 
eletrônico, análise de dados e de 
métricas sobre o comportamento dos 
consumidores nas redes.

De acordo com levantamento 
divulgado este ano pelo LinkedIn –  
rede social especializada em negócios 
e inserção profissional –, a carreira de 
gestor social está em primeiro lugar na 
lista das 15 ocupações com maior 
expansão desde 2015. A lista também 
traz outras nove atividades ligadas  

ao campo da tecnologia da informação, 
como engenharia de cibersegurança  
e engenharia de dados. Em resposta  
à crescente demanda por gestores  
de mídias sociais, começam  
a surgir programas de formação 
específicos para a área, tanto na 
graduação como na pós-graduação.

Requisitados para trabalhar  
em agências de comunicação  
e publicidade, departamentos de 
marketing, portais de comércio 
eletrônico e instituições de diferentes 
áreas, os gestores de mídias sociais 
também podem montar seus próprios 
negócios, oferecendo serviços que  
vão desde a formulação de estratégias 
de comunicação até a mediação de 
conflitos em comunidades digitais.

“Em casos de pandemia, como  
a provocada pelo novo coronavírus, 
torna-se ainda mais importante  
a formação adequada desses 
profissionais, que têm de se informar 

Gestores digitais em ascensão
Utilização de redes sociais na comunicação com clientes faz crescer 
a demanda por profissionais especializados
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muito bem para repassar aos usuários 
das redes dados, por exemplo, de  
como se proteger de doenças  
e minimizar os efeitos da propagação 
de notícias falsas”, explica Carol 
Garcia, coordenadora do curso de 
mídias sociais digitais do Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo. 
Desde 2015 a instituição oferece 
graduação tecnológica em gestão de 
mídias sociais. Com duração de dois 
anos, o curso reúne disciplinas teóricas  
e práticas como antropologia cultural, 
fotografia digital, web design, práticas 
de jornalismo on-line, neurociência  
e comportamento. “Criamos essa 
graduação a partir da percepção de 
que muitas empresas possuem em  
seus quadros pessoas formadas no 
ambiente de marketing tradicional, 
que conhecem muito sobre a própria 
empresa e seu público-alvo, mas  
não dominam as novas tecnologias”, 
explica Garcia.

CARREIRAS
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Preocupadas em se aproximar de 
seus clientes, as organizações 
enxergam nas redes sociais um 
poderoso meio de interação, fazendo 
de seu uso uma ferramenta para traçar 
estratégias de mercado e identificar  
as necessidades dos consumidores.  
“É impossível pensar em uma empresa 
que consiga sobreviver atualmente fora 
do ambiente digital”, afirma Mitsuru 
Higuchi Yanaze, coordenador do  
curso de marketing digital da Escola  
de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-USP). 
Oferecido como curso de extensão  
na modalidade de ensino a distância 
(EaD), o programa reúne conteúdos 
como estratégias de redes sociais, 
ferramentas de Search Engine 
Optimization (SEO), comportamento 
do consumidor na web e ética e 
legislação aplicadas à internet. Com 
duração de três meses e direcionado 
para quem está realizando ou já  
possui uma graduação, o curso tem  
sido procurado por profissionais  
de marketing, comunicação e gestores 
empresariais. 

Ao destacar a complexidade que 
envolve a gestão das mídias sociais, 
Yanaze lembra da necessidade  
de ir além do treinamento no uso de 

ferramentas e softwares, fazendo com 
que o aluno consiga, antes de tudo, 
interpretar os dados que irá utilizar. 
“Conhecer os modelos de análise 
permite que o profissional trabalhe 
com mais segurança frente à avalanche 
de dados que caracteriza o momento 
atual”, avalia. 

CIÊNCIA NAS REDES
Amplamente utilizadas por empresas 
privadas, as redes sociais também 
servem como um meio de comunicação 
oficial de instituições de diversos 
segmentos. Presente nas principais 
plataformas, a USP, por exemplo, utiliza 
esses ambientes para divulgar notícias 
de cunho científico e informações 
institucionais de interesse público. 
“Fazemos entre 10 e 15 postagens 
diárias, sempre levando em conta o que 
está em pauta no momento”, afirma 
Denis Pacheco, responsável pela 
comunicação da universidade no 
Facebook, Twitter e LinkedIn.

Para produzir os conteúdos 
divulgados nos canais, Pacheco 
considera fundamental o conhecimento 
sobre softwares de edição de  
fotos e vídeos, bem como o uso de 
métricas e de inteligência analítica, que 
possibilitam mensurar o envolvimento 

dos usuários com as postagens, analisar  
e interpretar os dados gerados pelas 
redes. “Como cada mídia tem sua 
particularidade, é preciso elaborar 
materiais distintos”, explica.

A interação que se dá no âmbito  
das plataformas digitais tem atraído  
a atenção de pesquisadores interessados 
em compreender com mais 
profundidade o comportamento de 
consumidores que utilizam as redes.  
“A construção da imagem e da identidade 
de uma marca depende da estratégia  
que ela define para atuar nessas mídias”, 
observa Lucia Barros, professora da 
Escola de Administração de Empresas  
de São Paulo da Fundação Getulio  
Vargas (FGV-Eaesp), que desde o ano 
passado vem investigando o ativismo  
de marcas nas redes sociais. 

A partir da constatação de que as 
marcas hoje precisam se posicionar  
em relação a causas sociais, econômicas, 
políticas, ambientais, dentre outras,  
são comuns as dúvidas sobre como  
reagir a posturas indesejadas de clientes, 
como mensagens preconceituosas ou  
que disseminam ódio, por exemplo –  
e que, por serem acompanhadas por 
grande audiência, não podem ser 
simplesmente ignoradas. O estudo  
busca analisar os efeitos gerados por 
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respostas institucionais a comentários 
controversos, em distintas temáticas. 
“Algumas empresas hoje se  
comunicam com seus clientes de forma 
antropomorfizada, ou seja, se 
comportam como se fossem um ser 
humano”, informa a pesquisadora. 
Exemplo dessa prática está na criação 
de personagens para realizar 
atendimento em sites e em redes sociais. 
“Essa postura costuma ser bem-aceita, 
pois os clientes enxergam a marca  
de forma mais humana e tendem a 
identificar-se mais com ela”, completa. 

Barros ressalta que, apesar de muitas 
vezes ter autonomia para administrar 
conflitos dessa natureza,  
o gestor deve estar alinhado com as 
estratégias adotadas pela organização. 
“É preciso atenção para manter a 
unidade entre os diversos meios de 
comunicação. Não adianta a marca 
dizer uma coisa na televisão e agir de 
forma diferente nas redes sociais ou 
mesmo nos pontos de venda”, analisa.

Produzir conteúdos que, além de 
relevantes, sejam entendidos pelo 
público em geral se tornou um dos 
grandes desafios enfrentados pelos 
gestores de mídias sociais. “A produção 
escrita utilizada para comunicar 
socialmente deve estar atenta à questão 

do letramento digital dos usuários”, 
explica Marcelo El Khouri Buzato, 
professor do Instituto de Estudos da 
Linguagem da Universidade Estadual 
de Campinas (IEL-Unicamp). Se no 
passado as dificuldades de se relacionar 
com a tecnologia se concentravam  
no manuseio de aparelhos eletrônicos, 
hoje elas se expandem para a 
capacidade de interpretação crítica  
das mensagens, que pode variar de 
acordo com os diferentes níveis de 
letramento. “A reflexão sobre os efeitos 
e as funções do uso social das 
ferramentas pode ser decisiva na 
transposição dessas barreiras”, diz. 

MERCADOS LOCAIS
A gestão de mídias sociais também tem 
sido valorizada no desenvolvimento de 
atividades produtivas em âmbitos 
regionais. Ao constatar a relevância  
da produção econômica e cultural da 
cidade de Caruaru, a Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) 
resolveu implantar, em 2015, o curso  
de comunicação social com ênfase  
em mídias sociais e produção cultural 
no Centro Acadêmico do Agreste 
(CAA-UFPE). Oferecido como 
bacharelado de quatro anos, o curso foi 
estruturado a partir de características 

da região, que reúne, em sua maioria, 
atividades da área têxtil, do setor 
moveleiro, da indústria de laticínios, 
além da produção de artesanatos. “Ao 
término da graduação, os profissionais 
saem preparados para inserir essa 
cadeia de arranjos produtivos na esfera 
da comunicação”, afirma Diego 
Gouveia, coordenador do curso. Com 
proposta de formação mais generalista, 
o curso da UFPE trabalha para que 
profissionais tenham maior domínio 
das distintas linguagens – como  
a produção de conteúdo em áudio  
e vídeo – do que sobre suportes 
específicos, como rádio e televisão. 
“Isso para que os alunos tenham uma 
visão mais empreendedora e não  
se limitem a procurar trabalho nos 
veículos de comunicação tradicionais”, 
avalia. n Sidnei Santos de Oliveira

1  Habilidade para produção de textos e imagens

2  Capacidade para lidar com projetos simultâneos

3  Conhecimento das características das diversas plataformas 

(Facebook, Instagram, Twitter, dentre outras) 

4  Saber fazer uso da análise de dados fornecida por  

serviços como o Google Analytics

5  Conhecimento sobre marketing digital

6  Rapidez na interação com usuários

7  Criatividade na elaboração de campanhas e estratégias

Projetos
1. Letramentos, fronteiras e cultura digital (nº 09/00671-
7); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador 
responsável Marcelo El Khouri Buzato (IEL-Unicamp); 
Investimento R$ 9.421,55.
2. Ativismo de marca nas redes sociais: Os efeitos das 
respostas sarcástica e explicativa sobre a atitude dos con-
sumidores em relação ao ativismo social (nº 19/01390-3); 
Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisadora 
responsável Lucia Salmonson Guimarães Barros (Eaesp-
-FGV); Investimento R$ 17.159,80.

Requisitos para gestão de mídias sociais
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Aos 71 anos, o biólogo e 
conservacionista Cláudio Padua  
é hoje um dos principais nomes do 
movimento socioambiental no Brasil. 
Depois de extensa trajetória de 
estudos sobre o mico-leão-preto e do 
trabalho desenvolvido desde 1992, 
quando fundou com a mulher, Suzana 
Padua, o Instituto de Pesquisas 
Ecológicas (IPÊ) – organização não 
governamental que atua na pesquisa 
de espécies raras ou ameaçadas de 
extinção em regiões do Pontal do 
Paranapanema e Nazaré Paulista (SP), 
Pantanal e Cerrado (MS), baixo  
rio Negro (AM) e outras regiões 
amazônicas –, ele se prepara para  
mais um desafio.

Nos últimos três meses Padua tem 
se dedicado à criação de um novo 
instituto de pesquisa, dessa vez  
voltado para o estudo de economia  
e negócios sustentáveis. “A intenção  
é colocar significado econômico  
na biodiversidade sem destruí-la”, 
explica. Em fase de estruturação  
e prevista para ser inaugurada no final 
do ano, a nova entidade será sediada 
em Brasília e pretende aliar temas 
envolvendo agricultura e preservação 
do meio ambiente. A decisão de abrir  
o novo espaço veio com a necessidade 
de se ter uma escola específica  
para formação em negócios,  
tema que foge do escopo do IPÊ,  
atuante principalmente na área de  
conservação e de educação ambiental.

O interesse de Padua pela 
conservação do meio ambiente  
surgiu de uma frustração com a vida 
profissional. Em 1977, depois de  
sete anos formado em administração  
de empresas, percebeu que não estava 
contente com os rumos de sua carreira. 
“Eu já tinha vontade de trabalhar  
com meio ambiente, mas naquele 

momento não via oportunidade de 
combinar essas duas áreas”, relembra. 
Foi então que, aos 30 anos, decidiu 
deixar o emprego em uma empresa  
do ramo farmacêutico e recomeçar  
sua trajetória. “Após conversar com  
algumas pessoas da área, resolvi fazer 
faculdade de biologia”, conta.

No último ano da graduação,  
em 1981, Padua foi convidado pelo 
primatólogo Adelmar Coimbra Filho 
(1924-2016), à época diretor do Centro 
de Primatologia do Rio de Janeiro 
(CPRJ), a ocupar um cargo de  
técnico de laboratório na instituição. 
“Foi quando comecei a estudar  
o mico-leão-preto, uma das espécies 
pesquisadas pelo instituto.” Ameaçado 
de extinção, o animal símbolo do  
estado de São Paulo é encontrado 
principalmente no Parque Estadual 
Morro do Diabo, no município  
de Teodoro Sampaio.

Terminada a graduação, em 1984 
inscreveu-se em um curso de mestrado 
na Universidade da Flórida, na cidade 
de Gainesville, Estados Unidos, onde 
desenvolveu estudos de demografia  
e genética do mico-leão-preto com  
o intuito de determinar o estado das 

populações selvagens. Durante  
o doutorado, cursado na mesma 
instituição, investigou o comportamento 
e a conservação desses animais. “Foi 
quando começaram as pesquisas na 
área de biologia de conservação”, conta.

De volta ao Brasil, Padua passou  
a lecionar na Escola Superior  
de Agricultura Luiz de Queiroz  
da Universidade de São Paulo 
(Esalq-USP). Sua intenção era iniciar 
um curso de mestrado voltado para  
a área de conservação. “Como era algo 
muito novo, não houve como viabilizar 
o curso na Esalq”, afirma. Para 
concretizar seu desejo, decidiu criar,  
na sede do IPÊ, em Nazaré Paulista,  
a Escola Superior de Conservação  
e Sustentabilidade (Escas), que  
oferece programas de mestrado em 
conservação da biodiversidade  
e desenvolvimento sustentável e MBA 
em gestão de negócios ambientais, 
além de outros cursos de curta 
duração. Desde a fundação, em 1996,  
a escola formou mais de 7 mil alunos –  
140 mestres e mais de 50 especialistas 
com MBA. “Logo deveremos receber 
autorização para iniciar os programas 
de doutorado”, finaliza. n                                               S. S. O.
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Dedicação  
à natureza

Após trocar administração de 
empresas por biologia, pesquisador 
torna-se referência na área de 
preservação ambiental  

Cláudio Padua durante pesquisa na Mata Atlântica, na região de Nazaré Paulista, em 2012
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