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Cortejo mutilado
Escorpiões do gênero Ananteris conseguem destacar a ponta  

do próprio abdômen (a cauda) quando atacados, fenômeno 

conhecido como autotomia. Vão juntos o ferrão e o ânus, de maneira 

que se tornam cronicamente constipados. O ferrão também é  

usado na dança de acasalamento (foto), que envolve movimentos 

com essa parte do corpo. Em pesquisa de doutorado, a bióloga 

Solimary García Hernández descobriu que a autotomia não torna  

os machos indesejáveis. A vida é abreviada pela mutilação, mas eles 

conseguem se reproduzir no tempo que lhes resta. Acima, o casal 

aparece azulado por estar iluminado com luz negra.

Imagem enviada por Solimary García Hernández, doutoranda 
no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo

FOTOLAB

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.
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  Conheça os biotecidos,  
alternativas às fibras animais e vegetais
Tecidos feitos com bactérias começam  
a despertar o interesse do mundo da moda
bit.ly/igBiotecidos

  Os efeitos da Covid-19 no corpo
Marisa Dolhnikoff e Elnara Negri,  
da FM-USP, contam como a autopsia pouco 
invasiva ajuda a entender os estragos 
causados pela doença 
bit.ly/igVCovid19

Na série de programas sobre a pandemia, 
confira entrevistas com pesquisadores  
que estão gerando conhecimento sobre  
a Covid-19
bit.ly/igPodcasts
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de Huntington tendem  
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FÍSICA
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TELECOMUNICAÇÕES
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amplia opções para levar 
internet a regiões remotas

ARQUITETURA E URBANISMO
80 Tecnologia de 
digitalização 3D a laser  
pode ajudar a preservar 
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1. Frascos do Departamento 
de Processamento Final  
de vacinas em 
Bio-Manguinhos (CAPA, P. 18) 
2. Neurônios humanos 
(NEUROCIÊNCIA, P. 74) 
Foto de capa: Anilakkus / 
Getty Images
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Finalmente encontrei nesse vídeo uma expli-
cação bem clara sobre a ação do vírus no corpo 
humano, bem como as complicações geradas 
por ele, avanços nas pesquisas e tratamentos 
mais eficazes até o momento. Esse tipo de 
informação deveria ser divulgado amplamente 
pela mídia.
Bruno Carvalho

Roberto Salmeron
O vídeo “Histórias de um físico extraordiná-
rio” presta uma tocante homenagem a Roberto 
Salmeron e exibe fatos muito curiosos de sua 
prolífica trajetória. 
Pedro Ernesto 

Foi-se um grande cientista, um grande defen-
sor da justiça social e um grande ser humano. 
Tive o privilégio de conhecê-lo de perto e, 
inclusive, o filho dele foi meu médico (pneu-
mologista) durante o doutorado. As novas 
gerações devem se inspirar no exemplo dele 
para lutar por problemas tristemente similares 
aos que ele teve de enfrentar. 
Paulo Nussenzveig

Salmeron foi um dos maiores físicos nucleares 
experimentais do Brasil, ao lado de Oscar Sala. 
Mais um grande que se despede.
Raphael Telis

Ele deu valiosas contribuições à ciência, mo-
desto e discreto, poucos conhecem seu valor. 
Flavia Maroni Simonsen 

Covid-19
Que alento, no meio do caos a que estamos 
submetidos, saber da pesquisa de Maria Cátira 
Bortolini, da UFRGS (“Quando vi os resul-
tados, pensei: esse vírus vai pegar em todo 
mundo”). 
Margareth Pereira Campos 

Parabéns à geneticista da UFRGS pela pes-
quisa e consciência.
Nilce Maria 

A reportagem “Baseado em informações não 
confiáveis” explica a razão do vaivém da Or-
ganização Mundial da Saúde em relação às 
pesquisas com a hidroxicloroquina.
Cecília Pinto Maglio

O segundo em um ranking mundial de infec-
tados é o mesmo que menos realiza testes… 
(“O Brasil começa a testar”)
Fernando Islandwork 

Excelente o vídeo “Os efeitos da Covid-19 
no corpo”. Temos orgulho dos cientistas que 
superam esse caos político, social e de saúde 
que nosso país enfrenta para produzir ciência 
de verdade! 
João Cândido

Esse vídeo é o melhor material informativo 
até o momento sobre a Covid-19.   
Fabio Alves Lima

Ótimo conteúdo do vídeo sobre a doença. Pes-
quisa de alto nível em formato claro e objetivo 
para passar informação de qualidade.
Alberto Freitas

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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M enos de quatro meses depois que 
a China notificou a OMS que ha-
via identificado um cluster de 

casos de “pneumonia de causa desco-
nhecida”, candidatas a vacinas contra 
o novo coronavírus já começavam a ser 
testadas em seres humanos.

Uma das primeiras empresas a iniciar 
testes clínicos (em seres humanos) da 
chamada fase 1, a chinesa Sinovac Bio-
tech, celebrou com o Instituto Butantan 
um acordo para a participação na fase 3 
de seu imunizante. Outra concorrente 
promissora, a formulação dos pesqui-
sadores da Universidade de Oxford e da 
farmacêutica AstraZeneca será aplicada 
a voluntários brasileiros, sul-africanos e 
britânicos. No fim de junho, 17 alternati-
vas estavam sendo testadas em pessoas.

A escolha do Brasil não se deve à sua 
longa tradição em imunologia e produção 
de vacinas, mas principalmente por ser 
o país que registrou o maior número de 
casos no último mês, acumulando mais 
de 1,4 milhão de contágios confirmados 
e 60 mil mortes. Acesso a um território 
com muitas ocorrências é essencial para 
a comprovação (ou não) da eficácia e efi-
ciência de um imunizante, entre outros 
parâmetros importantes do seu processo 
de desenvolvimento.

Nunca tantos recursos e esforços foram 
direcionados à obtenção de uma vacina, 
empreitada de sucesso incerto. Não se sa-
be se um imunizante contra o vírus Sars-
-CoV-2 é viável nem por quanto tempo 
seria capaz de proteger a população. Para 
aumentar a complexidade, esse objetivo 
ambicioso está sendo proposto em tempo 
recorde – a estimativa mais otimista fala 
em meados de 2021. O sucesso de algum 
candidato, mesmo oferecendo cobertu-
ra aquém da ideal, seria um grande feito 
para a ciência. 

Desde a última edição, os números da 
pandemia ultrapassaram dois marcos qua-
se inimagináveis: mais de 10 milhões de 

CARTA DA EDITORA

O desafio da imunização

Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

pessoas foram diagnosticadas com Co-
vid-19, que custou a vida de 500 mil seres 
humanos. Pesquisa FAPESP trata do de-
safio de imunização em um conjunto de 
reportagens iniciadas à página 18: as prin-
cipais candidatas, as iniciativas brasilei-
ras para uma vacina de segunda geração, 
as diferentes técnicas sendo utilizadas.

Os esforços de investimento em pes-
quisa contra o novo coronavírus em ou-
tros países, no Brasil e em São Paulo são 
objeto de reportagens às páginas 38, 32 
e 35, respectivamente. A cobertura traz 
também reportagem sobre um proble-
ma preocupante: o aumento da violên-
cia contra a mulher em tempos de isola-
mento social (página 54). As dificuldades 
de programar a retomada das atividades 
escolares é tratada em texto à página 48.

**
O jornalista Carlos Fioravanti já acumula-
va mais de 10 anos de experiência na co-
bertura de ciência, tecnologia e ambiente 
quando em 1997 foi convidado a contri-
buir com o boletim Notícias FAPESP, 
produzido pela Fundação desde 1995. 
Em 1999, o periódico se transformou na 
revista Pesquisa FAPESP, com objetivo 
e público ampliados, e Fioravanti assu-
miu o cargo de editor de ciência. Editor 
especial desde 2007, publica reportagens 
em todos os setores da revista, pelas quais 
foi premiado diversas vezes. Em junho, 
recebeu o mais importante reconheci-
mento concedido aos profissionais que 
cobrem ciência no país, o Prêmio José 
Reis de Divulgação Científica e Tecno-
lógica, do CNPq. A comissão julgado-
ra da 40ª edição do prêmio destacou “a 
qualidade criativa e literária das narra-
tivas jornalísticas experimentadas em 
seu percurso” e reconheceu “sua contri-
buição ao fortalecimento da área de jor-
nalismo científico no Brasil”. Em 2000, 
a FAPESP foi contemplada com o José 
Reis na categoria Instituição e Veículo 
de Comunicação.
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Uma pequena empresa de análise de dados 
médicos sediada em Chicago, nos Estados 
Unidos, a Surgisphere Corp., e seu presi-

dente, o cirurgião vascular Sapan Desai, estão no 
centro de um escândalo que revelou fragilidades 
no processo de revisão de artigos durante a pan-
demia em duas respeitadas revistas científicas, 
The Lancet e The New England Journal of Me-
dicine (NEJM) – e ainda produziu ruído extra 
no debate sobre a eficiência contra a Covid-19 
da hidroxicloroquina, um remédio usado para 
combater a malária.

Desai, de 41 anos, foi coautor de um artigo pu-
blicado em 22 de maio na The Lancet que teve 
grande repercussão por sugerir que a hidroxiclo-
roquina, além de não ser eficaz contra a infecção 
do novo coronavírus, ainda aumentaria o risco de 
mortalidade por problemas cardíacos. Ele tam-
bém assinou um artigo na NEJM, publicado em 
1º de maio, que avaliou o efeito de alguns medi-
camentos para doenças cardíacas em pacientes 
com o novo coronavírus. Os dois estudos foram 
retratados em 5 de junho, dada a impossibili-
dade de assegurar a veracidade de seus acha-
dos. Acontece que Desai se recusou a fornecer 
os dados brutos que embasavam as conclusões 
dos artigos, o que tornou inviável a comprovação 

Baseado  
em informações  
não confiáveis
Como uma empresa de big data com 
atitudes suspeitas conseguiu fornecer 
dados para artigos sobre a Covid-19 
publicados em duas importantes  
revistas científicas

BOAS PRÁTICAS



PESQUISA FAPESP 293  |  9

dos resultados. “Como não podemos verificar os 
dados primários nem suas fontes, não tenho mais 
confiança na origem e na veracidade dos dados 
nem nas descobertas que eles apontaram”, disse, 
em comunicado, o autor principal dos trabalhos, o 
cirurgião cardíaco Mandeep Mehra, do Brigham 
and Women’s Hospital, em Boston. 

A participação de Sapan Desai e sua empresa 
em ambos os papers baseou-se na coleta de dados 
atribuídos a 96 mil pacientes com testes positi-
vos para o vírus Sars-CoV-2 de 671 hospitais em 
diversos países entre 20 de dezembro de 2019 e 
14 de abril passado. Em seguida, a Surgisphere 
utilizou ferramentas de inteligência artificial para 
extrair tendências desse volume de informações. 
Dessa forma, concluiu pela associação entre uso 
de hidroxicloroquina e aumento de óbitos por 
colapso do coração. Quando as primeiras dúvidas 
apareceram, Desai afirmou que permitiria uma 
auditoria em seu banco de dados, mas por fim 
comunicou que os dados eram protegidos por 
sigilo e não tinha autorização dos hospitais para 
compartilhá-los. Nem essa informação, contudo, 
pôde ser corroborada. Nenhum hospital que tra-
balha com pacientes de Covid-19 admitiu forne-
cer dados de seus pacientes para a Surgisphere. 

Logo após a publicação do artigo sobre a hi-
droxicloroquina, surgiram críticas relacionadas 
a registros inconsistentes. A Surgisphere tinha 
dados sobre 4,4 mil pacientes hospitalizados na 
África, um número visto como exagerado para 
apenas 15 mil casos no continente até meados 
de abril. As dúvidas cresceram quando se cons-
tatou que a origem dos dados era uma empresa 
com apenas seis funcionários e pouca tradição 
no mercado de inteligência artificial. Causou 
estranheza que ela pudesse de fato ter acesso a 
dados de prontuários de pacientes fornecidos 
por centenas de hospitais no mundo inteiro. As 
suspeitas também recaíram sobre outros traba-
lhos científicos que utilizavam os dados da Sur-
gisphere. Um preprint, assinado igualmente por 
Desai e seus colaboradores e publicado no dia 14 
de abril, sugeria a eficiência de um vermífugo, o 
Ivermectin, contra a Covid-19 e lastreou a decisão 
de vários países de testar a droga. Após a retrata-
ção do artigo da hidroxicloroquina, o preprint do 
Ivermectin também foi removido pelos autores. 

Sapan Desai fundou a Surgisphere em 2007, 
quando era médico residente da Universidade 
Duke. No início, a empresa produzia guias médi-
cos e livros didáticos. Ao longo do tempo, espe-
cializou-se em análise de registros hospitalares. 
Em uma entrevista a uma emissora de TV da 
Turquia, quando o artigo da Lancet foi publica-
do, ele chegou a dizer que suas ferramentas de 
big data aplicadas a dados de pacientes poderiam 
tornar dispensável “a realização de ensaios clí-
nicos randomizados”.

A ligação do dono da Surgisphere com os de-
mais autores dos artigos também passou a ser 
investigada. Até então, eles jamais haviam tra-
balhado juntos. O autor principal dos trabalhos, 
Mandeep Mehra, é um renomado especialista em 
transplantes cardíacos. Atribui-se ao seu prestígio 
o fato de as duas revistas terem aceitado avaliar os 
artigos em regime de fast-track, em que a revisão 
por pares é acelerada para disponibilizar rapi-
damente resultados de interesse público. Mehra 
conhecia há algum tempo outro autor, o cirurgião 
torácico Amit Patel, cofundador de uma empresa 
de terapias genéticas para tratar doenças cardía-
cas e disfunções sexuais, a Triple Gene. Patel já 
teve passagens como cirurgião na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Miami e como pro-
fessor voluntário na Universidade de Utah, ambas 
nos Estados Unidos. Mehra já havia trabalhado 
em um projeto da Triple Gene sobre o uso de 
células-tronco para tratar doenças cardíacas. Foi 
Patel quem apresentou Mehra a Desai. 

Para Jerome Kassirer, que foi editor-chefe 
do NEJM na década de 1990, as revistas fa-
lharam ao não submeter os trabalhos a uma 

análise mais criteriosa. Em entrevista à revista 
Science, ele classificou como “completamente 
bizarra” a colaboração entre pesquisadores com 
atividades aparentemente díspares, alguns deles 
com vínculos tênues com instituições, e que ja-
mais haviam trabalhado juntos anteriormente. 
Em situações normais, ele diz, esse conjunto de 
pontos fora da curva seria suficiente para que 
um sinal de alerta soasse durante a revisão por 
pares e os cuidados fossem reforçados. Wendy 
Rogers, especialista em bioética da Universidade 
Macquarie, em Sydney, Austrália, disse à revista 
Nature que os editores das revistas deveriam ter 
feito mais perguntas sobre uma coleta de dados 
tão abrangente, em hospitais do mundo inteiro, 
e realizada em meio a uma pandemia. “Há tan-
ta pressa na pesquisa sobre a Covid-19 que to-
do tipo de trabalho está sendo publicado”, aler-
tou. Os editores da Lancet e da NEJM não se 
pronunciaram sobre as críticas.

A retratação do artigo sobre a hidroxicloroqui-
na não teve o condão de reabilitar o medicamento. 
Três estudos científicos realizados com um 
grande número de pacientes foram publicados 
no início de junho, sendo dois com pessoas ex-
postas ao vírus e com risco de infecção e um com 
pacientes com Covid-19 internados em estado 
grave. Nos três casos, a conclusão é de que não 
existe benefício em utilizar a droga. “Seria me-
lhor mudar nossa atenção para medicamentos 
que realmente possam funcionar”, disse à Scien-
ce Eric Topol, diretor do Instituto de Ciência 
Translacional Scripps, na cidade de San Diego, 
Califórnia. n Fabrício Marques



A lista de retratações aumenta

Faz 10 anos que o anestesiologista 
alemão Joachim Boldt envolveu-
-se em um dos maiores escândalos 

de má conduta científica já registrados. 
Acusado de fabricar dados em dezenas 
de artigos científicos e de realizar en-
saios clínicos sem aprovação, ele perdeu 
o emprego em um hospital em Ludwig-
shafen, em 2010, e o título de professor 
na Universidade de Giessen, no ano se-
guinte. Até hoje, contudo, o escândalo 
tem desdobramentos. Apenas em 2020, 
cinco artigos científicos de autoria do 
alemão sofreram retratação. Com isso, 
ele alcançou o patamar de 105 papers 
cancelados. Não se trata de um recorde, 
segundo um ranking organizado pelo 
site Retraction Watch. O também anes-
tesiologista Yoshitaka Fujii, que morreu 
em 2017 e publicou artigos com dados 

não proibia formalmente os professores 
de se relacionarem sexualmente com 
alunos. O Harvard Crimson teve acesso 
ao depoimento ao investigar um caso pa-
ralelo: um processo movido contra Har-
vard pela antropóloga forense Kimberly 
Theidon. Ela acusa de perseguição o De-
partamento de Antropologia da univer-
sidade por tê-la dispensado no final do 
período probatório como pesquisadora. 
Segundo Theidon, o motivo da dispensa 
seria o apoio que ela dava a alunas que 
sofreram assédio sexual no departamen-
to. Para corroborar sua versão, mostrou 
à Justiça o depoimento de uma ex-aluna 
que ajudara, a do relato sobre Gary Ur-
ton, que agora veio a público.

A divulgação foi o estopim para que 
outras mulheres também denunciassem 
o pesquisador. Uma delas, a antropólo-
ga Jade Guedes, publicou em sua con-
ta no Twitter uma cópia de um e-mail 
que recebeu de Urton em junho de 2012, 
quando ela era estudante de doutorado 

em Harvard e ele chefe de departamen-
to. O pesquisador sugeriu um encontro 
para discutir seu projeto. Guedes, en-
tão com 32 anos, aceitou. Em seguida, 
recebeu um e-mail explícito: “Gostaria 
de saber se você estaria interessada em 
algo mais íntimo. E se eu conseguisse 
um quarto de hotel, pegássemos uma 
garrafa de vinho e passássemos a tarde 
entre conversas e explorações? Espero 
que isso não seja chocante ou perturba-
dor para você”. A aluna, na época, apenas 
recusou a oferta, mas decidiu apresentar 
uma denúncia formal agora, ao descobrir 
que outras também foram assediadas. 
Urton se diz injustiçado. “Eu adoraria 
responder às falsas alegações que estão 
circulando e destruindo minha reputa-
ção, mas fui aconselhado a não fazê-lo 
nesse momento. Espero que algum dia 
tenha a chance de limpar meu nome”, 
disse em um comunicado. Mas admitiu 
ter enviado o e-mail a Guedes e pediu 
desculpas a ela por seu comportamento.

fabricados por duas décadas, segue em 
primeiro lugar com 183 retratações. 

As retratações tardias de Boldt envol-
vem uma série de artigos de revisão de li-
teratura publicados entre 2000 e 2010. O 
problema desses artigos é que eles men-
cionam em suas referências bibliográfi-
cas alguns dos papers do ex-pesquisador 
que foram cancelados por fabricação de 
dados. “Consequentemente, isso torna 
o conteúdo da revisão não confiável”, 
explicou Giuseppe Citerio, o editor-chefe 
do periódico Intensive Care Medicine, a 
propósito da retratação de um artigo de 
Boldt datado de 2000. A lista ainda pode 
crescer. A revista Anesthesia & Analgesia, 
que retratou dois artigos de Boldt em ju-
nho, ainda está avaliando o conteúdo de 
um terceiro paper, que foi publicado em 
2003 e já recebeu 32 citações.

A Universidade Harvard colocou em 
licença remunerada um de seus 
mais proeminentes professores 

de antropologia, o especialista em cultura 
andina Gary Urton, de 71 anos, enquan-
to investiga denúncias de assédio sexual 
contra ele apresentadas por ex-alunas. O 
escândalo eclodiu em 30 de maio, quando 
a edição on-line do jornal estudantil The 
Harvard Crimson publicou o conteúdo 
de um depoimento de uma ex-estudante 
de Harvard. A mulher, cujo nome não foi 
revelado, disse ter procurado Urton para 
pedir uma carta de recomendação. Ele a 
convidou para um encontro em um hotel 
perto da universidade e, segundo o relato, 
ficaram bêbados e fizeram sexo. Mantive-
ram um relacionamento consensual en-
tre 2011 e 2013, que ela classificou como 
“muito traumático”.

Em 2016, a ex-aluna procurou a di-
reção da universidade e fez queixa de 
assédio, mas o caso não teve desdobra-
mentos. Ocorre que, até 2015, Harvard 

Harvard afasta antropólogo por assédio sexual
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A FAPESP apoia projetos de pesquisa 
sobre a Covid-19

NOTA (1) OS PROJETOS PIPE CONSTAM, FORMALMENTE, DE DOIS SUBPROJETOS, QUE AQUI FORAM CONSIDERADOS UM SÓ.
FONTE BI/FAPESP, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO DE INDICADORES EM CT&I DE SÃO PAULO E GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES, FAPESP

DADOS

Há 210 projetos de pesquisa sobre a Covid-19 em 

andamento financiados pela FAPESP. Desses, 144 já 

existiam e passaram a incluir a doença como tema das 

pesquisas e 66 são novos projetos oriundos de chamadas 

especiais, aprovados e concedidos até 18/06/2020. Há 

outros 62 em avaliação

Os novos projetos receberam aporte de R$ 11,2 milhões e 

os existentes, que passaram a tratar da Covid-19, já 

receberam mais de R$ 260 milhões em investimentos

Das 66 novas propostas concedidas, 60 são auxílios de pesquisa 

regulares e outros seis do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 

Empresas (Pipe), dedicados à pesquisa para inovação

Há seis projetos novos aprovados dedicados a pesquisas sobre vacina 

para a Covid-19: três desenvolvidos na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FM-USP), dois no Instituto de Ciências 

Biomédicas/USP e um na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/

USP. Há um projeto sobre vacinas em andamento do Instituto Butantan 

que passou a incluir a Covid-19 entre as doenças consideradas

Dos novos projetos, a área  

de ciências da saúde responde  

por 62%, seguida por ciências 

biológicas, com 23%

Os projetos Pipe1 estão 

distribuídos assim: dois em 

engenharia, um em cada área  

em ciências biológicas, ciências 

da computação, ciências  

da saúde e interdisciplinar

62%
41 projetos
Saúde

23%
15 projetos
Biologia

5%
3 projetos
Ciências da 
computação

5%
3 projetos
Química

1%
1 projeto
Administração3%

2 projetos
Engenharia

1%
1 projeto
Interdisciplinar

SAÚDE E BIOLOGIA SÃO AS ÁREAS MAIS PRESENTES

DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR INSTITUIÇÃO (ATÉ 18/06/2020)

32

11

5

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

6

 66

116

33

30

14

2

2

1

1

1

1

1

1

1

6

 210

84

22

25

12

1

 144

USP

Unicamp

Unifesp

Unesp

I. Butantan

InCor/HCSP

Famerp

FGV

Hemocentro/HCRP

I. Psiquiatria/HCSP

H. Sírio-Libanês

Unicid

UFSCar

Empresas (Pipe)

Total

Instituição Projetos novos Projetos reconvertidos Total
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NOTAS

Uma erupção colossal
Uma das maiores erupções vulcânicas a deixar registro no planeta ocorreu há 8,7 milhões de anos em  
uma região que abrange parte dos atuais estados de Idaho e Nevada, no noroeste dos Estados Unidos.  
O evento colossal teria lançado ao menos 2,8 mil quilômetros cúbicos (km3) de lava e cinzas sobre  
a área (Geology, 1º de junho). Foi provocado por um supervulcão alimentado por porções ascendentes de 
material quente vindo de uma região profunda (manto) do planeta. Essas plumas do manto caracterizam  
um hot spot, que hoje está no Parque Nacional de Yellowstone. À medida que a placa tectônica da América  
do Norte se desloca sobre esse hot spot, a atividade de superfície do vulcão muda de lugar – atualmente  
ela alimentaria as fontes termais e gêiseres de Yellowstone. Thomas Knott, geoquímico da Universidade  
de Leicester, no Reino Unido, e seus colaboradores só identificaram essa megaerupção, denominada Grey’s 
Landing, depois de uma comparação minuciosa da composição e da idade de rochas que se espalhavam  
por uma área equivalente à do estado de Sergipe e pareciam ter sido produzidas por eventos menores  
e independentes. A erupção que gerou o gigantesco derrame de lava teve uma magnitude 8,8 em uma  
escala que vai até 10. Além dela, o grupo de Knott identificou outra, a McMullen Creek. Ocorrida 9 milhões  
de anos atrás, ela teria atingido magnitude de 8,6 e derramado 1.700 km3 de lava.

Grande Fonte 
Prismática, a maior 
fonte hidrotermal de 
Yellowstone, aquecida 
pela pluma de  
um supervulcão

1
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Uma lua em fuga 

Em meio às manifestações antirracistas 
ocorridas em junho após o assassinato do 
cidadão negro George Floyd por um policial 
branco em Mineápolis, nos Estados Unidos,  
a multinacional IBM suspendeu seu programa 
de desenvolvimento de sistemas de 
reconhecimento facial. Dias depois, Amazon e 
Microsoft anunciaram que não permitiriam que 
suas soluções fossem usadas por forças policiais 
norte-americanas. Como a ferramenta poderia 
estar sendo empregada de modo discriminatório 
contra minorias étnicas e violando direitos 
humanos, as companhias informaram que só 

devem retomar a venda depois que o uso  
for regulado por lei federal – no fim de junho,  
a Organização das Nações Unidas pediu  
ao governo de cada país que estabeleça uma 
moratória sobre o uso dessa tecnologia. Também 
por causa da morte de Floyd, pesquisadores  
de vários países paralisaram suas atividades  
em 10 de junho em protesto contra o racismo.  
“As pessoas estão cansadas de ver as 
organizações lançando comunicados, mas sem 
plano de ação”, disse a pesquisadora Jasmine 
Roberts, da Universidade Estadual de Ohio, 
Estados Unidos, à revista New Scientist.

Empresas e pesquisadores contra o racismo

Titã, a maior das 82 luas de Saturno, está se afastando do planeta  
a uma velocidade quase 100 vezes maior do que a estimada 
anteriormente. Maior do que o planeta Mercúrio, essa é a única lua 
do Sistema Solar a manter uma atmosfera, lagos em sua superfície  
e possivelmente um oceano líquido sob uma espessa camada de 
gelo. Medições da órbita de Titã (no centro da imagem) feitas ao 
longo de 10 anos por pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos  
e da China indicam que a lua atualmente se distancia de Saturno  
a uma taxa de 11 centímetros (cm) por ano, e não ao ritmo de 0,1 cm  
ao ano estimado anteriormente (Nature Astronomy, 8 de junho). 
Mensurada por duas estratégias distintas, essa velocidade de 
afastamento indica que Titã teria se formado muito mais próxima  
do planeta. Segundo James Fuller, pesquisador do Instituto de 
Tecnologia da Califórnia (Caltech) e um dos autores do estudo,  
a maioria dos trabalhos anteriores previa que luas como Titã,  
ou mesmo Calisto, de Júpiter, teriam surgido a uma distância  
orbital semelhante à que se encontram atualmente. 

Arqueologia sem escavação
Arqueólogos do Reino Unido e da Bélgica fizeram o mapeamento 
completo de uma cidade do Império Romano sem realizar 
escavações. Com antenas de radar puxadas por um quadriciclo, o 
grupo coordenado por Martin Millet, da Universidade de Cambridge, 
obteve imagens detalhadas de toda a cidade de Falerii Novi. Situada 
a 50 quilômetros ao norte de Roma, Falerii Novi era uma cidade 
murada de 30 hectares. Ela foi ocupada de 241 antes de Cristo  
até perto do ano 700 da era Cristã, mas hoje quase não há ruínas 
expostas. As imagens de radar de Falerii Novi sobrepostas a uma foto 
aérea da região permitiram identificar um teatro, um banho público, 
lojas e diversos templos, todos sob o solo. Também revelaram  
a existência de uma rota periférica, circundada por edificações, que 
dificilmente seria identificada por escavações. Outra descoberta 
notável foi o sistema de abastecimento de água, que aparentemente 
era construído antes das edificações, o que exigia um grau de 
planejamento não esperado para a época (Antiquity, junho). 
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Do casulo para os ossos
Uma equipe do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo 
desenvolveu uma estratégia potencialmente mais simples, rápida e barata de 
produzir um material biocompatível para ser usado como enxerto em ossos longos, 
como os das pernas. Nela, os pesquisadores adicionaram a proteína fibroína, extraída 
de casulos de bicho-da-seda, a uma solução líquida de cálcio e fosfato de cálcio 
(hidroxiapatita). Depois de precipitar, o material é secado e prensado na forma de 
blocos. “O processo é concluído em 24 horas e realizado à temperatura ambiente”, 
conta a engenheira Daniela Vieira, que desenvolveu o procedimento sob a orientação 
do químico Sergio Yoshioka. O custo pode ser 25% inferior ao de outras técnicas,  
que em geral usam matéria-prima em estado sólido e exigem altas temperaturas.

Os astronautas norte-americanos Robert 
Behnken e Douglas Hurley chegaram  
à Estação Espacial Internacional (ISS) 
em 31 de maio para uma missão de três 
meses. O voo que os levou até lá partiu 
no dia anterior do Centro Espacial John 
F. Kennedy, na Flórida, Estados Unidos,  
e entrou para a história. Foi a primeira 
viagem tripulada ao espaço feita por 
uma nave – a Crew Dragon – projetada  
e fabricada por uma empresa privada,  
a SpaceX, do bilionário Elon Musk.  
O blog de notícias da Nasa, a agência 
espacial norte-americana, informou que 
o voo foi um teste para validar o sistema 
de transporte tripulado da SpaceX.  
Ele deve abrir caminho para a empresa 
obter sua certificação e fazer voos 
regulares à ISS. Os serviços da  
SpaceX podem se tornar uma opção 
para a Nasa levar astronautas ao espaço 
a partir de solo norte-americano.  
Desde 2011, a empresa contrata assento 
em foguetes russos.

Um voo histórico

O jornalista Carlos Henrique Fioravanti, 
editor especial de Pesquisa FAPESP,  
foi o ganhador do 40° Prêmio José Reis 
de Divulgação Científica e Tecnológica,  
o mais importante oferecido aos 
profissionais que cobrem ciência  
e tecnologia no Brasil. Promovida pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq),  
a premiação prestigia a cada ano,  
em sistema de rodízio, uma de três 
categorias: pesquisador e escritor; 
instituição e veículo de comunicação;  
e jornalista de ciência e tecnologia.  
Na edição de 2020, concorreram  
25 jornalistas de todo o país. Fioravanti 
escreve sobre ciência, tecnologia e 
ambiente desde 1985. Nesse tempo, já 
produziu mais de mil reportagens para 
jornais e revistas, entre elas Pesquisa 
FAPESP, onde começou a trabalhar em 
1999 e foi editor de ciência até o final de 
2006, antes de se tornar editor especial, 
cobrindo temas de ciência, tecnologia, 

humanidades e política científica  
e tecnológica. Formado em comunicação 
social em 1983 pela Universidade de  
São Paulo (USP), fez especialização em 
2007 no Reuters Institute for the Study 
of Journalism da Universidade de Oxford, 
Inglaterra, e doutorado em política 
científica e tecnológica na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), em 
2010. É autor de três livros – A molécula 
mágica, O combate à febre amarela  
no estado de São Paulo e A guerra contra 
o câncer no Brasil – e de cinco artigos 
científicos sobre jornalismo. Coleciona 
mais de uma dúzia de prêmios nacionais 
e internacionais. Nas três últimas 
edições do prêmio José Reis dedicadas  
a jornalistas, foram agraciados Reinaldo 
José Lopes, colaborador do jornal  
Folha de S.Paulo, Herton Escobar, então 
em O Estado de S. Paulo, e Ana Lúcia 
Azevedo, de O Globo. Em 2000,  
a FAPESP recebeu o prêmio José Reis  
na categoria instituição.

Jornalista de  
Pesquisa FAPESP ganha 
prêmio José Reis

1

Blocos de 
material à base 
de fibroína  
e hidroxiapatita



PESQUISA FAPESP 293  |  15

No espaço e  
no mar profundo

A geóloga, oceanógrafa  
e ex-astronauta norte-americana 
Kathy Sullivan, de 68 anos,  
é a primeira pessoa a caminhar  
no espaço e mergulhar até o ponto 
mais profundo do oceano, sonho 
de muitos exploradores. Em 1984, 
Sullivan foi a primeira norte-
-americana a concluir uma  
viagem espacial e a realizar uma 
caminhada no espaço. Após se 
desligar da Nasa em 1993, ela 
assumiu a chefia da Administração 
Nacional Oceânica e Atmosférica 
dos Estados Unidos (Noaa)  
e, em junho deste ano, embarcou 
com o explorador Victor Vescovo 
no submarino Limiting Factor.  
Os dois mergulharam 10.900 
metros até o Challenger Deep,  
o ponto mais profundo dos 
oceanos, na fossa das Marianas,  
no Pacífico. Foi a quarta viagem 
humana e a primeira de uma 
mulher ao local, que apresenta 
pressão atmosférica mais de mil 
vezes superior à verificada ao  
nível do mar. “É mágico podermos 
ir a esses lugares por causa  
da engenhosidade e da destreza 
de certos grupos de pessoas”,  
disse Sullivan à BBC News. 

Sob risco de desaparecer
Centenas de espécies de répteis, anfíbios, aves  
e mamíferos correm o risco de desaparecer nas 
próximas duas décadas em consequência da 
degradação do ambiente provocada pela ação 
humana. Com base na análise de dados de 
29.400 espécies de animais compilados pela 
União Internacional para a Conservação da 
Natureza (Iunc), o pesquisador Gerardo Ceballos, 
da Universidade Autônoma do México, e dois 
colaboradores dos Estados Unidos verificaram 
que 515 delas (1,7% do total) estão criticamente 
ameaçadas: há, de cada espécie, menos de mil 
indivíduos livres na natureza. A América do Sul 
concentra 157 espécies em risco de extinção, 
quase um terço do total, seguida da Oceania (108) 
e da Ásia (106). Estima-se que o desaparecimento 
desses vertebrados corresponderia ao total  
de espécies naturalmente extintas nos últimos 
16 mil anos no mundo (PNAS, 16 de junho). 
Segundo os autores, o rápido desaparecimento 
desses animais pode ter consequências 
imprevisíveis. Cada espécie extinta pode 
desencadear um efeito dominó, com 
consequências para outras espécies.

Tartarugas-de-galápagos, 
em risco de extinção,  

e bisonte-americano, que 
quase foi aniquilado

5

6

7

Crânios de bisonte a  
serem transformados  

em fertilizante  
em 1892

4
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Brasil recebeu  
mais de 100 linhagens 
do novo coronavírus

Europa teve 3,1 milhões de vidas salvas

Espanhóis voltam  
ao parque El Retiro,  
em Madri, após  
o fim das restrições  
de circulação

As duras medidas de distanciamento e isolamento 
social que vigoraram em 11 países da Europa até  
4 de maio podem ter evitado a morte de 3,1 milhões  
de pessoas por Covid-19, segundo estimativa de 
pesquisadores do Reino Unido (Nature, 8 de junho).  
O grupo coordenado por Samir Bhatt, do Imperial 
College de Londres, usou o número de mortes 
relatado por Itália, Espanha, Reino Unido e outros 
oito países para calcular quantas pessoas teriam sido 
infectadas pelo novo coronavírus até o início de maio, 
quando se começou a afrouxar as restrições.  

NOTAS DA PANDEMIA

Mais de 100 linhagens do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) aportaram no Brasil entre fevereiro  
e março deste ano, mas apenas três se espalharam 
pelo país. A conclusão baseia-se no cruzamento  
de dados de mobilidade da população e de registros  
de mortes por Covid-19 confirmadas entre fevereiro 
e abril com informações genômicas obtidas  
a partir do sequenciamento de quase 500 amostras 
do vírus isoladas de pessoas com a doença em  
21 estados brasileiros. Sob coordenação da  
médica Ester Sabino, da Universidade de São Paulo  
(USP), e do biomédico português Nuno Faria,  
da Universidade de Oxford, no Reino Unido, 
pesquisadores de diversas instituições do Brasil  
e do exterior verificaram que, apesar da queda  
no número de viagens aéreas dentro do país  
a partir de março, houve um aumento de 25%  

na distância média percorrida por esses passageiros no 
período. Isso teria coincidido com a disseminação de três 
linhagens do Sars-CoV-2 dos grandes centros urbanos 
para o resto do país (medRxiv, 12 de junho). Elas teriam 
emergido nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro 
entre 22 e 27 de fevereiro, mais ou menos na mesma 
época em que o primeiro caso foi registrado no país.

2

1

Os pesquisadores concluíram que de 12 milhões  
a 15 milhões de indivíduos dessas nacionalidades 
contraíram o Sars-CoV-2. Desse total, 130 mil morreram. 
As medidas que restringiram as atividades do comércio 
e da indústria, fecharam as fronteiras entre países  
e obrigaram a população a ficar em casa reduziram em 
81% a taxa de transmissão do vírus. No início da 
pandemia cada indivíduo contaminado infectava quatro. 
Com as limitações de contato social, esse número  
ficou abaixo de 1. Sem essas formas de controle, o total 
de mortos teria superado os 3,2 milhões.
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O esforço para compreender os efeitos do novo 
coronavírus sobre a saúde e encontrar tratamentos 
para combatê-lo ganhou um novo aliado em  
17 de junho com o lançamento da plataforma 
Covid-19 Data Sharing/BR, um repositório de dados 
clínicos, laboratoriais e demográficos de pessoas 
diagnosticadas com a infecção no país. Desde  
1º de julho, estão disponíveis ao acesso público 
informações de 75 mil pacientes, além de 6.500 
dados de desfecho de casos e mais de 1,6 milhão  
de resultados de exames clínicos e laboratoriais –  
os dados foram tratados de forma a preservar a 
identidade das pessoas. Em um primeiro momento, 
apenas um conjunto restrito desses dados ficou 
acessível para consulta, a fim de que se avaliasse  
a funcionalidade da plataforma. A expectativa  
é a de que as informações desse repositório sejam 
usadas por pesquisadores e empresas do Brasil e  
do exterior para aprimorar o diagnóstico da doença, 
investigar os fatores relacionados à sua evolução  
no país e auxiliar na busca de compostos  
candidatos a medicamentos e vacinas. A criação  
da plataforma resulta de uma articulação 
coordenada pela FAPESP e envolveu a 
Universidade de São Paulo (USP), o Grupo Fleury  
e os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês.

Um tecido à prova de Sars-CoV-2

A redução da renda e o aumento da insegurança 
econômica das famílias decorrente da pandemia 
de Covid-19 devem elevar os índices de trabalho 
infantil na América Latina e no Caribe. Análises  
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)  
e da Comissão Econômica para a América  
Latina e o Caribe (Cepal) divulgadas em 12 de 
junho indicam que a crise econômica agravada 
pela disseminação do novo coronavírus pode  
levar a um aumento no número de crianças e 
adolescentes que passarão a trabalhar para ajudar 
no sustento de casa. O documento usou dados da 
Costa Rica, do México e do Peru e os extrapolou 
para os demais países da região. Estima-se que  
o trabalho infantil possa aumentar entre 1 e 3 
pontos percentuais na região nos próximos meses. 
Isso representaria a entrada de 109 mil a 326 mil 
crianças e adolescentes no mercado de trabalho. 
Hoje, elas já somam 10,5 milhões na região.

Risco de aumento  
do trabalho infantil
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Plataforma reúne  
dados sobre brasileiros 
com Covid-19

Pesquisadores da empresa paulista Nanox desenvolveram um tecido contendo 
nanopartículas de prata que promete ser capaz de inativar o novo coronavírus,  
o Sars-CoV-2. Composto por uma mistura de poliéster e algodão, o tecido contém 
dois tipos de micropartículas de prata, aderidos a sua superfície por meio de  
um processo de imersão, secagem e fixação. Criado em colaboração com equipes 
da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e da Universidade Jaime I, na Espanha, com apoio da FAPESP, o tecido 
tornou inviáveis 99% das cópias de vírus após dois minutos de contato nos testes 
em laboratório. A empresa pretende agora avaliar a duração do efeito antiviral. 
Segundo a Nanox, o tecido conserva a capacidade de eliminar fungos e bactérias 
mesmo após 30 lavagens. “Entramos com o pedido de depósito de patente  
da tecnologia e temos parcerias com duas tecelagens no Brasil que irão  
utilizá-la para a fabricação de máscaras de proteção e roupas hospitalares”,  
disse Luiz Gustavo Pagotto Simões, diretor da empresa, à Agência FAPESP.

Exploração de crianças  
e adolescentes pode 
crescer até 3 pontos 
percentuais 

3
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Equipes internacionais recorrem a oito 

técnicas e criam 150 candidatas a vacina 

contra a Covid-19 em seis meses

Marcos Pivetta

À PROCURA DE

ATALHOS
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m meio ano, a pandemia de Covid-19 produziu meio mi-
lhão de mortos e 20 vezes mais de pessoas infectadas 
no mundo, segundo números oficiais, quase sempre 
um retrato incompleto da realidade. Sem tratamento 
medicamentoso comprovadamente eficaz para os ca-
sos mais graves da doença, que exigem internamento 
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e uso de 
ventiladores artificiais para permitir a respiração 

dos pacientes, as medidas de higiene pessoal e o isolamento 
social, apesar do enorme custo econômico da paralisação de 
atividades e do confinamento, continuam a ser a única forma 
disponível de parar ou frear o avanço do vírus Sars-CoV-2. 
Uma vacina segura e efetiva contra o novo coronavírus – um 
patógeno desconhecido da humanidade até o fim de dezembro 
do ano passado, quando foram registrados os primeiros casos 
da doença na China – poderia mudar esse quadro e permitiria 
a retomada das atividades com mais segurança.

A boa notícia é que, a partir de oito diferentes plataformas 
ou técnicas para criação de imunizantes, a pesquisa médica 
internacional, inclusive com a participação de brasileiros, 
desenvolveu em tempo recorde quase 150 candidatas a va-
cinas contra a Covid-19 (ver quadro na página 22). Até 29 
de junho, de acordo com um levantamento da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 17 desses aspirantes a imunizan-
te comercial tinham iniciado a última e mais difícil etapa a 
ser vencida antes de sua aprovação pelos órgãos regulado-
res: os chamados testes clínicos, divididos em três fases, de 
complexidade e exigência crescentes. 

Nesse estágio final, as formulações são administradas 
em um número progressivamente maior de pessoas para 
averiguar se conferem imunidade contra a doença e quais 
eventuais efeitos colaterais podem causar, além de refinar 
a dose ideal do produto para uso em larga escala. A ambição 
dos pesquisadores é ter ao menos um imunizante testado 
e aprovado para utilização comercial até meados de 2021.  
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“Espero que alguma formulação em 
estágio mais avançado funcione”, diz 
a especialista em vacinologia Luciana 
Cezar de Cerqueira Leite, do Instituto 
Butantan, de São Paulo. “Vacina é um 
produto complicado e difícil. Às vezes, 
diferentes estratégias são testadas e ne-
nhuma dá certo.” 

A origem dos projetos de vacinas que 
estão na fase clínica dos testes reflete o 
peso crescente da China, primeiro epi-
centro da pandemia, no cenário da pes-
quisa internacional. Desse grupo de 17 
imunizantes, oito saíram de trabalhos 
feitos no gigante asiático (um deles em 
parceria com outros países) e três nos 
Estados Unidos. Aparecem ainda duas 
iniciativas do Reino Unido, duas da Ale-
manha (uma com sócios internacionais), 
uma da Rússia e uma da Coreia do Sul. 
No estado de São Paulo, há seis iniciati-

vas que buscam o desenvolvimento de 
candidatas a vacina contra a doença, sem 
contar projetos de outras unidades da 
federação (ver página 11). 

Por ser o segundo país do mundo em 
casos confirmados (1,4 milhão) e mortes 
(60 mil) por Covid-19, atrás apenas dos 
Estados Unidos, o Brasil se tornou um 
bom campo de provas da viabilidade dos 
possíveis imunizantes contra a doença. 
Duas vacinas, uma de origem britânica, 
da Universidade de Oxford em conjunto 
com a empresa AstraZeneca, e outra chi-
nesa, da companhia privada Sinovac 
Biotech, estão iniciando testes clínicos 
no Brasil. Se forem capazes de conferir 
um nível satisfatório de proteção contra 
a Covid-19, devem ser primeiramente 
importadas e, depois, produzidas no país 
por meio de acordos de transferência de 
tecnologia firmados com os dois prin-

cipais centros de produção de imuni-
zantes no país. O Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), 
do Rio de Janeiro, associou-se ao pro-
jeto britânico, e o Instituto Butantan, 
de São Paulo, à iniciativa chinesa (ver 
reportagem na página 24).

F
azer um imunizante contra 
um patógeno mal conhecido, 
como o Sars-CoV-2, em um 
ano e meio, meta perseguida 
pelas iniciativas em estágio 
mais avançado, seria um fei-
to sem precedentes. “O vírus 
não parece sofrer muitas mu-

tações, como o da influenza [gripe]”, 
afirma o veterinário Marcos da Silva 
Freire, assessor científico da diretoria 
de Bio-Manguinhos. “Mas não será fácil 
ter uma vacina testada e aprovada até a 

OS DIFERENTES  
CAMINHOS QUE PODEM  
LEVAR À VACINA

Pelo menos oito estratégias diferentes estão sendo usadas para  

desenvolver candidatas a vacinas contra a Covid-19. As mais tradicionais 

usam formulações baseadas em versões atenuadas ou inativadas  

do Sars-CoV-2. As mais modernas têm como objetivo usar o código  

genético do vírus para estimular uma resposta imunológica ao patógeno

VÍRUS VIVO ATENUADO 
Usa uma forma enfraquecida do 

vírus capaz de estimular uma 

resposta imunológica específica 

contra o patógeno, mas que  

não causa a doença. O vírus é 

cultivado em células de animais 

(mamíferos) ou humanas e  

sofre mutações que o tornam 

mais débil. A abordagem é usada  

com sucesso desde os anos 

1950. Confere normalmente 

uma ótima e prolongada 

proteção, mas pode causar 

algumas reações em certos 

grupos. É empregada em  

boa parte das vacinas atuais, 

como na de febre amarela, 

sarampo, caxumba e  

poliomielite (forma oral)

VÍRUS INATIVADO
Processos químicos ou físicos 

matam o vírus que entra na 

formulação. A resposta 

imunológica não costuma ser 

tão boa como nos imunizantes  

à base de vírus vivos atenuados, 

mas essas vacinas são bastante 

seguras. Às vezes é preciso  

mais de uma dose para obter 

boa proteção. A técnica  

é empregada, por exemplo,  

nas vacinas contra os vírus da 

influenza (gripe), da raiva  

e da hepatite A

SUBUNIDADE PROTEICA
Esse tipo de formulação não utiliza 

o patógeno inteiro, mas apenas 

seus antígenos (as partes de  

sua estrutura reconhecidas  

pelo organismo como de origem 

externa e suficientes para 

provocar uma resposta 

imunológica). No caso do 

Sars-CoV-2, o antígeno geralmente 

escolhido é uma proteína de 

superfície do novo coronavírus,  

a spike, que forma as espículas 

responsáveis por ajudar o vírus  

a penetrar nas células humanas. 

Esses imunizantes geram boa 

resposta imunológica, mas nem 

sempre duradoura. Vacinas como 

as de hepatite B e de meningite 

bacteriana usam essa tecnologia

VETOR VIRAL NÃO REPLICANTE
Essas formulações empregam  

um vírus modificado inócuo 

(vetor), ao qual foi adicionado  

o gene do Sars-CoV-2 que 

codifica seu antígeno, a proteína 

spike. O vírus recombinante  

não se reproduz, mas penetra 

nas células humanas onde  

ativa o gene do antígeno que 

produz a spike. O vetor mais 

usado é o adenovírus, que, se 

não for desativado, pode causar 

doenças respiratórias. A primeira 

vacina para uso humano  

com essa tecnologia confere 

proteção contra o vírus ebola 

originário do Zaire e foi 

aprovada no fim de 2019 nos 

Estados Unidos e na Europa
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metade de 2021.” Até hoje, a vacina de-
senvolvida em menor tempo foi a da ca-
xumba, criada a partir de vírus vivo, mas 
atenuado. Ela demorou apenas quatro 
anos para ficar pronta e foi lançada em 
1967. O tempo de desenvolvimento de um 
imunizante raramente é menor do que 
uma década. A vacina contra a catapora 
consumiu cerca de 30 anos de esforços, 
mais ou menos o mesmo tempo dedicado 
a vacina contra diferentes variedades do 
vírus influenza. No caso do HIV, vírus 
causador da Aids, descoberto em 1983, 
não há até hoje uma vacina aprovada 
para uso comercial, embora as formas de 
tratamento da doença tenham evoluído 
muito nos últimos 40 anos. 

Mas uma vacina é composta de quê? 
Grosso modo, é uma formulação que pode 
conter três ou mais componentes prin-
cipais. A constituinte mais importante, 

que lhe confere especificidade contra um 
patógeno, é seu antígeno. Essa é a parte 
do agente infeccioso reconhecida pelo 
organismo infectado que o faz disparar 
a resposta imunológica e serve de guia 
para a produção de anticorpos e células 
de defesa específicas contra uma doença. 
A maioria das candidatas a vacina contra 
a Covid-19 usa como antígeno a proteí-
na spike do Sars-CoV-2, responsável por 
ajudar o vírus a penetrar nas células hu-
manas, ou parte dela, ou, ainda, seu gene. 
Outro componente fundamental das va-
cinas são os adjuvantes, substâncias que 
aumentam a intensidade ou duração da 
resposta imunológica ao antígeno. Em 
formulações com vírus vivos enfraque-
cidos, que naturalmente provocam uma 
boa reação do sistema de defesa do orga-
nismo, eles normalmente não são neces-
sários. Nos demais tipos, costumam ser 

necessários. Podem ainda ser adiciona-
das pequenas doses de estabilizantes ou 
conservantes para evitar contaminação 
e estender a vida útil das vacinas.

Mais de dois séculos de conhecimen-
to acumulado sobre vacinas estão sendo 
empregados nas abordagens adotadas 
pelos possíveis imunizantes contra o no-
vo coronavírus. Vacinas são formulações 
que “ensinam” o sistema imunológico a 
se defender de futuros agentes agresso-
res (principalmente vírus e bactérias) 
sem, no entanto, causar a doença a ser 
prevenida. Há formulações baseadas no 
vírus Sars-CoV-2 inativado (morto) ou 
apenas atenuado (vivo), estratégias an-
tigas e trabalhosas, mas que renderam 
a maioria das vacinas humanas em uso 
comercial. Outras usam diferentes abor-
dagens (vetores virais, partículas seme-
lhantes a vírus e subunidades proteicas) 

VETOR VIRAL REPLICANTE
A principal diferença em relação  

à estratégia anterior é que  

o vetor viral encarregado de  

levar a proteína spike se  

reproduz nas células humanas. 

Existem diversos vetores 

empregados nessa abordagem, 

como os vírus atenuados do 

sarampo, da influenza, da 

poliomielite ou da estomatite 

vesicular (VSV). Esse tipo  

de vacina pode não produzir  

a imunidade desejada se a  

pessoa tiver anticorpos contra  

o vetor viral

DNA
Em vez de usar um vírus inteiro ou 

pedaços dele, essa técnica cria 

formulações com as instruções 

genéticas, uma sequência de  

DNA, necessárias para a produção 

do antígeno do patógeno.  

São usados os chamados 

plasmídeos, moléculas circulares 

de DNA, para carregar a sequência 

genômica desejada. As células  

do organismo leem a sequência, 

copiam-na na forma de uma 

molécula mais simples, o RNA 

mensageiro, e produzem  

o antígeno. O método, em tese, 

seria rápido e eficiente. Mas ainda 

não há vacinas para humanos 

baseadas nessa abordagem

RNA
A técnica é um passo além da 

anterior, pois visa introduzir no 

recebedor do imunizante a própria 

molécula do RNA mensageiro,  

a “receita química” usada no 

processo celular para produzir  

o anticorpo do patógeno. O RNA  

é sintetizado em laboratório  

e, uma vez no organismo,  

é transportado por partículas de 

lipídeos (gordura) que atravessam 

facilmente as células humanas. 

Como a de DNA, a vacina de RNA 

seria mais rápida e fácil de ser 

produzida, mas não há 

imunizantes humanos aprovados 

com essa tecnologia

PARTÍCULAS SIMILARES A VÍRUS (VLP)
Essa técnica emprega moléculas, 

naturais ou produzidas em 

laboratório, que se agregam em 

partículas semelhantes a um vírus, 

porém sem nenhum material 

genético, incapazes de causar 

doença. É possível inserir partes  

ou proteínas do patógeno contra  

o qual se deseja estimular  

a resposta imunológica nesse 

envelope vazio que lembra um 

vírus. No caso do Sars-CoV-2,  

a proteína spike é adicionada  

ao VLP com o intuito de estimular  

a produção de células de defesa 

contra o novo coronavírus. As 

vacinas contra a hepatite B e contra  

o papilomavírus (HPV) foram 

desenvolvidas por esse método
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para introduzir o antígeno do novo coro-
navírus ou seu gene, que controla a ela-
boração dessa proteína. Essas técnicas 
produziram alguns imunizantes já no 
mercado, como a vacina contra o papilo-
mavírus (HPV), a hepatite B, a meningite 
bacteriana e a pneumonia bacteriana.

Por fim, as plataformas mais avança-
das são as chamadas vacinas gênicas, que 
seriam mais fáceis de produzir em larga 
escala, mas ainda não se materializaram 
em produtos. Elas não apresentam ne-
nhum material de origem viral, apenas 
a receita química para a produção do an-
tígeno desejado, no caso a proteína spike 
do Sars-CoV-2. As instruções para a fa-
bricação dessa proteína são introduzidas 
no receptor da vacina por meio de uma 
formulação que contém sua sequência 
genômica, seja na forma de DNA ou de 
RNA. “Seria fantástico se conseguíssemos 
produzir uma vacina gênica contra a Co-
vid-19”, explica Silva Freire. “Esse tipo 
de imunizante não requer instalações 
de nível 3 de segurança, como as vacinas 
mais tradicionais que lidam com o vírus.”

A imensa maioria dos projetos de 
vacina contra a Covid-19 adota apenas 
uma abordagem. Mas há exceções. A 
equipe de Cerqueira Leite no Institu-
to Butantan trabalha na elaboração de 
uma formulação que ainda precisa ser 
testada em laboratório (fase pré-clínica), 

que junta duas abordagens distintas: as 
subunidades proteicas são acopladas a 
nanopartículas com alto poder adjuvan-
te. “É uma estratégia semelhante à que 
estamos desenvolvendo há anos para 
nossa vacina contra a esquistossomose”, 
comenta a pesquisadora.

Em tese, uma vacina ideal deveria 
conferir 100% de proteção contra uma 
doença – todas as pessoas imunizadas 
não desenvolveriam a patologia ao tra-
var contato com o agente que a causa. Na 
prática, nenhuma formulação comercial 
atinge esse desempenho. “Vacinas que 
conferem imunidade segura para 85% ou 
90% dos indivíduos imunizados são con-
sideradas ótimas”, explica o médico in-
fectologista Júlio Croda, da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
e integrante do Comitê de Contingência 
do Coronavírus no Estado de São Paulo.

Mas, se algumas das primeiras vaci-
nas contra a Covid-19 derem resultados 
mais modestos, como um nível de prote-
ção de pelo menos 65%, elas serão muito 
bem-vindas. “Essa primeira leva de vaci-
nas é para uso emergencial. Estamos em 
uma situação que comparo à de trocar 
os pneus de um carro de Fórmula 1 em 
movimento”, afirma Silva Freire. “Nesse 
momento, o importante é que as vacinas 
sejam seguras. Sua eficácia pode ser aper-
feiçoada com o tempo.” A gravidade da 

pandemia levou os pesquisadores a tes-
tar até vacinas contra outras doenças, 
como poliomielite e tuberculose (BCG), 
para ver se elas poderiam causar algu-
ma proteção à infecção por Sars-CoV-2. 
Croda participa de um experimento in-
ternacional que está testando a BCG em 
2 mil trabalhadores da área da saúde. “Se 
conferisse proteção contra a Covid-19 em 
metade das pessoas testadas, a BCG já 
poderia ser útil contra essa pandemia”, 
afirma o pesquisador.

Há hoje vacinas contra cerca de 30 
patógenos que causam doenças em se-
res humanos. A OMS estima que entre 2 
milhões e 3 milhões de pessoas em todo 
o mundo deixam de morrer todo ano por 
terem sido imunizadas contra patologias 
que podem ser prevenidas. Segundo a 
mais recente edição do documento Glo-
bal vaccine market report, da OMS, fo-
ram administrados 3,5 bilhões de doses 
de vacinas em 2018 (a cifra não leva em 
conta a vacina sazonal da gripe, o imu-
nizante por via oral contra a poliomie-
lite e os destinados ao mercado militar 
e de viagens).

A rapidez com que os projetos de va-
cinas avançaram se deve à situação de 
emergência global provocada pela pan-
demia de Covid-19. Normalmente, as três 
fases de testes clínicos ocorrem de forma 
subsequente. Apenas entram na fase 2 os 

OS PROJETOS  
DE VACINA

Até o dia 29 de junho, 17 candidatas a imunizante contra a Covid-19 

tinham iniciado testes clínicos, em pessoas. Outras 132 formulações 

estavam na fase de testes pré-clínicos, in vitro e em animais 

EM TESTES CLÍNICOS
Tipo de vacina Desenvolvedor País Fase(s) de teste

Vetor viral não replicante
Vetor viral não replicante
RNA
Vírus inativado
Vírus inativado
Vírus inativado
Subunidade proteica
RNA
Vírus inativado

DNA
DNA
Vetor viral não replicante
Subunidade proteica
Subunidade proteica

RNA
RNA
RNA

Universidade de Oxford e AstraZeneca1

CanSino e Institutro de Biotecnologia de Beijing
Moderna e Niaid
Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan e Sinopharm
Instituto de Produtos Biológicos de Beijing e Sinopharm
Sinovac2

Novavax
BioNTech, Fosun Pharma e Pfizer
Instituto de Biologia Médica da Academia de Ciências 
Médicas da China
Inovio Pharmaceuticals
Genexine Consortium
Instituto de Pesquisa Gamaleya
Clover Biopharmaceuticals, GSK e Dynavax
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical e Instituto  
de Microbiologia da Academia de Ciências da China
Imperial College London2

CureVac
Academia de Ciências Militares do Exército de 
Liberação Popular e Walvax Biotech

Reino Unido
China
EUA
China
China
China
EUA
Alemanha, China e EUA
China

EUA
Coreia do Sul
Rússia
China, Reino Unido e EUA
China

Reino Unido
Alemanha
China

3, 2b/3 e 1/2
2 e 1
2 e 1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

1
1
1
1
1

1
1 
1
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imunizantes que foram aprovados na eta-
pa anterior. O mesmo raciocínio vale para 
atingir a fase 3. Mas a gravidade da doença 
fez com que as primeiras fases dos testes 
clínicos ocorressem, em alguns projetos, 
de forma paralela, quase simultânea. “Mas 
na fase 3 não há mais como acelerar o pro-
cesso”, pondera Croda. “É preciso testar 
por seis meses ou um ano para ver se os 
resultados são consistentes.”

N
a parte produtiva, também 
será um desafio fabricar va-
cinas contra a Covid-19 para, 
em tese, mais de 7 bilhões de 
pessoas, sua clientela em po-
tencial. Há o temor de que fal-
tem imunizantes para todos e 
as regiões mais pobres entrem 

no fim da fila das remessas do produto. 
“Isso ocorreu durante a última pandemia 
de influenza causada pelo vírus H1N1, 
em 2009, quando países menos desen-
volvidos receberam a vacina seis meses 
após as nações desenvolvidas”, comenta 
a infectologista Cristiana Toscano, da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), 
única brasileira no Grupo de Trabalho 
de Vacinas para a Covid-19 do Grupo 
Estratégico Internacional de Experts 
em Vacina e Vacinação (Sage) da OMS 
(ver entrevista na página 30). Mesmo sem 
saber se seus produtos em desenvolvi-

mento vão de fato virar vacinas, algumas 
empresas, como a chinesa Sinovac, já 
estão construindo fábricas para produzir 
possíveis imunizantes em larga escala. 

Há muitas incertezas sobre as candi-
datas a vacinas contra a Covid-19. Algu-
mas questões sobre sua efetividade real 
só poderão ser respondidas com o tem-
po. Uma dose do imunizante protege por 
quanto tempo? Será preciso tomar um 
reforço? A formulação é contraindicada 
para certos indivíduos?

Segundo o presidente da Sociedade 
Britânica de Imunologia, Arne Akbar, 
talvez apenas a vacina não seja capaz de 
prevenir a instalação da Covid-19 em ido-
sos, público que mais morre em decor-
rência da doença. Mesmo quando sau-
dáveis, as pessoas de maior idade teriam 
um sistema imunológico menos eficiente 
para combater patógenos e seu organis-
mo apresentaria mais processos inflama-
tórios. A infecção causada pela Covid-19 
exacerbaria esse quadro associado a in-
flamações. “Então, para pessoas mais ve-
lhas, poderíamos administrar uma droga 
anti-inflamatória, talvez a dexametasona, 
junto com a vacina para obter uma máxi-
ma proteção”, disse Akbar, em entrevista 
recente, ao diário britânico The Guardian. 
Nos próximos meses, as vacinas devem 
começar a fornecer respostas para algu-
mas dessas questões. n

Tipo de vacina

Subunidade de proteína

Vetor viral não replicante

Vetor viral replicante3

RNA

DNA

Partícula similar a vírus (VLP)4

Vírus inativado

Vírus vivo atenuado

Desconhecida

49

18

17

15

11

11

6

2

3

Quantidade de projetos

EM TESTES PRÉ-CLÍNICOS

(1) PARTE DOS TESTES DE FASE 3 SERÁ REALIZADA EM 2 MIL INDIVÍDUOS NO BRASIL POR PESQUISADORES DA UNIFESP 
(2) INSTITUTO BUTANTAN VAI FAZER OS TESTES DE FASE 3 COM 9 MIL PESSOAS NO BRASIL E FIRMOU UM ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA COM A EMPRESA CHINESA CASO A VACINA FUNCIONE (3) UM DOS PROJETOS É TOCADO PELA FIOCRUZ E INSTITUTO BUTANTAN
(4) A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DESENVOLVE UMA CANDIDATA A VACINA COM ESSA TECNOLOGIA
 FONTE OMS
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“QUANDO VI  
OS RESULTADOS, 
PENSEI:  
ESSE VÍRUS VAI  
PEGAR EM  
TODO MUNDO”

PESQUISA NA QUARENTENA

MARIA CÁTIRA BORTOLINI é professora do Insti-
tuto de Biociências da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

Os primeiros relatos sobre a doença 

na China acenderam a minha 

curiosidade. Os chineses mostraram  

que a porta de entrada do vírus  

nas células é o receptor da enzima 

conversora de angiotensina [ACE2].  

Sua expressão depende do gene ACE2, 

que tem funções importantes no 

metabolismo cardiovascular, regulando  

a pressão arterial. 

As marcas que a evolução imprime  

no genoma são um dos meus interesses  

no Laboratório de Evolução Humana  

e Molecular da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul [UFRGS] e resolvi 

investigar esse gene com minha equipe. 

Queríamos analisar de que forma a ACE2 

e o gene responsável por ela variavam  

em 70 espécies de mamíferos. Pegamos  

30 sítios de ligação da proteína com  

o vírus do tipo Sars e nos debruçamos 

sobre eles. Esses sítios costumam ter uma 

variação grande entre as espécies – e de 

fato isso foi encontrado no trabalho.  

Mas, quando fomos olhar as diversas 

populações humanas, não encontramos 

nenhuma variação nos 30 sítios. Isso 

significa que todos, potencialmente, 

seriam suscetíveis ao Sars-CoV-2.  

Pensei comigo: vai pegar em todo mundo  

e a pandemia está decretada. O vírus 

encontrou um hospedeiro perfeito – o ser 

humano, com mobilidade e tamanho 

populacional absurdos – para se propagar.

A motivação de minha equipe foi ajudar 

no esforço de pesquisa para compreender 

a pandemia, aproveitando nossa expertise 

em evolução biológica. Vejo isso como 

uma obrigação. Isolamento social não  

é férias. A gente tem que fazer o máximo 

que puder. O país está pagando nossos 

salários e bolsas e temos que trabalhar.
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O
s dois principais centros nacionais de produção 
de vacinas – o Instituto Butantan, de São Paulo, 
e o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro – atuam em 
duas frentes simultâneas para garantir o acesso da 
população do país à vacina contra a Covid-19. A pri-
meira, como medida de urgência, é a transferência 
de tecnologia de produção de vacinas elaboradas 

por empresas de outros países e em fase avançada de testes 
de eficácia em seres humanos. É um caminho provavelmente 
mais rápido que a segunda frente, o desenvolvimento de novas 
vacinas contra essa doença pelos grupos de centros nacionais 
de pesquisa nessa área, com base na experiência acumulada 
nas últimas décadas no enfrentamento a outras doenças. 

No dia 11 de junho, o Butantan anunciou a participação 
nos testes de avaliação em seres humanos, a chamada fase 3, 
de uma candidata a vacina fabricada pela empresa privada 
chinesa Sinovac Biotech, sediada em Beijing, tendo em vista 
a possibilidade de transferência de tecnologia para a produ-
ção no Brasil, a depender dos resultados dos ensaios clínicos. 
Ricardo Palacios, diretor clínico do instituto, espera que a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Comis-
são Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) aprovem em julho 
o plano dos testes, que prevê a participação de 9 mil voluntá-
rios, a um custo estimado em R$ 85 milhões. Se a formulação 
se mostrar eficaz para gerar anticorpos que neutralizem o 
Sars-CoV-2, o causador da Covid-19, nos testes no Brasil e na 
China, e o cronograma de trabalho correr conforme deseja-
do, a distribuição no país poderia começar em junho de 2021, 
ainda que no início a fabricação seja feita apenas parcialmente 
no instituto paulista.

“Provavelmente haverá várias gerações de vacinas contra 
a Covid-19”, diz Palacios. “A primeira geração, que temos de 
viabilizar o mais rapidamente possível, deverá atender uma 
emergência de saúde pública, para prevenir a doença, princi-
palmente os casos graves, e evitar as hospitalizações.”

Centros nacionais de pesquisa  

negociam a importação de tecnologia  

para produção de vacinas

Carlos Fioravanti

Vacina da empresa 
chinesa Sinovac, que 
o Instituto Butantan 
deverá testar no Brasil
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Chamada de Coronavac, a candidata a 
vacina da Sinovac que o Butantan testa-
rá e tem interesse em produzir consiste 
essencialmente no próprio coronaví-
rus, multiplicado em células Vero, de 
macaco, bastante usadas nessa área, e 
depois purificado e inativado quimica-
mente. Desse modo, não deverá causar 
a doença, mas apenas ativar a produção 
de anticorpos neutralizantes do vírus. A 
formulação contém um adjuvante, à ba-
se de alumínio, para ampliar seu efeito.  

Duas doses protegeram os oito maca-
cos Rhesus usados em um experimento, 
de acordo com o artigo dos pesquisa-
dores da Sinovac publicado na Science 
em 6 de maio. Três semanas depois da 
aplicação, o Sars-CoV-2 foi introduzido 
nos pulmões dos animais e nenhum de-
les desenvolveu a infecção.

Em 13 de junho, a fabricante chinesa 
anunciou os resultados dos testes clí-
nicos fases 1 e 2, para avaliação da se-
gurança da eficácia da formulação, res-
pectivamente com 143 e 600 voluntários 
saudáveis. Segundo a empresa, nenhum 
efeito adverso foi observado e a vacina 
induziu a produção de anticorpos neu-
tralizantes após 14 dias em mais de 90% 
dos participantes do estudo.

No Brasil, de acordo com Palacios, 
haverá dois testes de avaliação da vaci-
na, ambos do tipo duplo-cego, pelo qual 
os pesquisadores somente saberão se os 
participantes receberam a formulação 
a ser avaliada ou o placebo ao analisar 
os resultados. As quase 9 mil pessoas 
que devem participar do estudo rece-

berão duas doses da formulação, com 
intervalo de duas semanas entre elas, e 
serão distribuídas em dois grupos, para 
avaliar a produção de anticorpos em di-
ferentes faixas de idade. Também serão 
acompanhadas durante um ano, para 
ver a duração do efeito da formulação. 
As análises de anticorpos deverão ser 
feitas no Brasil e na China. 

Os dirigentes da Sinovac e do Butan-
tan já se conheciam por participarem 
da Rede de Fabricantes de Vacinas dos 
Países em Desenvolvimento (DCVMN), 
que reúne 41 produtores em 14 países. 
Começaram a conversar e a trocar infor-
mações técnicas, por meio de teleconfe-
rências, no início de maio. Na empresa 
chinesa, a nova vacina avançava com 
rapidez porque aproveitou a estrutu-
ra de produção de uma vacina contra 
a Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(Sars), que havia chegado até a fase 1 
dos testes clínicos. O trabalho foi in-
terrompido em 2004, quando rarearam 
os casos dessa doença, causada por um 
vírus muito similar ao Sars-CoV-2, cau-
sador da Covid-19.

Ao anunciar a parceria com a empresa 
chinesa, o diretor do Butantan, Dimas 
Covas, observou que a candidata a vaci-
na da Sinovac é produzida por meio de 
uma técnica que o instituto paulista já 
adota para fazer as vacinas contra raiva e 
dengue. Portanto, a estrutura de produ-
ção poderia ser “rapidamente adaptada”, 
segundo ele, se os testes apresentarem 
resultados satisfatórios, para produzir 
até 15 milhões de doses por mês. 

“É melhor termos uma vacina logo, 
ainda que com eficácia razoável, do que 
não ter nenhuma”, diz Maurício Zuma, 
diretor do Bio-Manguinhos. A seu ver, 
somente uma vacina – ou um medica-
mento eficaz, ainda não identificado 
ou formulado – poderia tranquilizar o 
mundo nesse momento, ainda que a ex-
pectativa gerada pelo noticiário tenha 
sido pouco fundamentada na realidade 
da produção de conhecimento científi-
co e tecnológico: “Pode parecer que a 
vacina está próxima, mas dificilmente 
teremos alguma antes do próximo ano”. 
Além disso, ele acrescenta, “mesmo as 
formulações com certo potencial, que 
já entraram em testes clínicos, podem, 
a qualquer momento, mostrar que não 
são eficazes”.

Segundo Zuma, o Bio-Manguinhos, 
uma das unidades da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), analisa a viabilidade téc-
nica e econômica de diferentes tipos de 
vacina em desenvolvimento para Co-
vid-19 e já assinou acordos de confiden-
cialidade com os fabricantes – da China, 
de Israel e da Inglaterra – para auxiliar o 
Ministério da Saúde na escolha de uma 
vacina a ser produzida no Brasil. 

Se algum acordo for bem-sucedido, a 
produção no Rio poderia começar “ra-
pidamente, com capacidade para 40 mi-
lhões de doses por mês”, ele declarou 
em uma entrevista à Folha de S.Paulo. 
Segundo ele, essa possibilidade implica-
ria a implementação de novos turnos de 
trabalho e um rearranjo das atividades 
produtivas. Em paralelo, Zuma aposta 

Inspeção visual  
na linha de produção 
de Bio-Manguinhos

1



PESQUISA FAPESP 293  |  27

também em uma formulação própria: 
a instituição desenvolve uma no Rio e 
uma equipe da Fiocruz de Belo Hori-
zonte trabalha em outra (ver página 28).

E
m 2 de junho, a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) 
comunicou a aprovação, pe-
la Anvisa, do plano de testes 
no Brasil de uma formulação 
elaborada por um grupo de 
pesquisa da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido. No 

dia seguinte, a Conep aprovou o pla-
no de testes clínicos fase 3, que prevê a 
participação de mil voluntários em São 
Paulo e outros mil no Rio de Janeiro, a 
cargo do Instituto D’Or de Pesquisa e 
Ensino (Idor), para complementar os 
que serão feitos no Reino Unido com 
10 mil pessoas. 

Responsável pela formulação, a Uni-
versidade de Oxford assinou, em abril, 
um contrato com a empresa farmacêu-
tica britânica AstraZeneca, sediada em 
Cambridge, para ampliar a escala de 
produção, testar em pessoas, produzir 
e distribuir a vacina, desde que apresen-
te resultados satisfatórios. A empresa 
recebeu US$ 1,2 bilhão do governo dos 
Estados Unidos para acelerar o trabalho.

No fim de junho, o ministro interino 
da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou 
a assinatura iminente de um contrato 
para produção no Brasil dessa vacina, 
por meio do Bio-Manguinhos.

Chamada inicialmente de ChAdOx1 
nCoV-19 e depois de AZD1222, a vacina 
de Oxford consiste de outro tipo de ví-
rus, um adenovírus, usado como estru-
tura de vacinas. Nele foi implantado um 
gene que induz a produção de uma pro-
teína da superfície do vírus Sars-CoV-2, 

capaz de estimular a produção de anti-
corpos, principalmente de imunoglo-
bulinas do tipo G (IgG). Desse modo, o 
organismo seria capaz de neutralizar a 
ação do vírus, em caso de infecção.

Essa formulação evitou a pneumo-
nia causada por esse coronavírus nos 
nove macacos Rhesus usados em um 
experimento, de acordo com um arti-
go de pesquisadores da Universidade 
de Oxford e dos Institutos Nacionais 
de Saúde (NIH), dos Estados Unidos, 
publicado como preprint em 13 de maio 
no repositório bioRxiv. Pesquisadores 
dos Estados Unidos e do Reino Unido 
contestaram os resultados e observa-
ram que a proteção contra o vírus nos 
animais tratados teria sido a mesma que 
nos não tratados.

As duas primeiras etapas de avaliação 
em seres humanos, a fase 1, de segurança 
de uso, e 2, de eficácia, começaram em 
abril, com cerca de 1,1 mil voluntários 
saudáveis, com idades entre 18 e 55 anos, 
em centros médicos do sul da Inglaterra. 

Ao planejar as etapas seguintes, o 
imunologista Andrew Pollard, o coorde-
nador desse trabalho na Universidade de 
Oxford, começou a planejar testes com 
um grupo maior de pessoas e também 
em outros países, de acordo com as exi-
gências para aprovação de um produto 
desse tipo. No início de maio, ele ligou 
para a infectologista brasileira Sue Ann 
Costa Clemens, coordenadora do Insti-
tuto de Saúde Global da Universidade 
de Siena, na Itália, e consultora da Fun-
dação Bill e Melinda Gates, com quem 
já havia trabalhado, e pediu ajuda para 
encontrar centros de pesquisa interes-
sados em testar a vacina no Brasil, um 
dos países com mais casos de Covid-19 
no mundo. Clemens entrou em contato 

com ex-professores da Unifesp, onde 
havia estudado. 

A infectologista da Unifesp Lily Yin 
Weckx se interessou pela possibilidade 
de participar dos testes e correu para 
obter as aprovações internas. “Fizemos 
milagre em um mês”, diz ela, ao comen-
tar sobre a rápida aprovação do plano de 
testes pela Comissão de Ética em Pes-
quisa da universidade. Segundo Weckx, 
o acordo foi feito com a Universidade 
de Oxford e se limita à participação nos 
testes, sem aventar a possibilidade de 
produção no Brasil ou a prioridade de 
compra. Indagada, ela não quis detalhar 
o plano dos testes, que pretendia come-
çar ainda em junho.

Normalmente os fabricantes é que 
pagam para as universidades fazerem os 
testes de seus candidatos a medicamen-
tos. Nesse caso, porém, os testes em São 
Paulo serão financiados pela Fundação 
Lemann, com um valor não revelado, e 
no Rio de Janeiro pelo Instituto D’Or, 
que destinou R$ 5 milhões para esse 
trabalho, segundo sua presidente, Fer-
nanda Tovar-Moll.

“Os acordos de participação nos tes-
tes de vacinas de fabricantes de outros 
países deveriam assegurar o acesso do 
Brasil, para que não sejam apenas usados 
os dados do país para validar um produ-
to que poderia não chegar ou demorar a 
chegar aqui”, comenta Palacios. 

Essas iniciativas se apoiam em uma 
aposta otimista de que seria possível pro-
duzir uma nova vacina em menos de 10 
anos, o tempo médio normal de desenvol-
vimento, e produzir centenas de milhões 
de doses em menos de dois anos. De todo 
modo, mesmo que os projetos avancem 
como esperado, “dificilmente consegui-
remos erradicar a Covid-19”, alerta Pala-
cios. “Esse vírus veio para ficar.” n

Funcionária do centro 
de testes clínicos  
da Unifesp onde será 
testada a vacina 
formulada em Oxford
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Artigos científicos
GAO, Q. et al. Development of an inactivated vaccine 
candidate for Sars-CoV-2. Science. On-line. 6 mai. 2020.
DOREMALEN, N. van et al. ChAdOx1 nCoV-19 vaccination 
prevents Sars-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques. 
bioRxiv. 13 mai. 2020.
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ANDAR  
COM  
AS PRÓPRIAS  
PERNAS
Projetos nacionais de 

vacinas correm para 

começar os testes clínicos 

no próximo ano  “O 
Brasil tem de saber andar 
mais rápido e com as próprias 
pernas, principalmente em 
casos de pandemias”, afir-
mou o imunologista Ricardo 
Gazzinelli, da Fundação Os-
waldo Cuz (Fiocruz) de Belo 
Horizonte e da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo (FMRP-USP), em 
um debate no canal a cabo GloboNews 
no dia 14 de junho. Ele é coordenador 
do Instituto Nacional de Ciência e Tec-
nologia (INCT) de Vacinas e lidera um 
dos projetos nacionais de vacinas, no 
qual começou a trabalhar com sua equipe 
em fevereiro, ao ver o avanço rápido da 
pandemia. “Não precisamos viver apenas 
de importar tecnologias”, diz.

Gazzinelli conta que já implantou um 
gene de coronavírus em um vírus de in-
fluenza atenuado, que deve ingressar nas 
células humanas e, se funcionar como es-
perado, teria uma dupla função, ao in-
duzir a produção de anticorpos contra 
a Covid-19 e a própria influenza. Em co-
laboração com colegas do Butantan e do 
Instituto de Ciências Biomédicas da USP, 
ele espera começar os testes de segurança 
e eficácia em camundongos e coelhos no 
segundo semestre deste ano, a serem via-
bilizados com cerca de R$ 3 milhões do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI), R$ 400 mil da Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fa-
pemig) e outros R$ 400 mil da FAPESP.

Linha de produção  
de vacinas do  
Instituto Butantan
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No Instituto de Ciências Biomédicas 
da USP, também com apoio da FAPESP, 
uma equipe coordenada pelo também 
biólogo Luis Carlos Ferreira se propõe 
a construir vacinas com nanopartículas, 
de acordo com a organização de antíge-
nos de um vírus.

No Rio de Janeiro, uma equipe do Bio-
-Manguinhos selecionou, por modela-
gem computacional, uma proteína do 
Sars-CoV-2 com alto potencial de gerar 
anticorpos, que já foi sintetizada quimi-
camente e aprovada em testes em Co-
vid-19, segundo Maurício Zuma, diretor 
do instituto. Segundo ele, a formulação 
está pronta e os testes em animais de-
pendem “de uma adequação dos requisi-
tos de biossegurança da área onde serão 
realizados, que ocorrerá em breve”. n

Carlos Fioravanti

“Se os testes pré-clínicos derem certo 
e conseguirmos outros financiamentos, 
poderemos começar as avaliações clí-
nicas no começo de 2021”, diz ele. Sua 
meta é produzir uma vacina de aplicação 
nasal, que seja capaz de produzir imu-
noglobulinas do tipo A (IgA) e do tipo G 
(IgG). “É uma forma de aplicação melhor 
que a intramuscular para induzir imu-
nidade robusta na mucosa nasal, porta 
de entrada do coronavírus”, argumenta.

O imunologista Jorge Kalil, coorde-
nador do Laboratório de Imunologia do 
Instituto do Coração (InCor) da Facul-
dade de Medicina da USP e do Instituto 
de Investigação em Imunologia, sediado 
no InCor, um dos Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia (INCTs) apoiados 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e pela FAPESP, por sua vez, recebeu R$ 
4,5 milhões do MCTI para trabalhar em 
seu projeto de vacina.

Com sua equipe, ele seleciona proteí-
nas do coronavírus que poderiam ser os 
melhores alvos de vacina. “É um trabalho 
árduo”, diz. Segundo ele, o gene respon-
sável pela produção da proteína viral po-
deria ser implantado em vários tipos de 
vetores e estimular a produção de imu-
noglobulinas A e G e a ação de células de 
defesa, como os linfócitos T helper e cito-
tóxicos, capazes de eliminar as células in-
fectadas. Como Gazzinelli, Kalil pretende 
começar os testes em modelos animais 
ainda neste ano e os clínicos no próximo.FO
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Projetos
1. Mecanismos imunológicos de resistência e patogênese 
da malária (nº 16/23618-8); Modalidade Projeto Temático; 
Pesquisador responsável Ricardo Tostes Gazzinelli (USP); In-
vestimento (extensão para projeto Covid-19) R$ 400.000,00.
2. Mapeamento de epítopos do vírus Sars-CoV-2 para 
linfócitos T e do receptor da proteína spike para linfócitos 
B  (nº 20/05256-7); Modalidade Auxílio à Pesquisa – 
Regular; Pesquisador responsável Jorge Elias Kalil Filho 
(USP); Investimento R$ 190.000,00.
3. Desenvolvimento de vacina anti-Sars-CoV-2 utilizando 
VLPs (nº 20/05146-7); Modalidade Auxílio à Pesquisa – 
Regular; Pesquisador principal Gustavo Cabral de Miranda 
(USP); Investimento R$ 175.600,00.
4. Desenvolvimento de nanovacinas proteicas que se 
autoestruturam contra o Sars-CoV-2 (nº 20/05204-7); 
Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador 
responsável Luis Carlos de Souza Ferreira (USP); Inves-
timento R$ 158.557,50.

“NOS  
DEPARAMOS  
COM OS LIMITES  
DA TÉCNICA  
E DA CIÊNCIA”

PESQUISA NA QUARENTENA

O antropólogo GERSEM DOS SANTOS LUCIANO 
(GERSEM BANIWA) é coordenador do curso de 
Formação de Professores Indígenas – Licenciatura 
Intercultural Indígena – Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam). 
DEPOIMENTO CONCEDIDO A CHRISTINA QUEIROZ

Não acreditávamos na possibilidade de 

uma tragédia humanitária como essa. 

Faço parte de uma geração de indígenas 

que tem fé no poder da ciência. Não 

esperávamos uma submissão tão grande da 

humanidade a um elemento tão pequeno  

e invisível. Como pesquisadores acadêmicos, 

precisamos ter a humildade de assumir que 

nos deparamos com os limites da técnica  

e da ciência. Ter humildade não significa se 

apequenar, mas, sim, complementar os 

conhecimentos com outros saberes e isso 

inclui as ciências indígenas. 

Tivemos perdas irreparáveis de 

lideranças e pajés indígenas. Com a morte 

desses sábios, universos de sabedoria 

milenar desapareceram. Os pajés são 

responsáveis por produzir e manter  

o conhecimento tradicional, que só  

é repassado para alguns poucos herdeiros, 

que precisam ser formados em um processo 

ritualístico longo. As gerações mais jovens 

apresentam dificuldades para seguir  

esses protocolos e, por causa disso,  

o conhecimento tradicional tem enfrentado 

desafios em ser repassado. Estamos 

incentivando a nova geração a criar 

estratégias para absorver essa sabedoria. 

Toda minha família vive em São Gabriel 

da Cachoeira. A cidade já registrou mais  

de 3 mil casos e ainda não atingiu o pico da 

pandemia. Há cerca de 800 comunidades 

no seu entorno e sabemos que o vírus já  

se espalhou por quase todas elas. Porém 

há algo que nos alivia. Inicialmente 

pensamos que o vírus causaria um 

genocídio. O único hospital de São Gabriel 

não possui leitos de UTI. Apesar das perdas 

significativas, vemos que as pessoas têm 

conseguido sobreviver à doença se 

cuidando em suas próprias casas, com 

medicina tradicional e fortalecendo laços 

de solidariedade.
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P
rofessora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
especialista em epidemiologia de doenças infec-
ciosas, a médica infectologista Cristiana Toscano, 

de 48 anos, foi indicada no início de junho para inte-
grar o Grupo de Trabalho de Vacinas para Covid-19 do 
Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacina 
e Vacinação (Sage) da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Essa equipe é responsável por revisar os estudos 
em andamento de candidatas a vacinas para o novo co-
ronavírus, bem como orientar estratégias de vacinação. 
A comissão é formada por 13 especialistas e Toscano é a 
única representante brasileira.

Como resultado do esforço inédito global para que uma 
vacina seja aprovada e esteja pronta para uso até o fim 
do primeiro semestre de 2021, várias etapas do processo 
estão sendo aceleradas. “Na OMS, já estamos discutindo 
estratégias e prioridades de vacinação. Isso normalmen-
te seria iniciado após uma ou mais vacinas estarem dis-
poníveis e registradas”, afirma Toscano, que tem longa 
carreira em organismos internacionais na área da saúde.

Nesta entrevista a Pesquisa FAPESP feita em etapas, 
ela conta o que vem sendo feito para promover o acesso 
equitativo global à vacina, evitando que se repita o que 
ocorreu durante a epidemia de H1N1, em 2009, quando 
países em desenvolvimento receberam o imunizante 
pelo menos seis meses depois das nações desenvolvidas.

Raramente uma vacina é feita em me-
nos de 10 anos. Em quanto tempo a 
OMS estima que teremos uma segura 
e eficaz contra a Covid-19?
Vivemos um momento sem precedentes 
na história no tocante à velocidade e à 
colaboração internacional e interseto-
rial para promover o rápido desenvol-
vimento de vacinas contra a Covid-19, 
bem como sua produção, distribuição e 
acesso global. Imaginando que algumas 
das vacinas candidatas hoje avaliadas em 
humanos sejam aprovadas em todas as 
etapas das pesquisas clínicas, é possível 
pensar, de forma otimista, em um cená-
rio de 12 a 18 meses desde o início dos 
estudos das vacinas candidatas. Isso se-
ria por volta de março a agosto de 2021.

Quais as dificuldades de fazer esse de-
senvolvimento em tão pouco tempo?
Há inúmeros desafios. É preciso reali-
zar os estudos pré-clínicos, que preveem 
ensaios in vitro e em modelos animais, e 
os clínicos, que fazem avaliação de segu-
rança, imunogenicidade e eficácia em 
humanos. Isso leva tempo. Há, contudo, 

Única brasileira em comitê de 
vacinas da OMS diz que o mundo  
trabalha em cooperação sem  
precedente para desenvolver  
um imunizante em tempo recorde

Yuri Vasconcelos

ESFORÇO 
GLOBAL 
INÉDITO

ENTREVISTA
CRISTIANA TOSCANO
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processos que podem ser facilitados. Al-
gumas etapas podem ocorrer de forma 
paralela em vez de sequencial, mas pre-
cisam ser cumpridas para que se garanta 
a segurança e a eficácia da vacina. O fato 
de termos tantos grupos trabalhando em 
candidatas a vacina e usando tecnologias 
distintas é maravilhoso. Há mais chances 
de termos uma vacina eficaz com cerca 
de 150 candidatas sendo pesquisadas, 
segundo números recentes da OMS. His-
toricamente, dois terços das candidatas 
nunca chegam ao fim de todas as etapas.

Então, é possível acelerar etapas?
Sim. Quando as primeiras vacinas candi-
datas iniciaram os estudos de fase 2 em 
humanos, o grupo de trabalho para vaci-
nas Covid-19 do Sage, do qual faço parte, 
foi montado. Já estamos discutindo estra-
tégias de vacinação, avaliando os estudos 
em andamento e considerando as candi-
datas mais avançadas. Isso normalmente 
seria iniciado após uma ou mais vacinas 
estarem disponíveis e registradas para 
uso. Além disso, a aceleração no desenvol-
vimento envolve necessariamente finan-
ciamento para que os grupos avancem 
rápido e em paralelo. É preciso incentivo 
ao setor produtivo para que ele tome ris-
cos maiores, como produzir em escala 
vacinas para uso em ensaios clínicos de 
fase 3 quando essas ainda estão em estu-
dos de fase 1 ou 2. E também mais adiante, 
quando, ainda durante o andamento dos 
ensaios clínicos de fase 3, já se estimule a 
ampliação da produção para uso em larga 
escala, presumindo que o resultado do 
estudo será positivo e que a vacina será 
licenciada. Finalmente, requer colabo-
rações globais para promover todo esse 
processo de maneira articulada e rápida.

No lugar de tantas candidatas correndo 
em paralelo, não seria mais lógico que o 
mundo unisse esforços para desenvolver 
uma única vacina?
Hoje há uma colaboração intersetorial 
internacional importante e provavelmen-
te por esse motivo temos tantas vacinas 
candidatas em estudos pré-clínicos e clí-
nicos. Iniciativas como o Cepi [Coalition 
for Epidemic Preparedness and Innova-
tions], uma aliança internacional criada 
para coordenar esforços para o desenvol-
vimento de vacinas para epidemias, e a 
Activ [Accelerating Covid-19 Therapeutic 
Interventions and Vaccines], nos Estados 
Unidos, são exemplos desse esforço. No 

tocante ao acesso às vacinas, destaca-se a 
iniciativa ACT [Access to Covid-19 Tools] 
Accelerator, coordenada pela OMS e com 
participação de entidades filantrópicas, 
governos e produtores de vacinas. Seu 
objetivo é promover o acesso equitativo 
global. Em junho, na Cúpula Global de 
Vacinas, no Reino Unido, levantou-se um 
fundo de US$ 8,8 bilhões para garantir 
aos países em desenvolvimento o acesso 
às vacinas para Covid-19.

Distribuir a vacina, de forma que che-
gue rapidamente a todo o mundo, pa-
rece ser outro grande desafio. A OMS 
tem alguma orientação quanto a isso?
A disponibilidade da vacina para todo o 
mundo é prioridade, e a iniciativa ACT 
indica que é uma questão que precisa ser 
abordada. Até porque nenhum país é uma 
bolha. Não vivemos em um mundo em 
que proteger a sua população seja sufi-
ciente, muito menos aceitável do ponto de 
vista ético e humanitário. A humanidade 
inteira precisa estar protegida. E, se ti-
vermos a tecnologia necessária para isso, 
torná-la acessível a todos é primordial. 

Países periféricos podem vir a receber 
a vacina tardiamente?
Isso ocorreu na pandemia de influenza 
causada pelo vírus H1N1, em 2009, quan-
do países menos desenvolvidos recebe-
ram a vacina seis meses após as nações 
desenvolvidas. Esperamos que isso não 
aconteça agora. Além das iniciativas glo-
bais já citadas, uma estratégia que não é 
recente são os acordos de transferência 
de tecnologia. Por meio deles, o forneci-
mento da vacina pela detentora da paten-
te é garantido por um contrato de compra 
atrelado à transferência da tecnologia de 
produção do imunizante para uma insti-
tuição produtora, geralmente de um país 
em desenvolvimento. Esses acordos, qua-
se sempre firmados após o término dos 
estudos clínicos e a aprovação da vacina, 
estão ocorrendo antecipadamente, con-
siderando uma “aposta” em uma vacina, 
antes mesmo do início dos estudos de fase 
3. É o caso do acordo entre a Universidade 
de Oxford e o Serum Institute da Índia, 
e a parceria entre a chinesa Sinovac e o 
Instituto Butantan. Com a perspectiva es-
tratégica de autossuficiência na produção 
de imunobiológicos, o Brasil tem priori-
zado esse tipo de parceria para vacinas 
com tecnologias inovadoras.

Como avalia a participação brasileira 
na corrida por uma vacina?
Temos cientistas e instituições de pes-
quisa de qualidade e destaque interna-
cional. Apesar de adversidades relativas 
a financiamento, infraestrutura, políticas 
públicas de apoio à ciência, entre outros, a 
capacidade de produção de conhecimen-
to e tecnologia do país é impressionante. 
Há pelo menos três grupos envolvidos 
com desenvolvimento de vacinas para a 
Covid-19, incluindo a USP [Universidade 
de São Paulo], que trabalha numa vacina 
com a tecnologia de VLP [partículas se-
melhantes a vírus], e a Fiocruz [Funda-
ção Oswaldo Cruz] MG, que, em parce-
ria com o Instituto Butantan, emprega a 
tecnologia de vetores virais. Além disso, 
temos vários grupos com experiência em 
ensaios clínicos de fase 3 para vacinas e 
medicamentos. O Brasil está envolvido 
em duas das quatro vacinas candidatas 
que iniciaram ensaios clínicos de fase 3, 
a de Oxford e a da Sinovac. O que ainda 
falta é ambiente, cultura e estímulo para 
fomentar uma colaboração intersetorial 
mais ampla, incluindo financiamento por 
filantropias e parcerias público-privadas. n

DISPONIBILIZAR  
A VACINA   
PARA TODO  
O MUNDO  
É PRIORIDADE. 
ATÉ PORQUE 
NENHUM PAÍS  
É UMA BOLHA
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O VÍRUS
Edital do governo federal atraiu propostas  

          de mais de 2,2 mil pesquisadores  

                   interessados em estudar a Covid-19
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N
oventa projetos de pesquisa 
desenhados para enfrentar 
a pandemia do novo coro-
navírus (Sars-CoV-2) e suas 
consequências foram contem-
plados em um edital lançado 
pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) em parceria com o 
Ministério da Saúde. A chamada, a maior 
lançada até agora pelo governo federal, 
destinou R$ 45,5 milhões a grupos inte-
ressados em desenvolver tratamentos, 
testes de diagnóstico e vacinas, além de 
criar tecnologias com impacto no Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e propor 
estratégias de prevenção e controle da 
doença. A quantidade de projetos apre-
sentados surpreendeu o CNPq – foram 
2.219 propostas – e tornou a tarefa de 
selecioná-los mais complexa do que o 
esperado. Por isso, os resultados finais 
foram divulgados em 7 de julho, três se-
manas depois do previsto no cronograma 
inicial. “A resposta da nossa comunidade 
científica foi bastante robusta e isso é 
fruto dos investimentos feitos na quali-
ficação de grupos de pesquisa em todas 
as partes do país em anos anteriores”, 
diz Evaldo Vilela, presidente do CNPq.

A seleção envolveu um time de mais 
de mil assessores, que analisaram a qua-
lidade e a viabilidade das propostas. Os 
projetos mais bem qualificados foram 
então submetidos ao escrutínio de dois 
comitês, que escolheram os 90 agracia-
dos. Como o objetivo era dar respostas 
imediatas à pandemia, foram valorizadas 
iniciativas já maduras a ponto de render 
resultados de curto prazo.

Algumas propostas envolvem a utiliza-
ção de recursos de inteligência artificial 
para melhorar a eficiência do atendimen-

to às vítimas da Covid-19. Sob coorde-
nação do economista Alexandre Chia-
vegatto Filho, da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP-USP), pesquisadores de várias ins-
tituições pretendem iniciar os testes de 
um sistema capaz de estimar o risco de 
uma pessoa estar infectada com o novo 
coronavírus. A nova tecnologia baseia-
-se no cruzamento de informações sobre 
sexo e idade e dados clínicos de hemo-
gramas. Quando um caso suspeito der 
entrada no hospital, o sistema mostra-
rá de forma automática a probabilidade 
de ele estar contaminado. Se o risco for 
alto, o médico pode tomar as primei-
ras medidas de isolamento, enquanto 
colhe amostras para realizar um teste. 
“Também estamos trabalhando para fa-
zer com que o sistema consiga estimar o 
risco de pacientes infectados evoluírem 
para quadros mais graves da doença”, 
diz Chiavegatto, que é diretor do Labo-
ratório de Big Data e Análise Preditiva 
em Saúde (Labdaps). Com os recursos 
do edital, o grupo vai avaliar a eficácia 
do algoritmo em hospitais de diferentes 
regiões do país.

A equipe do médico José Geraldo Mill, 
do Departamento de Ciências Fisiológi-
cas da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), busca uma estratégia de 
diagnóstico da Covid-19 mais rápida e 
barata. Ele aposta no uso de espectrosco-
pia de infravermelho. A meta é desenvol-
ver um sistema de inteligência artificial 
capaz de analisar variações no espectro 
dessa radiação quando a luz infraver-
melha atravessa as moléculas presentes 
na saliva de indivíduos com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus. A ferra-
menta está sendo desenvolvida a partir 
de amostras de pacientes atendidos em 

três hospitais da Região Metropolitana 
de Vitória e mais um no interior do esta-
do. “A saliva de pacientes contaminados 
contém estruturas moleculares diferen-
tes das amostras de indivíduos livres do 
vírus e, por isso, gera alterações distintas 
nas ondas de radiação infravermelha”, 
explica Mill. Os pesquisadores estimam 
que cada teste terá custo individual entre 
R$ 50 e R$ 75. 

Em outra frente, pesquisadores de 
Santa Catarina vão analisar os caminhos 
bioquímicos envolvidos na resposta do 
organismo ao novo coronavírus. A pro-
posta do projeto aprovado no edital do 
CNPq é montar um painel capaz de cor-
relacionar dados clínicos usuais de indi-
víduos acometidos pela doença com os 
principais genes expressos pelos leucó-
citos, células do sistema imunológico en-
volvidas na resposta à infecção causada 
pelo Sars-CoV-2. “Queremos criar uma 
ferramenta capaz de determinar o risco 
de morte pela doença em cada indivíduo, 
bem como estimar as probabilidades de 
cada um deles precisar ser submetido à 
internação na UTI [Unidade de Tera-
pia Intensiva]”, esclarece o médico Fe-
lipe Dal Pizzol, pesquisador do Depar-
tamento de Medicina da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (Unesc) e um 
dos coordenadores do projeto. “Dessa 
forma”, ele diz, “esperamos conseguir 
antecipar possíveis complicações e in-
tervir com mais agilidade, internando 
mais cedo pacientes que ainda não apre-
sentam sintomas graves da doença, mas 
que, de acordo com seus dados clínicos 
e reações químicas observadas em seu 
organismo, poderão evoluir para um es-
tágio mais crítico”.

Dos 90 projetos selecionados, 48 se 
concentram na região Sudeste, sendo 
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continuar desenvolvendo vacinas mais 
efetivas e é nesse tipo de horizonte que 
o nosso projeto mira.”

No Distrito Federal, pesquisadores 
da Universidade de Brasília (UnB) se 
propõem a mapear a dispersão do vírus 
monitorando o esgoto. A expectativa é 
identificar precocemente novos focos de 
transmissão da doença. Há algum tempo 
o químico Fernando Fabriz Sodré, do Ins-
tituto de Química da UnB e coordenador 
do projeto aprovado no edital do CNPq, 
trabalha em parceria com a Companhia 
de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb) e as polícias Civil e Fe-
deral no monitoramento de águas resi-
duárias para a identificação da presença 
de drogas ilícitas e metabolitos, de mo-
do a estimar a exposição da população 
a essas substâncias. “Com o surgimento 
da pandemia, decidimos adaptar nossa 
linha de pesquisa, com a ajuda de cole-
gas de outros departamentos”, diz Sodré. 
Alguns trabalhos publicados no início de 
março chamam a atenção para o fato de 
que fragmentos do RNA do novo coro-
navírus foram detectados em amostras 
de fezes antes mesmo de aparecerem nas 
vias aéreas superiores dos pacientes. “O 
monitoramento do esgoto pode ajudar a 
antecipar possíveis curvas de dispersão 
viral”, afirma Sodré. Quase todo o esgoto 
de Brasília passa por estações de trata-
mento. São 15 no total, das quais 8 foram 
selecionadas para fornecer as amostras. A 
ideia é fazer uma coleta por semana nos 
próximos dois anos. “Será interessante 
medir o impacto das estratégias adotadas 
pelo governo a partir da análise de amos-
tras do esgoto”, destaca o químico, que, 
no futuro, pretende ampliar a estratégia 
para o monitoramento da dispersão de 
outros vírus e contaminantes químicos. n

25 deles em São Paulo. Outros 16 estão 
vinculados a instituições do Nordeste, 11 
do Sul, 11 do Centro-Oeste e 4 do Norte. 
Mulheres são maioria entre os 90 con-
templados: 51 projetos são liderados por 
pesquisadoras. A neurocientista Fernan-
da De Felice, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), por exemplo, 
propõe-se a identificar marcadores mo-
leculares de infecção ou inflamação no 
sistema nervoso central causadas pe-
lo Sars-CoV-2. O projeto é uma parce-
ria entre o grupo liderado por De Feli-
ce e Fernanda Tovar-Moll, presidente 
do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, 
mantido pela rede de hospitais privados 
D’Or São Luiz. Dados de 5 mil pacien-
tes já foram coletados nos últimos me-
ses nos hospitais. “O ponto de partida 
será a análise de amostras de sangue e 
também de líquor de pacientes com al-
terações neurológicas”, explica De Fe-
lice. O projeto vai avaliar não somente o 
impacto agudo do novo coronavírus no 
cérebro – estima-se que cerca de 40% 
dos indivíduos internados tenham al-
terações neurológicas –, mas também 
sequelas de longo prazo. Para tanto, pa-
cientes serão avaliados três meses e um 
ano após a internação.

O grupo da química Gabriela Rodri-
gues Mendes Duarte, do Instituto de 
Química da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), vai usar os recursos con-
cedidos pelo CNPq para avançar no de-
senvolvimento de um kit de diagnóstico 
capaz de identificar a presença do ví-
rus desde os primeiros dias de infecção. 
“Usamos amostras de saliva ou das vias 
aéreas obtidas do fundo do nariz ou gar-
ganta”, explica Duarte. “Elas são coloca-
das em um microchip e o resultado se dá 
por colorimetria. Se acusar a presença 

do vírus, o material testado fica com a 
cor verde fluorescente.” O resultado fica 
pronto em menos de duas horas. Uma 
vez comprovada, a tecnologia deverá 
ser transferida para uma empresa inte-
ressada em produzi-la em larga escala.

U
ma das vertentes do edital, que 
apoia o desenvolvimento e o 
teste de vacinas, selecionou 
projetos com potencial para 
dar resultados a médio pra-
zo – já que a corrida mundial 
por um imunizante capaz de 
neutralizar a infecção causada 

pelo Sars-CoV-2 não terminará a tempo 
de deter a primeira onda da pandemia. 
Um grupo de pesquisadores do Instituto 
Butantan, em São Paulo, vai mapear e 
testar diferentes tecnologias que pode-
riam ser usadas para desenvolver vacinas 
contra o novo coronavírus. O mapeamen-
to balizará a estratégia do Butantan para 
criar plataformas tecnológicas capazes 
de produzir imunizantes, utilizando os 
especialistas do instituto. “Essas plata-
formas podem ser usadas para criar vaci-
nas contra diferentes doenças, bastando 
modificar uma informação genética ou 
uma proteína para mudar o alvo. As pou-
cas vacinas contra a Covid-19 que estão 
sendo testadas em humanos foram cria-
das a partir de plataformas já existentes”, 
diz o farmacêutico-bioquímico Renato 
Astray, do Laboratório Multipropósito 
do Instituto Butantan, que coordena o 
projeto. O esforço, ele explica, é voltado 
para desenvolver uma segunda geração 
de vacinas contra a Covid-19. “Não sabe-
mos se as vacinas a serem testadas nos 
próximos meses serão eficientes ou se 
gerarão uma resposta imunológica du-
radoura. Possivelmente, será necessário 
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O 
cientista da computação Mar-
celo Finger, do Instituto de 
Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo 
(IME-USP), imaginou que 
sua experiência com linguís-
tica computacional poderia 
ter utilidade na identificação 

de pacientes com insuficiência respira-
tória, uma das principais manifestações 
de casos graves da Covid-19. “As técnicas 
que usamos para processar textos podem 
ser utilizadas para processar a voz. Bas-
ta transformar as palavras e os sons em 
números. Presumi que a análise da voz 
talvez pudesse identificar quem está com 
falta de ar”, explica. Um de seus alunos 
comentou a ideia com a médica Ester 
Sabino, do Instituto de Medicina Tropical 
da Faculdade de Medicina da USP, que 
ficou entusiasmada e passou a colabo-
rar com Finger. “Ela viu a possibilidade 
de usar esse tipo de recurso na triagem 
de pacientes.” Em um projeto recém-
-aprovado pela FAPESP, o pesquisador 
propôs coletar centenas de amostras de 
registros de voz de pessoas com Covid-19 
e de indivíduos saudáveis para explo-
rar diferenças associadas à saturação 

de oxigênio e à frequência respiratória 
capazes de distinguir os dois grupos. O 
objetivo é criar uma ferramenta de clas-
sificação automática baseada em inteli-
gência artificial, processamento de sinais 
e aprendizado de máquina. Estudantes 
de medicina estão captando registros 
sonoros de pacientes, enquanto os de 
pessoas saudáveis vêm sendo coletados 
pela internet. Também será necessário 
desenvolver um software para integrar 
a triagem de serviços de saúde. “A ideia 
é oferecer um serviço por telefone. O pa-
ciente liga, grava sua voz e a ferramenta 
avalia se há sinais de insuficiência respi-
ratória. Um profissional da saúde decide 
que intervenção é necessária.” Finger 
estima que uma primeira versão do sis-
tema poderá estar disponível em um ano.

Essa iniciativa é um dos 210 projetos 
de pesquisa sobre a Covid-19 que a FA-
PESP está financiando (ver seção Dados 
na página 11). Desse total, 144 já exis-
tiam e passaram a incluir a doença como 
alvo. No início da pandemia, a Fundação 
convidou pesquisadores com iniciativas 
aprovadas em modalidades como Projeto 
Temático, Jovens Pesquisadores e Centros 
de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) 

CONVOCAÇÃO

EXTRAORDINÁRIA
Pesquisadores paulistas 

se mobilizam contra  

a pandemia, e a FAPESP  

já financia 210 projetos 

sobre a Covid-19

Fabrício Marques
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-CoV-2”, diz Bueno. Esperam-se resulta-
dos entre 8 e 12 meses. O segundo projeto 
é coordenado por Eduardo Maffud Cilli, 
atual diretor do Instituto de Química, e 
investiga, em parceria com pesquisado-
res da Unesp em São José do Rio Preto, 
o uso de peptídeos com potencial para 
inativar o novo coronavírus. O trabalho é 
fruto de uma linha de pesquisa que iden-
tificou a eficiência de certos peptídeos 
na neutralização dos vírus da hepatite C 
e da zika, impedindo sua replicação nas 
células. “Já começamos a fazer testes in 
vitro para o Sars-CoV-2 com peptídeos que 
já demonstraram ação virucida”, afirma 
Cilli. A terceira proposta ligada ao Temá-
tico é coordenada pelo químico Ronaldo 
Censi Faria, da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), cuja meta é gerar 
um dispositivo descartável, simples e de 
baixo custo para detectar sequências de 
RNA do Sars-CoV-2.

A geneticista Maria Rita Passos-Bueno, 
do Instituto de Biociências (IB) da USP, 
estava na Itália, em fevereiro, quando 
surgiu a epidemia no norte do país. “Quis 
fazer um teste logo que cheguei, mas 
descobri que não havia exames disponí-
veis”, lembra. Assim surgiu o interesse 
em obter um teste de custo mais baixo 
e com tecnologia alternativa ao exame 
mais recomendado, que é o RT-qPCR. 
“No Brasil, a dependência da importação 
de insumos tem sido um dos principais 
limitantes para a realização de testes para 
Covid-19”, diz Passos-Bueno. O caminho 
foi apostar em uma metodologia chama-
da RT-Lamp, que não depende de equipa-
mentos sofisticados e pode ser realizado 
em locais com pouca infraestrutura em 
amostras de saliva. As enzimas necessá-
rias para o teste foram obtidas graças a 
uma colaboração com Shaker Farah, do 

a participar do esforço para enfrentar a 
pandemia e uma boa quantidade deles 
apresentou propostas. Os outros 66 foram 
contemplados em chamadas especiais 
sobre a Covid-19, entre auxílios regula-
res ou vinculados ao programa Pesquisa 
Inovativa em Pequena Empresa (Pipe), 
em parceria com a Financiadora de Ino-
vação e Pesquisa (Finep). Nas propostas 
que envolvem empresas, a meta principal 
é desenvolver equipamentos, como ven-
tiladores de baixo custo e um tomógrafo 
por impedância elétrica para pacientes 
que respiram com a ajuda de aparelhos.

A
s áreas da saúde e biologia são 
as mais presentes. O infecto-
logista Reinaldo Salomão, da 
Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de 
São Paulo (EPM-Unifesp), 
coordena um projeto que 
vai acompanhar 100 pacien-

tes de Covid-19 tratados no Hospital São 
Paulo. A meta principal é identificar bio-
marcadores capazes de predizer a evo-
lução da doença. Salomão observa que a 
enfermidade tem uma progressão longa. 
“Muitos pacientes vão logo para casa, 
mas, com outros, a necessidade de entrar 
em oxigenioterapia surge uma semana 
após a internação. E às vezes leva mais 
alguns dias para ele ser transferido para 
uma UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva). Muitas vezes esse tempo de pro-
gressão da doença é semelhante entre os 
pacientes que sobrevivem e os que não 
sobrevivem. O foco do estudo é tentar 
descobrir se há um padrão de resposta 
dos pacientes que se correlaciona com 
os diferentes desfechos”, diz. Os pes-
quisadores vão coletar amostras de san-
gue periférico dos pacientes durante a 

internação, no momento da alta e 30 dias 
depois, para compreender a evolução da 
doença. Um dos focos de interesse são 
as populações de linfócitos. “Uma das 
marcas dos pacientes que evoluíram mal 
é o comprometimento dessas células de 
defesa”, explica Salomão. Outro são os 
mediadores inflamatórios produzidos 
pelo sistema imune, que provocam rea-
ções exacerbadas semelhantes às obser-
vadas em quadros de sepse. A iniciativa 
é um desdobramento de um Temático 
coordenado por Salomão que estuda a 
gênese da sepse e as estratégias de inter-
venção contra a doença, que tem morta-
lidade alta. “Conseguimos montar essa 
proposta rapidamente porque já estáva-
mos estudando a resposta do hospedeiro 
a infecções nos quadros de sepse”, afirma.

Três projetos sobre a Covid-19 foram 
apresentados por pesquisadores vincula-
dos a um mesmo Temático, coordenado 
por Paulo Roberto Bueno, do Instituto de 
Química de Araraquara da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), que busca criar 
biossensores de doenças. Um deles, lide-
rado por Bueno, pretende desenvolver 
uma plataforma eletroquímica para detec-
tar a presença do vírus Sars-CoV-2 sem a 
necessidade de reagentes. A tecnologia já 
existe para o diagnóstico de outras doen-
ças infecciosas e até de certos tipos de 
câncer, em parceria com a Universidade 
de Oxford, no Reino Unido. O método 
mede a presença de anticorpos, proteínas 
ou outros biomarcadores em uma amostra 
de sangue por meio de eletrodos micros-
cópicos – a mudança do sinal elétrico da 
superfície dos eletrodos determina a pre-
sença do antígeno. “Já temos uma prova 
de conceito para a dengue. Vamos mudar 
a molécula receptora na superfície do 
sensor para detectar a infecção pelo Sars-
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Instituto de Química da USP. Espera-se 
que o teste esteja validado nas próximas 
semanas. Segundo a pesquisadora, a tec-
nologia pode ter aplicação no diagnósti-
co de outras doenças infecciosas, inclu-
sive para uso veterinário e em plantas. O 
projeto está sendo realizado no Centro 
de Pesquisa sobre o Genoma Humano e 
Células-Tronco, um dos Cepid apoiados 
pela FAPESP, sob coordenação da gene-
ticista Mayana Zatz.

Diversos projetos buscam fármacos 
capazes de combater a doença. O far-
macêutico Nícolas Hoch, do Instituto 
de Química da USP, desde 2019 é apoia-
do pela FAPESP na modalidade Jovem 
Pesquisador em um projeto que inves-
tiga proteínas envolvidas na sinalização 
de danos ao DNA. Uma modificação de 
proteínas que ele estuda, chamada ADP-
-ribosilação, tem um papel na resposta 
imune. “Quando células são infectadas 
pelo Sars-CoV-2, diversas proteínas do 
hospedeiro humano e do vírus são mo-
dificadas com ADP-ribose e isso ajuda a 
impedir a replicação viral. No entanto, o 
vírus codifica uma enzima que bloqueia 
essa sinalização. Essa função é essencial 
para o vírus. Daí surgiu a ideia de procu-
rar um inibidor dessa enzima”, afirma. 
Ele apresentou um projeto para identi-
ficar compostos, de preferência já apro-
vados para outros usos, que possam ser 
usados contra a Covid-19. De uma lista de 
6 mil moléculas, identificou, por métodos 
computacionais, 79 compostos a serem 
testados em ensaios bioquímicos e celu-
lares. O objetivo é reduzir essa lista para 
cinco compostos que possam ser testa-
dos em células infectadas com o vírus. 
Ele conta com a colaboração de colegas 
do IQ-USP, como Deborah Shechtman, 
Flávia Meotti e Alexandre Bruni Cardo-

so, e estabeleceu parcerias com grupos 
dos Estados Unidos e da Europa para 
desenvolver esse projeto.

O parasitologista Fabio Trindade Ma-
ranhão Costa, do Instituto de Biologia 
da Universidade Estadual de Campinas 
(IB-Unicamp), procura drogas promis-
soras contra a Covid-19 utilizando a ex-
pertise obtida em um Temático sob sua 
coordenação, que busca identificar alvos 
moleculares para terapias contra a malá-
ria. Seu grupo está fazendo uma triagem 
virtual de mais de 1 milhão de fármacos 
e compostos químicos para avaliar o po-
tencial de inibir interações entre proteí-
nas que viabilizam a entrada do vírus 
na célula hospedeira. Costa faz testes 
de bancada com os fármacos e abastece 
de informações a colega Carolina Horta 
Andrade, da Faculdade de Farmácia da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), 
que utiliza ferramentas de inteligência 
artificial para encontrar moléculas úteis 
contra a Covid-19. “O processo é dinâmi-
co. Os resultados fenotípicos ajudam a 
aprimorar mais o algoritmo de predição 
de atividade de fármacos que a doutora 
Andrade vem desenvolvendo”, explica. 
Embora o foco atual seja compostos já 
aprovados, o pesquisador também está 
interessado em moléculas não testadas, 
que possam resultar em fármacos em 
longo prazo. “De imediato, não creio que 
será encontrada uma bala mágica con-
tra a Covid-19. O mais provável é que se 
chegue a uma combinação de medica-
mentos que tenham algum efeito para 
deter o avanço do vírus em pacientes em 
diferentes estágios da doença.” O projeto 
também conta com a colaboração dos vi-
rologistas José Modena, do IB-Unicamp, 
e Rafael Elias, do Laboratório Nacional 
de Biociências (LNBio). n

144 PROJETOS FINANCIADOS 
PELA FAPESP PASSARAM  
A INCLUIR A COVID-19 COMO 
TEMA DAS PESQUISAS

“SONHEI COM  
UM ÔNIBUS  
ESCOLAR 
DESGOVERNADO  
QUE CAÍA  
NO RIO”

PESQUISA NA QUARENTENA

NATÁLIA MOTA é psiquiatra e neurocientista, pes-
quisadora em pós-doutorado pela UFPE, em colabora-
ção com a UFRN e a Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
DEPOIMENTO CONCEDIDO A MARIA GUIMARÃES

Q uando a doença entrou na Europa, 

tive um sonho no qual pela  

janela do meu quarto, no décimo andar, 

eu via um ônibus escolar se aproximar 

desgovernado e cair no rio. As pessoas  

se afogavam e eu via o sangue, ouvia  

os gritos. Não podia fazer nada. 

Há teorias que veem o sonho como  

um ambiente de realidade virtual em que 

a pessoa treina habilidades para um futuro 

próximo. Vínhamos desenvolvendo um 

aplicativo que permite que o voluntário 

grave e estoque em nosso servidor um 

dado de alta qualidade com no mínimo  

30 segundos. Levantei mais de 200 

relatos, registrando em áudio os sonhos 

da pandemia. Pudemos contrastá-los 

àqueles colhidos entre setembro  

e novembro de 2019. 

Percebemos um aumento na 

quantidade de palavras relacionadas  

a raiva e tristeza. O que mudou na vida 

dessas pessoas foi um ajuste às novas 

estratégias de limpeza para se proteger 

da contaminação. Pessoas mais isoladas  

e com dificuldades de interagir no 

ambiente virtual eram as que tinham mais 

sonhos com conteúdo de limpeza. 

Eu morava em Natal, mas me divorciei 

em plena pandemia e vim morar no  

Rio de Janeiro, perto da minha família. 

Mantenho a pesquisa pela UFRN 

[Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte] e pela UFPE [Universidade Federal 

de Pernambuco]. Eu já trabalhava  

muito de forma remota e nesse sentido  

a quarentena mudou pouco minha 

atividade. Segui até mais produtiva.

Busco manter a divisão de tarefas  

e estar presente em cada momento.  

Não adianta pensar em trabalho quando 

tenho que faxinar a casa, nem na hora  

em que brinco com meus filhos. 
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Governo brasileiro desbloqueia  

recursos para estudos sobre a Covid-19, 

mas investimento em pesquisa  

e desenvolvimento fica muito aquém  

do de países centrais

Fabrício Marques
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O 
Conselho Nacional do De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) divul-
gou uma lista de 90 projetos 
de pesquisa a serem apoiados 
em um edital sobre a Covid-19, 
que prevê R$ 45,5 milhões em 
investimentos. Desse montan-

te, há R$ 25,5 milhões em recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT) para 
estudos sobre tratamentos, vacinas e tes-
tes de diagnóstico e sobre a patogênese 
da doença. Os outros R$ 20 milhões vêm 
do Ministério da Saúde para aplicação 
em projetos sobre prevenção e controle 
da enfermidade e atenção à saúde (ver 
reportagem na página 32). O balanço do 
edital mostra que a comunidade cientí-
fica do país está mobilizada para gerar 
conhecimento sobre o novo coronavírus e 
que os recursos oferecidos são pequenos 
diante da demanda. Foram apresentados 
2.219 projetos. O valor solicitado chegou 
a R$ 1,7 bilhão, 37 vezes mais do que o 
dinheiro oferecido na chamada. Os pro-
jetos aprovados abrangem temas como o 
uso de inteligência artificial na tomada 
de decisões médicas e o desenvolvimento 
de vacinas e de exames. “Há projetos de 
grande qualidade que não foram reco-
mendados porque não produziriam resul-
tados em tempo de atenuar os efeitos da 
pandemia”, diz o presidente do CNPq, o 
agrônomo e entomologista Evaldo Vilela.

O edital do CNPq é a iniciativa mais 
abrangente lançada pelo governo federal 
para financiar pesquisas sobre o novo co-
ronavírus e se soma a várias outras ações. 
A Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), por exemplo, está investindo R$ 
141 milhões na contratação de projetos 
considerados estratégicos pelo governo, 
entre os quais a produção de ventiladores 
de baixo custo e o desenvolvimento de 
uma vacina por uma equipe do Institu-
to do Coração (InCor) da Faculdade de 

Medicina da USP (FM-
-USP). A FAPESP está 
financiando 210 proje-
tos sobre a Covid-19 pro-
postos por pesquisadores 
paulistas (ver reportagem na 
página 35) e também se asso-
ciou à Finep no lançamento de 
uma chamada pública que prevê R$ 
20 milhões para projetos de pequenas 
empresas dispostas a desenvolver pro-
cessos ou produtos inovadores. 

Boa parte dos recursos federais usados 
até agora foi remanejada de outras fon-
tes, mas duas medidas provisórias (MP) 
em tramitação no Congresso Nacional 
reservam recursos novos para aplicar em 
pesquisas sobre a Covid-19. As MPs 929 
e 962 desbloquearam R$ 326 milhões do 
FNDCT para ações na emergência sa-
nitária, além de outros R$ 120 milhões 
em um programa de inovação e desen-
volvimento sustentável. A liberação de 
recursos para a pesquisa contra a Co-
vid-19 ocorre em um momento em que 
o orçamento do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) está em 
seu patamar mais baixo em uma década. 
“Dos R$ 4,7 bilhões de recursos arreca-
dados pelo FNDCT neste ano, apenas 
R$ 600 milhões estavam disponíveis no 
orçamento. Todo o restante fora contin-
genciado”, diz o presidente da Academia 
Brasileira de Ciências (ABC), o físico 
Luiz Davidovich. 

Ele ressalta que os recursos desblo-
queados nem sequer chegam a recom-
por o nível orçamentário de cinco anos 
atrás. “Estamos propondo que, emergen-
cialmente, todo o montante do FNDCT 
seja liberado neste ano, não apenas para 
viabilizar pesquisas que auxiliem a com-
bater a pandemia como também para 
ajudar a alavancar a inovação no Brasil 
e tirar o país da recessão brutal em que 
estamos mergulhando”, afirma Davido-
vich. Evaldo Vilela, do CNPq, concorda 

Estudo do Ipea comparou a oferta  
de recursos novos para a pesquisa sobre  
a Covid-19 em cinco países

BRASIL
Duas medidas provisórias  

desbloquearam cerca de 

US$ 100 MILHÕES 
de recursos do Fundo Nacional  

de Desenvolvimento Científico  

e Tecnológico para investir  

em tecnologias e inovação voltadas  

para enfrentar a crise sanitária

ESTADOS UNIDOS
Em três pacotes com medidas contra  

a Covid-19, o governo destinou 

US$ 6,1 BILHÕES
para P&D relacionados à doença.  

O maior quinhão, de US$ 1,7 bilhão,  

coube aos Institutos Nacionais  

de Saúde, principal agência  

de pesquisa biomédica do país

IL
U

ST
R

A
Ç

Ã
O

 E
 IN

FO
G

R
Á

FI
C

O
 A

LE
X

A
N

D
R

E 
A

FF
O

N
SO



40  |  JULHO DE 2020

que os recursos disponíveis estão aquém 
do necessário, mas aponta dificuldades 
em ampliá-los. “Sou testemunha de que 
o ministro Marcos Pontes tem se empe-
nhado muito para conseguir mais recur-
sos no Congresso e na área econômica 
do governo. Essa pandemia veio em um 
momento em que a economia brasilei-
ra já vivia um aperto fiscal forte e o go-
verno precisou investir bastante em de-
mandas de caráter social”, afirma. “Os 
estados também estão em dificuldades 
financeiras e suas fundações de amparo 
à pesquisa igualmente sofrem para am-
pliar investimentos nesse momento”, 
complementa.

O esforço do Brasil em investir em 
pesquisa sobre a Covid-19 é pequeno 
quando comparado ao de nações de-
senvolvidas. Um estudo realizado em 
maio pelo Centro de Pesquisa em Ciên-
cia, Tecnologia e Sociedade do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
mapeou as ações em pesquisa e inovação 
adotadas no Brasil e em quatro países: 
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e 
Alemanha. Um dos indicadores coteja-
dos foi o de dinheiro novo, aquele não 
previsto anteriormente no orçamento, 
destinado a pesquisa e desenvolvimen-
to (P&D) para enfrentar a pandemia. O 
montante do Brasil, estimado em US$ 
100 milhões, ficou aquém dos US$ 970 
milhões do Canadá, do US$ 1,72 bilhão 
do Reino Unido, dos US$ 2,34 bilhões 
da Alemanha e dos US$ 6,1 bilhões dos 
Estados Unidos. Em termos relativos, o 
esforço brasileiro também é inferior ao 
dos demais países estudados: equivale 
a apenas 1,8% do orçamento federal em 
P&D, ante 4,1% nos Estados Unidos, 6,3% 
na Alemanha, 10,8% no Reino Unido e 
11,8% no Canadá. O trabalho mostrou 
que, entre os cinco países, só Estados 
Unidos e Reino Unido criaram mecanis-
mos para aprovação rápida de projetos 

de pesquisa e inovação relacionados à 
Covid-19. Nos Estados Unidos, os Insti-
tutos Nacionais de Saúde (NIH) defini-
ram um plano estratégico com quatro 
prioridades: pesquisa básica para com-
preensão da doença, desenvolvimento 
de testes de diagnóstico, ensaios clínicos 
com tratamentos e busca por uma vacina. 
Até maio, já haviam lançado mais de 30 
editais para financiar pesquisas nessas 
áreas, segundo o Ipea.

N
a avaliação de Fernanda de 
Negri, economista do Ipea que 
coordenou o estudo compara-
tivo, a quantidade de recursos 
que o Brasil destina à pesquisa 
da Covid-19 deveria ser muito 
maior para enfrentar os es-
tragos causados pela crise. 

“Investir mais em ciência para desen-
volver soluções dentro do país custaria 
pouco diante do enorme custo social da 
pandemia, na forma de impacto no PIB 
[Produto Interno Bruto] e de falência de 
empresas”, afirma. Ela critica a falta de 
uma estratégia nacional, por exemplo, 
para desenvolver ou comprar vacinas 
que se mostrem eficientes contra a Co-
vid-19, um fator-chave para superar a 
pandemia. “Isso requer acompanhar o 
desenvolvimento das pesquisas e elabo-
rar cenários sobre quais serão os desfe-
chos possíveis; caso contrário, o Brasil 
estará condenado ao final da fila da imu-
nização, o que agravará as consequências 
econômicas e sociais da crise no país.” 

Duas vacinas criadas no exterior co-
meçam a ser testadas no Brasil, mas isso 
não resultou de uma ação coordenada 
nacionalmente. Uma delas, desenvolvida 
pela Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, é fruto de uma antiga parceria 
da instituição britânica com a Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
e só no final de junho se tornou objeto 

ALEMANHA
Os recursos para P&D relacionados  

à Covid-19 são da ordem de 

US$ 2,1 BILHÕES. 
O esforço busca criar uma rede  

de pesquisa unindo as escolas  

médicas do país, estudar a dinâmica  

do vírus, testar tratamentos  

e desenvolver uma vacina

REINO UNIDO
A estratégia do país tem três grandes focos:  

o desenvolvimento de vacinas,  

o monitoramento das mutações do genoma  

do vírus e o apoio a empresas inovadoras.  

Está previsto 

US$ 1,72 BILHÃO 
em investimentos
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é o único com estratégias descoordena-
das”, diz a economista. Grandes inves-
timentos em ciência contra a Covid-19 
de fato não foram a regra na maioria dos 
países. Um levantamento sobre editais de 
pesquisa lançados em todos os continen-
tes, compilado pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), mostra que os recursos 
aplicados no Brasil são mais expressivos 
que os de países da América Latina. 

D
e acordo com esse mapeamen-
to, a Argentina lançou ape-
nas uma chamada de projetos 
contra o novo coronavírus, no 
valor de US$ 5 milhões, mas 
mobilizou sua comunidade 
científica logo no início da 
pandemia. O edital foi divul-

gado no final de março e pouco mais de 
50 projetos foram aprovados até o fim de 
abril – cada um vai receber US$ 100 mil 
ao longo de um ano. A Colômbia investiu 
US$ 19,5 milhões na infraestrutura de 
laboratórios para diagnosticar a doença, 
enquanto o Peru destinou US$ 1,4 milhão 
a projetos de universidades e empresas 
envolvendo testes, tratamentos e estu-
dos epidemiológicos. A Rússia também 
reforçou investimentos em exames de 
diagnóstico e respiradores artificiais. 
Uma candidata a vacina criada pelo Ins-
tituto de Pesquisa em Microbiologia e 
Epidemiologia Gamaleya, em Moscou, 
passará em breve pelos primeiros en-
saios clínicos. A Austrália formulou oi-
to chamadas de projetos, com US$ 26,5 
milhões disponíveis.

O monitoramento da OCDE também 
mostra como as nações enfrentam a pan-
demia de modo peculiar. O governo da 
África do Sul, país que conseguiu evitar 
uma explosão de casos e contabilizava 
1,7 mil mortos pela doença até meados 
de junho, informou ter criado um comitê 
de especialistas para assessorá-lo e um 
grupo de pesquisadores para planejar 
ensaios clínicos, além de participar de 
iniciativas contra a doença em parceria 
com a China, a União Europeia e ou-
tros países africanos. Já o México, que 
enfrenta níveis de contaminação ele-
vados (19 mil mortes até 19 de junho), 
informou à OCDE, de forma vaga, que 
“consulta médicos e especialistas para 
prever os avanços da pandemia” e que 
“está acompanhando a resposta interna-
cional à crise da Covid-19”. n

de um convênio com o governo federal, 
enquanto a outra, da empresa chinesa 
Sinovac Biotech, é resultado de uma arti-
culação do governo paulista. “Os Estados 
Unidos estão apostando em cinco vaci-
nas ao mesmo tempo e patrocinando a 
construção de plantas para a produção 
dos imunizantes. Nós não temos uma 
estratégia e estamos participando mui-
to pouco desse debate internacional”, 
diz Negri. A Alemanha, por exemplo, 
investiu € 140 milhões para apoiar uma 
aliança internacional em busca de uma 
vacina, a Coalition for Epidemic Prepa-
redness Innovation (Cepi), que conta 
com investimentos da Austrália, Bélgi-
ca, Dinamarca e Etiópia. A China, o país 
onde o novo coronavírus surgiu, também 
se destaca em investimentos de P&D so-
bre vacinas. Wang Zhigang, ministro da 
Ciência e Tecnologia, anunciou que essa 
é a principal prioridade de pesquisa do 
país e que a aposta envolve cinco dife-
rentes rotas tecnológicas. “A China fará 
da sua vacina contra a Covid-19 um bem 
público global depois que pesquisas e 
ensaios clínicos forem bem-sucedidos”, 
anunciou Zhigang, em meados de junho.

“O Brasil tem expertise no desenvolvi-
mento e na produção de vacinas e nossas 
instituições e pesquisadores poderiam 
estar mais ativos na busca por um imu-
nizante contra o novo coronavírus, mas 
falta investimento”, afirma Elize Mas-
sard da Fonseca, especialista em saú-
de pública e pesquisadora da Fundação 
Getulio Vargas, que está participando de 
uma pesquisa internacional sobre as res-
postas de diferentes governos diante da 
pandemia. Em fevereiro, o MCTI formou 
a Rede Viroses Emergentes (RedeVí-
rus), um comitê de assessoramento para 
identificar e apoiar esforços existentes, 
com a participação de representantes 

do Ministério da Saúde, da Academia 
Brasileira de Ciências e da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, 
de universidades e instituições de pes-
quisa. Entre as iniciativas recomendadas 
pelo comitê, inclui-se o desenvolvimento 
de uma nova tecnologia de produção de 
vacinas no Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia de Investigação em Imuno-
logia, sob coordenação do imunologista 
Jorge Elias Kalil Filho, do InCor. Por 
encomenda da RedeVírus, o Laborató-
rio Nacional de Biociências (LNBio), em 
Campinas, identificou cinco fármacos 
que se revelaram promissores em testes 
com células infectadas com o vírus. Gra-
ças a esse trabalho, a Finep contratou um 
grupo da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) para realizar um ensaio 
clínico com uma dessas substâncias, o 
vermífugo nitozoxanida. Também foram 
patrocinados ensaios com compostos 
que acabaram se mostrando ineficazes 
contra o avanço da pandemia, como a 
cloroquina e hidroxicloroquina, reali-
zados pela UFRJ e a Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

Segundo o trabalho do Ipea, “não pa-
rece que essa RedeVírus esteja sendo 
ouvida para elaborar uma estratégia 
consistente e cientificamente embasa-
da de enfrentamento à pandemia”. O es-
tudo observa que o Conselho Nacional 
de Ciência e Tecnologia (CCT), criado 
em 1996 para assessorar o presidente 
da República na formulação da política 
científica e tecnológica e formado por mi-
nistros, representantes da indústria e da 
comunidade científica, não foi convocado 
durante a pandemia. Negri e sua equipe 
querem comparar agora os investimentos 
em pesquisa contra a Covid-19 no Brasil 
com o de países do mesmo nível de de-
senvolvimento. “Certamente o Brasil não 

CANADÁ
O governo lançou uma série de editais  

alinhados a diretrizes da OMS e mobilizou  

quase uma centena de grupos de pesquisa  

em frentes como o desenvolvimento  

de vacinas, antivirais e ensaios clínicos.  

Os investimentos chegam a 

US$ 970 MILHÕES
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DIFÍCIL
SAÍDA

Sinalização orienta 
viajantes a manter  
o distanciamento 
físico no Aeroporto 
de Congonhas,  
na capital paulista
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D
epois de quase 80 dias com as 
portas fechadas por causa da 
pandemia de Covid-19, causada 
pelo vírus Sars-CoV-2, os shop-
ping centers e o comércio de rua 
paulistanos ganharam, em mea-

dos de junho, sinal verde para reabrir 
parcialmente. Ou melhor, sinal laranja: 
é essa a cor correspondente à fase 2 do 
Plano São Paulo de Reabertura, imple-
mentado em 1º de junho pelo governo do 
estado e que visa à liberação gradual da 
quarentena. Após muitas idas e vindas, 
com a retomada seguidamente adiada em 
função de índices crescentes de procura 
hospitalar e número de infectados, a ca-
pital viu alguns indicadores, como a ocu-
pação de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) e o total de casos novos, baixarem 
ou se estabilizarem. Esses são alguns dos 
aspectos considerados para caracterizar 
as cinco fases do plano estadual que serve 
de referência aos municípios paulistas.

Como em outras cidades do Brasil e do 
exterior, São Paulo viveu forte pressão 
pelo fim da quarentena vinda tanto da 
população, ávida por poder retomar suas 
atividades, quanto de setores produtivos, 
impactados pela paralisia dos negócios. A 
vizinha Buenos Aires, capital argentina, 
também submetida ao regime de fases, 
permitiu, em junho, que seus habitantes 
passassem a se exercitar em parques das 
20h às 8h. Depois de quase três meses de 
clausura, o número de praticantes de cor-
rida excedeu em muito as expectativas –  
e o governo cogitou rever a liberação.

O modelo de fases definido por indi-
cadores sociais e de saúde tem prevale-
cido mundo afora, tanto para aumentar 
controles como para flexibilizar as res-
trições à mobilidade urbana. No Brasil, 
o Rio Grande do Sul esteve entre os pri-
meiros a adotá-lo, reunindo epidemiolo-

gistas e economistas em sua formulação. 
Traz 11 indicadores de saúde, divididos 
em dois grupos, um deles para medir a 
propagação da doença e o outro para a 
capacidade da rede hospitalar. O plano 
paulista usa cinco indicadores para men-
surar esses dois fatores e ainda prevê um 
terceiro, a capacidade de testagem e o 
rastreamento de contatos.

Os nove estados do Nordeste adotaram 
uma matriz de risco que segue lógica pare-
cida, com três estágios para o controle da 
doença. A escala de cores traz pontuações 
de 0 a 100, que correspondem à flexibili-
zação (verde, de 0 a 50), ao alerta (ama-
relo, 51 a 80) e ao trancamento (vermelho, 
81 a 100). No cálculo, são considerados a 
capacidade do sistema de saúde, a veloci-
dade de propagação da epidemia e o dis-
tanciamento social, em composição com 
a disposição geográfica dos municípios.

ABERTURA PRECIPITADA
Estudiosos que acompanham a evolu-
ção da pandemia, contudo, temem que 
a retomada em curso no Brasil, iniciada 
entre o final de maio e o início de junho, 
tenha sido feita de forma precipitada, 
em razão de as curvas epidemiológicas 
ainda não serem, na época, claramente 
descendentes. “Somos um dos poucos 
países que optaram pela flexibilização 
num cenário de aumento de casos e óbi-
tos. Isso é uma temeridade, pois pode-
mos ter uma aceleração ainda maior da 
epidemia”, aponta o físico Domingos 
Alves, do Centro de Informação e In-
formática em Saúde (Ciis) da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo (FMRP-USP).

Nota técnica divulgada em junho pe-
lo grupo Covid-19 Brasil, formado por 
cientistas de várias universidades bra-
sileiras que acompanham a pandemia, 

criticou o relaxamento do isolamento 
social no estado de São Paulo. “Embo-
ra proponha critérios robustos para o 
retorno das atividades, o plano faz uma 
distribuição temerária (e política, sem 
critérios fundamentados) dos municípios 
que poderiam se enquadrar em cada fase 
de abertura”, diz o documento. E conti-
nua: “No mês de junho, e possivelmente 
ainda em julho, teremos o pior cenário do 
enfrentamento da epidemia no estado”.

Alves, um dos integrantes do Covid-19 
Brasil, sustenta que o fim do isolamento só 
deveria ocorrer após um período susten-
tável, de duas semanas, em que o número 
de contaminados, mortes e internações 
por Covid-19 estivesse estabilizado ou em 
queda. “Esse é um dos principais critérios 
que, segundo a OMS [Organização Mun-
dial da Saúde], devem ser seguidos para 
o relaxamento. Outro é a adesão do país 
aos protocolos de testagem em massa da 
população, algo que também não ocorreu 
por aqui. Nosso sistema de saúde ainda 
não se mostrou capaz de detectar, testar, 
isolar e tratar todos os casos, além de ras-
trear os seus contatos.”

O governo paulista defende os critérios 
adotados no Plano São Paulo de Reaber-
tura. “Tudo que orientamos no Plano São 
Paulo foi feito com base na saúde, com 
planejamento, com a visão de curto e 
médio prazos, para salvar pessoas”, de-
clarou o governador João Doria durante 
entrevista do Centro de Contingencia-
mento do Coronavírus, em 26 de junho.

Na mesma ocasião, o secretário-execu-
tivo do centro, João Gabbardo dos Reis, 
rebateu notícias que faziam uma com-
paração das curvas móveis de morta-
lidade dos dias 3 e 13 de junho. “Apres-
sadamente, se faz uma correlação en-
tre um pequeno aumento que teve na 
média dessa curva móvel com aspectos 

Protocolos de flexibilização da quarentena  

diferem em cada parte do país

Rubem Barros e Yuri Vasconcelos
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relacionados à flexibilização. Não exis-
te nenhuma relação de uma coisa com 
a outra”, afirmou. “São muito precoces 
essas avaliações feitas em períodos muito 
pequenos. Precisamos olhar o contexto 
e o conjunto de informações que estão 
sendo disponibilizados.”

Segundo a OMS, um modelo para uma 
retomada segura, que afaste o perigo 
de uma segunda onda do Sars-CoV-2, 
também deve prever uma redução dos 
riscos de surtos em instalações de saúde 
e asilos. A entidade recomenda, ainda, a 
adoção de medidas preventivas em locais 
de trabalho, escolas e lugares onde seja 
indispensável a presença de pessoas, e 
que os governos administrem o perigo 
de importação da doença.

Diretor clínico do Grupo Fleury e pro-
fessor da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), o infectologista Celso 
Granato concorda que a retomada de 
atividades em São Paulo foi um movi-
mento de risco, mas defende que preci-
sava ser adotada. “Há uma necessidade 
de voltar a uma vida mais próxima do 
normal. Nós temos um plano de flexibi-
lização da quarentena no estado; o maior 
desafio vai ser nossa aderência a ele”, 
opina. “Para que funcione com seguran-
ça, precisamos contar com os melhores 
dados possíveis sobre novos casos, óbi-
tos e internações. Assim, saberemos se 
precisaremos dar dois passos para frente 
ou para trás.” Granato também destaca a 
importância de continuar com as medi-
das de atenção, entre elas o uso de más-
caras, a lavagem frequente das mãos e o 
distanciamento físico. 

Um dos indicadores centrais a ser mo-
nitorado para que um país saiba se a epi-
demia está controlada e é hora de flexi-
bilizar as regras de confinamento é o nú-
mero efetivo de reprodução da infecção, 
conhecido pela sigla Re (lê-se erre e) ou 
Rt. Ele indica o potencial de contágio do 
patógeno a cada momento da pandemia 
(ver reportagem na página 46). “Qualquer 
Re acima de 1 significa crescimento ex-
ponencial da doença”, explica o médico 
e pesquisador Ricardo Schnekenberg, 
doutorando em neurociências clínicas 
na Universidade de Oxford e membro 
da equipe do Imperial College, ambos no 
Reino Unido. “Para a saída da quarentena, 
o Re deve ser inferior a 1”, destaca. Um 
dos principais centros globais de estudos 
de epidemias, o Imperial College tem 
feito análises sistemáticas da pandemia 
do novo coronavírus ao redor do mundo 

e divulgado o número efetivo de repro-
dução da infecção de várias localidades.

Na Europa, que começou a flexibilizar 
as medidas de confinamento em maio, o 
Re tem sido acompanhado de perto para 
evitar repiques. “A Alemanha tem manti-
do seu Re entre 0,85 e 0,95. Quando che-
ga perto de 1 eles fecham um pouquinho 
mais”, comenta Schnekenberg.

O número efetivo de reprodução não é 
fácil de ser calculado. “O Re leva muitos 
fatores em consideração e, por isso, nem 
sempre é um indicador preciso. Quem 
consegue projetá-lo com qualidade, como 
o Imperial College, tem feito trabalhos 
bons. Mas não é muita gente que sabe”, 
pondera o epidemiologista Paulo Lotufo, 
da Faculdade de Medicina da USP. No 
caso brasileiro, ele elege dois indicado-
res a serem monitorados: o excedente 
de mortalidade e a oferta assistencial. 

1 
A quantidade  

de casos, óbitos  

e internações  

deve manter-se  

em queda por  

pelo menos duas 

semanas

2 
O número de 

reprodução efetivo 

da infecção (Re)  

deve ser  

menor do que 1

3 
A ocupação de 

leitos de UTI  

não pode 

ultrapassar 85%

4 
O sistema de  

saúde precisa estar 

apto a detectar, 

testar, isolar  

e tratar todos  

os casos, além de 

rastrear contatos

5 
Os riscos de  

surtos devem ser 

minimizados  

em contextos 

especiais, como 

instalações  

de saúde e asilos

6 
Medidas  

preventivas devem 

ser adotadas  

em escolas, locais 

de trabalho e 

onde seja essencial  

a presença de 

pessoas

7 
Manutenção das 

recomendações  

de lavar as mãos, 

usar máscara  

e manter distância  

de 2 metros nos 

contatos

FONTES OMS E ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS

PARA FLEXIBILIZAR A QUARENTENA
Sete indicadores e medidas para uma retomada segura e com menos riscos

Cariocas lotam o calçadão durante o início do período de relaxamento da quarentena
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O primeiro é uma análise comparativa, 
a partir dos registros de óbitos nos últi-
mos cinco ou seis anos em certa locali-
dade (cidade, estado, país), levando em 
conta a média de mortes a cada semana e 
o desvio padrão para o período. “Quando 
há uma epidemia com incidência e leta-
lidade altas, vê-se o quanto se excedeu o 
número de mortes em cada semana ou 
mês. Neste ano, houve aumento impor-
tante das mortes a partir de meados de 
março. Muito mais do que estava sen-
do atribuído à Covid-19”, relata. Nessa 
conta, entram mortes por pneumonia 
e problemas cardiovasculares. A volta 
dos índices de mortalidade à curva dos 
anos anteriores seria o sinal verde para 
pensar em retomada da vida cotidiana, 
explica Lotufo.

O 
utro ponto a ser observado é a 
oferta de leitos hospitalares. A 
ocupação das UTIs deve estar 
entre 75% e 85%. Acima desse 
índice, há prejuízo no atendi-
mento, em razão de sobrecarga 

das equipes. O pesquisador alerta tam-
bém que as previsões sobre o pico da 
curva, quando ocorre o auge das infec-
ções, são imprecisas. “Numa situação tão 
mutável, só se sabe disso a posteriori.”

Alves, da FMRP-USP, concorda. “O 
discurso das autoridades para a retomada 
das atividades é que havíamos atingido o 
platô [situação de pico prolongado que 
demora a cair], mas isso não aconteceu. 
Retomar as atividades com o crescimento 
da curva pode trazer mais prejuízos ain-
da à economia”, ressalta o especialista.

De acordo com o pneumologista Car-
los Carvalho, coordenador do Centro de 
Contingenciamento do Coronavírus do 
governo paulista, já havia uma expectati-
va de elevação de mortes em junho, mas 
elas ficaram abaixo das previsões. “Que 
os números iriam aumentar, a gente já 
estava prevendo. Mas, se nós pegarmos 
a curva de mortalidade do que seria da-
qui para frente, o número de mortes está 
dentro da média, mas está próximo do 
limite inferior da média”, declarou em 
entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Estudo do Centro Brasileiro de Pes-
quisas Físicas (CBPF), da Universida-
de Federal Fluminense (UFF) e da Uni-
versidade de Brasília (UnB) mostra que 
o relaxamento social só deveria ocor-
rer, de forma gradual, “um mês depois 
de atingirmos o pico, para não termos 

uma segunda onda de casos”. Baseado 
em um modelo matemático chamado 
Sirasd – acrônimo em inglês para sus-
cetível, infectado, recuperado, assinto-
mático, sintomático e morto (dead) –, o 
estudo levou em conta o comportamento 
de dois grupos populacionais durante a 
pandemia, um composto por pessoas que 
podem fazer o autoisolamento e o outro 
formado por trabalhadores da economia 
informal, que continuaram em atividade.

Além de ser difícil estabelecer o mo-
mento do pico da infecção, a saída da 
quarentena não deverá ser definitiva. 
Essa é a avaliação da coordenadora do 
doutorado em saúde global e sustentabi-
lidade da Faculdade de Saúde Pública da 
USP, Deisy Ventura. Como ainda não há 
vacina, o que deve demorar a acontecer, 
e o conhecimento sobre o vírus vem se 
acumulando pouco a pouco, ela estima 
que sejam necessários novos períodos 
de distanciamento social. 

Ventura enumera três pontos para o 
desenho de estratégias de contenção e 
eventual relaxamento das restrições. O 
primeiro – e que configura um grande 
desafio – é que as cidades façam uma 
avaliação minuciosa das condições lo-
cais e da população. “Há um leque de 
medidas restritivas e de saúde pública 
possíveis. O debate tem girado em torno 
de lockdown, mas seria mais correto falar 
de medidas quarentenárias, com mais 
ou menos restrições às atividades”, diz. 

O segundo ponto é o acompanhamen-
to dos indicadores do número de trans-
missão de casos e a capacidade do sis-
tema de saúde. A terceira variável está 
intimamente ligada ao sucesso das me-
didas restritivas: é a comunicação do 
risco, fator-chave para ganhar a adesão 
da população. Clareza na comunicação 
para que as pessoas não baixem a guar-
da e atenção às necessidades das dife-
rentes camadas sociais são pontos que 
integram o documento feito pela OMS 
após as emergências internacionais re-
lacionadas ao H1N1, em 2009, e ao ebola, 
em 2014. “Só se pode atenuar medidas 
quando há confiança nas autoridades”, 
diz Ventura. “Isso é fundamental para o 
sucesso do controle da Covid-19.” n

Artigo científico
PIRES, M. A. et al. What is the potential for a second 
peak in the evolution of Sars-CoV-2 in Brazil? Insights 
from a Sirasd model considering the informal economy. 
ArXiv. 3 jun. 2020.FO
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“ESTOU  
MORRENDO  
DE SAUDADE  
DO MAR”

PESQUISA NA QUARENTENA

MICHEL MICHAELOVITCH DE MAHIQUES é pro-
fessor e pesquisador do Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A CARLOS FIORAVANTI

Como vários de meus colegas do  

IO [Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo], estou 

morrendo de vontade de ir para o mar. 

Não embarco desde novembro do ano 

passado. Estou aguado. Meus alunos  

de iniciação [científica] e pós-graduação 

me perguntam quando vamos embarcar  

e tenho de dizer que não sei. Só quando 

essa pandemia acalmar ou passar. 

Passei um mês de muita tensão.  

Tenho um projeto com a Universidade 

Federal de Santa Catarina e precisávamos 

retirar uma série de equipamentos 

colocados no fundo do mar, entre  

São Sebastião e a divisa do Rio de Janeiro 

com o Espírito Santo. Era urgente porque 

a bateria dos equipamentos poderia 

acabar e aí a gente perderia comunicação 

com eles. Para resgatá-los, mandamos  

um sinal, eles recebem, liberam uma  

boia e sobem. Eram sismógrafos  

e outros aparelhos usados para medir 

correntes ao longo da coluna d’água. 

Alguns estavam a mais de 2 mil metros  

de profundidade. 

Pretendíamos usar o navio Alpha 

Crucis, mas uma semana antes da  

viagem um tripulante testou positivo  

para Covid-19 e poderia ter tido contato 

com outros. Em uma semana, tivemos  

de arrumar outra embarcação com  

outra tripulação, realizar os testes de 

Covid-19 com quem iria embarcar  

e sair no dia 12 de junho para cumprir  

o cronograma de trabalho. Montamos 

uma equipe super-reduzida, com quatro 

pessoas em vez de 12. Não pude ir,  

porque sou do grupo de risco, mas 

pensava na estafa dos que estavam 

embarcados. Tiveram de trabalhar  

quase sem dormir. Resgataram quase 

todos os equipamentos e voltaram 

domingo, dia 21.
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C
onhecer a taxa de propagação de 
um vírus em meio a uma popula-
ção ao longo do tempo é essencial 
para lidar com epidemias. Isso é 
possível por meio do acompanha-
mento de um indicador, conheci-

do como número efetivo de reprodução 
da infecção (Re ou Rt). O Re é o número 
médio de indivíduos contagiados por ca-
da infectado nas condições existentes em 
um momento determinado.

Esse indicador permite que se projete 
a demanda hospitalar futura, o uso de 
medicamentos e equipamentos e até o es-
paço nos cemitérios para receber mortos. 
É importante também para planejar pe-
ríodos de quarentena e sua flexibilização, 
aponta o epidemiologista Hélio Neves, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo (FCM-SCSP). Um Re 

equivalente a 1 significa que cada pessoa 
infectada transmite a doença para mais 
uma pessoa. Um indicador acima desse 
patamar indica a necessidade de manu-
tenção das medidas de isolamento. Para 
se adotar qualquer tipo de flexibilização, 
o Re deve ser inferior a 1. “O ideal é só re-
laxar com um Re de 0,7 ou 0,8”, pondera 
Neves. Assim, segundo ele, há espaço para 
absorver o aumento de casos, fato espera-
do, por exemplo, com o início da flexibili-
zação em São Paulo. Com a intensificação 
dos contatos sociais, o vírus encontra uma 
situação propícia para se disseminar.

A epidemiologista Maria Amélia Veras, 
do Departamento de Saúde Coletiva da 
FCM-SCSP e integrante do Observatório 
Covid-19 BR, iniciativa independente de 
pesquisadores para divulgar informações 
e fazer análises sobre a pandemia, explica 

O  
DESAFIO  

DE  
CALCULAR  

O
que uma variação aparentemente peque-
na no Re pode significar grande pertur-
bação no futuro. Por exemplo, usando 
dados da capital paulista, em um cenário 
de crescimento exponencial da Covid-19, 
uma taxa de reprodução viral efetiva de 
0,95 representaria 250 mil novos casos 
acumulados em um mês. Com um Re de 
1,05, o número subiria para 364 mil. “É 
uma diferença de mais de 100 mil casos 
em um mês. Por isso temos que estimar 
e acompanhar o indicador com cuidado”, 
diz Veras. “O Re demanda informações 
precisas e uma atualização constante para 
ser um instrumento adequado de acompa-
nhamento da evolução da doença.”

O Observatório Covid-19 BR é um dos 
poucos grupos a calcular e disponibili-
zar informações sobre o número de re-
produção efetiva da doença no Brasil. 

Informações falhas  

dificultam a determinação  

do número efetivo de  

reprodução da infecção e 

impactam o combate à Covid-19

Domingos Zaparolli
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No entanto, a base de dados que utili-
za para realizar o cálculo não é a ideal, 
mas a possível. É o que reconhece Rena-
to Coutinho, do Centro de Matemática, 
Computação e Cognição da Universi-
dade Federal do ABC (CMCC-UFABC) 
e um dos responsáveis pelos números 
apresentados pelo observatório. A pro-
jeção do Re é feita levando em conta o 
acompanhamento hospitalar de pacien-
tes com Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) notificados no Sistema 
de Informação da Vigilância Epidemio-
lógica da Gripe (Sivep-Gripe), mantido 
pelo Ministério da Saúde.

É uma base limitada, já que entre 80% 
e 90% dos casos não geram internação. 
Outro problema é que a plataforma Si-
vep-Gripe é divulgada sem regularida-
de. Desde março, vem sendo atualizada 
apenas uma ou duas vezes por mês. Os 
dados registrados, contudo, não refletem 
necessariamente a informação da inter-
nação, alta médica ou óbito do dia de sua 
ocorrência, mas do dia da notificação.

“A defasagem média entre fato e noti-
ficação é de sete dias”, conta Coutinho. O 
observatório corrige essa diferença em 
seu cálculo. No final de junho, 25 cida-
des eram acompanhadas pelo sistema. 

Existem várias formas de calcular o Re 
e quanto melhor for a qualidade da base 
de dados, mais preciso será o resultado. 
O primeiro passo é estabelecer o núme-
ro básico de reprodução da infecção, co-
nhecido como R0 (erre zero), que mede 
a infectividade de um patógeno em um 

ambiente no qual ninguém adquiriu imu-
nidade a ele. O R0 do vírus Sars-CoV-2, 
causador da Covid-19, está entre 2,5 e 
3 – o que significa que um infectado con-
tamina, em média, duas ou três pessoas.

O epidemiologista Guilherme Wer-
neck, vice-presidente da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) 
e professor do Instituto de Estudos em 
Saúde Coletiva da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (Iesc-UFRJ), explica 
que o R0 é calculado com base em três 
informações: o número de contatos que 
uma pessoa infectada faz com indivíduos 
suscetíveis, o risco de transmissão em 
cada contato realizado e o tempo médio 
em que o infectado transmite a doença. 
Na Covid-19, a transmissão começa cerca 
de dois dias antes de o doente apresentar 
sintomas e se prorroga por mais sete. 

“O número efetivo de reprodução, 
o Re, é o R0 exposto às condições reais 
de evolução da doença. Portanto, muda 
constantemente refletindo a interação 
da sociedade com o agente infecioso”, 
detalha Werneck. Pessoas que entram 
em contato com o agente, no caso o pa-
tógeno Sars-CoV-2, e desenvolvem imu-
nidade, passam a não mais fazer parte 
do cálculo de possíveis novos casos. No 
futuro, o surgimento de uma vacina e sua 
aplicação em massa aumentará o total de 
imunes e, provavelmente, irá encolher o 
Re para um número abaixo de 1.

Em boa parte da Europa e da Ásia e em 
diversos estados norte-americanos, o Re 
é calculado olhando a situação presente. 

Testes regulares detectam a quantidade 
de pessoas que já foram expostas ao novo 
coronavírus e se tornaram imunes, quan-
tas desenvolveram Covid-19 e quantas são 
assintomáticas. Dessa forma, o indicador 
reflete melhor a realidade.

O atraso nas notificações e a ausência 
de testagem em massa, como verifica-
dos no Brasil, obrigam os especialistas a 
recorrerem a algo que denominam now-
casting, a projeção do presente. Para isso, 
resgatam dados do passado para tentar 
entender o que está ocorrendo. É o que 
faz o Observatório Covid-19 BR, com os 
números do Sivep-Gripe. Outra institui-
ção que acompanha o Re da Covid-19 no 
Brasil é o Imperial College, de Londres. 
Em seu relatório do fim de junho, o in-
dicador calculado para o Brasil era de 
1,06, o que significava que cada 100 pes-
soas infectadas pelo novo coronavírus 
transmitiam o patógeno para outras 106.

O virologista Fernando Spilki, presi-
dente da Sociedade Brasileira de Viro-
logia e pesquisador do Laboratório de 
Microbiologia Molecular da Universidade 
Feevale, em Novo Hamburgo (RS), defen-
de que o enfrentamento de uma pande-
mia como a Covid-19 exige capacidade 
de atualizar estratégias a todo momento, 
principalmente quando se pretende con-
ciliar esse objetivo com a manutenção da 
atividade econômica. “Combater uma 
epidemia é mirar alvo em movimento”, 
sustenta Spilki. “No Brasil, infelizmente, 
atiramos a esmo. Não temos dados atua-
lizados e confiáveis.” n
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NÚMERO BÁSICO DE REPRODUÇÃO
Conheça o R0 de algumas 
enfermidades infectocontagiosas

FONTE GUILHERME WERNECK, PROFESSOR DO INSTITUTO  
DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO (IESC-UFRJ) 

R0

Sarampo

Catapora

Caxumba

Rubéola

Varíola

Poliomielite

Covid-19

Gripe espanhola

H1N1 (2009)

Gripe comum

15,6

11,3

8,1

7

5,2

4,9

de 2,5 a 3

de 1,5 a 4

1,46

1,2

Florianópolis (SC)
Salvador (BA)

Vitória (ES)
Recife (PE)

Porto Alegre (RS)
São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ) 
Curitiba (PR)

Belém (PA)
Fortaleza (CE)

Belo Horizonte (MG) 
Goiânia (GO)
Manaus (AM)

n Re* n Margem**

2,18

1,12

1,5

1,23

1,42

1,07

1,13

1,41

1,21

1,22

1,45

1,61

0,61

0,87

0,9

0,93

0,93

0,98

0,98

1,06

1,07

1,08

1,09

1,87

TAXA DE CONTÁGIO NO PAÍS
Florianópolis tem o menor número de reprodução efetivo (Re)  
do Sars-CoV-2 entre as cidades brasileiras monitoradas 

*EM 17/6/2020; **INTERVALO NUMÉRICO DEVIDO À IMPRECISÃO DE DADOS E À VARIAÇÃO NATURAL NO TEMPO  
QUE LEVA PARA UMA PESSOA EXPOSTA TRANSMITIR PARA OUTRAS PESSOAS     FONTE OBSERVATÓRIO COVID-19 BR

1,19
2,64
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Brasil busca parâmetros sanitários  

e pedagógicos para planejar a retomada das 

aulas presenciais na educação básica

Christina Queiroz

DELICADO RETORNO
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P
revista para acontecer no início de se-
tembro no estado de São Paulo, a volta 
às aulas presenciais nas escolas brasi-
leiras começa a ser discutida a partir 
da experiência de sociedades que já 
flexibilizaram as medidas de isolamen-
to social, adotadas para combater a 
disseminação do Sars-CoV-2, causador 

da Covid-19. Em um país marcado por profundas 
desigualdades nas condições de aprendizagem, 
os desafios envolvem diálogos nem sempre con-
sensuais sobre qual faixa etária deve reiniciar as 
atividades primeiro, a reorganização do conteú-
do pedagógico e o momento ideal para avaliar o 
conhecimento dos alunos. Na linha de frente do 
debate sobre os protocolos de retomada estão 
órgãos como o Conselho Nacional de Educação 
(CNE), o Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e a União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação (Undime), além 
de organizações da sociedade civil e pesquisado-
res, que defendem a adoção de estratégias para 
lidar com os impactos emocionais da pandemia 
como uma das prioridades da retomada. No início 
de julho, o Ministério da Educação (MEC) divul-
gou protocolo de biossegurança para orientar 
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o retorno às aulas presenciais em instituições 
federais de ensino.

Mais de 1,4 bilhão de crianças em todo o mundo 
estava fora da escola em junho, segundo editorial 
publicado pela The Lancet Child and Adolescent 
Health na edição de 1º de julho. O texto indica 
que, do universo de crianças em idade escolar, 
60% não dispunham de recursos para desenvol-
ver atividades pedagógicas remotamente, taxa 
que sobe para 86% em países com Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) inferior a 0,500. 
Apesar de o IDH do Brasil ser de 0,755, as con-
dições variam muito conforme cada estado ou 
município. Assim, há cidades com IDH superior 
a 0,800, enquanto em outras é inferior a 0,500. 
Levantamento do Fundo das Nações Unidas pa-
ra a Infância (Unicef ) mostra que, mesmo antes 
da pandemia, crianças pobres apresentam cinco 
vezes mais chances de permanecer fora da edu-
cação básica, se comparadas com crianças que 
vivem em condições socioeconômicas favoráveis. 

Planejar a retomada das atividades presenciais 
em meio à pandemia esbarra em dificuldades de 
diferentes níveis, sendo a principal delas o peri-
go de ampliar a disseminação do novo coronaví-
rus. Pesquisadores da Universidade de Granada 
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(UGR), na Espanha, realizaram cálculos matemá-
ticos para estimar esse risco, partindo do pressu-
posto de que uma família espanhola é constituída, 
em média, por dois adultos e 1,5 filho, e as salas 
de aula reúnem 20 estudantes. De acordo com o 
modelo, no primeiro dia de aula, caso os alunos 
não tenham tido contato presencial com ninguém 
além de seus familiares e colegas da turma, se-
riam expostos a 74 pessoas. No segundo dia esse 
número saltaria para 808 e, em três dias, para 15 
mil. O crescimento ocorreria porque, ao encon-
trar outras crianças e o professor, indiretamente 
o aluno acabaria por entrar em contato com as 
pessoas com quem eles tiveram relações, incluin-
do, por exemplo, as conexões que ocorreram por 
conta da presença de um irmão, se for o caso, 
em outra sala de aula. Na Espanha, as atividades 
presenciais devem ser retomadas em setembro, 
começo do ano letivo europeu. 

Do ponto de vista pedagógico, o acesso desigual 
a conteúdos escolares durante o período de iso-
lamento social constitui o desafio mais urgente. 
Segundo a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 830 
milhões de crianças no mundo todo não dispõem 
de computadores. O problema atinge até mesmo 
países desenvolvidos. Artigo publicado em junho 
na revista Educational Assessment, Evaluation and 
Accountability por pesquisadores suíços mostra que 
78% dos estudantes da Alemanha, Áustria e Suíça 
avaliam que a indisponibilidade de computador, no-
tebook ou tablet para estudar representou o maior 
obstáculo a ser contornado durante o fechamento 
das escolas. Além disso, o levantamento, que en-
trevistou 7,1 mil pessoas entre alunos, familiares e 
funcionários de escolas, também evidenciou que o 
tempo dedicado aos estudos varia muito. Dezoito 
por cento dos estudantes do ensino fundamental 
que participaram da pesquisa informaram desti-
nar até duas horas por dia às atividades escolares, 
tempo considerado baixo se comparado ao período 
de ao menos quatro horas diárias que costumam 
passar regularmente na escola.

No caso do Brasil, o universo da educação bá-
sica, incluindo alunos e profissionais de institui-
ções públicas e privadas, reúne 55 milhões de 
pessoas, conforme dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Aproximada-
mente 47 milhões são alunos, com 38,7 milhões 
matriculados na rede pública, em 2019, segun-
do o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “Durante 
a pandemia, cerca de 25% desses estudantes não 
foram alcançados por tecnologias de ensino a 
distância, sejam aulas ministradas pela televisão, 
rádio ou internet”, estima Luiz Miguel Martins 
Garcia, presidente da Undime e secretário de Edu-
cação do município paulista de Sud Mennucci. 
De acordo com ele, parte do problema envolve o 
baixo acesso da população brasileira à internet. 
Conforme a pesquisa TIC Domicílios, realizada 
em 2019, apenas 67% dos domicílios do país têm 
acesso à internet, sendo que o percentual é mais 
baixo entre classes menos favorecidas economi-
camente (ver Pesquisa FAPESP nº 292). 

Em relação a esse panorama, Claudia Costin, 
diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação 
em Políticas Educacionais da Fundação Getulio 
Vargas no Rio de Janeiro, lembra que na edição de 
2020 do Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos (Pisa), entre os 79 países participantes, o 
Brasil ficou em segundo lugar no ranking dos mais 
desiguais. “A pandemia pode aprofundar ainda 
mais essas desigualdades”, alerta Costin, que inte-
gra a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

ANTES DA RETOMADA 
Ajustes envolvendo a frequência escolar e novas 
regras para higienização de ambientes são algumas 
diretrizes que têm balizado os protocolos sanitá-
rios de escolas em países europeus (ver infográfico 
ao lado). Considerando essas medidas, o Consed 
tem orientado as secretarias de Educação a iniciar 
as discussões sobre a retomada das aulas a partir 
do diagnóstico da capacidade de atendimento das 

RETOMADA NO ESTADO DE SÃO PAULO
No final de junho, o governo de São Paulo anunciou que pretende iniciar  

a retomada das aulas presenciais em todo o estado, do ensino infantil  

ao superior, a partir de 8 de setembro. As instituições deverão funcionar com 

35% de sua capacidade máxima, combinando o rodízio de alunos com a oferta 

de aulas remotas. No entanto, para que a volta à sala de aula efetivamente 

ocorra, será necessário que todas as cidades do estado permaneçam na fase 3 

do plano de flexibilização da economia, o chamado Plano São Paulo, por pelo 

menos 28 dias. A estratégia de retomada prevê a abertura gradual das 

instituições em três etapas. As redes de ensino terão autonomia para decidir  

que faixa etária voltará primeiro. No estado de São Paulo são 13,3 milhões  

de estudantes matriculados em instituições públicas e privadas.

NOVOS  
PARÂMETROS 
SANITÁRIOS

1 Adaptação dos  

    horários de  

    atividades letivas

2 Ajustes envolvendo  

    a frequência escolar 

3 Redução  

    das turmas

4 Reorganização  

    do espaço físico  

    para assegurar  

    distanciamento entre  

    crianças e adultos
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redes de ensino, da análise das condições para 
readequação de espaços e do planejamento do 
rodízio de estudantes. 

Apesar de as diretrizes gerais partirem das se-
cretarias de Educação, Rita Coelho, coordenadora 
da área de Avaliação da Educação Infantil do Cen-
tro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (CAEd-UFJF), enfatiza que 
as escolas devem criar comitês para adaptar os 
protocolos à realidade local. “Em primeiro lugar, 
é preciso identificar os alunos e professores que 
fazem parte da população de risco, organizar re-
gras de utilização dos equipamentos de proteção 
individual e buscar áreas externas que possam 
ser utilizadas para atividades letivas”, exempli-
fica Coelho, que atuou na coordenação da área 
de Educação Infantil do MEC entre 2007 e 2016. 
Além disso, novas distribuições das turmas, que 
no ensino fundamental costumam reunir cerca 
de 30 alunos, e o escalonamento do processo de 
retomada são medidas que só podem ser defini-
das pela própria instituição. 

No mesmo caminho, Bernardete Angelina 
Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas 
(FCC), enfatiza que a abertura das escolas re-
quer um amplo trabalho de preparação prévia. 
Para Gatti, que desde os anos 1970 realiza estu-
dos sobre a formação de professores e propostas 
curriculares, um dos pontos de partida deve ser 
o preparo dos docentes, de modo que estejam 
aptos a enfrentar a nova realidade, não só refle-
tindo sobre o conteúdo a ser ministrado, como 
também em relação ao cotidiano letivo. “As crian-
ças voltarão sedentas por contato, por abraçar 
os amigos. Como garantir que elas mantenham 
distanciamento seguro e sigam as regras de hi-
giene, sem causar pânico, mas ao mesmo tempo 
mostrando a importância desse tipo de atitude 
diante do contexto de pandemia?”, questiona.

Ainda sobre qualificação docente, outra de-
manda inclui a necessidade de preparação para 
o exercício remoto do magistério. Pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Península entre 13 de abril e 
14 de maio entrevistou 7.734 professores de todo 
o país e concluiu que 83% deles não se sentem 
preparados para ministrar aulas não presenciais. 
Para Garcia, da Undime, a escola pública requer 
o desenvolvimento de metodologias e processos 
de ensino a distância que sejam eficazes à sua 
realidade. “Pesquisadores acadêmicos podem de-
sempenhar papel central nessa busca, analisando 
como a tecnologia deve ser utilizada para atender 
aos requisitos dos currículos escolares”, analisa. 

Em relação ao retorno escalonado, Costin lem-
bra que países europeus adotaram estratégias dis-
tintas na retomada das aulas presenciais. A Alema-
nha, por exemplo, começou com os adolescentes, 
pela maior capacidade de entendimento das re-

gras sanitárias e pela urgência na conclusão dos 
estudos. A Dinamarca priorizou os menores de 12 
anos e a França optou por reiniciar as atividades 
com crianças de 3 a 5 anos. “A partir de análises da 
experiência internacional, o CNE defende que no 
Brasil a retomada comece pela educação infantil e 
os primeiros anos do ensino fundamental”, explica 
a socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, 
professora aposentada do Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas da Universidade Estadual 
de Campinas (IFCH-Unicamp) e integrante do 
CNE. “Nessa faixa etária, os estudantes não têm 
autonomia para permanecer sozinhos enquanto 
seus pais trabalham, apresentam mais dificulda-
des em acompanhar atividades de ensino remoto 
e o coronavírus apresenta menor risco à saúde”, 
justifica Castro, que foi secretária-executiva do 
MEC entre 2016 e 2018. 

M
ozart Neves Ramos, titular da Cá-
tedra Sérgio Henrique Ferreira da 
USP em Ribeirão Preto e também 
integrante do CNE, considera que 
o retorno às atividades presenciais 
deve acontecer por fases e que cada 
estado deve decidir o percentual de 
alunos a regressar, de acordo com o 

quadro sanitário local. Ele afirma que apesar de 
a Medida Provisória 934, editada pelo governo 
federal em abril, dispensar as escolas de oferecer 
ao menos 200 dias letivos anuais, será necessário 
organizar um calendário de reposição de aulas que 
contemple o conteúdo previsto para o período. 
Nesse sentido, as instituições públicas e privadas 
poderão ampliar sua jornada diária, utilizar os 
sábados ou oferecer atividades no contraturno. 
“Além disso, o CNE defende que o ano letivo de 
2020 se estenda até os primeiros meses de 2021, 
para recuperar o conteúdo que tenha ficado atra-
sado mesmo após as atividades de reposição”, 
sustenta Ramos, que integra o Conselho Superior 
da FAPESP e foi reitor da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) entre 1995 e 1999. 

Nesse processo, Carlota Boto, da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), 
explica que a escola deve construir expectativas 
de aprendizagem realistas, concentrando esforços 
em ministrar o conteúdo essencial, que servirá 
de base para conhecimentos futuros. “Devemos 
repensar o currículo para não sobrecarregar os 
estudantes e, principalmente, é preciso ajudá-los 
a refletir sobre a nova realidade pós-pandemia, na 
qual nossa noção de civilidade vem sendo recria-
da”, analisa Boto, que desenvolve pesquisas sobre 
a história da educação desde o final dos anos 1980. 

Ramos explica que a reorganização do currí-
culo deve acontecer a partir de avaliações diag-
nósticas da aprendizagem. Nesse sentido, desta-
ca que o CAEd-UFF, instituição que desenvolve 

5 Higienização  

    constante  

    de superfícies 

6 Refeições servidas  

    nas salas de aulas  

    e não mais em  

    espaços coletivos

7 Redução do uso  

    de áreas fechadas

8 Ocupação de locais  

    que favoreçam  

    a circulação de ar

Escolas de educação  
infantil enfrentarão  
desafios para fazer com  
que as crianças sigam  
os protocolos sanitários
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programas estaduais e municipais para mensurar 
o rendimento de estudantes em escolas públicas, 
está desenvolvendo uma plataforma a ser utiliza-
da na avaliação do conhecimento dos alunos após 
a retomada das aulas presenciais. “Essa análise 
diagnóstica não precisa ser realizada logo nas 
primeiras semanas após a retomada das aulas 
presenciais. A escola deve, primeiro, entrar em 
um ritmo de nova normalidade e garantir o aco-
lhimento dos alunos”, defende. Na mesma dire-
ção, Castro aponta etapas do ensino em que essa 
avaliação deve ser considerada crítica. “A escola 
precisa garantir, por exemplo, a aprendizagem 
dos estudantes dos primeiros e segundos anos 
do ensino fundamental, etapa em que se inicia o 
processo de alfabetização. Se esse aprendizado 
não ocorrer da forma correta, a criança pode ter 
problemas de leitura e escrita no futuro”, afirma. 
“Para esses anos, a recomendação é de que cada 
aluno seja avaliado individualmente e o docente 
organize um plano de recuperação específico, caso 
necessário”, diz, destacando que o nono ano do 
ensino fundamental e o terceiro do ensino médio 
também merecem atenção especial por represen-
tarem o término dos respectivos ciclos escolares. 

Em pesquisa realizada entre 30 de abril e 10 
de maio com cerca de 14 mil professores de redes 
públicas e privadas de todo o Brasil, o Departa-
mento de Pesquisas Educacionais da Fundação 
Carlos Chagas (FCC), em parceria com a Unesco 
do Brasil e o Itaú Social, identificou que 84,6% dos 
entrevistados consideram necessário readequar os 
modelos de avaliação dos estudantes, quando da 
retomada das aulas presenciais, enquanto 65,6% 
defendem que será necessário adotar o rodízio 
de alunos para evitar aglomerações. Além disso, 
55,9% dos docentes concordam com o estabele-
cimento de um modelo híbrido de ensino, que 
combine atividades presenciais e remotas. 

N
ota técnica divulgada em maio pelo 
Todos pela Educação (TPE) – orga-
nização da sociedade civil sem fins 
lucrativos criada em 2006 para con-
tribuir com a melhoria da educação 
básica – menciona meta-análise desen-
volvida em 2012 por pesquisadores dos 
Países Baixos evidenciando que cerca 

de 15,9% das crianças e adolescentes expostos a 
situações de grande dificuldade podem desen-
volver transtorno de estresse pós-traumático, taxa 
que chega a 89% em casos de traumas intensos, 
como a morte de familiares próximos. Ao consi-
derar esses riscos, pesquisadores consultados para 
esta reportagem são unânimes em sustentar que 
a preocupação central das escolas deve envolver 
preparação para lidar com os impactos emocionais 
desencadeados pela pandemia. “Muitos alunos 

A DISTÂNCIA ATÉ 2021
No ensino superior, as aulas presenciais foram adiadas depois de o Ministério  

da Educação prorrogar, em junho, autorização para que as atividades  

letivas ocorram a distância, listando novos critérios que devem ser  

adotados para estágio e práticas laboratoriais. Na esteira desse processo,  

a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou que não haverá 

retorno presencial completo neste ano. A Universidade de São Paulo (USP), 

por sua vez, informou que as aulas da graduação e pós-graduação serão 

retomadas nos campi somente em 2021. No final de junho, João Carlos Salles, 

presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais  

de Ensino Superior (Andifes) e reitor da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), informou que as instituições federais estão realizando um 

levantamento detalhado sobre o investimento necessário para adequar seus 

espaços físicos, adquirir recursos tecnológicos e capacitar docentes para 

atuar com metodologias de ensino remoto. “As universidades devem retomar 

as aulas presenciais depois das escolas, inclusive porque mobilizam 

deslocamentos de pessoas pelo país”, afirma.

Instituições devem 
reavaliar espaços físicos 
e criar estratégias  
para melhorar  
o aproveitamento  
de áreas ao ar livre
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perderam entes queridos, famílias ficaram sem 
renda ou viveram meses confinadas em espaços 
pequenos, lidando com situações diárias de con-
flitos e, em alguns casos, de violência. A escola 
precisa saber identificar e acolher estudantes com 
sofrimento emocional”, enfatiza Ramos. Na nota 
técnica, o TPE destacou que estratégias de apoio 
psicológico e acolhimento emocional que venham 
a ser desenvolvidas a partir da pandemia podem 
se transformar em oportunidades de qualificação 
dos estudantes para o enfrentamento de futuras 
crises, a partir do desenvolvimento de competên-
cias socioemocionais como resiliência e tolerância 
ao estresse e à frustração.

Rede formada por integrantes presentes em 25 
países, a Pedagogia de Emergência atua em cam-
pos de refugiados e situações de conflitos, ofere-
cendo apoio pedagógico e terapêutico a crianças 
em situação de extrema vulnerabilidade. Com a 
experiência acumulada em mais de 10 anos de 
trabalhos desenvolvidos em campos de refugiados 
no Iraque, Quênia e na Faixa de Gaza e em regiões 
atingidas por desastres naturais no Nepal e no Mé-
xico, o educador físico e pedagogo Reinaldo Nasci-
mento explica que, após um evento traumático, as 
crianças costumam apresentar quadros de estresse 
agudo, que podem ser revertidos por intermédio 
de ações pedagógicas e artísticas. “Nessas situa-
ções, sentimentos como medo e raiva e sintomas 
como dor de cabeça podem se tornar crônicos, 
caso não ocorra uma interferência no prazo de até 
seis meses”, observa, lembrando que para muitas 
crianças a escola é o único lugar seguro do cotidia-
no, desempenhando papel central no processo de 
recuperação de situações traumáticas. n

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

Sala de aula  
na Faculdade de 
Arquitetura  
e Urbanismo da USP:  
a universidade só  
deve retomar as 
atividades presenciais 
em 2021
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“O  
NEGACIONISMO 
COMPROMETEU  
A RESPOSTA  
DO BRASIL  
À PANDEMIA”

PESQUISA NA QUARENTENA

ELIZE MASSARD DA FONSECA é professora da 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (Easp-FGV) e pesquisadora 
do Centro de Estudo de Política e Economia do Setor 
Público da instituição.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

Meu 2020 estava todo planejado.  

Eu faria um intercâmbio na 

Universidade de Illinois, nos Estados 

Unidos, no segundo semestre. Por isso, 

concentrei no primeiro semestre todas  

as disciplinas que teria de lecionar no ano. 

Veio a pandemia e ficou tudo meio 

caótico. As aulas presenciais na Fundação 

Getulio Vargas foram suspensas e, de uma 

hora para outra, estávamos mergulhados 

em treinamentos para dar aulas  

a distância. Fiquei ocupada preparando 

aulas e atendendo os alunos. Foi quando 

uma jornalista aqui da FGV me pediu  

para escrever sobre a resposta do Brasil  

à pandemia. Comecei a olhar com atenção 

e antevi um ótimo tema de pesquisa. 

Me lembrei de um cientista político da 

Escola de Saúde Pública da Universidade 

de Michigan, o Scott Greer, com quem 

mantive parcerias. Fui perguntar se  

estava fazendo algo sobre a pandemia. 

Ele organizava um livro e buscava criar 

uma rede internacional para estudar  

a reação dos países à pandemia.  

Me convidou para ser uma das editoras  

do livro. Meu trabalho é recrutar 

pesquisadores de outros países da 

América Latina para se incorporar a esse 

esforço e escrever sobre o Brasil, um  

caso que desperta interesse mundial.

No Brasil, o fato de o presidente  

da República desacreditar os efeitos da 

pandemia e ter uma percepção oposta  

à de governadores e secretários da Saúde 

criou insegurança em um momento  

em que a população precisava confiar  

nas autoridades para adotar medidas 

voluntárias de isolamento social.  

O negacionismo e a desinformação 

comprometeram a resposta do país  

à Covid-19.
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A 
pandemia de Covid-19 e a consequente necessi-
dade de distanciamento social para combater a 
disseminação do vírus Sars-CoV-2 têm agravado 
o panorama de violência contra a mulher. No Bra-
sil, entre março e abril, os casos de feminicídio 
cresceram 22,2% em 12 estados, em comparação 
com o mesmo período do ano passado, de acordo 
com relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP), a partir de solicitação do Banco 
Mundial. Publicado no começo de junho, o estudo intitulado 
“Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19” mostra 
que, no Acre, o aumento desses crimes foi de 300%, seguido 
pelo Maranhão (166,6%) e Mato Grosso (150%). Exacerba-
da no âmbito da atual crise sanitária, grande parte dessas 
agressões já ocorria dentro de casa, indicam pesquisas sobre 
o tema. Com o confinamento, mulheres e crianças que vivem 
com familiares violentos acabaram expostas a uma situação 
de maior vulnerabilidade. 

O problema não é específico do Brasil. Em todos os conti-
nentes, países vêm registrando aumento nos números envol-
vendo algum tipo de violência contra a mulher. O Fundo de 

No contexto da pandemia, 

agressões contra  

mulheres crescem no Brasil

Christina Queiroz
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População das Nações Unidas (UNFPA) estima 
em 20% a expansão média de casos, em países 
que adotaram medidas de isolamento social. Na 
Argentina, o número de mulheres mortas foi o 
maior em uma década, com mais de 50 femini-
cídios registrados nos últimos dois meses. Na 
Rússia, denúncias telefônicas e pedidos de ajuda 
para situações de violência doméstica cresce-
ram 70%, no mesmo período. “Muitas vezes as 
mulheres só identificam que correm perigo no 
último momento. Temos escutado com frequên-
cia a expressão: ‘Se sair o vírus pega, se ficar o 
marido mata’”, relata Ivete Boulos, coordenadora 
do Núcleo de Assistência à Vítima de Violência 
Sexual (Navis) do Hospital das Clínicas (HC) da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FM-USP). 

Apesar do agravamento agora evidenciado, a 
violência contra mulheres, adolescentes e crian-
ças, incluindo a violência sexual, não decorre do 
confinamento, enfatiza a infectologista do HC. 
“São situações que já existiam antes da pande-
mia e foram acentuadas com as tensões geradas 
pelo isolamento social, pela perda de emprego, 
sobrecarga de trabalho doméstico, convivência 
em tempo integral sob o comportamento contro-
lador do agressor, entre outras razões”, observa. 

Dados recentes levantados por projetos como o 
Monitor da Violência já vinham captando movi-
mento de ascensão nos casos de feminicídio no 
período anterior à pandemia. Elaborado pelo 
Núcleo de Estudos da Violência da Universi-
dade de São Paulo (NEV-USP) em parceria com 
o FBSP e o portal G1, o levantamento constatou 
que no Brasil esses assassinatos cresceram 7,3% 
em 2019, em comparação com o ano anterior, e 
custaram a vida de 1,3 mil mulheres. 

Segundo dados da 13ª edição do Anuário brasi-
leiro de segurança pública, produzido pelo FBSP, 
em 2018 foram 1.206 os casos de feminicídio no 
Brasil – um crescimento de 11,3% em relação a 
2017. O anuário também revelou a ocorrência de 
mais de 66 mil casos de agressões sexuais no pe-
ríodo, um aumento de 4,1% se comparado com 
2017. No contexto global, o relatório da ONU 
divulgado em abril constatou que, nos 12 meses 
anteriores à pandemia, 243 milhões de meninas 
e mulheres entre 15 e 49 anos foram vítimas de 
violência sexual ou física. 

Os ataques normalmente se dão no âmbito de 
relações afetivas, sendo o agressor muitas vezes 
marido da vítima ou pai de seus filhos, conforme 
estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) em 2019, o qual identifi-
cou que, no Brasil, 43,1% dos casos de violência 
contra a mulher ocorrem dentro de casa, 32,2% 
envolvem pessoas conhecidas e 25,9% o com-
panheiro ou ex-companheiro. No estado de São 
Paulo, levantamento do Instituto Sou da Paz, feito 

com base em dados da Secretaria de Segurança 
Pública e das corregedorias das polícias Civil e 
Militar, mostrou que em 2019 sete em cada 10 
vítimas de feminicídio foram mortas dentro de 
casa. Ou seja, 125 assassinatos ocorreram nos lares 
das próprias vítimas. Se comparado a 2018, o au-
mento foi de 40%. A análise do instituto revelou 
também que em 80% dos casos a vítima conhecia 
o autor do crime. Dados do 13º anuário do FBSP 
indicam ainda que a grande maioria dos estupros 
é cometida contra meninas de até 13 anos. 

Guita Grin Debert, do Departamento de An-
tropologia da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), relata que os altos índices de 
violência registrados dentro de casa evidenciam 
realidade observada há muito por antropólogos e 
sociólogos. “A família não é apenas um lugar de 
afeto, mas também de conflitos, tanto de geração 
como de gênero”, avalia. Debert, que desenvolve 
projetos de pesquisa envolvendo a temática de 
gênero há mais de 20 anos, lembra ainda que as 
últimas décadas foram marcadas por mudanças 
radicais na condição feminina. “Hoje cerca de 
20% das famílias brasileiras são chefiadas por 
mulheres, o que representa uma intensa trans-
formação se comparada com a realidade dos anos 
1960, quando era necessária autorização do ma-
rido para trabalhar fora de casa. Em poucos anos 
as mulheres têm desafiado o modelo tradicional 
de feminilidade, que não combina mais com os 
papéis que atualmente desempenham na socie-
dade”, observa. 

N
a avaliação de quem estuda o tema, tal 
processo de conquista de direitos segue 
desencadeando reações conservadoras, 
sendo a violência a mais extrema delas. 
Segundo Heloísa Buarque de Almeida, 
do Departamento de Antropologia da 
USP, a partir dos anos 1970, quando 
mulheres da classe média ingressaram 

massivamente no mercado de trabalho, os índices 
de violência também passaram a registrar cresci-
mento. “Quanto mais as mulheres tentam superar 
as relações desiguais, quanto menos aceitam a 

NEGRAS FORAM 61%  
DAS VÍTIMAS DE FEMINICÍDIO  
NO BRASIL EM 2018
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autoridade masculina, deixando de cumprir os 
papéis que lhes foram atribuídos em relação aos 
cuidados com a casa e a família, mais violência elas 
sofrem”, observa a antropóloga, que concluiu no 
final de 2019 o projeto de pesquisa sobre violência 
sexual e o processo de construção de direitos. 

Estudiosos como a antropóloga Beatriz Accioly 
Lins, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre 
Marcadores Sociais da Diferença (Numas) da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP, que trabalham com o repertório 
das teorias de gênero e sexualidade, entendem o 
aumento da violência contra a mulher como uma 
tentativa de controlar sua crescente autonomia, 
tanto em relação à sexualidade e ao corpo quanto 
a questões financeiras. “A partir do momento em 
que elas começam a contestar atitudes anterior-
mente consideradas naturais, como situações de 
assédio, por exemplo, as reações têm se tornado 
mais virulentas”, afirma Lins, que em tese de 
doutorado defendida em 2019 analisou violência 
de gênero na internet. 

Designação dos assassinatos motivados pelo 
fato de a vítima ser do gênero feminino, o femi-
nicídio é um problema grave em toda a Amé-
rica Latina. Segundo dados da ONU, a região 
abriga 14 dos 25 países com as mais altas taxas 
de feminicídio do mundo. No Brasil, o feminicí-
dio passou a ser categoria penal em 2015, com a 
aprovação da Lei nº 13.104. Conhecida como Lei 
do Feminicídio, ela mudou a classificação de ca-
sos que anteriormente eram investigados como 
assassinatos de mulheres. Mariângela Gama de 

Magalhães Gomes, do Departamento de Direito 
Penal, Medicina Forense e Criminologia da Fa-
culdade de Direito (FD) da USP, explica que com 
a nova lei o feminicídio se tornou circunstân-
cia qualificadora, podendo aumentar a pena do 
agressor. “Quando um crime é classificado como 
assassinato, a condenação varia de 6 a 20 anos 
de prisão, mas quando é considerado assassinato 
qualificado, ou seja, quando o juiz entende que 
ele foi perpetrado por motivo fútil, por meio de 
tortura ou outro ato considerado agravante, como 
é o caso do assassinato motivado por razões de 
gênero, a pena pode chegar a 30 anos”, detalha. 
Para Gomes, que coordena projeto de extensão 
que visa informar vítimas de violência de gênero 
sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha, 
além de enquadrar com mais adequação os cri-
mes de feminicídio, a nova legislação tem dado 
visibilidade para a violência contra a mulher e 
facilitado o mapeamento de casos. 

A Lei do Feminicídio foi aprovada como par-
te de um processo de transformação do sistema 
legislativo, explica Gomes. Segundo a pesquisa-
dora, até o início deste século não eram poucos 
os tribunais brasileiros que absolviam agressores 
quando entendiam que eles atuavam “em legítima 
defesa da honra”, em situações nas quais se acre-
ditava que os acusados estavam sendo traídos ou 
humilhados pelas mulheres. “Historicamente, a 
ideia da supremacia masculina no âmbito familiar 
perpassou o sistema legislativo brasileiro desde 
o início, prejudicando as mulheres não somente 
no julgamento de crimes cometidos contra elas 
como também em ações de divórcio e guarda dos 
filhos”, observa. 

Um marco recente desse processo de transfor-
mação envolve a aprovação, em 1995, da Lei dos 
Juizados Especiais Criminais (nº 9.099), criados 
para dar celeridade ao julgamento de crimes com 
penas de até dois anos, com foco em disputas 
envolvendo problemas de trânsito ou entre vizi-
nhos. “No começo dos anos 2000, constatou-se 
que mais de 70% dos casos encaminhados aos 
juizados especiais envolviam violência contra a 
mulher”, informa Maria Filomena Gregori, do 
Departamento de Antropologia da Unicamp. Se-
gundo ela, as condenações previstas pela lei in-
cluíam, principalmente, penas comunitárias, ina-
dequadas para lidar com agressão física. “Aconte-
cia, por exemplo, de mulheres chefes de família 
denunciarem a violência de seus maridos e a 
condenação prever a doação de cestas básicas, 
que acabavam sendo pagas pela própria vítima”, 
detalha Gregori, que pesquisa a violência contra 
a mulher desde a década de 1980. De acordo com 
a legislação, a prerrogativa de iniciar uma ação 
judicial era da mulher agredida. “A Lei nº 9.099 
acabou por criar dificuldades de combate aos 
crimes, pois as vítimas começaram a desistir de 

FONTES ONU/OMS

VIOLÊNCIA SEXUAL 
Quaisquer atos sexuais ou tentativas de  

realizar um ato sexual, comentários ou investidas 

sexuais não consentidos, atos para comercializar 

ou de outra forma controlar a sexualidade  

de uma pessoa pelo uso da coerção, realizados  

por qualquer pessoa, independentemente de sua 

relação com a vítima, em qualquer ambiente, 

incluindo, sem estar limitados, a residência  

e o trabalho. Abrange toda ação praticada em 

contexto de relação de poder, quando o abusador 

obriga outra pessoa à prática sexual ou 

sexualizada contra a sua vontade, por meio  

da força física, de influência psicológica 

(intimidação, aliciamento, indução da vontade, 

sedução) ou do uso de armas e drogas.VIOLÊNCIA  
CONTRA A MULHER
Qualquer ato ou conduta 

baseado no gênero que  

cause morte, sofrimento físico, 

sexual, psicológico, moral  

ou danos patrimoniais  

à mulher, tanto na esfera 

pública quanto na privada.

DEFINIÇÕES  
DE ABUSOS
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denunciar seus agressores, na medida em que 
muitas vezes as penalidades acabavam por re-
cair sobre elas, como no caso da doação de cestas 
básicas. Essas situações motivaram discussões 
a respeito de como a violência contra a mulher 
deveria ser processada”, conta.

A partir de recomendações da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos (CIDH) e com 
o objetivo de atualizar sua legislação, em 2006 
o Congresso Nacional aprovou a Lei Maria da 
Penha. “Foi a primeira vez que a expressão vio-
lência de gênero foi utilizada na formulação de 
uma lei”, informa Gomes, da FD-USP, lembran-
do que com a nova lei a abertura de processo 
não depende mais exclusivamente da vontade 
das vítimas. Hoje, qualquer testemunha de uma 
agressão pode registrar um boletim de ocorrên-
cia e solicitar apuração do caso. “A entrada em 
vigor da lei motivou uma ampla discussão na 
sociedade e nos meios de comunicação. Muitas 
mulheres que sofriam violência em relaciona-
mentos abusivos passaram a ter consciência da 
situação e as denúncias aumentaram”, informa 
a pesquisadora. 

Gregori reconhece os avanços proporcionados 
pela Lei Maria da Penha, mas chama a atenção 
para o fato de ela apresentar um problema de fun-
do ao conceituar as agressões contra a mulher de 
violência doméstica e normalmente circunscrever 
esse tipo de ataque ao contexto de relações con-
jugais heterossexuais. “A violência que também é 
motivada por questões de gênero e sexualidade, 
mas que afeta transexuais, por exemplo, não é 
contemplada pela legislação”, observa.

Outro complicador, na avaliação da socióloga 
Wânia Pasinato, consultora de projetos relacio-
nados com temas de violência contra a mulher, 
diz respeito à inexistência no Brasil de uma base 
nacional de dados. Ela explica que os primeiros 
dados oficiais sobre a ocorrência de violência do-
méstica começaram a ser gerados somente após 
a criação das delegacias da mulher em 1985. “Até 
aquele momento, a violência contra a mulher era 
tratada como uma questão da esfera privada e os 
crimes hoje designados de feminicídio eram con-
siderados passionais”, lembra. Com a Lei Maria 
da Penha, a violência contra a mulher passou a 
ser medida por meio de estatísticas policiais e 
criminais das secretarias de Segurança Pública 
dos estados. “Porém não há um protocolo comum 
e apenas algumas unidades da federação divul-
gam essas informações”, lamenta. De acordo com 
Pasinato, o país tampouco realizou estudos para 
medir a prevalência desse tipo de violência em 
território nacional, panorama distinto daquele 
encontrado na União Europeia (UE), por exem-
plo, onde há iniciativas oficiais inclusive para 
mapear o problema no contexto de cada país. O 
estudo “Violência contra as mulheres: Um in-

quérito à escala da União Europeia”, realizado 
em 2014 com 42 mil mulheres de 28 nações da 
UE, constatou que a partir dos 15 anos de idade 1 
em cada 10 mulheres foi vítima de alguma forma 
de violência sexual. 

S
e por um lado os registros oficiais eviden-
ciam a expansão da violência ocorrida 
em âmbito doméstico, Gregori enfatiza 
a necessidade de analisar um fenômeno 
recente, que diz respeito às crescentes 
manifestações públicas de violência con-
tra a mulher, e inclui abusos em trotes 
universitários e ações de cyberbullying. 

Pasinato também chama a atenção para ocorrên-
cias que extravasam a esfera doméstica, como 
assassinatos de meninas por facções criminosas no 
Ceará. “Muitas delas têm a morte decretada pela 
internet porque namoram integrantes de grupos 
rivais”, informa. Em sua tese de doutorado, defen-
dida na FFLCH-USP, Lins estudou o vazamento 
de nudes, fenômeno também conhecido como 
pornografia de vingança. “As mudanças tecno-
lógicas da última década afetaram o exercício da 
sexualidade. Com o surgimento de aplicativos de 
relacionamento, afetivos ou sexuais, disseminou-
-se a utilização de imagens do próprio corpo como 
forma de sedução ou paquera”, observa. De acordo 
com a antropóloga, uma nova manifestação da 
violência contra a mulher envolve a circulação 
dessas imagens sem prévia autorização. A an-
tropóloga faz um paralelo desse tipo de agressão 
com situações de assédio sexual, caracterizadas 
pelo não consentimento de uma das partes. “Não 
se pode esquecer que no espaço virtual, na inter-
net, as pessoas têm os mesmos direitos e deveres 
daqueles que valem para fora dela.”

Entre outros aspectos, lidar com a violência 
contra a mulher demanda preparo específico da 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
CONTRA ABUSOS
A ferramenta chatbot Maia, sigla de Minha 

Amiga Inteligência Artificial, foi criada em 

março pelo Ministério Público de São Paulo,  

a partir de cartilha informativa sobre violência 

contra a mulher, desenvolvida no âmbito da 

campanha Namoro Legal. No contexto da 

pandemia, já foi acessada por mais de  

mil mulheres e contribuiu para identificar 

aspectos abusivos em relacionamentos, 

esclarecer dúvidas e fornecer orientações 

sobre como proceder no caso de agressões.
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polícia. “Sem qualificação, muitos policiais menos-
prezam a gravidade das ocorrências e as mulheres 
acabam por desistir de registrar boletim de ocor-
rência contra seus parceiros”, observa a psicóloga 
Juliana Martins, coordenadora institucional do 
FBSP. Recentemente, estados como Piauí, Mara-
nhão, Paraíba e o Distrito Federal adotaram me-
didas para melhorar a compreensão de questões 
de gênero dentro das instituições policiais, com 
a finalidade de aperfeiçoar a investigação e o re-
gistro de crimes. Em 2018, a Academia de Polícia 
do Estado de São Paulo elaborou um manual para 
auxiliar policiais a desenvolver um olhar sensível 
às questões de gênero. “A apuração de feminicí-
dios requer uma competência que nem todas as 
delegacias detêm. É preciso, por exemplo, iden-
tificar se a mulher foi morta pela sua condição 
de mulher, em que medida isso a deixou mais 
vulnerável e se havia um histórico de agressões”, 
informa a socióloga Giane Silvestre, pesquisadora 
de pós-doutorado no NEV-USP. Ela lembra ainda 
que nem sempre a via judicial constitui a opção 
mais imediata para situações de agressão. “Muitas 
vezes as mulheres são ainda mais atacadas quan-
do o parceiro descobre a tentativa de denúncia. 
O sistema de Justiça também deve contar com 
ampla estrutura de acolhimento às vítimas, com 
psicólogos e assistentes sociais, para ajudá-las a 
sair de relacionamentos abusivos”, defende. 

Em relação ao contexto atual de pandemia, a 
criação de sistemas on-line para recebimento de 
denúncias, serviços de alerta em farmácias e su-
permercados, abrigos temporários para as vítimas 
e restrições à venda de bebidas alcoólicas são al-
gumas recomendações da ONU para combater a 
atual escalada de agressões. “É importante lem-
brar que as mulheres podem estar isoladas, mas 
não estão sozinhas”, finaliza Boulos. n

EM 2018, O PAÍS REGISTROU  
MAIS DE 66 MIL CASOS DE VIOLÊNCIA 
SEXUAL. ENTRE AS VÍTIMAS,  
53% TINHAM MENOS DE 13 ANOS

Projeto
Núcleo de Estudos da Violência  – NEV/USP (nº 13/07923-7); Modali-
dade Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid); Pesquisador 
responsável Sergio França Adorno de Abreu (USP); Investimento 
R$ 23.268.665,90.

Os demais projetos e relatórios consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.

“O PROCESSO 
INFLAMATÓRIO 
CAUSADO PELA  
COVID LEMBRA  
O DA SEPSE”

PESQUISA NA QUARENTENA

FERNANDO DE QUEIROZ CUNHA é professor 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 
(FMRP-USP) e coordenador do Centro de Pesquisa em 
Doenças Inflamatórias, um dos Centros de Pesquisa 
Inovação e Difusão (Cepid) apoiados pela FAPESP.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

Com o agravamento da pandemia, 

nosso grupo começou a discutir 

como poderia gerar conhecimento sobre  

o novo coronavírus. Coordeno o Centro  

de Pesquisa em Doenças Inflamatórias 

[Crid], cujo objetivo é entender  

a fisiopatologia das doenças inflamatórias 

e propor alvos terapêuticos para 

desenvolver novos medicamentos. 

Reunimos os pesquisadores e concluímos 

que poderíamos dar uma contribuição. 

Em trabalhos anteriores, mostramos 

que uma doença inflamatória, a sepse, 

gera respostas sistêmicas semelhantes  

às que se veem agora com o coronavírus. 

A sepse lança na corrente sanguínea 

mediadores inflamatórios que lesam 

órgãos como o coração, o rim e o fígado, 

mas principalmente os pulmões. 

Mostramos que, na sepse, os mediadores 

que causam lesão no pulmão são as 

neutrophil extracellular traps [NETs]. 

Quando um neutrófilo encontra uma 

quantidade grande de bactéria, ele morre 

e lança uma rede de mediadores que mata 

os microrganismos. Mas isso gera uma 

lesão no tecido, que faz com que as 

células continuem liberando essas redes.

Em casos graves de Covid-19,  

a infecção também produz um processo 

inflamatório intenso. Em experimentos  

in vitro, mostramos que pedacinhos de 

pulmão de pacientes com o coronavírus 

estavam cheios de NETs. Agora, vamos 

estudar o fenômeno em um modelo 

experimental. Meu desafio é coordenar 

esse trabalho sem sair de casa. Não vou  

à faculdade desde o início da pandemia. 

Uma coisa estranha nessa experiência  

do confinamento é que a gente fica com 

medo de sair quando é necessário.  

Só tenho saído para comprar comida.
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MUDANÇAS  
NA  
INTENSIDADE 
DAS 
COLABORAÇÕES
Estudo reúne indicadores que permitem  

visualizar diferentes perfis de  

cooperação em pesquisa em 41 países

Fabrício Marques
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O gráfico acima mostra  
o ranking dos países cuja 
produção científica 
apresenta o maior número 
médio de coautores  
por artigo publicado, 
comparando dois períodos: 
início dos anos 1980  
e final dos anos 2010

2015-2019
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DE DALIAN/CLARIVATE

A 
pesquisa em colabo-
ração, que mobiliza 
cientistas de diferen-
tes instituições e paí-
ses, ganhou impulso 
nos últimos anos de-

vido às facilidades de comunicação e 
ao aumento de grandes projetos orga-
nizados internacionalmente. Um gru-
po da Universidade de Tecnologia de 
Dalian, na China, reuniu um conjunto 
de indicadores que permitem visualizar 
diferentes perfis de colaboração entre os 
41 países do mundo com maior produ-
ção científica. Em artigo publicado em 
maio na revista Scientometrics, os auto-
res compararam o perfil de colaborações 
nessas nações e observaram distinções 
marcantes. Enquanto os cientistas dos 
Estados Unidos cooperam em volume 
maior com seus colegas da academia e 
dentro do próprio país – que, afinal, é a 
principal potência científica do planeta 
–, os de nações como Suíça, Irã e Coreia 
do Sul seguem uma tendência inversa 
e apostam com regularidade maior em 
parcerias com colegas do exterior ou 
com empresas. 

Já os países da União Europeia cha-
mam a atenção pelas conexões que es-
tabelecem uns com os outros, enquanto 
China e Brasil multiplicaram a frequên-
cia das colaborações nas últimas décadas, 
ainda que esse processo seja mais intenso 

com parcerias internas do que com as 
internacionais. “Há uma tendência de 
colaborações em pesquisa se tornarem 
não apenas mais extensas mas também 
mais diversas”, informa o artigo, cujo 
autor principal é o cientista da informa-
ção Zhigang Hu.

O grupo levou em conta dados sobre 
colaboração de artigos científicos em 
três níveis: autores, instituições e países. 
E, a partir desses indicadores, produziu 
rankings de nações. O trabalho chama a 
atenção por compilar listas dos 41 países 
em diferentes tipos de colaboração e em 
dois momentos diferentes, no início da 
década de 1980 e no fim da década de 
2010 – a comparação entre os dois pe-
ríodos indica quem mais avançou. Foram 
analisados os artigos publicados por mais 
de 20 milhões de cientistas que estavam 
ativos entre 1980 e 2019. Os dados foram 
obtidos por meio do InCites, plataforma 
de análise da produção científica da em-
presa Clarivate, integrada à base Web of 
Science (WoS). A escolha dos 41 países 
baseou-se no volume de sua produção 
científica. Cada um deles foi responsável 
por pelo menos 0,5% dos artigos publi-
cados no mundo entre 2015 e 2019. 

Um dos rankings mostra os países com 
maior número de autores por artigo. O 
estudo indica que a média de autores por 
artigo no mundo subiu de 2,2 em 1980 
para 7 em 2019. A França aparece em 
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primeiro lugar em ambos os períodos. 
No início dos anos 1980, seus artigos 
tinham em média 1,36 autor, enquanto 
no final da década de 2010 o escore era 
de 8,83 autores por paper. Os Estados 
Unidos ficaram na mesma posição – o 8º 
lugar – nos dois momentos, enquanto a 
China passou da 17ª para a 4ª posição, de 
1,43 para 5 autores por artigo no período. 
Outra análise mostra como avançaram 
as colaborações entre instituições – o 
indicador, nesse caso, é o número de uni-
versidades e centros de pesquisa a que 
os autores dos artigos são vinculados. 
Observou-se um crescimento de 1,59 ins-
tituição por artigo em 1980 para 2,66 em 
2019. A França novamente apareceu na 
frente e uma explicação para isso pode 
ter a ver com a reforma universitária no 
país, iniciada nos anos 1970, que des-
membrou grandes universidades – a de 
Paris, por exemplo, deu origem a 13 ins-
tituições independentes.

O número de países a que os autores 
de artigos estão vinculados subiu de uma 
média de 1,14 para 1,48. “Isso evidencia 
que o crescimento das colaborações vem 
mais do crescimento do tamanho das 
equipes envolvidas do que da diversifi-
cação de instituições e de países”, escre-
veu Hu. Países da Europa dominam as 
primeiras posições do ranking de 2014 
a 2019, com Grécia, Áustria, Finlândia 
e Bélgica na liderança – já na lista do 
início dos anos 1980, nenhum desses 
países aparecia no primeiro pelotão. O 
desempenho, nesse caso, possivelmente 
está ligado ao advento da União Euro-
peia nos anos 1990, que criou um espaço 

de pesquisa comum entre os 27 países-
-membros, com programas voltados para 
a produção em colaboração. O exem-
plo mais recente foi o Horizonte 2020, 
que investiu € 80 bilhões em pesquisa 
e inovação.

O 
estudo também se 
debruçou sobre um 
indicador explorado 
em outros estudos: o 
percentual da produ-
ção científica de cada 

país que é resultado de colaborações in-
ternacionais. A liderança coube à Ará-
bia Saudita, com 75% de sua produção 
científica feita em conjunto com outros 
países. O índice é bem superior ao de 
países da União Europeia como França, 
Finlândia, Áustria e Bélgica, que apare-
cem na casa dos 55% a 65%. O Brasil tem 
36%, os Estados Unidos, 32% e a China 
em torno de 24%. Por fim, há o ranking 
das colaborações com empresas, liderado 
pela Suíça, com pouco mais de 7% de 
sua produção feita em cooperação com 
autores vinculados a firmas no fim dos 
anos 2010 – na década de 1980, também 
aparecia em primeiro. Os Estados Uni-
dos, que apareciam em 4º lugar entre 
1980 e 1984, caíram para a 15ª posição 
entre 2014 e 2019, com pouco mais de 3% 
de artigos em parcerias com empresas, 
em um sinal de que, apesar do notável 
interesse das empresas por pesquisa e 
inovação, visível por exemplo em ran-
kings de patentes, o ambiente em que se 
produz o maior volume de conhecimento 
é a universidade.

Vários países da Europa, como Suécia, 
Bélgica, França, Holanda, Alemanha e 
Áustria, aparecem à frente dos Estados 
Unidos na colaboração com empresas, 
com índices de coautoria de artigos que 
variaram de 4% a 6,5%. O conjunto de 
empresas considerado no WoS é limi-
tado a grandes corporações dos Esta-
dos Unidos e Europa. Um dado curio-
so do trabalho é a comparação da lista 
de empresas que mais cooperaram com 
pesquisadores – cinco aparecem entre 
as 10 primeiras nos anos 1980 e recen-
temente: as suíças Novartis e Roche, as 
norte-americanas IBM e Pfizer e a britâ-
nica Glaxo. Houve um deslocamento de 
empresas eletrônicas para as biomédicas 
entre os dois períodos.

A evolução do desempenho dos indi-
cadores do Brasil foi bastante expressi-
va no tamanho dos times de coautores 
na colaboração entre instituições. Entre 
2014 e 2019, cada paper do Brasil envol-
veu em média 4,5 autores e 1,6 instituição. 
A cientista da informação Samile Vanz, 
professora da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, observa que a perfor-
mance do país pode ter um viés. Na dé-
cada de 2000, dezenas de periódicos do 
Brasil foram incluídos na plataforma Web 
of Science e o crescimento do número de 
colaborações também está relacionado 
com a presença maior de papers de re-
vistas brasileiras na base de dados. “Isso 
pode explicar por que são observados 
aumentos bem maiores das colaborações 
dentro do país, que são mais frequentes 
em artigos de revistas brasileiras do que 
com pesquisadores de fora”, diz Vanz, 
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que defendeu sua tese de doutorado em 
2009 sobre colaborações internacionais 
no Brasil. Para ela, ampliar os índices de 
cooperação internacional segue sendo 
um desafio para a comunidade cientí-
fica do país. “O incentivo à internacio-
nalização da ciência brasileira precisa 
ser intensificado. Temos uma distância 
geográfica grande dos Estados Unidos 
e da Europa e uma importante barreira 
ligada ao idioma. Sem uma política forte 
que estimule a internacionalização, nossa 
tendência é ter uma ciência com impacto 
apenas regional”, afirma a pesquisado-
ra, que fez uma parte de sua pesquisa de 
doutorado na Universidade de Dalian.

Estudos anteriores mostram que o Bra-
sil acelerou a quantidade de artigos em 
colaboração internacional nos anos 1980 
e 1990. Segundo dados da plataforma 
Scopus, da editora Elsevier, o patamar 
de artigos brasileiros em colaboração 
internacional, que superava os 30% em 
meados dos anos 1990, baixou para uma 
média na casa dos 25% nos anos 2000, 
mas voltou a acelerar em anos recentes, 
alcançando 32,5% em 2018. De acordo 
com a Scopus, o desempenho do Brasil 
em artigos em colaboração internacional 
é superior ao de países como a Coreia do 
Sul, na casa dos 30%, da China, em torno 
de 23%, e da média mundial, pouco aci-
ma dos 20%. O artigo na Scientometrics 
mostra que outros países cresceram mais 
depressa que o Brasil em colaborações in-
ternacionais. “Os países europeus todos 
subiram muito, como efeito do período 
em que se formou a Comunidade Euro-
peia. Com isso, todos os demais caíram”, 
explica o físico Carlos Henrique de Brito 
Cruz, professor da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), que foi dire-
tor científico da FAPESP entre 2005 e 
2020. Ele observa ainda que países como 
Canadá e México colaboram mais que o 
Brasil graças, em boa medida, à interação 
mantida com os Estados Unidos, com o 
qual ambos têm 30% ou mais de artigos 
em coautoria. Para o Brasil, os Estados 
Unidos também são o principal parceiro, 
mas esse patamar de colaborações está 
na casa dos 15% dos artigos.

A bióloga Jacqueline Leta, pesquisa-
dora da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), observa que índices 
muito elevados de cooperação interna-
cional não necessariamente indicam me-
lhor ou mais relevante ciência. “Os dados 
desse estudo mostram que alguns países 

foram bem-sucedidos em investir tanto 
em colaboração interna quanto externa 
e conseguiram fortalecer suas comuni-
dades científicas, enquanto outros de-
pendem exageradamente do exterior. 
Ter 75% de sua produção em parceria 
com outros países, como acontece com 
a Arábia Saudita, é sinal de falta de au-
tonomia”, afirma a pesquisadora, que é 
autora de trabalhos sobre a evolução das 
colaborações internacionais no Brasil 
entre as décadas de 1980 e 2000. 

Para ela, o desempenho exibido pe-
lo Brasil não deve ser menosprezado. 
“Significa que ampliamos nossa conexão 
com pesquisadores de outros países ao 
mesmo tempo que fortalecemos nossas 
conexões internas. Isso é um sinal de 
amadurecimento”, define. Leta observa 
que a cooperação é necessária por razões 
múltiplas. “A ciência hoje é altamente 
especializada e as colaborações são uma 
ferramenta fundamental para que essas 
especializações aconteçam. Elas permi-
tem suprir determinadas lacunas, como 
ter acesso a uma técnica sofisticada, a 
uma qualificação específica do parceiro 
ou a equipamentos e insumos que não es-
tão disponíveis”, explica. De acordo com 
a pesquisadora, são muitos os fatores que 
levam à busca de cooperação. “Hoje, exis-
tem redes gigantescas de pesquisadores 
trabalhando em projetos complexos, que 
rendem artigos com mais de mil autores, 
cada qual com uma contribuição espe-
cífica. O Brasil participa dessas redes.”

S
egundo o trabalho dos pes-
quisadores chineses, o Brasil 
apresenta 1,4% dos artigos 
com colaborações com par-
ceiros empresariais. A Suíça 
tem mais de 7% de sua pro-

dução científica resultante desse tipo de 
parceria. Entre os demais países dos Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul) a China aparece com quase 2%, en-
quanto Rússia e Índia têm em torno de 
1%. Outros autores criticam a metodologia 
usada pela Universidade de Dalian. Da-
dos compilados no ano passado por Brito 
Cruz mostram que, em 1989, pouco mais 
de 0,5% da produção científica da USP 
indexada na base Web of Science tinha 
como coautores pesquisadores vincula-
dos a empresas. Em 2017, a proporção 
estava em 2,7%. Já a taxa observada na 
Unicamp evoluiu de 1,5% para 2,5% no 
mesmo período, enquanto a Unesp partiu 

de zero em 1989 para perto de 2% de ar-
tigos em coautoria com pesquisadores de 
empresas em 2017. “É preciso cuidado ao 
avaliar a cooperação entre universidades 
e empresas, porque as bases de dados têm 
dificuldade em identificar artigos em par-
ceria com pesquisadores de pequenas e 
médias empresas e em geral só registram 
os das grandes”, diz Brito Cruz, que aju-
dou a Clarivate a identificar uma grande 
quantidade de artigos brasileiros ligados 
a empresas em um relatório publicado 
no ano passado com base também nos 
dados do InCites.

A análise feita por Brito Cruz envolveu 
a obtenção dos dados de todos os docu-
mentos científicos com pelo menos um 
autor no Brasil, o que superava 300 mil 
registros de autores afiliados a mais de 
22 mil organizações. A pesquisa sobre 
colaborações com empresas envolveu 
a busca dos documentos nos quais os 
autores estavam em uma das 4 mil or-
ganizações do setor empresarial identi-
ficadas e em qualquer universidade do 
país. O relatório mostra que, em 2017, o 
Brasil publicou cerca de 1,6 mil artigos 
com autores de universidades e empre-
sas – um número quatro vezes superior 
ao obtido em 2005. Entre as 50 empresas 
que mais publicaram artigos em cola-
boração com universidades brasileiras 
entre 2015 e 2017, 17 são brasileiras e 33 
multinacionais. O principal destaque, 
de acordo com o trabalho, foi a Petro-
bras, com 14% dos papers, seguida por 
companhias como a Novartis, a Vale, a 
Pfizer, a IBM, a GSK, a AstraZeneca e 
a Embraer. Jacqueline Leta também vê 
com reservas o uso de indicadores pre-
viamente trabalhados por ferramentas 
analíticas. “Contabilizar de forma fide-
digna autores de trabalhos nem sempre 
é tarefa fácil, pois é preciso identificar e 
remover inconsistências na entrada de 
nomes tanto de indivíduos quanto de 
instituições. Eu prefiro analisar dados 
brutos do que planilhas analíticas com 
informações consolidadas”, afirma. n
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ENTREVISTA

E
m 2 de agosto do ano passado, terminou a última 
passagem do físico Ricardo Galvão pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos 
Campos, interior paulista. A primeira se dera de forma 

rápida e discreta em 1970, quando o então recém-formado 
engenheiro de telecomunicações ali permaneceu por cerca de 
um ano antes de se transferir para a Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). A derradeira, na condição de diretor 
do instituto federal, durou três anos e chegou ao fim como 
notícia de destaque no Brasil e no exterior. Galvão defendeu 
publicamente a correção e a lisura dos dados produzidos pelo 
Inpe sobre o desmatamento da Amazônia, um trabalho de 
qualidade reconhecido há anos em todo o mundo, das críticas 
infundadas feitas por ministros de Estado e pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Foi exonerado naquela data e voltou para 
seu trabalho no Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo (IF-USP).

Quase um ano depois do incidente, Galvão, como boa parte 
dos brasileiros durante a epidemia de Covid-19, está isolado, 
ao lado da mulher, em seu sítio em Paraibuna, no interior pau-
lista. Além de preparar aulas, o físico pode se dedicar a outras 
duas paixões no imóvel rural: criar abelhas e andar de bicicle-
ta. Nesta entrevista, concedida por meio de um aplicativo, o 
pesquisador fala de seu início na carreira de cientista, de sua 
especialidade, a física de plasmas (estado da matéria similar 
a um gás em que uma porção das partículas está ionizada) e 
rememora sua saída ruidosa do Inpe. 

Ricardo Magnus Osório Galvão

O físico que 
não se dobra
Quase um ano depois de ter sido exonerado,  

ex-diretor do Inpe reitera que o desmatamento  

na Amazônia está fora de controle 

Marcos Pivetta | RETRATO Léo Ramos Chaves

IDADE 72 anos

ESPECIALIDADE 
Física de plasmas

INSTITUIÇÃO  
Universidade de São Paulo

FORMAÇÃO  
Graduado em engenharia 
de telecomunicações  
pela Universidade  
Federal Fluminense 
(1969), mestrado em 
engenharia elétrica pela 
Universidade Estadual 
de Campinas (1972) 
e doutorado em física 
aplicada de plasmas pelo 
Massachusetts Institute  
of Technology (1976)

PRODUÇÃO  
219 artigos em  
revistas científicas e  
42 capítulos de livros
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relação ao monitoramento do desma-
tamento da Amazônia feito pelo Inpe?
É importante que essa história fique re-
gistrada. Minha passagem na direção do 
Inpe foi importantíssima para mim, in-
clusive para o aumento do meu conheci-
mento sobre outras áreas da ciência. Isso 
também aconteceu comigo quando estive 
à frente do CBPF [Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas, instituição federal que 
dirigiu de 2004 a 2011]. Quando cheguei 
no Inpe, não conhecia praticamente nada 
sobre desenvolvimento de satélites nem 
dominava a questão das mudanças cli-
máticas. Passei a estudar essas áreas, que 
me encantaram bastante. O Inpe sempre 
desenvolveu satélites para aplicações im-
portantes, como sensoriamento remoto e 
monitoramento do desmatamento. Hoje 
a tecnologia de pequenos satélites, de até 
100 quilos, tornou-se muito barata. Par-
ticipei durante todo o ano de 2018 de um 
grupo de trabalho montado pelo governo 
federal para reformular o programa es-
pacial brasileiro. Estava muito animado 
com as possibilidades e o envolvimento do 
Inpe nesse tema. Durante minha gestão, 
não por mérito meu, mas dos pesquisa-
dores que trabalham nessa área, o Inpe 
começou a se estruturar para monitorar 
o desmatamento em todos os biomas bra-
sileiros, não apenas na Amazônia. Esse 
projeto, espetacular, foi elaborado pelos 
pesquisadores e contou com cerca de R$ 
70 milhões do famoso Fundo Amazônia, 
que o atual governo federal tanto critica. 
Na verdade, ainda durante a campanha 
presidencial de 2018, o então candidato 
Jair Bolsonaro começou a falar que não 
acreditava nas mudanças climáticas e não 
dava valor para a manutenção da flores-
ta. Até falava contra os agentes do Ibama 
[Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis]. As 
críticas já me abalaram muito.

Por quê?
No governo Michel Temer, fui o responsá-
vel, ao lado da então presidente do Ibama, 
Suely Araújo, pelo aprimoramento de um 
acordo de colaboração técnica entre o 
Inpe e o Ibama. Essa cooperação prevê 
o acesso automático do Ibama aos alertas 
diários de desmatamento fornecidos pelo 
Deter. O sistema abastece as coordenadas 
geográficas para o pessoal do Ibama po-
der atuar na fiscalização. Esses dados são 
mantidos em sigilo por 10 dias, para não 
avisar os desmatadores que o sistema os 

flagrou e dar tempo para o Ibama prepa-
rar suas ações. Não existe esse processo 
de o Inpe não repassar os dados ao Ibama, 
como o governo federal alegava. Eles só 
não têm os dados de alerta de desmata-
mento se não acessarem o Deter. Esse 
acordo se encerrou em novembro de 2018 
e, com a posse do novo governo federal, 
eu esperava que houvesse uma discussão 
imediata para sua renovação. Não tratei 
do tema com o ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos Pontes, mas 
com meu superior imediato, que não deu 
importância para o assunto. Então, em ja-
neiro do ano passado, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, fez a primeira 
crítica contundente ao Deter. Disse que o 
sistema não tinha dados com precisão su-
ficiente para que o Ibama tomasse ações. 
Por isso, eles queriam contratar os servi-
ços de uma empresa americana, a Planet, 
que, aliás, é muito boa. Salles falou várias 
inverdades em relação ao Deter. Aquilo 
me aborreceu. 

Como o senhor reagiu?
Eu e o pessoal da Coordenação de Ob-
servação da Terra do Inpe escrevemos 
uma nota, que publicamos em nosso site. 
Explicamos que não era necessário ter 
uma resolução de 3 por 3 metros, como o 
ministro defendia, para ver se há desma-
tamento. A copa de uma árvore na Ama-
zônia tem de 10 a 20 metros. Ninguém do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vações [MCTI] deu importância para nos-
sas explicações. Comecei a ficar bastante 
preocupado. Em seguida, Salles fez três 
reuniões em Brasília com militares, gente 
do Ibama e da Planet. Ninguém do Inpe 
foi convocado. Fui informado por dois 
militares que participaram das reuniões 
sobre o que estava ocorrendo. Salles não 
sabia do que estava falando. A Amazônia 
tem cerca de 5 milhões de km2. Para pro-
cessar imagens com resolução de 3 por 3 
metros, como ele queria, seria necessária 
uma capacidade computacional duas ve-
zes superior à do melhor supercompu-
tador que temos, o Santos Dumont, do 
Laboratório Nacional de Computação 
Científica [LNCC]. A Coordenação de 
Observação da Terra do Inpe publicou 
outras notas técnicas que encaminhei ao 
MCTI, mas nunca tive resposta. Algum 
tempo depois, por volta de março, falei 
em Brasília com o responsável por outra 
secretaria do MCTI, um cientista muito 
bom, que não era meu superior imedia-

O Inpe divulgou em 9 de junho a taxa 
consolidada de desmatamento de 2019 
na Amazônia Legal. Foram suprimidos 
10,1 mil quilômetros quadrados (km2) 
de vegetação nativa, a maior taxa des-
de 2008. Esse cenário já se desenhava 
quando o senhor deixou o instituto?
Infelizmente, o desmatamento já dava 
sinais de estar aumentando e agora está 
bastante fora de controle. Esse aumento 
é muito preocupante. Neste ano, segundo 
dados do Deter [Sistema de Detecção de 
Desmatamento em Tempo Real], do In-
pe, que emite alertas de desmatamento, 
o corte de vegetação está ocorrendo du-
rante a estação da chuva na Amazônia, 
quando usualmente o desflorestamento 
tende a ser bem menor. Normalmente, 
a época mais intensa do desmatamento 
começa no fim de maio e vai até outubro. 
A Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, instituída por uma lei de 2009, es-
tabeleceu que em 2020 o desmatamento 
no país deveria ser menor do que 4 mil 
km². Certamente o governo não vai cum-
prir essa lei. Um relatório técnico recen-
te do Inpe mostra que, de agosto de 2019 
até maio deste ano, nós já desmatamos 
na Amazônia 89% do que havíamos feito 
em todo o ano passado. Se o descontrole 
continuar, tenho quase certeza de que a 
taxa anual do desmatamento vai passar 
dos 12 mil km2. Há também o problema 
das queimadas, que ocorrem principal-
mente depois do desmatamento, quan-
do o clima está mais seco. A poluição 
no ar se torna terrível e há um grande 
aumento de doenças pulmonares. Se o 
auge da pandemia de Covid-19 atrasar na 
Amazônia, o pico de infecções do novo 
coronavírus pode coincidir com o das 
queimadas. Essa situação poderia levar 
à completa falência do sistema de saúde 
na região Norte.

Os dados indicam que o desmatamento 
também avança sobre unidades de con-
servação e terras indígenas.
O desmatamento nas áreas indígenas é, 
em grande parte, promovido pela mine-
ração ilegal. Só em terras dos Yanomami 
existem mais de 200 mineradores não 
autorizados. Tem gente entrando nas 
áreas, desmatando e transferindo o co-
ronavírus para os indígenas.

Em que momento do ano passado o se-
nhor começou a sentir algum descon-
forto da parte do governo federal em 
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to, cujo nome não vou revelar. Conse-
gui marcar uma reunião com ele. Queria 
propor ao governo federal que realizasse 
uma inspeção in loco, a partir dos dados 
de desmatamento do Inpe, como já foi 
feito no passado, para comprovar que 
nossas informações eram corretas. Saí 
bastante satisfeito do encontro.

Mas, em seguida, a situação se deterio-
rou em vez de melhorar.
Uma semana depois, fui chamado a Bra-
sília pelo secretário-executivo do MCTI 
e pelo meu chefe imediato. Eles me criti-
caram por eu ter tratado do assunto des-
matamento com outra secretaria, e não 
com eles. Disseram que cabia ao gover-
no federal dizer se os dados de desmata-
mento deveriam ser divulgados ou não. 
Argumentei que eles estavam errados e 
que os dados estariam sempre disponí-
veis. Disse que o Inpe era uma instituição 
respeitadíssima, que eu tinha um nome 
como cientista e não abriria mão disso 
de jeito nenhum. Saí da reunião em uma 
situação difícil. Depois disso, os ataques 
começaram a ser mais diretos a mim e 
aos dados do Inpe. Em paralelo, vi que os 
alertas do Deter indicavam um aumento 
do desmatamento na Amazônia. Mandei 
um relatório da situação ao chefe de ga-
binete do ministro Pontes, mas, de novo, 
nunca tive resposta. Até que chegou o 
início de julho e o general Augusto Hele-
no [ministro-chefe do Gabinete de Segu-
rança Institucional] deu uma entrevista 
à emissora britânica BBC dizendo que os 
dados do Inpe sobre desmatamento eram 
“manipulados”. Uma hora e meia depois, 
antes mesmo de eu ter lido a entrevista, 
recebi telefonemas da BBC, de colegas da 
Sociedade Europeia de Física e do Met 
Office [serviço nacional britânico de me-
teorologia]. Todos queriam saber o que 
estava ocorrendo com os dados do Inpe. 
O governo federal não tinha o menor en-
tendimento do que significava atacar os 
dados no Inpe no contexto internacional.

O senhor acha que o governo não se deu 
conta do impacto negativo que essas 
críticas teriam sobre a imagem do país?
Exatamente. No exterior, a respeitabili-
dade do Inpe é totalmente consolidada. 
Infelizmente, o governo, em particular 
o ministro Salles, não tem circulação no 
meio científico. Mas eu não esperava que 
o ministro Marcos Pontes não tivesse ne-
nhuma reação aos ataques. Para ter aces-

so a ele, tinha que falar com uma pessoa 
acima de mim, que sempre bloqueava 
meu acesso. Pontes é militar e a relação 
com ele era muito diferente da que ocor-
re em um ministério civil. Escrevi então 
um ofício direto ao ministro Pontes, deta-
lhado, explicando que esse embate entre 
o Inpe e o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) não poderia continuar. Seria mui-
to prejudicial ao país. Propus que ele en-
trasse em contato com o ministro Salles 
e com a ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina. Coloquei-me à disposição para 
ir a Brasília discutir pessoalmente todos 
os dados do Inpe. Se quisessem, podería-
mos desenvolver ferramentas computa-
cionais para ter um melhor acesso aos 
dados. Julgava que era importantíssimo 
arrefecer completamente aquele estado 
de confronto. Mandei o ofício para o mi-
nistro Pontes, ao secretário-executivo 
do MCTI e ao meu chefe imediato. No-
vamente, ninguém respondeu. Isso está 
documentado no Sistema Eletrônico de 
Informação, o SEI, do governo federal, 
que é de acesso livre. 

Onde o senhor estava quando o presi-
dente Bolsonaro afirmou, em 19 de julho, 

que os dados do Inpe eram mentirosos 
e o senhor estaria a serviço de alguma 
organização não governamental (ONG)? 
Estava em uma banca de doutorado na 
Universidade Federal Fluminense [UFF], 
em Niterói. Só vim a saber da entrevista 
à noite, quando fui para a casa do meu 
irmão, na mesma cidade, e li a notícia. Te-
nho que dizer que passei muito mal. Por 
sorte estava com a minha esposa e um co-
lega. A essa altura, os jornalistas estavam 
me telefonando e a primeira chamada que 
recebi foi de um jornal de Portugal. Em 
princípio, optei por não responder. Queria 
ver a própria entrevista. Às vezes, o que 
está escrito no jornal não é exatamente o 
que foi dito. Mas, quando vi a entrevista, 
fiquei realmente chocado. O presidente 
não só disse que os dados eram mentiro-
sos, mas que eu estaria muito provavel-
mente a serviço de uma ONG, contra os 
interesses do Brasil. Era um ataque muito 
sério. Dizer, para um cientista, que seus 
dados são mentirosos pode significar o 
fim de sua carreira. E os dados não eram 
meus, mas de meus colegas do Inpe. Se 
um gestor público tem dúvida sobre o 
comportamento de um servidor, sua obri-
gação imediata é abrir uma sindicância 
investigativa. Se não fizer isso, está pre-
varicando. Se o presidente tinha essa dú-
vida, por que não abriu uma sindicância 
contra mim? Ele fala coisas sem pensar. 

O senhor parece ser uma pessoa calma 
e ponderada. Como formulou sua dura 
resposta às críticas do presidente?
Achava que o ministro Pontes entraria 
em contato comigo para discutir a si-
tuação. Esperei até o meio-dia do dia 
seguinte e digeri um pouco o que tinha 
escutado. Como não houve nenhum con-
tato do ministério, comecei a respon-
der aos jornalistas. Algumas pessoas 
chegaram a me aconselhar para entrar 
com uma ação contra o presidente, mas 
entendi que a situação não era apenas 
uma contestação aos dados do Inpe. Era 
também um ataque pensado e violento à 
ciência. Ponderei que tinha duas opções. 
Não fazia nada e escrevia para o minis-
tro Pontes para dar uma explicação ao 
presidente. Ou reagia. Mas, se reagisse, 
a resposta tinha de ser contundente para 
chegar à mídia com impacto e, de certa 
forma, proteger o Inpe. Disse que o pre-
sidente tinha tomado uma atitude pusi-
lânime, covarde, ao fazer uma acusação 
em público envolvendo um tema sobre 

Governo federal 
não tinha 
entendimento  
do que  
significava atacar 
dados do Inpe  
no contexto 
internacional
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o qual não tem qualificação para ava-
liar. Acho que ele esperava que eu me 
demitisse, mas deixei claro que não fa-
ria isso. Disse que as críticas dele eram 
uma piada de um garoto de 14 anos, que 
não cabia a um presidente da República 
fazer e que eu não tinha nenhum relacio-
namento com ONGs. Defendi o trabalho 
do Inpe. Sabia que seria certamente de-
mitido. Mas foi uma estratégia feliz. O 
Inpe se tornou tão exposto na mídia que 
ficou em uma posição quase inatacável.

Qual foi sua reação quando soube que a 
revista Nature o escolheu como um dos 
10 cientistas com atuação mais desta-
cada em 2019?
Estava em Nova York em meados de no-
vembro para participar de uma confe-
rência na Universidade Columbia com 
brasilianistas. Um fotógrafo da Nature 
tinha entrado em contato comigo e pen-
sei que ele queria falar sobre a questão 
do desmatamento no Brasil. Quando nos 
encontramos, ele me perguntou se eu 
concordava em ser indicado como uma 
das personalidades do ano da revista. 
Ele comentou que o negacionismo e as 
críticas à ciência têm ocorrido em vários 
países e que a minha resposta a esses 
ataques tinha sido a mais contundente.

Gostaria de falar do início de sua carrei-
ra. O que o levou a estudar engenharia 
de telecomunicações? 
Meu pai trabalhou como engenheiro em 
várias empresas. Nasci em Itajubá, Minas 
Gerais, mas nunca vivi lá. Morei em Cam-
pinas e depois em São Paulo, onde estudei 
no colégio Caetano de Campos. Minha 
família mudou-se para o Rio quando eu 
tinha 11 anos. Meu pai foi trabalhar na 
Shell e depois na Petrobras. Morávamos 
em Niterói. Quis ficar na cidade e fiz ves-
tibular para engenharia na UFF. Gostava 
de telecomunicações. Uma das poucas 
coisas boas que o regime militar fez foi 
estimular esse campo. Criaram a Telebras 
e a Embratel. Achava que era uma área 
em que não faltaria emprego, embora já 
estivesse encantado pela física. A situa-
ção econômica da família não era boa. 
Tinha um irmão que era muito doente. 
Enquanto fiz faculdade, dava aulas em 
um cursinho pré-vestibular à noite.

O senhor migrou para a física no dou-
torado, após ter feito mestrado em en-
genharia. Por que mudou de área?

Passei aos poucos para a física. Fui muito 
influenciado por um grande físico ale-
mão que veio trabalhar no Brasil, Ber-
nhard Gross [1905-2002]. No começo do 
terceiro ano de faculdade, estava pen-
sando em deixar a engenharia e passar 
para a física. Gross lecionava medidas 
elétricas na UFF. Mas suas aulas práticas 
eram no Instituto Nacional de Tecnolo-
gia, no Rio de Janeiro. Acabei me dando 
bem com ele e comentei que pensava em 
trocar a engenharia pela física. Ele me 
aconselhou a terminar a engenharia e 
passar para a física na pós-graduação. Foi 
o que fiz, embora tenha feito mestrado 
ainda dentro da engenharia. Meu pri-
meiro emprego foi justamente no Inpe.

Quando foi contratado? 
Em 1970. Passei um ano no Inpe. Mas 
meu orientador de mestrado, o indiano 
Darhambir Rai, foi contratado para dar 
aula na engenharia elétrica da Unicamp, 
uma universidade nova, e eu o segui. Em-
bora estivesse na engenharia elétrica, fiz 
vários cursos de pós-graduação na física. 
Em 1972, minha dissertação de mestra-
do, sobre polarização de ondas curtas na 
ionosfera, foi a primeira da engenharia 

elétrica na Unicamp. Em seguida, fui para 
o MIT [Massachusetts Institute of Tech-
nology] fazer doutorado já mais perto 
da física. Nos Estados Unidos, princi-
palmente no MIT, várias áreas da físi-
ca são feitas em outros departamentos. 
Por exemplo, o estudo da física de estado 
sólido é feito principalmente na enge-
nharia elétrica. Estudei física fazendo 
doutorado na engenharia nuclear, pois 
me interessava mais pela fusão nuclear. 
Depois do doutorado, que terminei em 
1976, voltei para o Departamento de En-
genharia Elétrica da Unicamp. Fiquei ali 
por um ano e meio e me transferi para 
o Instituto de Física Gleb Wataghin da 
mesma universidade.
 
Por que o senhor se interessou pela fusão 
nuclear, sobretudo a física de plasmas? 
Naquela época havia muita discussão 
sobre a importância da energia nuclear 
e o problema dos reatores nucleares. 
Ainda antes do choque do petróleo de 
1973, havia preocupação em procurar 
novas fontes de energia. Já se falava que 
o petróleo um dia acabaria e, no futuro, 
a disponibilidade de combustíveis fós-
seis seria muito pequena. Por tudo isso, 
a área de fusão nuclear me interessava. 
Fiquei na Unicamp até 1982. Em seguida, 
fui trabalhar com fusão nuclear no Ins-
tituto de Estudos Avançados do Centro 
Técnico Aeroespacial [CTA], em São José 
dos Campos. Passei também a colaborar, 
em tempo parcial, com o professor Ivan 
Nascimento, do IF-USP, na construção 
de uma máquina chamada tokamak, uma 
câmara de confinamento magnético de 
plasma a altas temperaturas. Tinha uma 
visão muito próxima da dele. Não basta-
va fazer física no Brasil. Era importante 
desenvolvermos nossos próprios equi-
pamentos. Em 1983, fiz concurso para 
livre-docência na USP. Até 1991, morei 
em São José e ia sempre para a USP. A 
partir desse ano, fiz concurso para pro-
fessor titular e passei a trabalhar em 
tempo integral na USP. Mantive minha 
residência em São José e montei outro 
apartamento em São Paulo. Ficava a se-
mana toda na universidade e, no final de 
semana, ia para São José dos Campos. 

A área de fusão nuclear não costuma 
ser muito noticiada pelos meios de 
comunicação. Em 1989, houve aquele 
pleito espetacular, nunca reproduzido, 
de dois cientistas da Universidade de 

Defendi  
o trabalho do 
Inpe. Sabia 
que seria 
certamente 
demitido.  
Mas foi uma 
estratégia feliz
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energia por radiação. Uso a seguinte ana-
logia para explicar essa questão: é como 
fazer uma fogueira com lenha molhada 
ou verde. Ela até queima, mas é preciso 
botar tanto fogo para que a temperatura 
seja tão alta e faça a água evaporar que o 
esforço não compensa. Na fusão, gasta-
-se muito mais energia do que se produz. 
Mas, por períodos curtos, essa limitação 
já foi superada no exterior. 

Quão curtos?
Centenas de milissegundos, bem curtos 
mesmo. Mas um reator de plasma de-
ve funcionar quase ininterruptamente. 
Retomo a analogia para explicar como a 
ciência pensa em contornar essa limita-
ção. Para evitar a perda de energia, deve-
ríamos fazer uma imensa fogueira com 
madeira molhada. Assim, direcionaría-
mos a chama para o centro da fogueira 
de tal maneira que a temperatura nessa 
região atingisse níveis muito elevados 
antes de a fogueira apagar. É por isso 
que o Iter, o maior projeto de reator do 
tipo tokamak, em construção no Sul da 
França, vai ser enorme e custar cerca € 
20 bilhões [o Iter pretende demonstrar 
a viabilidade econômico-científica da 
produção de energia a partir da fusão nu-
clear]. Fomos convidados para participar 
do Iter quando o ministro da Ciência e 
Tecnologia era o Sergio Rezende, mas o 
custo era muito elevado. Hoje, os norte-
-americanos acham que podem obter a 
fusão com máquinas menores e baratas, 
mas isso ainda não foi demonstrado.

Qual foi a sua maior contribuição no 
Brasil na área de física nuclear?
Acho que foi, ao lado do Ivan Nascimen-
to, construir na USP em 1981 o primeiro 
tokamak da América Latina, o TBR-1, que 
funcionou até 1995. Ele foi muito impor-
tante para formar pessoas e chamamos 
um pouco a atenção internacional com 
nossos trabalhos. Como nossa máquina 
era pequena, sempre procurávamos ni-
chos de pesquisa nos quais poderíamos 
produzir alguma coisa interessante até 
para os laboratórios mais avançados. A 
estratégia deu certo resultado e, em 1984, 
ganhei o prêmio Manuel Sandoval Val-
larta, do Instituto Internacional de Física 
Teórica (ICTP), na Itália. Infelizmente, 
por falta de apoio a grandes projetos, a 
física de plasma tem perdido recente-
mente pesquisadores qualificados para 
o exterior. n

Utah, nos Estados Unidos, que diziam 
ter obtido a chamada fusão a frio, a 
temperatura ambiente. O senhor con-
corda com essa impressão?
Sendo bem honesto, a física de plasma 
não é uma área de fronteira, como a fí-
sica de altas energias. Não temos algo 
mais fundamental para descobrir nessa 
área, que já é bem desenvolvida. Mas os 
plasmas são sistemas altamente comple-
xos. Na física há duas grandes linhas. A 
que chamamos de reducionista, que é a 
de Einstein, relacionada principalmente 
com a física de altas energias. Essa linha 
procura leis fundamentais, que expli-
quem todos os processos naturais, com-
binando diferentes teorias. É uma área 
espetacular, estimulante, que é muito 
valorizada na ciência. Mas existe a física 
dos sistemas complexos, na qual se en-
caixa a física de plasmas e os estudos de 
mudanças climáticas, por exemplo. Essa 
física usa equações básicas, conhecidas, 
mas seus sistemas são tão complexos 
que é muito difícil prever sua evolução. 
Uma pequena alteração nas condições 
iniciais pode levar o sistema a resulta-
dos muito diferentes. Na década de 1960, 
havia muita esperança de que a fusão 

produziria bons resultados e se tornasse 
uma fonte viável e segura de produção 
de energia. Mas isso nunca ocorreu. Os 
físicos da área sempre diziam que era 
preciso esperar mais 30 anos. A situa-
ção virou até piada e gerou muitas crí-
ticas. Mas a verdade é que a evolução 
da pesquisa em fusão nuclear clássica, 
por meio do confinamento magnético de 
plasma a altíssimas temperaturas, avan-
çou substancialmente. Entre o começo 
e o final da década de 1990, foi obtida 
a fusão nuclear controlada na Univer-
sidade de Princeton, nos Estados Uni-
dos, em uma máquina chamada TFTR, 
e no laboratório europeu JET, no Reino 
Unido, no qual já trabalhei. O que ainda 
não conseguimos fazer é produzir, com 
o processo de fusão, mais energia do que 
gastamos para manter em funcionamen-
to esses reatores de plasma. 

Por que essa barreira não foi vencida?
Para que ocorram reações de fusão e o 
plasma passe a produzir energia, é preci-
so atingir uma temperatura acima de 110 
milhões de graus Celsius dentro dos rea-
tores. Quando passa da ordem de 2 mil 
graus, a matéria se ioniza e perde muita 

Galvão chega ao 
Instituto de Física 
da USP em 
outubro do ano 
passado com sua 
bicicleta, uma de 
suas paixões
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A VOLTA  
DO  
DESMATAMENTO 
Taxa oficial calculada pelo Inpe 

aponta 10.129 km2 de área 

desflorestada na Amazônia em 2019, 

maior valor desde 2008

Marcos Pivetta
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AMBIENTE

A 
taxa oficial consolidada do des-
matamento da Amazônia Legal 
no ano passado foi de 10.129 
quilômetros quadrados (km2), 
34% maior do que a de 2018 
(7.536 km2), segundo dados do 
Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento na Amazônia Legal por 
Satélite (Prodes), do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). O núme-
ro definitivo, calculado para auxiliar o 
governo brasileiro a formular eventuais 
políticas públicas de meio ambiente, é 
ligeiramente maior do que a taxa preli-
minar de desmatamento divulgada pelo 
Inpe em dezembro passado, de 9.762 km2. 
“Essa pequena variação em relação à es-
timativa que havíamos divulgado está 
dentro do esperado”, diz o especialista 
em sensoriamento remoto Cláudio Al-
meida, coordenador do Programa de 
Monitoramento da Amazônia e outros 
Biomas do Inpe. “Voltamos a passar a 
barreira psicológica dos 10 mil km2 de 
desmatamento anual.”

Desde 2008, quando o Prodes contabi-
lizou 12.911 km2  de desflorestamento na 
região, a taxa não era tão elevada. O siste-
ma começou a registrar o desmatamento 
na Amazônia Legal em 1988. O ano mais 
crítico da série histórica foi 1995, quan-
do mais de 29 mil km2  de floresta foram 
desmatados. O segundo pior ano foi 2004, 
com mais de 27 mil km2  desflorestados. O 
chamado ano Prodes inclui dados obtidos 
entre agosto do ano anterior e julho do 

Taxas anuais de 
desmatamento na 
Amazônia Legal, 
segundo o Prodes 
(em km2)
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na Amazônia Legal. Segundo informa-
ções do Sistema de Detecção de Desma-
tamento em Tempo Real (Deter), outro 
programa de monitoramento do Inpe, 
foram desmatados na região de janeiro 
a maio deste ano 2.034 km², 34% a mais 
do que no mesmo período em 2019. “In-
felizmente, o desmatamento está fora de 
controle. O aumento neste ano é muito 
preocupante porque está ocorrendo antes 
do término da estação da chuva na Ama-
zônia”, comenta o físico Ricardo Galvão, 
da Universidade de São Paulo, que foi di-
retor do Inpe entre 2016 e agosto do ano 
passado. O grosso do desflorestamento 
na região normalmente ocorre na épo-
ca menos úmida, entre fins de maio e 
outubro. Galvão foi exonerado do cargo 
no Inpe depois de defender a lisura e a 
veracidade dos dados de desmatamento 
produzidos pelo instituto, que haviam 
sido questionados, sem razão, pelo presi-
dente da República e ministros de estado 
(ver entrevista com o físico na página 64). 

Os sistemas Prodes e Deter não são 
os únicos a apontar o recrudescimento 
recente do corte de vegetação na Ama-
zônia. Monitoramentos feitos por enti-
dades da sociedade civil, como o Sistema 
de Alerta de Desmatamento (SAD), do 
Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon), e o MapBiomas 
Alerta, da organização não governamen-
tal MapBiomas, também indicam uma 
alta do desmatamento na maior floresta 
tropical do planeta. n

números contam a mesma história em 
linhas gerais. No entanto, o incremento 
permite monitorar a evolução do corte 
da vegetação em municípios, unidades 
de conservação e terras indígenas, filtros 
que não podem ser adotados no cálculo 
da taxa anual. “Sabemos exatamente a 
localização espacial de cada área des-
matada”, comenta Almeida.

Tanto nas unidades de conservação co-
mo nas terras indígenas, o incremento do 
desmatamento foi recorde em 2019. Nas 
unidades, foram cortados 1.110 km2  de 
vegetação no ano passado, 45% a mais do 
que em 2019 (767 km2). Criada em 2006 
pelo governo do Pará, a Área de Proteção 
Ambiental Triunfo do Xingu perdeu 436 
km2 de matas e, sozinha, representou 
40% do desflorestamento total em uni-
dades de conservação no ano passado. 
Nas terras indígenas, o desflorestamento 
atingiu 497 km2, quase o dobro dos 260 
km2  de vegetação cortada em 2018 nes-
se tipo de propriedade. Em 2019, cerca 
de um quarto dos desflorestamentos em 
terras indígenas se concentrou na reserva 
dos Ituna-Itatá, no Pará, nas cercanias da 
Usina de Belo Monte. Foram desmatados 
120 km2, pouco menos de 10% da área to-
tal da reserva indígena. A segunda terra 
indígena mais desmatada, com 85 km2 de 
vegetação suprimida em 2019, foi a dos 
Apyterewa, também no Pará.

O preocupante é que os dados dos pri-
meiros cinco meses de 2020 continuam 
mostrando incremento do desmatamento 

FONTE PRODES

ano em questão. Assim, a taxa de desma-
tamento de 2019 usa informações registra-
das entre agosto de 2018 e julho de 2019. 

Mais de 40% do desmatamento total na 
Amazônia Legal do ano passado concen-
trou-se no Pará, onde a área de vegetação 
cortada aumentou 52% em relação ao 
ano anterior. Em 2019, foram suprimidos 
4.172 km2 de vegetação nesse estado, an-
te 2.744 km2 em 2018. Depois do Pará, os 
estados que mais promoveram o corte de 
vegetação foram Mato Grosso, Amazonas 
e Rondônia, que responderam, respecti-
vamente, por 17%, 14% e 12% da área de 
vegetação suprimida em 2019. Juntos, os 
quatro estados representaram quase 85% 
da área desflorestada no ano passado. A 
taxa anual do Prodes é calculada a par-
tir dos registros por satélite do chamado 
corte raso em áreas de pelo menos 6,25 
hectares (0,0625 km2). O corte raso re-
tira toda e qualquer vegetação existente 
sobre uma área.

O Inpe também divulgou outro cálcu-
lo que mostra o aumento do desflores-
tamento na Amazônia Legal. É o cha-
mado incremento do desmatamento, 
igualmente baseado em dados do Pro-
des, mas abrangendo o corte de vegetação 
em áreas de qualquer tamanho, inclusive 
menores que 6,25 hectares. Essa aborda-
gem indica que a área total desmatada 
em 2019 na Amazônia foi de 10.896 km2. 
Calculado desde 2008, o incremento ten-
de a ser um pouco maior do que a taxa 
oficial de desmatamento. Mas os dois 
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Uso conjugado de registros de som, 

imagens aéreas e dados ambientais tenta 

melhorar o monitoramento de espécie 

amazônica ameaçada de extinção

Rubem Barros

ECOLOGIA

PARA  
PROTEGER AS  
TARTARUGAS

A proteção de uma espécie de 
quelônio da Amazônia sob 
risco de extinção ganhou re-
cursos adicionais. O acom-

panhamento do período de desova da 
tartaruga-da-amazônia (Podocnemis ex-
pansa), marcado pelo comportamento 
gregário da espécie e vulnerabilidade à 
caça ilegal, está sendo feito com o uso 
integrado de novas tecnologias. Além 
de sensores para registro de dados am-
bientais e de microfones e hidrofones 
para a captação dos sons emitidos pelos 
animais, drones são usados para ima-
geamento do ciclo da desova. Câmeras 
em veículos aéreos captam as etapas do 
processo, como o agrupamento das tarta-
rugas no rio, a chegada conjunta à praia 
para a postura nos ninhos e a recepção 
aos filhotes após a eclosão dos ovos.

O emprego simultâneo dessas tecnolo-
gias é fruto de um projeto liderado pela 
bióloga Camila Ferrara, da Associação de 
Conservação da Vida Silvestre (WCS), 
organização não governamental presen-
te em 164 países. O estudo tem apoio da 
Fundação Grupo Boticário (FGB). Essa é 
a primeira iniciativa para conservação de 

Tartarugas-da-amazônia 
chegam em conjunto 
a uma praia do rio Purus 
para a postura de ovos

1
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Microfone instalado  
em um ninho para  
captação de sons  
emitidos pelos embriões

tempo, alertando as fêmeas do seu nas-
cimento. Esse comportamento foi des-
crito pela primeira vez por Ferrara e os 
biólogos Richard Carl Vogt, do Inpa, e 
Renata Sousa-Lima, da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (UFRN), 
em 2013 (ver Pesquisa Fapesp no 205).

“Há na Amazônia alto consumo de 
carne e de ovos de tartaruga”, diz Fer-
rara, explicando que no período em que 
as fêmeas estão em frente ao tabulei-
ro – a praia formada onde os ninhos se-
rão escavados –, elas são fáceis de ser 
capturadas. Nas noites de desova, mais 
ainda. “As imagens do drone ajudarão a 
saber quando será a postura dos ovos e 
o nascimento em massa e se há alguma 
condição ambiental, como temporais, 
que faz com que isso se altere”, afirma 
a pesquisadora. 

A bióloga Paula Pinheiro, do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio), que já trabalhou  
com preservação de quelônios, diz que a 
nova técnica traz vantagens e pode ser 
adotada no futuro em outros locais. Uma 
delas é a redução da interferência huma-
na, já que a presença de pesquisadores 
nas praias onde é realizada a desova pode 
alterar o comportamento das tartarugas. 
“A coleta de dados por meio de drones 
pode minimizar essa interferência”, diz 
Pinheiro. Ela destaca também que os re-
sultados do estudo mostrarão a época em 
que se devem concentrar os esforços de 
vigilância pelas comunidades e de fisca-
lização pelos órgãos ambientais.

Na primeira fase do projeto, ocorri-
da em 2019, o grupo percebeu que os 
filhotes levaram mais tempo do que o 
habitual para nascer. Ferrara ainda não 
tem uma hipótese sobre quais podem ser 
os fatores catalisadores para o início da 
eclosão dos ovos. Ela relata que um gru-
po de cientistas dos Estados Unidos e da 
Costa Rica publicou um artigo este ano 
tentando fazer essa previsão a partir de 
variáveis ambientais, sem associá-las a 
sons e imagens, da tartaruga-oliva (Lepi-
dochelys olivacea), uma espécie marinha. 
Foram necessários 10 anos de observa-
ção. Com imagens captadas por drones 
e a gravação de sons da espécie, a espe-
rança é abreviar esse tempo. n
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tartarugas que usa as três tecnologias em 
conjunto, segundo Ferrara. Estudiosa da 
tartaruga-da-amazônia, ela descobriu a 
existência de comunicação sonora entre 
os animais da espécie durante o douto-
rado concluído em 2012 no Instituto Na-
cional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), 
em Manaus. O estudo foi o segundo, em 
nível mundial, a mostrar esse tipo de co-
municação entre tartarugas.

Agora, para flagrar a comunicação en-
tre os indivíduos, foram instalados mi-
crofones nos ninhos e hidrofones no leito 
do rio. A coleta de variáveis ambientais é 
feita por meio de instrumentos eletrôni-
cos chamados dataloggers, que medem a 
temperatura na água e nos ninhos. Infor-
mações sobre o nível do rio são coletadas 
na Associação Nacional de Águas (ANA). 
A bióloga Camila Fagundes, também vin-
culada à WCS e especialista em Sistemas 
de Informação Geográfica (SIG), é res-
ponsável pela operação do drone e pela 
análise das imagens captadas.

A tartaruga-da-amazônia se distingue 
por apresentar acentuado comportamen-
to social e movimentação coletiva. As 
fêmeas emitem sons de baixa frequên-
cia, de maior alcance, quando estão se 
agrupando antes de saírem para a desova, 
como forma de chamar aquelas que estão 
mais distantes. Quando saem do rio, os 
sons são de uma frequência um pouco 
mais elevada, para organizar o movimen-
to de chegada à praia. “Elas saem quase 
em fila indiana”, conta Ferrara. 

O projeto atual da pesquisadora foi 
escolhido para ser financiado pela FGB 
a partir de um edital lançado em 2019. 
Uma das exigências era o uso de meto-
dologias inovadoras na conservação da 
natureza. “Não havia nenhum projeto 
com essas características voltado a tar-
tarugas. Iniciativas como essa trazem 
a tecnologia para a conservação”, diz a 
bióloga Karynna Tolentino, analista de 
Projetos Ambientais da fundação. Pre-
vista para durar dois anos, a pesquisa foi 
contemplada com R$ 190 mil.

O principal objetivo do estudo é me-
lhorar o manejo e a fiscalização da es-
pécie. A área de monitoramento é uma 
praia de cerca de 2 quilômetros de ex-
tensão no rio Purus, na Reserva Bioló-
gica do Abufari, maior região de desova 
da tartaruga-da-amazônia no estado do 
Amazonas. A pesquisadora calcula exis-
tir em torno de 2 mil indivíduos no local. 
O emprego de drones, conforme Ferrara, 

é novidade nos estudos de tartarugas de 
água doce. “Não conheço trabalho sobre 
como manejar a câmera que equipa o 
veículo aéreo ao lado de uma tartaruga. 
Fizemos testes para entender como ope-
rar o drone e o quanto influenciaríamos o 
comportamento delas”, relata. Esses apa-
relhos, contudo, já são usados no estudo 
de tartarugas marinhas em países como 
Estados Unidos, Austrália e México.

MOMENTO CRÍTICO
O período de desova e nascimento dos 
filhotes é quando as tartarugas estão sob 
maior risco. Geralmente, ocorre após o 
término da época de cheia dos rios, que 
se inicia por volta do fim do primeiro se-
mestre. Nessa época, formam-se praias 
às margens do rio com a redução de seu 
leito. As tartarugas-da-amazônia primei-
ro se juntam, ainda sob as águas, até o 
momento em que saem, num movimento 
ordenado, para cavar os ninhos.

Depois de deixar os ovos, voltam ao rio 
e aguardam a eclosão. Os filhotes emitem 
sons ainda como embriões para, supõe 
Ferrara, sincronizar seu nascimento. As-
sim, ao nascer, deslocam-se em direção 
ao rio em um grupo maior, aumentando 
a chance de sobrevivência e, ao mesmo 
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A 
doença de Huntington é uma 
enfermidade neurológica rara, 
debilitante e insidiosa que cos-
tuma se manifestar entre os 30 
e os 40 anos de idade e matar 
antes dos 60. Causada por alte-

rações no gene Htt, que codifica a pro-
teína huntingtina, afeta de cinco a 10 
pessoas a cada 100 mil na Europa, onde 
é mais frequente, e leva à destruição 
dos neurônios que produzem o ácido 
gama-aminobutírico (gaba). Análises 
por imagem do cérebro de pessoas com 
Huntington indicam que a morte dessas 
células – os neurônios gabaérgicos – se 
intensifica no início da idade adulta e 
progride por quase uma década até sur-
girem os primeiros sintomas: perda de 
controle dos movimentos, deterioração 
do raciocínio e alterações do compor-
tamento, como depressão. A doença foi 
caracterizada em detalhes em 1872 pelo 
médico norte-americano George Hun-
tington (1850-1916). Agora, um século e 
meio mais tarde, pesquisadores do Insti-
tuto de Química da Universidade de São 
Paulo (IQ-USP) contribuem para com-
preender por que ela é tão devastadora: 
desde o início da vida as pessoas com 
Huntington podem ter estoques menores 
de neurônios gabaérgicos, justamente os 
que são destruídos em ritmo acelerado.

A suspeita de que possam existir 
menos desses neurônios no cérebro de 
quem tem Huntington resulta de experi-
mentos com células de roedores e seres 
humanos feitos pela equipe de Alexander 
Henning Ulrich, do IQ-USP. Há quase 15 
anos, o bioquímico radicado no Brasil e 
seus colaboradores investigam os fenô-
menos químicos e biológicos que trans-
formam as células imaturas e versáteis 
dos embriões nas células especializadas 
do indivíduo adulto. Os testes são feitos 
com células embrionárias de roedores, TA
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Pessoas que desenvolvem  

a doença de Huntington 

tendem a produzir  

menos neurônios desde  

o nascimento

Ricardo Zorzetto

NEUROCIÊNCIA

Neurônios gabaérgicos humanos produzidos em 
laboratório; o núcleo das células aparece em azul
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que se comportam de modo semelhante 
às humanas, ou células adultas humanas 
tratadas quimicamente para funciona-
rem como se fossem de embriões. Os 
pesquisadores as cultivam em pequenos 
frascos contendo nutrientes para mantê-
-las vivas e acrescentam ou eliminam 
compostos que podem afetar o destino 
celular. Assim, tentam conhecer quan-
do e como os compostos atuam para o 
organismo se desenvolver com saúde.

Usando essa estratégia, Ulrich e a bió-
loga Talita Glaser encontraram indícios 
de que células embrionárias com as alte-
rações genéticas típicas de Huntington 
nem sempre passam pelos estágios do 
amadurecimento que geram os neurô-
nios gabaérgicos. Apresentados em 29 de 
abril na revista Molecular Psychiatry, os 
resultados reforçam uma ideia recente na 
neurologia: a proteína fabricada a partir 
de versões alteradas do gene da hunting-
tina prejudica o desenvolvimento do cére-
bro desde o início, e não apenas na idade 
adulta, como se pensava. “Essa constata-
ção tem uma consequência”, afirma Gla-
ser, que faz estágio de pós-doutorado no 
laboratório de Ulrich. “Caso se encontre 
algum tratamento capaz de retardar a 
progressão da doença, ele possivelmente 
só produzirá o efeito desejado se for ad-
ministrado muito precocemente.” As te-
rapias atuais apenas amenizam sintomas.

“A importância desse trabalho é indi-
car que a formação desses neurônios está 
alterada já no embrião e propor o meca-
nismo pelo qual isso ocorre”, comenta o 
neurologista Raphael Machado de Cas-
tilhos, do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA), ligado à Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Ele e seus colaboradores tratam pes-
soas com Huntington e estimaram que a 
doença pode ser menos frequente no Rio 
Grande do Sul do que na Europa – não 

há dados sobre o restante dos brasileiros. 
“Não me surpreende que tal produção de 
neurônios possa ser diferente nos indi-
víduos com a doença”, diz.

Os neurônios começam a se formar 
nos seres humanos por volta da quarta 
semana de gestação, quando o embrião 
tem alguns milímetros. Para simular os 
fenômenos que ocorrem nessa fase, Gla-
ser isolou células-tronco de embriões de 
camundongo, capazes de originar dife-
rentes tecidos do corpo, e as estimulou a 
se multiplicarem. À medida que se divi-
dem em laboratório, elas originam uma 
espécie de embrião em miniatura e esta-
cionam no estágio de precursoras neurais, 
quando ainda mantêm a capacidade de 
se dividir, mas só podem gerar neurônios 
e outras células do sistema nervoso (as-
trócitos, oligodendrócitos e micróglias). 
Em seguida, a pesquisadora induziu os 
precursores neurais a se transformarem 
em neurônios e registrou o que acontecia.

O
s precursores neurais só vira-
vam neurônios quando ocorriam 
determinados episódios de au-
mento na concentração de íons 
de cálcio em seu interior. Foram 
necessárias, porém, oscilações 

com um perfil muito específico para 
transformar os precursores neurais em 
neurônios gabaérgicos: sequências de 
quatro a cinco picos de elevação que se 
repetiam cerca de 30 vezes em uma hora. 
Em cada uma delas, o nível do íon tripli-
cava e se mantinha alto por 15 segundos. 
Esse padrão de oscilação ativou de modo 
prolongado o gene ASCL1, que, por sua 
vez, despertou outros genes que definem 
o destino da célula. “Esse padrão direcio-
nou as células-tronco a se transformarem 
em neurônios gabaérgicos”, conta Ulrich.

Faltava descobrir o que controlava as 
oscilações do cálcio. Esse íon está em 

concentrações milhares de vezes mais 
elevadas fora da célula do que den-
tro e seu aumento no meio intracelu-
lar depende da ação de proteínas que 
criam canais na membrana ou abrem os 
reservatórios internos da célula. Entre 
as centenas de moléculas que podem 
desempenhar essas funções, a equipe 
da USP verificou que a ação de duas – a 
VGCC-L, do primeiro grupo, e a P2Y2, do 
segundo – era importante para a formação 
dos neurônios gabaérgicos.

Glaser e Ulrich decidiram, então, ave-
riguar como seria a produção desses neu-
rônios durante o desenvolvimento em-
brionário. Usando células de pacientes 
tratadas para se comportarem como as 
de embriões, a bióloga as estimulou a se 
transformarem em neurônios. Não funcio-
nou. Não houve picos de liberação de cál-
cio nem surgiram neurônios gabaérgicos. 
“A forma alterada da huntingtina atrapa-
lha de algum modo o funcionamento do 
receptor P2Y2”, conta a pesquisadora.

“Sabemos agora que é possível usar 
esse mecanismo para selecionar fárma-
cos com o potencial de aliviar ou atenuar 
a evolução da doença de Huntington”, 
afirma o neurologista português Rodri-
go Cunha, da Universidade de Coimbra, 
especialista em doenças neurodegenera-
tivas. “Não é a cura nem a compreensão 
total da enfermidade, mas é um passo 
que pode contribuir para esse desígnio.” n

Projeto
Receptores de purinas e cininas como alvos de estudo 
e intervenção terapêutica em doenças neurológicas 
(nº 18/07366-4); Modalidade Projeto Temático; Pes-
quisador responsável Alexander Henning Ulrich (USP); 
Investimento R$ 5.250.547,27.
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Huntington’s disease: A novel approach for cell clock 
research. Molecular Psychiatry. 29 abr. 2020.



U
ma dupla de pesquisadores do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Fí-
sicas (CBPF), no Rio de Janeiro, 
está propondo uma forma apa-
rentemente simples de alterar de 
modo controlado as propriedades 

magnéticas de áreas muito pequenas de 
certos materiais. Simulações feitas pelo 
físico peruano Helmunt Vigo-Cotrina e 
pelo brasileiro Alberto Passos Guima-

rães sugerem que é possível usar pulsos 
magnéticos intensos e muito breves para 
criar e manipular em metais ferromagné-
ticos, como o cobalto, regiões nas quais 
poderiam ser armazenadas informações 
digitais. Apresentada em dois artigos pu-
blicados em abril no Journal of Magnetism 
and Magnetic Materials, a estratégia, cria-
da por meio de um modelo matemático, 
talvez permita transformar áreas até 100 

FÍSICA

Representação gráfica  
de um skyrmiônio com 
polaridade normal e outro 
com polaridade invertida

COMO CRIAR 
SKYRMIÔNIOS
Estruturas microscópicas 

de metais produzidas  

e controladas por pulsos 

magnéticos de curtíssima 

duração poderiam 

armazenar informações

Skyrmion

Skyrmion

Antiskyrmion

Antiskyrmion
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mil vezes menores do que a espessura de 
um fio de cabelo em um substrato ade-
quado para registrar os números zero e 
1, que compõem o bit, a unidade básica 
de informação do código binário usado 
pelos computadores. O procedimento, se 
puder ser realizado na prática, deve abrir 
caminho para a criação de dispositivos 
de memória potencialmente com maior 
capacidade de armazenamento e menor 
gasto de energia do que os atuais.

Há pelo menos uma década, os físi-
cos sabem que, ao produzir um pulso 
magnético com uma bobina, é possível 
modificar as características de regiões 
muito pequenas – com diâmetro de uns 
poucos nanômetros (nm), o correspon-
dente a milionésimos de milímetro – em 
blocos ou filmes de materiais contendo 
ferro, cobalto ou níquel. Esses elemen-
tos químicos são metais que, sob certas 
condições, funcionam como ímãs. Essa 
característica se deve à forma como as 
partículas subatômicas, em especial os 
elétrons da camada mais externa, estão 
organizadas e interagindo no interior do 
material. Elétrons têm uma proprieda-
de peculiar chamada spin, que, grosso 
modo, é compreendida como um movi-
mento rotacional. O spin faz o elétron 
atuar como um ímã de escala micros-
cópica. “Nos materiais ferromagnéticos, 
os elétrons têm o spin alinhado em um 
mesmo sentido, o que permite preservar 
essa característica de ímã em escala ma-
croscópica”, conta Guimarães.

Em 2009, o físico alemão Sebastian 
Mühlbauer, da Universidade Técnica de 
Munique, e seus colaboradores demons-
traram experimentalmente que pulsos 
magnéticos invertiam o spin do elétron 
em pequenas regiões circulares de uma 
liga metálica de manganês e silício (Mn-
Si), como havia sido previsto três déca-
das antes pelo russo Valery Pokrovsky. 
Esses círculos muito homogêneos e es-
táveis nos quais as partículas têm spin 
oposto ao dos elétrons no restante do 
material foram chamados de skyrmions 
magnéticos. Esse nome é emprestado de 
uma partícula hipotética, o skyrmion, 
proposto em 1962 pelo físico britânico 
Tony Skyrme (1922-1987).

Os skyrmions magnéticos chamam a 
atenção dos físicos por causa de algu-
mas propriedades. Eles são muito pe-
quenos – os menores têm 1 nm de diâme-
tro – e ocupam menos espaço do que os 
transistores de um chip convencional de 

computador. Segundo estudos teóricos 
e experimentais, os skyrmions não se 
desfazem facilmente com variações de 
temperatura nem de campos elétricos 
e magnéticos. Eles podem se deslocar a 
altas velocidades empurrados por uma 
corrente elétrica e não são destruídos 
por imperfeições no material. Essas ca-
racterísticas tornam os skyrmions cria-
dos em camadas magnéticas finas bons 
candidatos a codificar os bits de infor-
mação, que precisam ser estáveis para 
que os dados não se percam.

Há várias maneiras de criar skyrmions. 
Alguns surgem espontaneamente em fun-
ção da dimensão ou da geometria do ma-
terial, enquanto outros só se formam por 
interferência externa, como a passagem 
de uma corrente elétrica ou a aplicação 
de pulsos magnéticos. Até hoje, porém, 
não se conseguiu uma forma controlada 
de gerar skyrmions. Diante dessa difi-
culdade, Vigo-Cotrina e Guimarães de-
cidiram averiguar se haveria como do-
minar a produção e a manipulação dos 
skyrmions e de outra estrutura magnética 
mais complexa, o skyrmiônio. Formado 
por um skyrmion e um antiskyr mion, o 
skyrmiônio assume a forma de dois cír-
culos concêntricos: um interno e outro 
externo, cada um deles contendo elétrons 
com spin de inclinação ligeiramente di-
ferente em relação à do outro.

Especializados em nanomagnetismo, 
Vigo-Cotrina e Guimarães usaram simu-
lações magnéticas para representar a in-
teração entre um disco de cobalto de 150 
nm de diâmetro por 1 nm de espessura 
submetido a um campo magnético. Ao 
alimentar o modelo com as propriedades 
do disco, os pesquisadores verificaram 
que era preciso usar pulsos magnéticos 
muito rápidos, durando de 510 a 900 pi-
cossegundos (trilionésimos de segundo), 
e intensidade relativamente alta, entre 
449 e 926 miliTesla, para fazer surgirem 
os skyrmions com as características que 
desejavam formar. Já os skyrmiônios 
surgiam com pulsos, em média, mais in-
tensos (de 904 a 998 miliTesla) e curtos 
(300 a 430 picossegundos), segundo o ar-
tigo publicado em 1o de abril no Journal 
of Magnetism and Magnetic Materials.

A dupla observou também que um 
skyr mion podia se transformar em um 
skyrmiônio. “As simulações sugerem que, 
alterando as características do pulso mag-
nético, é possível selecionar a estrutura 
magnética que se deseja produzir [skyr-

mion ou skyrmiônio]”, explica o físico pe-
ruano, que realizou o trabalho durante o 
estágio de pós-doutorado no CBPF, feito 
sob a supervisão de Guimarães e financia-
do pela Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

C
ontrolar o tipo de estrutura a 
ser criada é desejável, mas tal-
vez não seja suficiente. É que os 
skyrmions têm um problema. 
Uma propriedade chamada carga 
topológica, que pode ser positiva 

ou negativa, costuma forçá-los a migrar 
para as bordas do material quando im-
pulsionados por uma corrente elétrica 
no interior de um campo magnético, o 
que pode destruí-los. Um jeito de con-
tornar a questão é optar pelos skyrmiô-
nios, que têm carga topológica neutra 
e se deslocam no mesmo sentido que a 
corrente, sem sofrer desvio (deflexão). 
Um modo de empregar os skyrmiônios 
para registrar informação é associar sua 
presença ou ausência, respectivamente, 
aos números zero e 1 (ou vice-versa). 
Esse uso pode se tornar mais eficiente se 
for possível inverter o spin dos elétrons 
nas duas regiões do skyrmiônio (skyr-
mion e antiskyrmion) e, assim, criar um 
skyrmiônio com polaridade invertida.

Ao menos nas simulações, Vigo-Cotri-
na e Guimarães conseguiram inverter a 
polaridade dos skyrmiônios ao ajustar a 
intensidade, a duração e a frequência dos 
pulsos magnéticos, como descrevem no 
segundo artigo, de 18 de abril.

Para o físico experimental Kleber Pi-
rota, da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), a estratégia imaginada 
pela dupla do CBPF é simples e inova-
dora. “Reproduzi-la na prática, porém, é 
um desafio grande”, afirma. Afinal, não 
é usual construir uma bobina para gerar 
os pulsos magnéticos com os parâme-
tros sugeridos nesses trabalhos. “Es-
sa proposta, entretanto, abre caminho 
para que outros pesquisadores tentem 
encontrar condições mais favoráveis”, 
diz Pirota. n Ricardo Zorzetto

Artigos científicos
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ses. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 18 
abr. 2020.
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O Instituto Nacional de Teleco-
municações (Inatel), centro 
de ensino e pesquisa na área 
de engenharia de Santa Rita 

do Sapucaí (MG), finalizou em abril o 
desenvolvimento de um aparelho de 
radiocomunicação capaz de apoiar o 
estabelecimento de redes sem fio priva-
tivas em áreas remotas, usando o padrão 
de comunicação Long Term Evolution 
(LTE), ou evolução de longo prazo, 
mais conhecido como 4G. Essas redes 
wireless (sem fio) permitem transmitir 
dados e voz, tornando viável a conexão 
de máquinas e equipamentos em ope-
rações de internet das coisas (IoT) e a 
transformação digital de negócios em 
diversas áreas, entre eles unidades de 
produção agropecuária, usinas de açúcar 
e álcool, mineradoras, concessionárias 
de energia, empresas de infraestrutura 
de óleo e gás. Até forças de segurança 
pública instaladas em regiões do ter-
ritório brasileiro não atendidas pelas 
operadoras de telecomunicações podem 
se beneficiar da inovação.

O LTE Network-in-a-Box, ou rede nu-
ma caixa, a inovação do Inatel, foi criado 
em três versões, para operar nas frequên-
cias 250 megahertz (MHz), 700 MHz e 
1.800 MHz. Quanto menor a frequência, 
maior é o alcance do sinal – em condi-
ções ideais, uma transmissão em 250 
MHz pode atingir até 100 quilômetros 
(km), enquanto uma de 1.800 MHz che-
ga a 5 km. Segundo Henry Rodrigues, 
coordenador de tecnologia e inovação do 
Centro de Referência em Radiocomuni-
cações (CCR) do Inatel, a versão de 250 
MHz é a mais madura. Ela se encontra 
em fase final de testes de validação e já 
foi firmado contrato com um parceiro, 
ainda mantido em sigilo, que fará sua 
industrialização e comercialização.

Rodrigues avalia que a versão de 250 
MHz é a que deverá atrair mais interesse 
do mercado em função da regulamenta-
ção brasileira de telecomunicações, que 
permite operar essa frequência apenas 
com uma licença de Serviço Limitado 
Privado (SLP) da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). As demais 

faixas do espectro de radiofrequência 
dependem de licitação pública. As licita-
ções para todo o espectro de frequências 
do 4G foram iniciadas em 2012 e contra-
tadas pelas operadoras de telefonia, que 
utilizam equipamentos das multinacio-
nais Nokia, Ericsson e Huawei.

Uma rede LTE privativa pode atuar 
em circuito fechado, como uma intranet, 
ou ter um ponto de entrada para um si-
nal de internet obtido via satélite, cabo 
ou links de rádio ponto a ponto. A tec-
nologia desenvolvida pelo Inatel agrega 
as duas funcionalidades que compõem 
uma rede LTE em uma única caixa. A 
primeira é a estação rádio-base, que é a 
rede fixa de acesso, com a função de cap-
tar e retransmitir o sinal dos dispositivos 
conectados. A outra funcionalidade é o 
núcleo da rede integrada, a central de 
instrumentos que controla as estações 
rádio-base. “Na maioria dos equipamen-
tos disponíveis no mercado internacio-
nal, as duas funcionalidades operam em 
separado”, explica Rodrigues. “Na nossa 
solução, as funções do núcleo da rede são 

TELECOMUNICAÇÕES

Equipamento desenvolvido pelo  

Inatel amplia leque de opções  

para estabelecimento de redes 4G  

privativas em áreas remotas

Domingos Zaparolli

WIRELESS 
RURAL

Fazenda high tech
Tecnologia poderá ampliar a 
conectividade e o acesso aos recursos 
digitais em unidades agropecuárias

1 ACESSO À INTERNET
O sinal chega à sede da fazenda  

e é enviado ao aparelho de 

radiocomunicação LTE Network-in-a-

-Box instalado no alto de uma antena

Sede

Central de 
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versão, agora em 250 MHz, permitiu à 
Usina São Martinho, produtora de açúcar 
e álcool, conectar 2 mil veículos agrícolas 
em suas unidades produtivas no interior 
paulista (ver Pesquisa FAPESP nº 287). 
“Já temos contratos com mais quatro 
clientes do agronegócio e um primeiro 
contrato fechado na área de logística 
ferroviária”, informa Barbieri.

Paulo Bernardocki, diretor de pro-
dutos e tecnologia da sueca Ericsson, 
observa que as operadoras de telecomu-
nicações, após focarem no mercado mas-
sivo de smartphones, vêm incrementan-
do seus esforços comerciais para aten-
der também o segmento de redes LTE 
privativas, oferecendo suas frequências 
obtidas em licitação. Um exemplo é o 
acordo da operadora de telefonia Vivo 
para implementar redes LTE em todas as 
unidades da mineradora Vale, começan-
do pela mina de Carajás, no Pará, permi-
tindo a operação remota de caminhões e 
perfuratrizes (ver Pesquisa FAPESP nº 
289) – a rede existente em Carajás foi 
implementada pela companhia finlande-
sa Nokia. “A vantagem das companhias 
de telecom é que elas possuem experti-
se na construção e operação de redes e 
uma ampla equipe para solucionar ra-
pidamente problemas de manutenção 
que porventura surjam”, diz o executivo.

Segundo Bernardocki, é justificado 
o interesse pelas redes privativas LTE 
em um país extenso com várias áreas 
sem cobertura adequada de telecomu-
nicações. No entanto, a migração para 
o padrão 5G é inevitável. “A velocidade 
de transmissão é 100 vezes maior e a 
latência, o tempo de resposta para uma 
demanda, é de 5 milésimos de segun-
do, um décimo do 4G”, compara o exe-
cutivo. Essas características vão abrir 
a possibilidade de novas arquiteturas 
tecnológicas. “Vamos ter drones com 
câmeras sobrevoando uma plantação, 
processando a imagem na nuvem, iden-
tificando pragas, utilizando inteligência 
artificial e aplicando a pulverização em 
um voo único, antes da volta à base”, pro-
jeta Bernardocki. n
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realizadas por um software embutido na 
estação rádio-base.”

Outra característica do LTE Network-
-in-a-Box, segundo o coordenador do 
CCR, é a facilidade com que pode ser 
realizada sua atualização tecnológica. 
“No futuro, os usuários do LTE Network-
-in-a-Box que quiserem migrar para o 
padrão 5G terão que fazer apenas uma 
atualização de software. Não haverá ne-
cessidade de fazer a troca do equipamen-
to”, afirma Rodrigues.

PIONEIRISMO DO CPQD
Equipamentos para redes LTE para aten-
dimento de áreas remotas também são 
inovação no mercado internacional e 
precisam ser desenvolvidos de acordo 
com a frequência disponibilizada em ca-
da país para esse segmento de mercado. 
Na maioria dos países da América Lati-
na é a frequência 450 MHz que atende 
áreas remotas. Essa frequência também 
foi a escolhida inicialmente pela Anatel 
e seria uma incumbência das operado-
ras de telecomunicações que venceram 

os leilões do 4G oferecer a solução, mas 
não prosperou – em parte por falta de 
interesse das empresas, que acabaram 
derrubando a exigência na Justiça. A 
alternativa foi utilizar a frequência 250 
MHz, regulamentada pela Anatel para 
redes privadas, por meio de licenças SLP.

O primeiro equipamento para redes 
LTE rurais no Brasil foi concebido para 
a frequência 450 MHz por pesquisado-
res do Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento em Telecomunicações (CPqD), 
de Campinas (SP), em 2012, e, poste-
riormente, transferido para seu parceiro 
comercial, a Trópico Telecomunicações 
(ver Pesquisa FAPESP nº 253).

Segundo Armando Barbieri, geren-
te de marketing de produto da Trópi-
co, uma segunda versão em 700 MHz, 
cujo alcance varia de 10 km a 15 km, foi 
desenvolvida para atender uma deman-
da do Exército brasileiro. Ela chegou a 
ser utilizada em uma rede exclusiva de 
defesa e segurança pública para fazer a 
vigilância dos eventos em Brasília re-
lacionados à Olimpíada. Uma terceira 

Projeto
Avaliação de desempenho do processamento por hard-

ware das funções de banda base de um sistema de co-

municação móvel celular de 4ª geração (no 17/08072-1); 

Modalidade Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 

(Pipe); Pesquisador responsável Elcio Garcia Botelho 

(Trópico); Investimento R$ 441.714,00.

2 LTE NETWORK-IN-A-BOX
Dotado de uma estação 

rádio-base e de um núcleo  

de rede integrada, o aparelho 

transmite o sinal para 

sensores e equipamentos 

distantes até 100 quilômetros

3 MÁQUINAS CONECTADAS
Tratores, drones e sensores 

espalhados pela fazenda 

recebem o sinal e transmitem 

de volta informações em 

direção à caixa LTE. Desta, são 

enviadas à sede da fazenda

Equipamentos 
conectados

Drones

Sensor

Galpões



80  |  JULHO DE 2020

ARQUITETURA E URBANISMO

D I G I T A L I Z A Ç Ã O  
D E  M O N U M E N T O S



PESQUISA FAPESP 293  |  81

E
m abril do ano passado, menos de uma se-
mana depois de a catedral Notre-Dame de 
Paris arder em chamas e perder parte de 
seu telhado e sua torre central pontiagu-
da, uma equipe de especialistas em con-
servação e restauração de monumentos 

históricos entrou no edifício quase milenar para 
avaliar a extensão dos estragos. Em apenas um 
dia, fez-se um mapeamento detalhado do que 
havia sido destruído e do que ainda restava de pé 
na igreja, um ícone da arquitetura gótica. Entre 
os equipamentos utilizados pelo grupo, escâneres 
tridimensionais (3D) a laser tornaram possível a 
coleta rápida e precisa de dados essenciais à re-
construção. As informações obtidas naquele dia 
foram comparadas com mapeamentos digitais 
anteriores da catedral, realizados ao longo dos 
últimos 10 anos, em especial o minucioso trabalho 
do historiador da arte belga Andrew Tallon (1969-
2018), professor da Vassar College, no estado de 
Nova York, nos Estados Unidos. 

Passados alguns dias do desastre da Notre-Da-
me, o sertão baiano viveu algo semelhante, quase 
sem alarde, quando pegou fogo a Igreja Matriz do 
Sagrado Coração de Jesus de Monte Santo, muni-
cípio de 50 mil habitantes a 360 quilômetros (km) 
de Salvador. A cidade é conhecida por ter abrigado 
as tropas federais durante a Guerra de Canudos 
(1896-1897), em campanha contra Antônio Con-
selheiro, líder religioso que se instalara na região 
anos antes. Por sorte, a igreja construída em 1927 
em Monte Santo passou por uma varredura similar 
à realizada no templo francês, antes do incêndio. 
Não se trata de algo trivial, já que o escaneamento 
tridimensional a laser (3DLS) é uma tecnologia 
cara, complexa e ainda pouco utilizada no Brasil 
para estudos do patrimônio histórico e cultural.

“Entrei em contato com o Iphan [Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] na 
Bahia, relatando que havíamos produzido na Uni-
camp [Universidade Estadual de Campinas] o es-
caneamento a laser da matriz, que poderia auxiliar 
no seu restauro. O órgão se interessou, mas com 
a pandemia o processo de recuperação da igreja 
foi interrompido”, conta o arquiteto Timóteo de 
Andrade Ferreira, que fez o trabalho como parte 
da pesquisa de seu mestrado no Programa de Pós-
-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade 
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Apesar de cara, tecnologia de escaneamento  

a laser pode ser opção valiosa para a preservação  

do patrimônio histórico e cultural

Frances Jones

Nuvem de pontos  
da fachada do  
Museu do Ipiranga,  
em São Paulo, obtida  
pela técnica 3DLSU
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Urbanismo da Unicamp, sob a orientação da ar-
quiteta Regina Andrade Tirello.

A igreja não é um monumento histórico da 
Guerra de Canudos, por ter sido construída dé-
cadas depois. Mas interessa a Ferreira por ele ter 
nascido em uma comunidade quilombola no en-
torno de Monte Santo. O objeto do escaneamento 
não foi apenas a igreja, mas o conjunto arquitetô-
nico, urbanístico e natural do sítio tombado pelo 
Iphan em 1983 no município, incluindo edifícios e 
os arruamentos nas proximidades da matriz, que 
não foram integrados ao tombamento na época. 
Para isso, o pesquisador contou com um equipa-
mento cedido pela empresa paulista Kemp Pro-
jetos e Gerenciamento. A companhia, onde Fer-
reira trabalha há 10 anos, desenvolve projetos de 
engenharia e arquitetura usando alta tecnologia.

“Com esse equipamento, foi possível fazer a 
digitalização de áreas extensas em seis dias. Com 
métodos tradicionais, demoraria meses”, calcula 
Ferreira. Já o processamento de toda a informação 
reunida levou um mês. Para realizar o trabalho, 
o pesquisador fez 96 varreduras a laser. Ou seja, 
o tripé com o escâner foi posicionado em quase 
uma centena de pontos diferentes para a obten-
ção das imagens a partir do feixe de laser, que faz 
uma varredura de 360 graus ao redor de seu eixo 
(ver infográfico na página 82). 

TRABALHO PIONEIRO
O objetivo de Ferreira era ampliar o inventário 
arquitetônico e urbanístico do sítio histórico lo-
cal e avaliar a evolução e eventual degradação 
do conjunto tombado. Como ponto de partida, 
ele utilizou os levantamentos feitos em décadas 
passadas pelo Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural da Bahia (Ipac-BA) e pelo Iphan. Recor-
reu também a imagens da década de 1940 capta-
das pelo fotógrafo francês naturalizado brasileiro 
Pierre Verger (1902-1996).

“Essa base documental foi imprescindível para 
nortear o reconhecimento das características de 
crescimento da cidade e a análise das condições 
atuais de integridade da arquitetura que compõe 
o sítio histórico. Consideramos o escaneamento 
3D a laser, associado às metodologias tradicionais, 
uma importante ferramenta auxiliar no estudo do 
patrimônio construído”, ressalta Tirello. “Creio 
que esse seja um trabalho pioneiro na escala de 



COMO A TECNOLOGIA 3DLS FUNCIONA
Depois da captação dos pontos no espaço por meio da varredura a laser, a nuvem de 
pontos é processada por um software, gerando um modelo tridimensional do objeto-alvo 

2 O aparelho gira e emite pulsos  

de laser que atingem a superfície  

do objeto em diversos pontos.  

A luz laser é refletida de volta  

ao equipamento

1 Apoiado em um tripé,  

o escâner a laser faz uma 

varredura do monumento,  

da escultura ou do edifício 

situado em seu campo de visão

FONTES HTTPS://WWW.SANTIAGOECINTRA.COM.BR/BLOG/GEO-TECNOLOGIAS/COMO-FUNCIONA-O-ESCANEAMENTO-A-LASER-3D; ARTIGO "PRÁTICAS DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO EM 3D LASER 
SCANNING EM MONTE SANTO-BA, A CIDADE QUE ABRIGA O 'ALTAR DO SERTÃO'"; ARTIGO "APLICAÇÕES DAS TECNOLOGIAS LASER SCAN E AEROFOTOGRAMETRIA POR DRONE PARA MUSEUS"

3 De acordo com a direção e o tempo 

que o pulso leva para voltar, o aparelho 

obtém coordenadas polares (ângulo 

tridimensional e distância a partir do 

ponto de medição) de cada um desses 

pontos. O conjunto dessas coordenadas 

forma uma nuvem de pontos
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estudo ao qual se propôs, que inclui grandes áreas 
urbanas, e pelo processamento ter sido feito todo 
no Brasil, no âmbito de uma pesquisa acadêmica.”

Em sua pesquisa de campo, Ferreira integrou 
o 3DLS com a fotogrametria digital – a medição 
das distâncias e das dimensões reais dos objetos 
por meio da fotografia –, uma tecnologia mais 
acessível, comumente usada por engenheiros e ar-
quitetos. A vantagem da digitalização a laser ter-
restre, sobre um tripé, em relação a essa técnica e 
a outra chamada DSM (Dense Stereo Matching) 
é que ele produz automaticamente a chamada 
nuvem de pontos, a representação mais básica 
de um objeto tridimensional a partir de coorde-
nadas cartesianas (x, y, z), explica o engenheiro 
civil Arivaldo Leão de Amorim, pesquisador do 
Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, 
Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD) da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA). Há duas décadas, o LCAD 
documenta o patrimônio arquitetônico baiano 
empregando tecnologias digitais.

A principal limitação para a massificação da 
tecnologia 3DLS, segundo Amorim, é o custo, mais 
elevado do que o de tecnologias normalmente usa-
das para a mesma finalidade. “Um escâner a laser 
para uso em arquitetura custa a partir de US$ 40 
mil no exterior. Já uma boa câmera fotográfica pro-

1

fissional pode ser comprada no país por R$ 10 mil 
e um drone, onde ela pode ser acoplada para fazer 
imagens aéreas, também sai nessa faixa”, afirma 
Amorim. Além disso, os aparelhos de digitalização 
3D a laser ainda são pesados para serem transpor-
tados por drones. O uso do laser, contudo, é uma 
tecnologia mais completa por permitir a realiza-
ção das medições à noite e a grandes distâncias. 
É possível posicionar o aparelho a até 800 m do 
objeto a ser escaneado, segundo o pesquisador. 

Amorim destaca que, após o processamento 
com o uso de softwares específicos, a nuvem de 
pontos capturada pelo equipamento 3DLS pode 

Registro da Igreja 
Matriz do Sagrado 
Coração de Jesus,  
em Monte Santo (BA)
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6 Muitas vezes, fotos  

e outras informações, como 

posicionamento GPS,  

são acrescentados aos dados, 

resultando, por fim, em  

um modelo tridimensional  

do monumento

5 Depois da obtenção dos 

dados, as informações são 

processadas em laboratório com 

a ajuda de um ou mais softwares. 

As diferentes nuvens são 

sobrepostas e unificadas em um 

modelo geométrico digital único

4 Para obter os dados 

completos de um 

monumento, o escâner  

a laser precisa ser 

reposicionado em vários 

locais diferentes, gerando 

outras nuvens de pontos 

ser usada para a construção de modelos geométri-
cos ou físicos de edificações, monumentos e objetos. 
Alternativas à documentação tradicional de prédios 
históricos, tais modelos são úteis para divulgar o pa-
trimônio artístico ou arquitetônico e conscientizar a 
população e gestores sobre sua relevância. Também 
servem como fonte de informações turísticas e para 
preservar a memória de construções que eventual-
mente venham a ser demolidas, assim como para 

a reconstrução das que 
forem danificadas.

No Brasil, o uso mais 
comum da tecnologia 
3DLS se dá pela indús-
tria do petróleo, cons-
trução civil e áreas afins, 
mas vem ganhando es-
paço sua aplicação no 
estudo e na preservação 
do patrimônio histórico 
e cultural. Em 2015 e 
2016, foram escaneadas 
com uso da técnica par-
tes das fachadas do pré-
dio da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo 
da Universidade de São 
Paulo (FAU-USP), den-

Detalhe do 
escaneamento da 
catedral Notre-Dame 
de Paris, parcialmente 
destruída por um 
incêndio em 2019

tro de um projeto financiado pela Fundação Getty 
para a preservação de edifícios modernistas. O tra-
balho foi feito a partir de uma colaboração entre 
a universidade paulista e um centro da Univer-
sidade de Ferrara, na Itália, chamado DIAPReM, 
especializado no diagnóstico para a restauração 
de monumentos com métodos avançados. “O es-
caneamento oferece uma leitura muito mais pre-
cisa de um objeto construído do que o levanta-
mento feito por métodos tradicionais”, destaca 
a arquiteta Beatriz Mugayar Kühl, da FAU-USP.

Ela explica que, em uma medição convencional, 
normalmente utilizam-se os ângulos e elementos 
intermediários de uma sala e mede-se a distância 
entre um ponto e outro a um intervalo de metros. 
No escaneamento a laser, essa distância de um 
ponto a outro cai para milímetros, o que torna 
possível captar todos os detalhes da superfície que 
está sendo medida, como pequenas ondulações 
em uma parede. “No levantamento de uma sala 
retangular, em geral você presume que entre os 
ângulos do ambiente exista uma linha reta. Mas, 
com a tecnologia laser, essa reta ganha um deta-
lhe muito maior do que no método tradicional, 
por deixar de ser uma única linha e passar a ser 
composta por numerosos segmentos.” 

De acordo com Kühl, as informações, quando 
analisadas criticamente em conjunto com outros 

2
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dados, podem ser úteis para a preservação do 
patrimônio, porque permitem fazer diagnósticos 
de problemas invisíveis a olho nu, como verifi-
car zonas de umidade e presença de microrga-
nismos. “No entanto, ele não é como um raio X 
da estrutura. Trata-se de um dado da superfície 
que, quando é distinto do ponto vizinho, que está 
saudável, indica que algo está acontecendo ali.”

O centro italiano DIAPReM também executou 
o escaneamento a laser em três dimensões de todo 
o edifício do Museu Paulista da USP, conhecido 
como Museu do Ipiranga, na zona sul de São Pau-
lo. O trabalho de campo, ou seja, a digitalização 
3DLS, ocorreu em agosto de 2017 e a entrega final 
para a USP da nuvem de pontos tratada se deu no 
ano seguinte. Além de obter uma geometria pre-
cisa da construção e a morfologia da degradação 
das superfícies, o projeto serviu para a formação 
de alunos, informa Kühl. “A ferramenta foi muito 
importante, mas não resolve tudo sozinha. Se o 
escaneamento for malfeito, leva a graves erros 
de interpretação.”

Os conceitos e as várias possibilidades de apli-
cação da tecnologia 3DLS para museus foram 
detalhados em um artigo escrito por dois pes-
quisadores da USP na revista Anais do Museu 
Paulista. “O 3DLS pode ser muito útil, por exem-
plo, quando se quer documentar ou reprodu-
zir uma peça que não pode ser tocada”, afirma 
o engenheiro civil Jorge Pimentel Cintra, pro-
fessor do Museu Paulista e coautor do artigo. 
Outros usos possíveis são a produção de répli-
cas de objetos valiosos, frágeis ou pesados, com 
a finalidade de empréstimo a outros museus e 
a elaboração de modelos, maquetes e exposi-
ções virtuais. Pode, ainda, proporcionar acessi-
bilidade a visitantes portadores de deficiências 
visuais, que têm a chance de tocar nas réplicas 
de obras de arte.

A digitalização tridimensional é uma das linhas 
de pesquisa do Laboratório de Design e Seleção 
de Materiais (LDSM) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). Após apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio Grande do Sul (Fapergs) ao longo de três 
anos, o grupo segue com um projeto de digitali-
zação de elementos do patrimônio cultural, como 
monumentos de rua, peças e acervos de museu. 
“Trabalhamos com o escaneamento a laser, mas 
também com outros processos”, diz o engenheiro 
mecânico Fábio Pinto da Silva, do Departamento 
de Design e Expressão Gráfica da UFRGS e líder 
do grupo LDSM. Como a equipe trabalha na área 
desde 2002, Silva acompanha de perto os avanços 
tecnológicos dos equipamentos.

Em 2011, foram necessárias 12 horas para esca-
near uma única estátua, o Monumento ao laçador, 
símbolo oficial da cidade de Porto Alegre, com 4,4 
m de altura e fixada sobre um pedestal de 2,2 m. 
As autoridades municipais apoiaram o trabalho, 
para o qual foi preciso usar um caminhão-cesto 
com braço telescópico de 25 m para posicionar 
o escâner 3D a aproximadamente 1 m da estátua, 
em diferentes ângulos. “Hoje os equipamentos 
são muito mais modernos e precisos”, comenta 
Silva. O símbolo da cidade é um dos destaques 
da página do LDSM na internet (www.ufrgs.br/
ldsm/3d/monumentos-poa/lacador). Graças à 
tecnologia 3DLS, parte da memória gaúcha vem 
sendo preservada. n

Processo de digitalização  
tridimensional a laser  
do Monumento ao laçador,  
símbolo oficial da cidade  
de Porto Alegre

Projeto
Técnicas de documentação, levantamento e diagnóstico do patrimônio 
edificado: O caso do Museu Paulista (nº 19/10406-0); Modalidade 
Bolsa no país – Regular – Doutorado; Pesquisadora responsável 
Beatriz Mugayar Kühl (USP); Beneficiária Renata Cima Campiotto; 
Investimento R$ 127.653,24.

Artigos científicos
FERREIRA, T. A. et al. Práticas de documentação e registro em 3D 
laser scanning em Monte Santo-BA, a cidade que abriga o “Altar 
do Sertão”. Anais do 3º Simpósio Científico do Icomos Brasil. Belo 
Horizonte. 5 jun. 2019.
CINTRA, J. P. et al. Aplicações das tecnologias laser scan e aero-
fotogrametria por drone para museus. Anais do Museu Paulista. 
v. 27. 2019.
KÜHL, B. M. et al. Nuvem de pontos do Museu Paulista da USP: Work-
shop entre o Diaprem (Universidade de Ferrara) e a FAU-USP. Rev. 
CPC. n. 27, p. 310-23. jan-jul 2019.
FLORES, A. B. H. et al. Digitalização tridimensional na preservação 
de monumentos públicos. Tecnologia do ambiente construído e 
interdisciplinaridade. p. 123-41. 2012.
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A escravidão predominantemente rural ao lon-
go dos quase quatro séculos vai constituir, no 
Brasil, os maiores espaços urbanos africanos do 
Atlântico. Em nenhum lugar – mesmo no litoral 
ou interior do continente africano – vamos en-
contrar tamanha concentração africana escrava 
em áreas urbanas, especialmente Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife no século XIX.

A maior parte dos cativos urbanos vivia no sis-
tema do ganho, terminologia a designar escravos 
ao ganho. Saíam para as suas diversas ocupações 
e a cada semana ou mês reapareciam diante de 
senhores para entregar quantias fixadas: o cha-
mado jornal. O escravo se comprometia a entre-
gar quantias regulares e o senhor a permitir que 
ele circulasse livremente pela cidade, morasse 
onde bem entendesse e guardasse para si o di-
nheiro que excedesse o valor do jornal. Escravos 
ao ganho precisavam ficar dias inteiros nas ruas. 

Nas cidades negras do Brasil atlântico, africa-
nos vão controlar o mercado de trabalho. Reis 
mostra como Salvador explode em termos de-
mográficos na primeira década do século XIX, 
montando uma estrutura única. Porém o autor 
não transforma africanos numa “multidão” em 
termos analíticos. Adentrando savanas – no caso 
África Ocidental –, localiza milhares e milhares 
de africanos e suas culturas. Gente originária de 
diversas microssociedades, marcadas por con-
flitos, guerras, deslocamentos políticos e intera-

Nas últimas décadas aconteceram trans-
formações historiográficas com desloca-
mentos teóricos e ofertas metodológicas. 

A partir dos anos 1980 a escravidão e a pós-eman-
cipação ganharam destaque. Já existiam estudos 
importantes, contribuições de brasilianistas, pes-
quisadores estrangeiros, mas, sobretudo a partir 
daquele período, ocorre uma inflexão. Para além 
de uma escravidão generalizante que prevalecia 
em manuais antigos ou de um escravismo em 
embates teóricos necessários vão surgir novas 
abordagens esmiuçando pedaços de uma gran-
de e complexa sociedade escravista no Brasil. 
Por diferentes caminhos – perfis geracionais e 
temáticas –, os livros recentes de João José Reis, 
Mariana Armond Dias Paes e Petrônio Domin-
gues expressam faces de algumas dessas trilhas 
intelectuais, de uma história social passando aos 
seus desdobramentos de história pública. 

Em termos cronológicos temáticos começamos 
com o livro Ganhadores: A greve negra de 1857 na 
Bahia, de João Reis. Um dos mais importantes 
historiadores brasileiros é considerado referên-
cia da viragem historiográfica sobre escravidão 
africana atlântica. Por meio de pesquisas primo-
rosas, narrativas empolgantes e incorporações 
teóricas bem conduzidas, Reis vem oferecendo 
nos últimos 30 anos inúmeros estudos originais 
sobre a escravidão, biografias e africanos em ce-
nários urbanos alicerçados por identidades, re-
ligiosidades e cultura étnica. 

O impacto da escravidão urbana no Brasil foi 
considerável, estabelecendo diferenças para outras 
sociedades escravistas e com escravos nas Amé-
ricas. Nunca se tratou somente de associar escra-
vidão a cidades. Por aqui havia núcleos urbanos 
desde o século XVII, além do período setecentista 
em Minas Gerais. Mas não representavam ainda 
verdadeiras cidades negras escravistas. Estas sur-
giriam com muita força na era oitocentista, como 
espaços profundamente demarcados pelo trabalho 
compulsório nos setores de serviços: carregadores, 
quitandeiras, vendedores diversos, carpinteiros etc.

VISITANDO 
LIBERDADES
Flávio Gomes 

RESENHA

Ganhadores:  
A greve negra  
de 1857 na Bahia
João José Reis
Companhia  
das Letras
456 páginas
R$ 79,00

Protagonismo 
negro em São Paulo
Petrônio Domingues
Edições Sesc
172 páginas
R$ 25,00

Escravidão e 
direito: O 
estatuto jurídico 
dos escravos no 
Brasil oitocentista 
(1860-1888)
Mariana Armond 
Dias Paes
Alameda/FAPESP 
338 páginas
R$ 64,00
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ções geográficas. É com essa bagagem que Reis 
atravessa os mares do Sul para desembarcar na 
Bahia, analisando Salvador. Ali cerca de 70% da 
população escrava era africana, num perfil de 
embarcados em portos da Costa da Mina. 

Formas de controle, identidades étnicas e ex-
plosão de insurreições foram assuntos de obras 
clássicas do autor. Investigando as modulações 
étnicas do mercado de trabalho urbano baiano, 
neste livro Reis vai se aprofundar tendo como fio 
condutor uma greve de africanos, cativos ou livres, 
em 1857. Centenas deles ao ganho paralisaram por 
semanas o porto e os setores de abastecimento 
e transporte. Não lutavam por salários ou o fim 
de castigos, mas contra a imposição de leis que 
visavam controlar espaços, símbolos, signos e 
condições de trabalho: chapas de identificação 
individual que passaram a ser exigidas pela Câ-
mara Municipal de Salvador. 

Mais do que adornos, a burocracia fiscal sig-
nificava mudanças de regras e costumes que in-
terferiam nas relações de trabalho e oferta dos 
serviços. Reis chamou o movimento de “greve 
negra”, mostrando as disputas entre o poder pú-
blico, senhores, comerciantes e trabalhadores em 
torno da cultura política e organização étnica. 

As contribuições teóricas e metodológicas de 
Reis – data de 1993 a publicação dos primeiros 
ensaios sobre essa greve – têm sido fundamentais 
para a renovação da história do trabalho e do mo-
vimento operário. Abordagens clássicas muitas 
vezes só consideraram o fim da escravidão, a imi-
gração, o anarquismo, os italianos, os espanhóis e 
o sindicalismo do alvorecer do século XX como 
temporalidades exclusivas do mundo do traba-
lho. Desconsideravam-se formas organizacionais 
anteriores, incluindo protestos de africanos e da 
população negra em geral durante a escravidão. 

As investigações de Reis adentraram os cantos 
de trabalho, escutaram as canções, contabiliza-
ram lógicas comerciais, reagiram à fiscalização 
urbana, conferiram as matrículas, reclamaram 
de impostos, localizaram os interesses públicos, 
surpreenderam os lucros senhoriais e encontra-
ram as expectativas desses trabalhadores negros.

Entremos em Escravidão e direito: O estatuto 
jurídico dos escravos no Brasil oitocentista (1860-
1888), de Mariana Armond Dias Paes. Fruto de tese 
de doutorado, oferece competente investigação a 
respeito das entranhas jurídicas da sociedade es-
cravista oitocentista. Há muito que os historiado-
res têm transformado processos crimes e ações de 
liberdade em postos de observação metodológica 
para melhor encontrar e ouvir escravizados em 
seus testemunhos, sob trechos opacos e transcri-
ções difíceis. Mas a arena jurídica no mundo es-
cravista era trincheira para várias batalhas. Assim 
Paes nos leva aos ambientes das formulações e dos 
conceitos, apresentando um excelente estudo so-
bre os estatutos jurídicos dos escravos. Para além 
dos tribunais, manuais, jargões e códigos, a autora 
destrincha os sentidos e significados que informa-
vam aquela sociedade a respeito de direitos, leis, 
deveres, litígios, penas e punições. 

Peças processuais foram cuidadosamente aus-
cultadas para revelar dramas, conflitos, traumas e 
interpretações sociais traduzidas nas leis. Diferen-
tes ordenamentos jurídicos, principalmente a partir 
da década de 1860, reconheciam os escravizados 
como pessoas, detentoras de direitos e mesmo voz 
e consciência. Não necessariamente alteravam as 
relações de poder, posto que subordinadas pelas 
ações senhoriais e intervenções de curadores. Pa-
ternalismo, violência, obrigações, direitos, poder e 
limitações civis e jurídicas funcionavam alternando 
tensões, interesses, conflitos e acordos. 

Grupo de escravos  
ao ganho, na Bahia:  
além de ficar dias inteiros 
nas ruas, assumiam o 
compromisso de entregar 
quantias regulares  
aos respectivos senhores
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Flávio Gomes é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e pesquisador do CNPq.

A propriedade sobre bens imóveis e pessoas era 
tema central para juristas. Retóricas de direitos 
e proteção civil dialogavam – nunca enquanto 
incongruências – com as restrições das práticas 
jurídicas. Não era só a lei ou o entendimento so-
bre elas, mas suas operações cotidianas, das pe-
tições aos tribunais.

Paes escolheu mergulhar nos contextos de ebu-
lição, nos quais a escravidão, suas justificativas, 
defensores da permanência ou propagandistas 
da sua extinção gradual se colocavam em arenas 
jurídicas e suas respectivas armas. Ela vai abordar 
adequações de práticas, do pensamento liberal e 
dos sistemas de domínio, poder e propriedade: 
pessoas, corpos, mentes, bens e valores atribuídos. 

As contribuições de Paes vão além. História, es-
cravidão e direito vão ser articulados, mapeando 
o período entre 1860 e 1888. A crise e a extinção 
da escravidão foram igualmente enquadradas em 
exercícios teóricos de juristas e seus manuais, ma-
nipulando conceitos e alargando entendimentos 
sob a pressão dos escravos e da sociedade envol-
vente. Ideologias senhoriais, percepções escravas, 
doutrinas e práticas jurídicas inventavam liber-
dades ao redefinir escravidões. Enquanto perso-
nalidade jurídica, o estatuto do escravo ganhava 
novos contornos em decisões judiciais. Havia ao 
mesmo tempo violências e direitos de proprieda-
de entre arcabouços jurídicos que combinavam 
trabalho compulsório e pessoas.

Liberalismo e escravidão vão estruturar a so-
ciedade, ganhando mais força e justificativas nas 
últimas décadas oitocentistas, paradoxalmente 
quando os debates pela emancipação se aprofun-
daram. A questão não seria mais liberdade para 
quem, mas liberdade para quê?

O que acontece depois da Abolição? Quando 
começa e termina a pós-emancipação? Eis alguns 
desafios para os historiadores de um campo em 
construção. Não se tratou somente de esticar cro-
nologias para as manhãs subsequentes ao 13 de 
maio. Quais os termos para entender uma socieda-
de quando não mais havia juridicamente escraviza-
dos, mas sobravam negros, racismo e segregação? 

Petrônio Domingues oferece muitas pistas em 
Protagonismo negro em São Paulo. Ele é um dos 
mais produtivos historiadores de uma nova gera-
ção que vem se debruçado sobre a pós-abolição. 
Nos últimos anos surgiram importantes estudos 
com a urbanização, o movimento operário, o Es-
tado, a industrialização, o Carnaval, a cidadania, 
a nação, os esportes e a democracia sendo revisa-
dos por chaves analíticas da questão racial e da 
pós-abolição. Negros não estavam só nas filas das 
fábricas nas periferias urbanas ou amarrados num 
mundo rural que se modernizava sem mudanças. 
Havia expectativas, personagens, movimentos e 
ações sob um “protagonismo negro” emergente, 
embora silenciado em narrativas de disputas. 

Domingues e vários outros historiadores vêm 
oferecendo abordagens consolidadas com de-
monstração empírica e interpretações originais. 
Não se trata tão somente de escurecer univer-
sos de análise, incluindo seus autores. A força 
de muitos novos estudos está justamente na in-
corporação e adensamento historiográficos e não 
simplesmente na produção de uma narrativa su-
balterna paralela.

E Domingues vai descortinar paisagens afro-
-paulistas na capital e no interior. Encontramos 
impressões negras comunicando associações e 
leitores. Há uma profusão de periódicos promo-
vendo a autovalorização dos afrodescendentes, 
visões de mundo, formas políticas e culturais. 
Sempre associados a uma determinada “elite ne-
gra” (intelectuais e profissionais liberais negros 
de classe média), havia uma diversidade de for-
matos, tendências e objetivos de atuação dos jor-
nais e associações.

Muitas das vezes seguindo o formato dos pe-
riódicos operários ou daqueles produzidos por 
imigrantes estrangeiros vão se constituir espa-
ços políticos impressos pela e para a “classe dos 
homens de cor”. É ela a protagonista, como mos-
tra o autor. Quase sempre alijada das narrativas 
sobre a “nação”, ela vai construir retratos e com 
eles representações próprias em torno das ideias 
de raça: o “nós” e os “outros”. 

No livro, Domingues alinha investigações que 
já têm aparecido em vários de seus estudos. Des-
taca-se o vasto material dos jornais, publicando 
caricaturas, crônicas e poesias entre editoriais que 
apelavam para a conscientização. Educação, costu-
mes e hábitos são nortes para indivíduos “letrados”. 
Periódicos seriam também núcleos de formação 
racial. Tudo estimulado por meio dos editoriais. 
Ações comunitárias e públicas de construção de 
monumentos, homenagens a abolicionistas, pro-
moção de festas beneficentes são noticiadas. 

Os três livros refazem caminhos para pensar his-
tória, memória e cidadania. A partir de programas 
de pós-graduação das universidades públicas com 
apoio de agências federais e estaduais de fomento 
têm sido produzidas dissertações, teses e pesquisas, 
articulando novos campos de investigação histó-
rica. Sons do tempo presente não foram silêncios 
com os historiadores enclausurados em bibliotecas 
e arquivos. Debates públicos e movimentos sociais 
apresentam pautas e demandas. Movimentos so-
ciais negros, políticas públicas de ações afirmativas 
e uma legislação que torna obrigatório o ensino de 
história da África e dos afrodescendentes rever-
beram ambiências acadêmicas. Arquivos, acervos 
e experiências têm sido descortinados, fazendo 
sobressair títulos e lançamentos editoriais.
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F
oi durante um passeio em 1969 
pelo bairro de Montmartre, em 
Paris, que o compositor ama-
zonense Cláudio Santoro (1919-

1989) decidiu batizar de Interações 
assintóticas uma de suas peças mais 
conhecidas para orquestra. A inspira-
ção veio do amigo que o acompanha-
va, o físico Roberto Salmeron, então 
professor da École Polytechnique, na 
França. A composição estava pronta, 
mas ainda precisava de um nome. Ten-
tando descrever com o que se parecia a 
nova música, Santoro contou que o som 
subia, depois caía para quase nulo, para 
então retomar a escalada aos poucos, 
como uma montanha-russa. “Isso em 
matemática se chama curva assintótica”, 
teria comentado Salmeron. O episódio 
foi relatado no documentário Santoro 
– O homem e sua música (2015) pela 
psicanalista Sonia Salmeron, mulher 
do físico brasileiro, que morreu no dia 
17 de junho, um dia após completar 98 
anos, em decorrência de complicações 
causadas por uma cirurgia na vesícula. 
Além de Sonia, deixou três filhos e netos.

Filho de operários de origem espanho-
la, Roberto Salmeron foi um dos cientis-
tas que ajudaram, na década de 1950, a 
abrir caminho para a física de partícu-

las elementares no Brasil – campo que 
busca explicar a composição da matéria 
e como as partículas interagem entre si. 
A amizade com Cláudio Santoro guarda 
traços do espírito agregador que marcou 
a trajetória profissional de Salmeron. 
Segundo amigos, era comum ver o físico 
participar de conversas com especialistas 
de outras áreas, como filosofia, refletindo 
sobre as semelhanças entre os processos 
criativos na ciência e na arte. 

Salmeron formou-se engenheiro me-
cânico-eletricista na Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (USP), 
nos fins da década de 1940. Em seguida, 
migrou para a física, influenciado pelo 
físico ítalo-ucraniano Gleb Wataghin. 
“Quando eu era aluno da Politécnica, 
de vez em quando ia assistir aos cursos 
do professor Wataghin na Faculdade de 
Filosofia. Um dia fui conversar com ele 
e então passei a trabalhar com raios cós-
micos”, disse Salmeron em entrevista a 
Pesquisa FAPESP em 2004 (edição nº 
100). Depois que Wataghin voltou para a 
Itália, em 1949, Salmeron foi trabalhar no 
então recém-fundado Centro Brasileiro 
de Pesquisas Físicas (CBPF), em 1950, 
a convite de César Lattes (1924-2005).

O físico Carlos Henrique de Brito Cruz, 
da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e diretor científico da FAPESP 
entre 2005 e 2020, diz que o interesse de 
Salmeron por trabalhar com física ex-
perimental foi despertado pelo contato 
com Wataghin. “Quando ele começou a 
carreira na pesquisa, a tradição brasileira 
era toda na física teórica. Isso porque o 
país não tinha infraestrutura adequada 
para a realização de experimentos”, con-
ta Brito Cruz. “Salmeron foi fisgado pela 
física experimental de partículas ainda 
jovem, o que pode ter sido determinante 
para deixar o Brasil e ir para a Inglaterra.”

Em 1953, Salmeron conseguiu uma 
bolsa da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) para fazer o doutorado na Uni-
versidade de Manchester, no Reino Uni-
do. Escolheu essa instituição por saber 
que lá ficava um importante laboratório 
de raios cósmicos, à época dirigido pelo 
britânico Patrick Blackett (1897-1974), 
que havia recebido o prêmio Nobel de Fí-
sica em 1948 por descobertas no campo 
da física nuclear e radiações cósmicas. 

Depois do doutorado, Blackett indicou 
Salmeron para trabalhar na Organização 
Europeia para Pesquisa Nuclear (Cern), 
em Genebra, na Suíça, fundada em 1954 
e considerada um dos mais importantes 
laboratórios científicos do mundo. O bra-

O físico Roberto Salmeron  

era professor da École 

Polytechnique e foi  

um dos fundadores da UnB

Agregador de 
conhecimento 
e pessoas 

Bruno de Pierro

Salmeron durante visita a São Paulo: físico colaborava com instituições do país

OBITUÁRIO
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O pesquisador checa máquina no Cern, em 1963, onde realizou experimentos com neutrinos
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Foram oito anos nessa primeira fase 
no Cern, até o físico brasileiro ser convi-
dado para participar do projeto de cria-
ção da Universidade de Brasília (UnB) 
juntamente com intelectuais como o 
educador Anísio Teixeira (1900-1971), 
o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997), 
entre outros. Salmeron aceitou o desa-
fiou e começou a trabalhar em janeiro 
de 1964, em Brasília, para onde levou 
Paty. Aos 27 anos, o francês tornou-se 
professor-assistente de física na UnB. 

N
a nova universidade, Salmeron 
foi encarregado de organizar e 
dirigir o Instituto de Ciências, 
mas sua permanência no cargo 

foi interrompida no final de 1965 devido 
à intervenção do governo militar na re-
cém-criada universidade. A perseguição 
a professores e estudantes pela ditadura 
(1964-1985) o levou a pedir demissão e 
voltar para o Cern, experiência relatada 
no livro A universidade interrompida 
(Editora UnB). Um ano e meio depois, 
em 1967, recebeu convite para ingressar 
como professor da Escola Politécnica 
de Paris, a École Polytechnique, onde 
trabalhou por 25 anos. 

O curto período em que esteve na UnB 
foi suficiente para semear entre alguns 
estudantes, como Santoro, o interesse 
pela física. Salmeron também incentivou 
os alunos a estudar na Europa depois da 
graduação. “Mesmo longe do Brasil, ele 
mantinha contato estreito com a ciência 
do país e foi peça-chave na formação de 

toda uma geração de físicos de partículas 
ao abrir caminho para que tivéssemos 
acesso a instituições europeias que atuam 
na fronteira do conhecimento, como o 
Cern, e também nos Estados Unidos, co-
mo o Fermi National Accelerator Labo-
ratory [Fermilab]”, diz o pesquisador.

Salmeron atuou como coorientador de 
vários desses estudantes que foram para a 
França. Foi o caso tanto de Santoro como 
de João dos Anjos, atual diretor do Obser-
vatório Nacional, no Rio de Janeiro. De-
pois de concluir a graduação na Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
João dos Anjos foi aconselhado por José 
Leite Lopes (1918-2006), então diretor 
do Instituto de Física da UFRJ, a fazer o 
mestrado com Salmeron na França. 

“Eu estava interessado em trabalhar 
com física de partículas elementares e 
ele era uma referência no assunto”, conta 
Dos Anjos. “Consegui uma bolsa do go-
verno francês e me matriculei na Univer-
sidade Paris 11. Na prática, fui orientado 
pelo professor Salmeron, que sempre 
manteve as portas abertas de sua casa 
para mim e outros estudantes brasileiros 
que estavam na França.”

Mesmo fora do país por décadas, o 
Brasil nunca saiu do radar de Salmeron, 
ressalta Brito Cruz. “Quando vinha a São 
Paulo ele me avisava e marcávamos um 
almoço. Em um desses encontros, Sal-
meron me falou da importância e dos 
desafios da física de partículas para o 
século XXI. Isso nos auxiliou a identi-
ficar o tema sobre neutrinos para tra-
balharmos com o laboratório Fermilab, 
dos Estados Unidos.”

Salmeron teve também papel impor-
tante como consultor na criação do La-
boratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS), em Campinas, nos anos 1980 e 
1990. É lá onde hoje está em operação 
o Sirius, a nova fonte de luz síncrotron 
brasileira (ver Pesquisa FAPESP nº 287).

O físico e historiador da ciência Olival 
Freire Junior, da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), conheceu Salmeron 
em 1976, ainda na graduação, durante um 
seminário realizado na USP. “Fui con-
tagiado pela capacidade didática dele.” 
Vinte anos depois, em Paris, Freire Junior 
encontrou com Salmeron por acaso, em 
uma loja de departamentos. “Sou muito 
tímido, mas tive coragem de abordá-lo e 
iniciar uma conversa. Acabamos virando 
amigos e sempre o visitava quando ia à 
França a trabalho”, conta Freire Junior. n

sileiro foi um dos 10 primeiros físicos ex-
perimentais contratados pela instituição. 

“Naquele período, a Europa tinha uma 
carência grande de físicos, porque mui-
tos haviam deixado o continente e migra-
do para países como os Estados Unidos 
em razão da Segunda Guerra Mundial”, 
conta o físico Alberto Santoro, professor 
emérito da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (Uerj). Assim como o irmão 
Cláudio, Alberto Santoro tornou-se ami-
go de Salmeron. “Recordo em detalhes 
das aulas informais que Salmeron dava 
em sua casa, em Paris, anos mais tar-
de, para alunos brasileiros que haviam 
migrado para a capital francesa a fim 
de cursar a pós-graduação”, relembra 
Santoro, que concluiu o doutorado na 
Universidade Paris 7.

Em Genebra, o brasileiro envolveu-
-se em experimentos impactantes com 
aceleradores de partículas. “O trabalho 
com neutrinos foi a experiência mais 
importante da qual participei lá”, disse 
em um vídeo produzido por Pesquisa 
FAPESP. Salmeron colocou em prática 
experimentos que contribuíram para a 
descoberta de uma nova variedade da 
partícula elementar neutrino. “Conheci 
Salmeron no Cern. Ele e eu fazíamos es-
ses experimentos com neutrinos”, conta o 
físico e filósofo francês Michel Paty. “Ele 
era um cientista engajado, preocupado 
com questões políticas e sociais. Também 
amava literatura e artes plásticas. Em 
Genebra, chegou a fazer aulas de pintu-
ra e produziu belos quadros da cidade.” 
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Trajetória de Carlos Lessa,  

professor da UFRJ e ex-presidente  

do BNDES, mesclou rigor acadêmico 

com participação política

O 
economista carioca Carlos 
Lessa, professor emérito da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e ex-presi-

dente do Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), 
morreu no dia 5 de junho, aos 83 anos, 
em decorrência de complicações cau-
sadas pela Covid-19. A partir do início 
dos anos 1960, ao lado de economistas 
do Rio de Janeiro como Antonio Barros 
de Castro (1938-2011) e Maria da Con-
ceição Tavares, Carlos Lessa ajudou 
a disseminar e a reinterpretar para a 
realidade brasileira as concepções de 
desenvolvimento formuladas nos anos 
1950 pela Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe (Cepal), que, 
entre outras estratégias, estabelecia a 
industrialização como foco para supe-
rar as desigualdades e a dependência 
externa e enfatizava a importância do 
papel do Estado nesse processo. 

Além de lecionar na UFRJ, Lessa mi-
nistrou nos anos 1960 cursos para a Ce-
pal. No Brasil, entre as décadas de 1970 
e 1980, foi professor da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) – nes-
sa época, passou a integrar o grupo de 
economistas que assessorou o deputado 
Ulysses Guimarães, presidente do Par-

O economista Carlos Lessa no jardim de sua casa, no Rio de Janeiro, em 2007

tido do Movimento Democrático Brasi-
leiro (PMDB), agremiação de oposição 
do governo militar a que foi filiado. Em 
2002, tornou-se reitor da UFRJ, mas 
deixou o cargo após alguns meses para 
assumir o BNDES.

Os alunos o descrevem como um inte-
lectual de grande erudição e um mestre 
bem-humorado e provocador em sala de 
aula. “Tinha uma cabeça multidisciplinar 
e, embora sua seara fosse a economia, 
fazia grandes viagens sociológicas em 
suas aulas e conversas e pensava em po-
lítica o tempo todo”, recorda-se Ricardo 
Bielschowsky, professor do Instituto de 
Economia da UFRJ. Em um artigo pu-
blicado em 2010 na Revista de Economia 
Contemporânea, o economista Fábio Sá 
Earp, também professor da UFRJ, expli-
ca que a trajetória intelectual de Lessa 
esteve mesclada com sua participação 
política e na gestão pública e privada de 
forma incomum para um professor uni-
versitário. “Em decorrência dessa expe-
riência diversificada, uma característica 
de Lessa é o fato de que sua contribuição 
mais importante para o debate político 
e econômico no Brasil não se deu por 
meio da obra escrita, mas das aulas e das 
milhares de conferências que ministrou 
a partir da década de 1960”, escreveu Sá 

O estudioso 
das políticas 
econômicas
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Earp. “É difícil aos olhos de hoje em dia 
entender a importância da conferên-
cia em um mundo que não dispunha de 
internet e no qual parte da informação 
vinha censurada e as reuniões públicas 
eram pautadas pelo medo da repressão.” 

A produção acadêmica de Lessa foi 
dedicada principalmente à análise das 
políticas econômicas do Brasil, em es-
pecial ao processo de industrialização 
e desenvolvimento, e exerceu influência 
sobre gerações de economistas nas últi-
mas cinco décadas. Em 1964, produziu 
um relatório para a Cepal sobre a indus-
trialização brasileira no pós-guerra e as 
estratégias do governo nesse período, 
marcado pela criação da Petrobras e do 
então BNDE, e, sobretudo, o Plano de 
Metas do presidente Juscelino Kubits-
chek (1956-1960). Intitulado “Quinze 
anos de política econômica”, o relatório 
por anos circulou entre pesquisadores e 
estudantes de economia em cópias mi-
meografadas, até finalmente ser lança-
do em livro, em 1981. Lessa voltaria a se 
debruçar sobre o tema em sua tese de 
doutorado “O conceito de política eco-
nômica: Ciência e/ou ideologia?”, defen-
dida na Unicamp em 1976 sob orientação 
de Jorge Miglioli. Em 1978, analisou as 
políticas econômicas do governo Ernesto 

OBITUÁRIO
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Geisel (1974-1979), com destaque para o 
II Plano Nacional de Desenvolvimen-
to, em um trabalho que apresentou no 
concurso de professor titular da UFRJ, 
“A estratégia de desenvolvimento 1974-
1976. Sonho e fracasso”, também trans-
formado em livro.

De acordo com o economista Júlio 
Gomes de Almeida, que teve Lessa co-
mo orientador de mestrado na Unicamp 
e depois foi seu colega no Instituto de 
Economia da UFRJ, sua concepção de 
política econômica era bastante abran-
gente. “Ele não separava política econô-
mica de política de desenvolvimento. En-
tendia a política econômica não apenas 
como as ações em relação a juros ou à 
política fiscal, mas como um conjunto de 
estratégias capazes de conduzir o país e 
promover o desenvolvimento, incluindo 
áreas como educação, tecnologia e polí-
tica industrial”, explica. Em 1974, com 
a criação do programa de mestrado em 
economia na Unicamp, Lessa e Maria da 
Conceição Tavares juntaram-se ao cor-
po docente da instituição, assumindo a 
disciplina economia brasileira. “Eles se 
revezavam, mas às vezes estavam jun-
tos em sala de aula, em uma experiência 
impagável para os alunos”, diz o econo-
mista Francisco Lopreato, professor do 
Instituto de Economia da Unicamp, que 
esteve na segunda turma do mestrado e 
também foi orientado por Lessa.

Um outro livro de Lessa tornou-se re-
ferência no ensino de economia. Escrito 
em parceria com Antonio Barros de Cas-
tro, Introdução à economia – Uma abor-
dagem estruturalista está na 38ª edição 
e teve como embrião as apostilas cria-
das para os cursos de desenvolvimento 
econômico da Cepal no início dos anos 
1960. É um raríssimo exemplo de livro 
brasileiro de economia que conseguiu 
rivalizar, em número de edições, com o 
clássico Formação econômica do Brasil, 
de Celso Furtado, reimpresso 35 vezes.

Carlos Francisco Teodoro Machado 
Ribeiro de Lessa nasceu em uma famí-
lia da elite intelectual carioca – o pai era 
o médico e bibliófilo Clado Ribeiro de 

Lessa. Estudou no tradicional Colégio 
Padre Antônio Vieira e fez a graduação 
em ciências econômicas pela Universi-
dade do Brasil, atual UFRJ. “Lessa teve 
professores que, embora pertencessem 
a uma escola de economia tradicional e 
conservadora, exerceram grande influên-
cia sobre ele. Apreciava principalmente 
as aulas de Francisco San Tiago Dantas 
(1911-1964). Roberto Campos [1917-2001], 
Octávio Gouvêa de Bulhões [1906-1990] e 
Eugênio Gudin [1886-1986] eram outros 
economistas de seu tempo com quem teve 
um intenso aprendizado”, diz Gomes de 
Almeida. Formado economista, iniciou 
o mestrado em análise econômica e pas-
sou a lecionar no curso de formação de 
diplomatas do Instituto Rio Branco. Sua 
principal influência, contudo, seria Celso 
Furtado – ele descrevia a leitura de For-
mação econômica do Brasil como “um raio 
de luz em minha vida”. “Nessa época ele 
se aprofundou no trabalho de expoentes 
de outras escolas, como Schumpeter [Jo-
seph], Keynes [John Maynard] e Marx 
[Karl], que ajudaram a moldar um conhe-
cimento profundo e complexo em econo-
mia”, complementa Gomes de Almeida. 

RELATO CARINHOSO
Além de ministrar cursos para a Cepal, 
também foi trabalhar no escritório da 
Comissão do Rio de Janeiro. “Há um 
relato carinhoso do economista Aníbal 
Pinto, chefe do escritório, reclamando 
do barulho na sala ao lado, em que três 
jovens economistas discutiam ruidosa-
mente o futuro do Brasil. Eram Lessa, 
Conceição Tavares e Barros de Castro”, 
diz Ricardo Bielschowsky. Após o golpe 
militar de 1964, passou a atuar em insti-
tuições de ensino e pesquisa latino-ame-
ricanas. Entre 1965 e 1968, dividiu-se 
entre Chile, Nicarágua e El Salvador, le-
cionando no Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica 
y Social (Ilpes), ligado às Nações Unidas. 
Também se vinculou ao Centro Intera-
mericano de Capacitação em Adminis-
tração Pública, trabalhando em Buenos 
Aires e Caracas. Retornou ao Brasil em 

1969, e foi contratado como professor do 
Instituto de Estudos em Administração 
Pública da Fundação Getulio Vargas, no 
Rio de Janeiro, onde permaneceu até 
1973. No ano seguinte, foi admitido na 
Unicamp, instituição com a qual mante-
ve vínculo até 1994. Mas, a partir de 1978, 
também se tornou professor da UFRJ. 

Paralelamente à atividade acadêmica, 
manteve intensa participação no debate 
público. Gomes de Almeida se recorda 
que, na virada dos anos 1970 para os 1980, 
ele e Lessa trabalharam juntos em uma 
iniciativa do Instituto dos Economistas 
do Rio de Janeiro. “Juntamos economis-
tas de todas as linhas com o objetivo de 
questionar a política econômica da dita-
dura. Dávamos muitos cursos e palestras 
para associações de todo tipo, sindicais, 
profissionais, da área de imprensa, e tam-
bém em cursos de outras universidades, 
discutindo caminhos para fomentar o 
questionamento das políticas econômicas 
do período militar. Lessa era o respon-
sável por isso”, recorda-se. Vinculado ao 
PMDB no ocaso da ditadura militar, foi 
convidado a ocupar um cargo público 
após a redemocratização. Foi diretor do 
Fundo de Investimento Social (Finsocial) 
no BNDES entre 1985 e 1988. Sua passa-
gem pela presidência do BNDES entre 
2003 e 2004 foi marcada por um resgate 
do papel do banco no fomento ao desen-
volvimento e por embates com o então 
ministro da Fazenda, Antonio Palocci. 

Sempre manteve os laços com o Rio 
de Janeiro, que se tornou um de seus 
objetos de estudo. Em 2000, escreveu o 
livro Rio de todos os Brasis, em que dis-
cute a saga da cidade, engolida pela de-
cadência econômica depois que deixou 
de ser a capital do Brasil, mantendo-se, 
contudo, como um símbolo nacional. 
Chegou a disputar uma vaga na Câma-
ra dos Deputados pelo PMDB do Rio de 
Janeiro em 1982, mas não obteve votos 
suficientes. Entre 1993 e 1995, na primei-
ra gestão de Cesar Maia como prefeito 
do Rio, foi diretor-executivo do Plano 
Estratégico da Cidade do Rio de Janei-
ro. No curto período em que foi reitor da 
UFRJ, lançou um bloco de Carnaval que 
existe até hoje, o Minerva Assanhada. 
Em 2012, comprou um casarão em ruí-
nas no bairro do Catete e o transformou 
em casa de shows. Seu último livro foi 
Enciclopédia da brasilidade: Autoestima 
em verde-amarelo (2005). Lessa deixa 
três filhos e netos. n

A saga da cidade do Rio, engolida pela  
decadência econômica depois que deixou  
de ser a capital do Brasil, tornou-se  
um dos objetos de estudo de Carlos Lessa
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Nascido há 100 anos, o sociólogo 

Florestan Fernandes criou  

um estilo de pensar o Brasil

Ana Paula Orlandi

Não trabalhamos para os sociólogos europeus ou 
norte-americanos, senão indiretamente e como 
contingência da própria natureza do labor científico.  
O verdadeiro sentido de nossas contribuições à 

sociologia, por modestas ou grandiosas que sejam, só adquire 
plenitude quando ligado à necessidade de criar um novo estilo 
de pensamento e de trabalho na investigação da realidade social, 
que seja assimilável e construtivo para as futuras gerações de 
especialistas brasileiros, as quais não devem receber os defeitos 
e as limitações da herança que nos coube.” Assim escreveu, em 
1956, no artigo “A sociologia no Brasil”, um dos mais importantes 
intelectuais brasileiros, morto em 1995 e que completaria  
100 anos em 22 de julho: o sociólogo Florestan Fernandes.

UM INTELECTUAL 
NA PERIFERIA

MEMÓRIA

Florestan Fernandes 
participa de 
manifestação a  
favor da educação 
pública, em 1988

“
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o estabelecimento a prosseguir seus 
estudos. Matriculou-se no Madureza, 
espécie de supletivo para jovens e 
adultos da época, que concluiu em 
1941. Nesse mesmo ano ingressou  
no curso de ciências sociais da então 
Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo 
(FFCL-USP). Quatro anos depois, 
tornou-se professor assistente  
do catedrático Fernando de  
Azevedo (1894-1974) na cadeira de  
Sociologia II da instituição, ao lado  
do também sociólogo e futuro crítico 
literário Antonio Candido (1918-2017), 
de quem seria amigo por cinco 
décadas. A amizade entre os dois é 
tema de Vicente e Antonio, peça teatral 
de Oswaldo Mendes, que o jornalista 
Florestan Fernandes Júnior, filho do 
sociólogo, tenta montar ainda este ano. 
“Vicente era o nome que os patrões  
da minha avó usavam para chamar 
meu pai. Eles achavam que o nome 
Florestan, personagem da ópera 
Fidelio, de Beethoven [1770-1827],  
não combinava com o filho da 
empregada”, conta o jornalista.   

“No Brasil, a formação em 
sociologia e ciências sociais teve  
início em 1933”, observa Jacob Lima, 
presidente da Sociedade Brasileira  
de Sociologia. “O grande legado de 
Florestan Fernandes consistiu em sua 
preocupação com o rigor acadêmico 
da pesquisa e da formação em 
sociologia.” Na avaliação da socióloga FO
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Registro dos tempos de escola: terceiro da direita para a esquerda, sentado no banco

“Florestan não queria ser 
subserviente a autores estrangeiros e 
estava o tempo todo se perguntando o 
que era fazer sociologia em um país 
situado na periferia do capitalismo”, 
aponta a socióloga Elide Rugai Bastos, 
do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual  
de Campinas (IFCH-Unicamp). 
Especialista em sua obra, no momento 
ela finaliza um livro sobre a produção 
do intelectual paulistano, cujo título 
provisório é A terceira margem da 
sociologia, em paráfrase ao conto 
 de Guimarães Rosa (1908-1967). 
“Florestan buscava uma saída 
diferente daquela proposta pelos 
países metropolitanos. Hoje a 
sociologia contemporânea em países 
periféricos está voltada para questões 
como a crítica ao eurocentrismo, mas 
na época, anos 1940 e 1950, tratava-se 
de uma visão original e ousada.”

O ex-presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso, um dos 
principais discípulos do sociólogo, 
concorda. “Florestan Fernandes sabia 
da distinção do que [o economista 
argentino Raúl] Prebisch chamava de 
centro e periferia. Seu foco olhava o 
que ocorria na periferia, mas sabia que 
se deveria pensar ‘o todo’. Ou seja, sua 
visão teórica tinha um T maiúsculo. 
Nunca foi um sociólogo ‘caipira’, mas, 
sim, um sociólogo sem adjetivos outros 
dos que são requeridos pela ciência: 
rigor nas análises”, declarou, por 
e-mail a Pesquisa FAPESP.  “Ao longo 
da minha trajetória acadêmica, ele me 

mostrou que sem conceito, sem teoria, 
não se compreendem os fatos da vida. 
Entretanto, o conceito não dispensa 
que o cientista ‘mergulhe’ no concreto, 
na vida, na relação entre as pessoas.”

INFÂNCIA POBRE
Florestan Fernandes ingressou de 
forma singular no meio acadêmico. 
Criado pela mãe, imigrante portuguesa 
que fazia serviços domésticos em 
casas de família, começou a trabalhar 
ainda na infância como engraxate  
e aprendiz de alfaiate. Aos 17 anos, 
quando era garçom no Bar Bidu,  
no centro de São Paulo, foi incentivado 
pelos intelectuais que frequentavam  

O terceiro da 
esquerda para a 
direita, em 1936, 
com colegas do 
curso de Madureza



94  |  JULHO DE 2020

Maria Arminda do Nascimento 
Arruda, diretora da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP, Florestan Fernandes 
é figura central para se compreender  
a formação das ciências sociais não 
apenas naquela instituição, mas no 
Brasil. “Além de tratar a sociologia 
como ciência, acredito que sua grande 
inovação foi procurar tentar entender 
o Brasil a partir do ponto de vista das 
camadas populares, dos despossuídos 

da modernização brasileira”, afirma 
Arruda, estudiosa de sua obra. 

Um dos melhores exemplos disso, 
indica Arruda, é o livro A revolução 
burguesa no Brasil, publicado em 1975 
e que acaba de ser reeditado pela 
Coleção Florestan Fernandes,  
da editora Contracorrente. “É 
fundamental recolocar a obra dele no 
debate público nesse momento de 
crise da democracia e obscurantismo”, 
defende o editor Rafael Valim, que 
idealizou a série com Florestan 
Fernandes Júnior. “Nesse livro, 
Florestan faz uma grande 
interpretação do Brasil a partir do 
período colonial”, observa Bernardo 
Ricupero, professor do Departamento 
de Ciência Política da FFLCH e 
coordenador da coleção. “A partir do 
conceito de autocracia, ele mostra que 
a revolução burguesa brasileira, ao 
contrário do que se imaginava que 
ocorreu na França, por exemplo, não 
rompeu com paradigmas do passado”, 
observa. “Pelo contrário, a burguesia 
se alinhou aos velhos dirigentes da 
oligarquia e se apossou do poder para 
defender interesses particularistas. 
Esse modelo, como ilumina o livro, 
vigora no país independentemente  
do regime político, seja uma ditadura 
ou uma democracia.”  

A reedição traz uma entrevista com 
Gabriel Cohn, professor aposentado 
do Departamento de Ciência Política 
da FFLCH, que conviveu com 

Florestan Fernandes, além de prefácio 
assinado pelos sociólogos André 
Botelho e Antonio Brasil Junior, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). “No livro, Florestan chama a 
atenção para o fato de que se não 
houvesse uma transformação na base 
social do poder, mesmo a transição da 
ditadura para um regime democrático 
não necessariamente forjaria uma 
sociedade democrática, com direitos 
assegurados para todos. Ele escreveu 
isso nos anos 1970 e talvez não  
tenha sido compreendido nas últimas 
décadas, sobretudo na euforia do 
período de redemocratização, mas  
hoje vemos que sua interpretação é, 
infelizmente, mais atual do que nunca”, 
analisa Botelho. 

Na opinião de Brasil Junior, o livro 
sinaliza que a revolução burguesa no 
país “foi feita por brancos e para 
brancos”. Uma conclusão que dialoga 
com outro de seus clássicos, o livro  
A integração do negro na sociedade de 
classes, tese de cátedra defendida  
em 1964, na USP, que também deve ser 
reeditado pela Contracorrente. “É,  
de alguma maneira, o ponto-final da 
pesquisa que Florestan começou a  
fazer com Roger Bastide [1898-1974] no 
início dos anos 1950”, avalia Ricupero, 
referindo-se ao estudo sobre as relações 
raciais na cidade de São Paulo, 
desenvolvido com o francês Bastide, 
que teve entre os assistentes de 
pesquisa Fernando Henrique Cardoso  
e Octavio Ianni (1926-2004). 

A pesquisa integrou o Projeto 
Unesco, da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e  
a Cultura. “Após o horror da Segunda 
Guerra Mundial, a Unesco se propôs  
a elaborar uma agenda antirracista e 
resolveu investigar essa questão  
em nosso país, onde acreditava que  
as relações raciais se davam de forma 
harmônica”, conta Brasil Junior a 
respeito da iniciativa que envolveu 
diferentes instituições de pesquisa  
na Bahia, no Rio de Janeiro, em 
Pernambuco e em São Paulo. De acordo 
com o sociólogo da UFRJ, esse mito  
da democracia racial foi fortemente 
questionado, sobretudo nas pesquisas 
realizadas em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. “Florestan continuou a 
investigar essa questão em sua obra e 
mostrou como a negação do conflito 

Encontro com o geógrafo Aziz Ab’Saber,  
em registro da década de 1990

À esquerda, em missão cultural ao Paraguai, em 1943
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racial cumpre função extremamente 
conservadora e perversa, como se fosse 
um problema inexistente que, portanto, 
não precisasse ser resolvido.” 

MUDAR O MUNDO
Segundo Antonio Candido, foi a partir 
da pesquisa realizada para o Projeto 
Unesco que o amigo começou a fundir 
em sua personalidade os lados 
“cientista e revolucionário”. “Esse 
momento me parece corresponder à 
grande virada de sua carreira e de sua 
atuação sociológica”, anotou o crítico 
literário em Florestan Fernandes: 
Leituras e legados, publicado pela  
Global Editora em 2010. Ele “foi 
deslizando dos estudos de corte mais 
acadêmico para os que requerem  
um posicionamento político por parte 
do estudioso consciente.” Na década  
de 1940, Florestan Fernandes havia 
militado no Partido Socialista 
Revolucionário e chegou a traduzir 
Contribuição à crítica da economia 
política, escrito por Karl Marx 
(1818-1883) em 1859. Na mesma época, 
casou-se com Myriam Rodrigues 
Fernandes, com quem teve seis filhos. 

 No início da década de 1960, o desejo 
de transformar a sociedade levou o 
sociólogo a se engajar em campanha  
em defesa da escola pública. “Ele dizia 
que sem uma educação aberta, pública, 
laica, nunca conseguiríamos mudar  
o Brasil”, recorda Nascimento Arruda. 
Desenvolvida no âmbito do debate em 
torno da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a campanha foi 

impulsionada pelo projeto substitutivo 
redigido em 1959 pelo deputado 
udenista Carlos Lacerda (1914-1977).  
A aprovação do texto, de caráter 
privatista e que defendia os interesses 
das escolas particulares, pelo 
Congresso Nacional em 1960, 
desencadeou protestos em várias 
cidades do país, sob o mote  “dinheiro 
público para a escola pública”.  
Na época, Fernandes realizou mais  
de 55 conferências Brasil afora.  
“O movimento foi parcialmente 
bem-sucedido, conseguindo 
importantes alterações na lei, mas não 
obtendo, como queriam os estudantes, 

o fim do financiamento público ao 
ensino privado”, relata o jornalista 
Haroldo Ceravolo Sereza, na biografia 
Florestan, a inteligência militante 
(Boitempo Editorial, 2005).

A ditadura militar (1964-1985)  
tentou conter o ímpeto militante de 
Fernandes. Em 1964, o sociólogo 
chegou a ficar preso por três dias.  
Em 1969, depois de ser aposentado 
compulsoriamente pelo Ato 
Institucional nº 5, aceitou convite para 
lecionar na Universidade de Toronto, 
no Canadá, para onde se mudou, sem  
a família. Em 1977, quatro anos depois  
de voltar ao Brasil, tornou-se professor 
da Pontifícia Universidade Católica  
de São Paulo (PUC-SP). Eleito 
deputado constituinte pelo Partido  
dos Trabalhadores (PT), conseguiu ver 
incorporadas à Constituição Federal  
de 1988 34 de suas 96 propostas,  
entre elas a que garantia a autonomia  
às universidades e a possibilidade de  
os estados vincularem parte de sua 
arrecadação para entidades de fomento 
à pesquisa científica (ver Pesquisa 
FAPESP nº 274). Na sequência, 
emendou outro mandato (1990-1994) 
no Congresso Federal. Morreu em 
agosto de 1995, aos 75 anos, seis dias 
depois de submeter-se a um transplante 
de fígado. Além da mulher e dos filhos, 
deixou 12 netos, dois bisnetos e uma 
vasta obra composta por mais de  
50 livros, alguns deles traduzidos para  
o francês, inglês, alemão e espanhol. 
“Ele era um apaixonado pelo Brasil”, 
conclui Florestan Júnior. n

No plenário da Câmara dos Deputados, durante 
a Assembleia Nacional Constituinte

Nos anos 1970,  
com Gilberto Freyre,  
em Munster,  
Alemanha (ao lado). 
Em seminário em sua 
homenagem, com 
Antonio Candido,  
no campus da 
Universidade Estadual 
Paulista, em Marília, 
1986 (à dir.)
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A utilização de tecnologias de 
comunicação para defesa  
de dissertações de mestrado  

e teses de doutorado passou a fazer 
parte da rotina de pós-graduandos  
e orientadores nos últimos meses.  
Por causa da pandemia da Covid-19  
e para garantir o cumprimento  
de cronogramas previamente 
estabelecidos, mais do que nunca  
os alunos têm recorrido ao uso de 
diferentes plataformas de video-
colaboração, que, além de interação 
remota, possibilitam a apresentação  
de slides e a realização dos mesmos 
rituais de defesa presenciais. Entre  
as plataformas mais utilizadas  
estão Zoom, Microsoft Teams, Google 
Meet e Conferência Web. 

Antes mesmo da atual fase de 
isolamento social, tais recursos já 
vinham sendo adotados por diversas 
instituições brasileiras. Há tempos  

a utilização de ferramentas de 
videoconferência, como forma de 
assegurar a participação de professores 
impossibilitados de integrar 
fisicamente bancas, costuma constar 
dos regimentos das universidades. 
“Além das questões de agenda,  
muitas vezes há a dificuldade de 
conseguir verba para deslocamentos  
e hospedagens de pesquisadores que  
se encontram em regiões mais 
distantes”, explica Francisco Kennedy 
Silva dos Santos, coordenador do 
Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Federal  
de Pernambuco (UFPE). 

Em geral, os regimentos internos 
autorizam a participação a distância 
de, no máximo, um integrante da banca 
nas defesas de mestrado e de dois 
integrantes nas defesas de doutorado. 
Porém, com as medidas de suspensão 
das atividades presenciais de ensino e 

Defesa remota
Bancas a distância permitem que mestrandos e doutorandos concluam 
suas jornadas de pesquisa respeitando o isolamento social

pesquisa adotadas por universidades 
de todo o país durante a pandemia,  
a participação remota passou a ser 
regra para todas as bancas. “Apesar  
da defesa remota ser uma situação 
nova para muitos acadêmicos, quase 
todos já têm certa familiaridade  
com essas tecnologias, o que tem 
facilitado a realização de bancas 
totalmente virtuais”, avalia Santos.

Mesmo causando, num primeiro 
momento, certa apreensão entre 
pesquisadores, as defesas remotas têm 
sido bem recebidas pela comunidade 
científica. “Como ainda não sabemos 
quando as atividades presenciais serão 
retomadas, essa foi a forma encontrada 
para dar continuidade ao fluxo de 
trabalhos que já estavam em fase mais 
adiantada”, explica Fabiana Jardim,  
da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (FE-USP), 
que recentemente participou da defesa 

CARREIRAS
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remota de dissertação de mestrado  
de uma de suas orientandas. Adepta 
das reuniões virtuais também  
para acompanhar a produção dos  
10 pós-graduandos sob sua 
responsabilidade, a pesquisadora vê 
com bons olhos o uso de vídeo, bem 
como de mensagens de voz e texto. 
“São alunos que se encontram em 
estágios distintos de pesquisa e essa 
forma de comunicação acaba ajudando 
a organizar as informações a serem 
transmitidas para cada um deles”,  
diz Jardim.

Ao concluir a redação de sua tese  
de doutorado em março deste ano,  
a pesquisadora do Programa de 
Pós-graduação em Serviço Social da 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) Perla Cristina 
Carmo logo recebeu a notícia de que 
sua defesa seria remota. “No início 
fiquei preocupada sobre como seria  
a organização do evento. Mas me 
tranquilizei ao receber um e-mail da 
instituição com todas as orientações 
sobre a defesa virtual”, conta Carmo. 

Os procedimentos para 
agendamento da banca, que já 
aconteciam via formulário eletrônico 

disponível na página da universidade, 
seguem praticamente os mesmos. 
Após o depósito eletrônico da  
tese – que, em condições usuais,  
seria concretizado com a entrega, na 
secretaria, dos volumes impressos –, 
suplentes e titulares da banca 
receberam um e-mail com instruções 
sobre como acessar a plataforma 
adotada pela instituição. A defesa  
por vídeo seguiu o mesmo ritual  
da defesa presencial, com tempo 
predeterminado para a participação  
da banca e discussão das avaliações  
do trabalho. “No meu caso, foram 
quatro horas de defesa, o que  
acabou parecendo mais cansativo  
pelo fato de tudo ter acontecido pelo 
computador”, avalia Carmo.

Doutoranda da Faculdade de 
Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária (FEA) da  
USP, a pesquisadora Valéria Feitosa 
passou recentemente pela experiência 
de realizar de forma remota  
o exame de qualificação. A partir de 
videoconferência, ela e os outros três 
integrantes realizaram o processo de 
forma totalmente virtual, em reunião 
que durou cerca de duas horas.  

“Tive a oportunidade de testar 
previamente o programa numa 
apresentação para o meu grupo de 
pesquisa, o que me deixou mais  
segura na hora de passar pela 
qualificação”, explica.

PLATAFORMA NACIONAL
Em funcionamento desde 2018,  
a plataforma Conferência Web 
tornou-se um dos recursos mais 
utilizados para defesa remota de 
trabalhos acadêmicos entre as 
instituições federais brasileiras. 
Desenvolvida pela Rede Nacional  
de Ensino e Pesquisa (RNP) em 
parceria com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e o Laboratório  
de Projetos em Áudio e Vídeo da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Prav-UFRGS), a ferramenta 
acumula cerca de 600 defesas desde 
meados do mês de março, quando  
teve início o período de isolamento 
social em boa parte do país. “O 
diferencial dessa plataforma é que  
ela foi totalmente pensada para 
atender instituições de ensino, com 
funcionalidades que reproduzem 
situações de defesa presencial”, afirma 
Luiz Coelho, diretor adjunto da RNP.

Cada sessão virtual estabelecida  
por intermédio da plataforma permite 
a participação de 75 usuários cujas 
hierarquias podem ser predefinidas 
pelos moderadores do encontro.  
Além de possibilitar a apresentação  
de slides a partir do compartilhamento 
da tela do computador, a ferramenta 
também permite o uso de uma 
segunda câmera, propiciando ângulos 
distintos de transmissão. Para evitar 
que mestrandos e doutorandos 
tenham de se desconectar da sessão,  
a reunião de deliberação da banca 
ocorre em um espaço virtual 
específico, em que a discussão que 
antecede a divulgação do resultado se 
dá de forma reservada. A transmissão 
também pode ser expandida para  
até 2 mil espectadores. “Isso garante  
o caráter fundamental das defesas de 
mestrado e doutorado como sessões 
abertas e públicas”, completa Coelho. 
Ao término da defesa, os participantes 
autorizados têm acesso a um arquivo 
com a gravação de toda a sessão 
pública. n Sidnei Santos de Oliveira

• Reserve um espaço que ofereça 

privacidade à transmissão

• Escolha um lugar pouco ruidoso  

e bem iluminado

• Habilite o modo silencioso do  

telefone celular e desconecte outros 

aparelhos da rede de internet 

• Tenha à mão água, papel e caneta,  

além das anotações com dados  

relativos à defesa 
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Como se preparar

• Para se familiarizar com os recursos  

da ferramenta que irá utilizar,  

faça uma simulação prévia da sessão

• Combine com a secretaria da  

instituição como proceder em caso de  

perda de conexão ou pane no sistema
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O ser vivo na equação
Pesquisadora conjuga conhecimentos em ciências da vida e exatas em 
esforço para medir o potencial de disseminação do vírus Sars-CoV-2 
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Universidade de São Paulo (IB-USP), 
a pesquisadora investigou as relações 
que podem surgir a partir de 
interações mutualísticas, ou seja, 
aquelas que acontecem entre 
indivíduos de espécies diferentes  
e trazem benefícios a todos. “Durante 
estágio nos Estados Unidos e em 
Portugal tive maior contato com  
a teoria dos jogos evolutivos.”

A oportunidade de integrar o 
observatório surgiu durante  
o pós-doutorado no Instituto de Física 
Gleb Wataghin (IFGW-Unicamp), 
sobre modelos de evolução da 
cooperação, fenômeno que pode ser 
observado em diferentes espécies, 
como nos insetos sociais, entre os 
quais se incluem formigas e abelhas. 
“No observatório, tenho trabalhado 
no cálculo do índice de reprodução 
da Covid-19, o chamado R efetivo.” A 
taxa básica de reprodução da doença 
mede o potencial de disseminação  
do vírus em determinada região, em 
um dado momento. Se a taxa for 
maior do que 1, uma pessoa infectada 
contamina em média mais de uma 
pessoa, e o vírus tende a se propagar. 
Se for menor do que 1, cada vez 
menos pessoas são infectadas, e o 
número total de contaminados tende 
a diminuir. “São dados importantes 
para a formulação de políticas 
públicas e a tomada de decisões 
sobre, por exemplo, a prorrogação  
ou o fim da quarentena.” n S. S. O.

Para Flávia Marquitti, biologia e 
matemática sempre andaram juntas.  
Foi por causa da dedicação a essas duas 
áreas do conhecimento que ela passou  
a integrar, em março, o grupo de  
56 cientistas do Observatório Covid-19 
BR. Criado por pesquisadores de 
distintas instituições do país, o projeto 
tem por objetivo reunir e disseminar 
informações cientificamente  
embasadas sobre o desenvolvimento  
da pandemia no Brasil, incluindo 
análises estatísticas, simulações e 
previsões sobre o avanço da doença  
a partir de modelos matemáticos.

“O projeto é um bom exemplo para 
refletirmos sobre a integração entre 
diferentes saberes”, afirma a cientista  
de 34 anos, que nasceu em São José do 
Rio Pardo, interior de São Paulo. No ar 
há cerca de três meses, a página do 
observatório apresenta dados sobre as 
dinâmicas de contágio nas várias regiões 
do país, os casos graves da doença e 
a capacidade de leitos hospitalares. 

Em 2007, quando estava no último 
ano de graduação no Instituto de 
Biologia da Universidade Estadual de 
Campinas (IB-Unicamp), Marquitti 
decidiu iniciar novo curso no 
Instituto de Matemática, Estatística  
e Computação Científica (Imecc), na 
mesma instituição. “Eu sempre tive 
essa curiosidade de enxergar  
a biologia por meio dos números e 
vice-versa”, conta. Foi a partir daí  
que ela começou a se interessar pela 
modelagem matemática de ecologia  
e evolução dos seres vivos, temas  
que integram campo de pesquisa 
conhecido como biomatemática. 
“Modelos matemáticos nos 
possibilitam fazer previsões sobre 
extinção e surgimento de novas 
espécies, além de entender  
quais padrões são formados nas  
interações entre indivíduos de 
diferentes espécies”, exemplifica.

No doutorado realizado no 
Instituto de Biociências da 

Marquitti: pesquisas 
que integram ciências 
exatas e biológicas
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