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Covid-19: riscos da pressão 
política para aprovar vacinas; 
dificuldades de saber a taxa 
de letalidade; reflexos de 
pandemias na arquitetura

Permanência  
da obra de 
Clarice Lispector 
é reafirmada nos 
100 anos de  
seu nascimento

Pesquisadores 
brasileiros criam 
soluções para  
o novo padrão 
5G de telefonia 
e internet móvel

Instituto  
Florestal propõe 
novas formas  
de conservação  
das matas 
paulistas

Fortalecidas 
com a produção 
de genéricos, 
farmacêuticas 
nacionais investem 
mais em P&D

 A
no

 2
1 

n.
 2

9
6

Pioneiro, Estatuto da Criança e do 
Adolescente chega aos 30 anos  
com o desafio de ampliar políticas 
públicas e a garantia de direitos

CONQUISTA  
DA  
INFÂNCIA





PESQUISA FAPESP 296  |  3

Joias da lagoa
Girinos são tão fáceis de encontrar quanto difíceis de identificar.  
Uma chave taxonômica vem tentar remediar esse desconhecimento, 
pelo menos para a porção norte da Mata Atlântica. “As bocas, ou 
aparato oral, são estruturas muito relacionadas à alimentação: indicam, 
por exemplo, se o animal é raspador, filtrador ou carnívoro”, comenta o 
biólogo Marcos Dubeux, que integrou o trabalho durante a graduação 
na Universidade Federal de Alagoas. Papilas, cristas dentais e dentes 
labiais fazem parte das estruturas que, na sucessão de imagens acima, 
ajudam a diferenciar espécies.

Imagens enviadas pelo biólogo Marcos Dubeux, estudante de 
mestrado na Universidade Federal de Pernambuco

FOTOLAB

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.
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dicinais e compostos da cannabis no Brasil”). 
A minha reverência a esse cientista brasileiro 
das plantas medicinais.
Celice Novais

Idade dos cães
Que pesquisa legal (“A real idade dos cães”). 
Chega de calcular a idade do cão por sete. 
Agora temos evidências que mostram o real 
envelhecimento dos nossos queridos de qua-
tro patas. 
Elton Sterzo

Queimadas
E isso é só o começo das consequências 
(“Queimadas na Amazônia aumentam inter-
nações”).
Mariana Vegian 

Vídeo
Um intelectual da ação (“Cem anos de Flores-
tan – Um intelectual na periferia”). Florestan 
Fernandes foi parlamentar, professor e nunca 
renegou sua origem. Viva Florestan!
Bruno Cardoso 

É incrível observar que 100 anos se passaram 
e os temas ainda seguem tão atuais.
Edson Braz

Covid-19
Não é simplesmente se contaminar, se curar 
ou morrer (“Os efeitos da Covid-19”, edição 
295). Vai além disso.
Adriana Prado 

Quando o medicamento tem eficácia de fato, 
não é difícil mostrar isso com estudos (“Corti-
coides diminuem mortalidade em casos graves 
de Covid-19, confirmam estudos”).
Emiliano Monteiro 

Por mais que a gente fique um pouco triste 
com o fator tempo, é muito importante ver 
que o processo está respeitando as diretri-
zes de segurança (“Interrupção de testes de 
vacina da AstraZeneca/Oxford alerta para a 
importância dos critérios científicos”). Con-
tinuamos na torcida.
Guilherme Toledo de Almeida

100 anos de UFRJ
Parabéns, Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ). Orgulho do Brasil (“Patrimônio 
centenário”, edição 295).
Maria Beatriz Bonacelli

Tenho saudade dos meus amigos e mestres 
do amado IFCS-UFRJ.
Dayse Seda

Elisaldo Carlini 
Sem dúvida, foi uma grande perda (“Elisaldo 
Carlini foi pioneiro no estudo de plantas me-

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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Informações que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Em São Paulo, a retomada das atividades continuava em ritmo lento, em setembro

bit.ly/igGRuas

Funcionário de loja no bairro  
de Pinheiros espera clientes com 
um medidor de temperatura
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A compreensão de que crianças são 
indivíduos aos quais se aplicam 
os mesmos direitos dos adultos, 

acrescidos de direitos especiais por sua 
condição vulnerável, é recente. Antes 
vistas como posse da família ou do Es-
tado, o entendimento de que merecem 
atenção ganhou força à medida que suas 
necessidades de desenvolvimento foram 
sendo conhecidas, tornando inaceitável 
que fossem submetidas a condições in-
salubres ou degradantes.

O marco central desse entendimento 
sobre a infância e adolescência se deu em 
1989 com a adoção, pela Assembleia Ge-
ral da ONU, da Convenção sobre os Di-
reitos da Criança, exatos 30 anos depois 
da proclamação da Declaração Universal 
dos Direitos da Criança. Ao reconhecer 
o papel das crianças como atores sociais, 
econômicos, políticos, civis e culturais, 
estabeleceram-se padrões mínimos para 
a proteção de seus direitos. É o instru-
mento internacional mais amplamente 
ratificado – apenas os Estados Unidos 
não integram o grupo de 196 países.

Nessa época, o Brasil outorgava sua 
nova Constituição Federal (1988), que 
adotou uma base filosófica alinhada às 
diretrizes da ONU, abraçando todas as 
crianças e não apenas aquelas em “situa-
ção irregular”. Até então, o país seguia 
uma lógica assistencialista e repressiva, 
na qual o Estado era responsável em ca-
sos de abandono e delinquência. A Dou-
trina da Proteção Integral da Criança e 
do Adolescente, resumida no artigo 227 
da Constituição, coloca as crianças como 
sujeitos de direito. 

A lei complementar necessária para 
a implementação do artigo constitucio-
nal é a 8.069/90, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que completa agora 30 
anos. O ECA detalha os direitos funda-
mentais desse grupo e indica os meca-
nismos necessários para a sua garantia. 
Esse valioso instrumento, os avanços por 

CARTA DA EDITORA

Sujeitos de direito
Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

ele proporcionados nessas três décadas 
e os desafios atuais são objeto da repor-
tagem de capa (página 32).

*
O novo coronavírus continua avançan-

do com força, ultrapassando o impensá-
vel patamar de 1 milhão de mortos em 
todo o mundo. A cobertura da pandemia 
segue com atualizações frequentes no 
nosso site (revistapesquisa.fapesp.br), 
e três reportagens desta edição tratam 
do tema. O desenvolvimento de candida-
tas a vacinas segue em ritmo acelerado, 
mas um eventual sucesso é ameaçado 
por pressões políticas por resultados 
imediatos (página 18). As dificuldades 
para se obter a taxa de letalidade da Co-
vid-19, um dado essencial para seu en-
frentamento, são tratadas à página 22. E 
os impactos de pandemias passadas  na 
arquitetura e no urbanismo são objeto 
de reflexão na página 26.

Esta edição é marcada por efeméri-
des: a começar pelos 30 anos do ECA, 
passando pela continuidade das repor-
tagens sobre os 100 anos da UFRJ, co-
mo a entrevista com o biólogo Radovan 
Borojevic, à página 40, a comemoração 
dos 20 anos do programa Biota, da FA-
PESP, que influenciou políticas públicas 
de conservação e restauração de áreas 
verdes (página 62) e o centenário da es-
critora Clarice Lispector (página 82) e 
do químico Otto Gottlieb (página 92). 

Na astronomia, efemérides são tabelas 
em que se registram, com intervalos de 
tempo regulares, a posição dos planetas. 
A comunidade astronômica brasileira 
perdeu um pesquisador influente na área 
de astrofísica e um ativo gestor da ciên-
cia. João Steiner participou diretamente 
dos esforços para garantir acesso local 
aos principais telescópios internacionais 
(página 88). Outra perda foi o psicofar-
macólogo Elisaldo Carlini, pioneiro no 
estudo das plantas medicinais e com-
postos da cannabis (página 86).
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Os ministérios da Educação e da Ciência e 
Tecnologia da China ampliaram as san-
ções para casos de má conduta científica. 

Uma novidade das novas regras, que entraram 
em vigor em setembro e detalham 64 tipos de 
violações e suas respectivas punições, é que elas 
atingem não só delitos cometidos por estudan-
tes, pesquisadores, editores de revistas acadêmi-
cas e gestores, como também por indivíduos ou 
empresas de fora das instituições científicas que 
participem de fraudes e falsificações. Um dos al- H

U
LT

O
N

-D
EU

T
SC

H
 C

O
LL

EC
T

IO
N

 /
 C

O
R

B
IS

 /
 C

O
R

B
IS

 V
IA

 G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

BOAS PRÁTICAS

Sanções contra  
as “fábricas” de papers 
Governo chinês propõe punições para empresas que vendem artigos científicos  
sob demanda, na maioria das vezes com conteúdo fraudulento

vos dessa mudança são as chamadas “fábricas” de 
papers, serviços ilegais que produzem artigos sob 
demanda, muitas vezes com dados falsificados, e 
os submetem a periódicos acadêmicos em nome 
de pesquisadores. A principal forma de punição 
prevista é financeira: quem se envolver em casos 
de má conduta pode perder financiamento público, 
além ter o nome inscrito em um banco de dados 
que restringe o acesso a crédito e a serviços (ver 
Pesquisa FAPESP nº 276). “O banco de dados pode 
servir como uma ferramenta poderosa para fazer 
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as pessoas pensarem duas vezes antes de cometer 
uma fraude científica”, disse Dai Guoqing, diretor 
do escritório de integridade científica do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia chinês, segundo o 
jornal China Daily.

Desde 2015 os pesquisadores da China são proi-
bidos de utilizar serviços terceirizados para escre-
ver manuscritos ou enviá-los para publicação – 
o limite permitido é o da correção gramatical ou 
técnica do conteúdo. Xiaotian Chen, bibliotecá-
rio da Universidade Bradley em Peoria, Illinois, 
disse à revista Nature que as fábricas de papers 
continuam a anunciar seus serviços abertamente 
e raramente são incomodadas. “O governo precisa 
começar a reprimi-las de fato”, afirmou. Entre os 
principais clientes dessas empresas destacam-se 
médicos que precisam publicar um certo núme-
ro de artigos para obter promoções, mas não têm 
tempo para fazer pesquisa. Recentemente, uma 
equipe de detetives forenses capitaneada pela bió-
loga holandesa Elizabeth Bik encontrou mais de 
400 artigos de autores chineses com as imagens 
idênticas de western blot, usadas em biologia mo-
lecular para detectar a presença de proteínas. “São 
imagens provavelmente falsas”, disse Bik em seu 
blog sobre má conduta científica. Boa parte dos 
manuscritos foi publicada em revistas médicas de 
pediatria, cardiologia, endocrinologia, nefrologia 
ou cirurgia vascular. Em comum, os autores são 
afiliados a hospitais da China, mas não mantêm 
conexões profissionais uns com os outros. Daí a 
conclusão de que a origem provável dos trabalhos 
fraudados seja uma fábrica de papers. 

Há suspeitas de que, além de fabricar artigos, 
as empresas eventualmente tentam manipular a 
revisão por pares de revistas científicas para via-
bilizar a publicação de manuscritos fraudulentos. 
Em 2017, o periódico Tumor Biology anunciou a 
retratação de 107 artigos de autores chineses que 
conseguiram burlar seu processo de peer review. 
Ao submeterem os artigos para publicação, os 
autores sugeriram nomes de possíveis revisores, 
fornecendo, contudo, e-mails falsos desses pes-
quisadores. O periódico aceitou as indicações sem 
checar sua veracidade e os papers receberam reco-
mendações favoráveis de falsos avaliadores. Como 
parte dos 107 artigos tinham conteúdo repetido, 
concluiu-se que uma fábrica de papers está por 
trás do escândalo.

A analista de imagens inglesa Jana Christopher 
e a oncologista australiana Jennifer Byrne, que 
investigam a atuação de empresas fraudulentas 
de comunicação científica, escreveram em feve-
reiro um artigo na revista FEBS Letters com in-
formações que podem ajudar editores e revisores 
a reconhecer artigos produzidos por fábricas de 
papers. Algumas pistas são simples de detectar, 
como a descrição de hipóteses e abordagens expe-
rimentais muito genéricas, sem um vínculo forte 

com o tópico da pesquisa. A dupla menciona um 
exemplo na área de genética do câncer. “Manus-
critos genuínos são mais propensos a testar hipó-
teses específicas com base na função bioquímica 
prevista do gene estudado ou em uma via celular 
sabidamente alterada no tipo de câncer de inte-
resse”, escreveram. Esse tipo de especificidade, 
observam, dificilmente é contemplado em textos 
produzidos por fábricas de papers, que precisam 
gerar manuscritos em larga escala. Indícios de 
adulteração ou fabricação de imagens, elas di-
zem, também devem ser considerados, ainda que 
o problema seja bem mais amplo e vá muito além 
do trabalho das empresas fraudulentas. Quando 
as imagens não foram manipuladas, contudo, é 
difícil detectar se elas têm uma origem diferente 
da que é atribuída. Ainda não existem softwares 
eficientes capazes de revelar o reaproveitamento 
de imagens, como ocorre com textos plagiados.

A atuação dessas empresas não é nova. Em 2013, 
a revista Science publicou uma reportagem sobre 
a venda de autoria de artigos científicos por fá-
bricas de papers da China. O ponto de partida da 
investigação foi um e-mail apócrifo que oferecia 
a oportunidade de assinar um artigo científico, já 
aceito para publicação em um periódico acadêmi-
co de biologia celular, em troca de um pagamen-
to de US$ 15 mil – para acrescentar dois nomes 
à lista de autores, o valor com desconto era de 
US$ 26 mil. Além da comercialização de autoria, 
a Science constatou que essas empresas vendiam 
outros serviços, tais como traduzir para o inglês 
manuscritos já publicados em mandarim para ten-
tar republicá-los em revistas internacionais, o que 
configura autoplágio, ou contratar um ghostwriter 
para produzir um artigo, fornecendo ou não dados 
científicos para sua elaboração. 

As novas regras para coibir a má conduta cientí-
fica na China também buscam enfrentar o proble-
ma dos artigos fabricados pelo lado da demanda. 
As punições para quem plagiar, falsificar resul-
tados ou fazer experimentos sem aprovação de 
comitês de ética irão da perda de títulos e bônus 
salariais até o banimento da atividade científica. 
Ao mesmo tempo, o governo anunciou que vai 
mudar o sistema de promoção para pesquisadores, 
reduzindo o peso atribuído ao número de artigos 
publicados em revistas internacionais como crité-
rio para subir degraus na carreira. Também será 
criada uma lista oficial de revistas científicas da 
China que não oferecem um padrão mínimo de 
qualidade acadêmica – e a determinação de que 
artigos publicados nesses periódicos não conta-
rão pontos em seleções para bolsas e empregos 
ou em processos de avaliação de agências de fo-
mento chinesas. Assim, o governo espera reduzir 
o estímulo para que cientistas e médicos busquem 
inflar seu currículo com trabalhos sem originali-
dade ou fraudulentos. n Fabrício Marques
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The Lancet reconhece fragilidades em processo de revisão

Fraude em anais de conferências

A editoria IOP Publishing, do Reino Unido, anunciou a 
retratação de 25 trabalhos divulgados recentemente 
em seus anais de conferências sobre física e ciências 

de materiais/engenharias. Os textos plagiavam artigos publi-
cados em espanhol, traduzindo-os para o inglês sem menção 
aos autores verdadeiros. Também eram repletos de referência 
a papers anteriores dos plagiadores, prática conhecida como 
autocitação, que pode configurar má conduta científica. O 
primeiro autor de muitos dos trabalhos era Jesus Silva, afilia-
do à Universidade Peruana de Ciências Aplicadas, em Lima. 
Em outros, o autor principal era Amelec Viloria, da mesma 
instituição. A IOP Publishing descobriu que os dois são a 
mesma pessoa: o nome completo do pesquisador é Amelec 
Jesus Viloria Silva.

Em julho, a editora recebeu uma reclamação de um pes-
quisador, alegando que um artigo de sua autoria tinha sido 
“roubado” e republicado em inglês nos anais. Uma investi-
gação sobre a denúncia chegou a um número bem maior de 
manuscritos plagiados e ao pesquisador que assina de duas 
formas diferentes. Entre os coautores dos trabalhos retratados, 
há uma concentração de pesquisadores da Universidade de 
la Costa, em Barranquila, na Colômbia, instituição onde Silva 
trabalha atualmente. A universidade abriu uma sindicância 
para apurar o caso. Rachel Harper, chefe de comunicações e 
marketing da IOP Publishing, disse ao site Retraction Watch 
que foram identificados outros 35 trabalhos fraudulentos apre-
sentados pelo grupo, mas que não chegaram a ser publicados.

mações foram feitas por uma pequena 
empresa sediada em Chicago, a Surgis-
phere Corp. Logo foram detectadas in-
congruências nos dados, como um nú-
mero exagerado de pacientes em regiões 
ainda pouco afetadas pela Covid-19, além 
de dúvidas sobre a capacidade da em-
presa de obter informações fornecidas 
por hospitais no mundo inteiro. Instada 
a mostrar os dados, a empresa se recusou 
a fornecê-los, alegando que eram sigilo-
sos. Isso tornou inviável a confirmação 
dos resultados e levou à retratação (ver 
Pesquisa FAPESP nº 293).

A Lancet passará a exigir que mais 
de um autor de um artigo científico te-
nha acessado e checado os dados que 
embasam o estudo – e os nomes dos 
autores que fizeram a verificação de-
verão ser informados aos editores. No 
escândalo da Surgisphere, só o dono 
da empresa, Sapan Desai, que também 
assinava o artigo, teve acesso a dados 
primários. Os demais coautores, entre 

A revista científica The Lancet 
anunciou mudanças no proces-
so de avaliação de artigos para 

evitar a divulgação de papers baseados 
na interpretação de grandes conjuntos 
de dados que não possam ser auditados. 
Com as novas regras, o periódico busca 
corrigir falhas em seu processo de revi-
são que se tornaram evidentes com a pu-
blicação, em maio, de um paper que teve 
grande repercussão por concluir que a 
hidroxicloroquina era ineficaz contra a 
infecção do novo coronavírus e podia 
gerar problemas cardíacos. Em junho, o 
artigo teve de ser retratado quando se viu 
que seus dados primários tinham uma 
origem tão duvidosa que nem sequer era 
possível saber se existiam.

O estudo se baseava em prontuários 
atribuídos a 96 mil pacientes com tes-
tes positivos para o vírus Sars-CoV-2 
atendidos em 671 hospitais em diversos 
países entre dezembro de 2019 e abril 
de 2020. A coleta e a análise das infor-

os quais o cirurgião cardíaco Mandeep 
Mehra, pesquisador da Universidade 
Harvard, declararam que nunca viram 
os dados brutos e confiaram na análise 
feita pela Surgisphere.

Os autores de todos os artigos da re-
vista deverão informar quais dados se-
rão compartilhados e os critérios para 
acessá-los. Até agora, isso era exigido 
para resultados de ensaios clínicos, mas 
não para estudos com análises de bases 
de dados diversas, como o caso do arti-
go retratado. Por fim, será redobrado o 
cuidado na avaliação de trabalhos desse 
tipo. Artigos que se baseiem em grandes 
conjuntos de dados de pacientes só se-
rão aceitos para publicação depois que 
pelo menos um dos revisores avalie e 
comente os pontos fortes e as vulnera-
bilidades das informações. Especialistas 
em estatística e ciência de dados tam-
bém serão convidados a opinar, princi-
palmente em relação à integridade e ao 
uso ético das informações. 
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Brasil sobe quatro posições 
no Índice Global de Inovação1

ÁREA, SUBÁREA, ÁREA DETALHADA, CLASSIFICAÇÃO NA ÁREA DETALHADA, DIFERENÇA3 DESTA EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO 
GERAL DO BRASIL (62ª); 10 PRIMEIRAS E 10 ÚLTIMAS EM DESEMPENHO (ORDEM DECRESCENTE DA DIFERENÇA)

ESCORE, CLASSIFICAÇÃO NA ÁREA, DIFERENÇA3 DESTA EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO 
GERAL DO BRASIL (62ª) E ORDEM DECRESCENTE (COLUNA DIFERENÇA)

NOTAS  (1)  GLOBAL INNOVATION INDEX. SC JOHNSON COLLEGE OF BUSINESS/CORNELL, INSEAD/PARIS E WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). PARTICIPA DO GRUPO EXPANDIDO DE COEDITORES A CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA/BRASIL (CNI).    (2)  EM 2019 FORAM ANALISADOS 129 PAÍSES, EM 2020, 131. O ÍNDICE E OS ESCORES SÃO APRESENTADOS PARA TODOS OS PAÍSES, COM A CLASSIFICAÇÃO PARA ÁREAS E SUBÁREAS.     
 (3)  COLUNA DIFERENÇA É A DIFERENÇA ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASIL (62) E A DA ÁREA/ÁREA DETALHADA. VALORES POSITIVOS INDICAM QUANTAS POSIÇÕES A ÁREA/ÁREA DETALHADA ESTÁ ACIMA DA CLASSIFICAÇÃO 
GERAL PARA O PAÍS; VALORES NEGATIVOS, ABAIXO.

FONTES  CORNELL UNIVERSITY, INSEAD, AND WIPO (2020). THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2020: WHO WILL FINANCE INNOVATION? ITHACA, FONTAINEBLEAU, GENEVA. HTTPS://WWW.WIPO.INT/EDOCS/PUBDOCS/EN/WIPO_
PUB_GII_2020.PDF PREPARADO PELA GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES/DPCTA, FAPESP

DADOS

As áreas detalhadas de melhor desempenho se concentram na 

produção, difusão e absorção do conhecimento, incluindo propriedade 

intelectual, publicações científicas e rankings universitários (acima). A 

exceção é Escala do mercado doméstico, que lidera essa lista, único 

aspecto econômico em que o Brasil tem bom desempenho

As de pior desempenho estão nas dimensões econômicas e 

institucionais, incluindo investimento, facilidade de iniciar 

negócios, tarifas, ambientes político e regulatório, 

produtividade do trabalho 
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CLASSIFICAÇÃO DIFERENÇA3

As áreas de Sofisticação de 

negócios e de Capital humano e 

pesquisa apresentam os melhores 

desempenhos relativos quanto à 

média do Brasil (ao lado)

Já as de Instituições, de 

Sofisticação do mercado e de 

Resultados criativos têm os piores 

resultados. As de Infraestrutura e 

de Resultados em C&T ficam 

próximas da média nacional

O Brasil subiu da 66ª posição para a 62ª 

no ranking de 100 países, de 2019 para 

2020, incluídos no Índice Global de 

Inovação2, mas continua muito aquém da 

sua participação como economia

A classificação é liderada pela Suíça, 

Suécia e pelos Estados Unidos. A China 

está na 14ª posição, a Fed. Russa, na 47ª, 

a Índia, na 48a, e a África do Sul na 60ª

Na América Latina, o Brasil está atrás do 

Chile (54ª), México (55ª) e Costa Rica 

(56ª). Seguindo o Brasil, vêm Colômbia 

(68ª), Uruguai (69ª), Panamá (73ª),  

Peru (76ª) e Argentina (80ª)

ÁREAS MOSTRAM DESEMPENHOS DIFERENTES

ÁREA ESCORE DIFERENÇA3 ORDEMCLASSIFICAÇÃO

GRANDE ÁREA
4. Sofisticação do mercado

5. Sofisticação de negócios
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3. Infraestrutura

3. Infraestrutura

2. Capital humano e pesquisa

6. Resultados em C&T

2. Capital humano e pesquisa

6. Resultados em C&T

6. Resultados em C&T

BRASIL – GERAL
5. Sofisticação de negócios

7. Resultados criativos

6. Resultados em C&T

1. Instituições

4. Sofisticação do mercado

1. Instituições

4. Sofisticação do mercado
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1. Instituições
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SUBÁREA
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1.2 Ambiente regulatório

4.1 Crédito
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2.2 Educação superior

1.3 Ambiente de negócios

3.2 Infraestrutura geral

ÁREA DETALHADA
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Parcerias estratégicas (joint ventures)
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Produtividade do trabalho
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NOTAS

O Pantanal registrou 2.534 focos de incêndio no 
primeiro semestre de 2020, um aumento de 158% 
em relação ao mesmo período de 2019, segundo 
dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Análises do Instituto Centro de Vida, focado 
somente na porção do Pantanal situada no estado de 
Mato Grosso, apontam para um aumento de 530% 
no número de focos de calor no primeiro semestre 
deste ano em comparação com os seis primeiros 
meses do ano anterior. Mais da metade das áreas em 
chamas se concentra em propriedades privadas.  
O município de Poconé liderou as estatísticas, com 
99 focos de fogo entre janeiro e julho deste ano –  

em 2019 foram contabilizados ali apenas três focos  
de incêndio. O fogo no Pantanal também queimou 
como nunca em setembro: até o dia 22 haviam sido 
registrados 5.820 focos ativos, um recorde histórico 
para o mês, de acordo com dados do Inpe. O pior 
setembro até então havia sido o de 2007, com 5.498 
focos registrados. Estima-se que o fogo já tenha 
destruído cerca de 20% da vegetação pantaneira, 
afetando significativamente as populações de várias 
espécies animais. A Amazônia também enfrenta um 
período crítico de queimadas. De 1o de janeiro a 22 de 
setembro, foram registrados mais de 27 mil focos  
de calor, superando as cifras dos dois anos anteriores.

1

Recorde de 
queimadas  
no Pantanal 
em 2020

2

Imagem de satélite de 
6 de setembro mostra 
fumaça em Mato 
Grosso e Mato Grosso 
do Sul. Acima, avião 
combate incêndio,  
em Poconé (MT)   
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Os carros elétricos,  
a economia e a saúde

Em 23 de setembro, a bioquímica Helena Nader, professora titular da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), recebeu o Prêmio Almirante 
Álvaro Alberto na categoria Ciências da Vida. Especialista em glicobiologia,  
ela coordena o Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular da 
universidade, onde comanda um laboratório que é referência internacional 
na pesquisa sobre a heparina, um polissacarídeo anticoagulante. Nader  
já formou perto de 100 mestres e doutores. Ela foi presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), é vice-presidente da 
Academia Brasileira de Ciências (ABC) e membro do Conselho Superior  
da FAPESP. O prêmio, o mais importante da ciência brasileira, é concedido 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), em parceria com a Fundação Conrado Wessel e a Marinha do Brasil.

Helena Nader recebe 
prêmio nacional

Substituir 25% da frota de automóveis norte-americana 
por veículos elétricos geraria uma economia de US$ 17 
bilhões por ano no país. A redução das emissões de 
poluentes teria como efeito diminuir os problemas de 
saúde da população e os danos decorrentes das mudanças 
climáticas e da poluição atmosférica (GeoHealth,  
13 de agosto). O estudo, liderado por pesquisadores da 
Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, estima 
ainda que a poupança poderia ser maior, da ordem de  
US$ 70 bilhões por ano, em um cenário mais radical,  
de troca de 75% dos veículos a combustão por modelos 
movidos a bateria. “A eletrificação de veículos nos Estados 
Unidos poderia prevenir centenas de milhares de mortes 
prematuras anualmente, enquanto reduziria as emissões 
de carbono em centenas de milhões de toneladas”, 
declarou Daniel Peters, um dos autores do estudo, em 
comunicado à imprensa. A pesquisa usou dados da frota 
de carros e de emissões de poluentes de 2014.

Mais difíceis, até para cientistas
Está cada vez mais penoso ler e compreender os artigos científicos, 
instrumento por excelência de compartilhamento de ideias e resultados 
entre pesquisadores. E o aumento da dificuldade não se deve apenas  
à maior produção e especialização das áreas da ciência. Os textos estão 
mais herméticos por causa do uso excessivo de siglas e jargão acadêmico, 
segundo estudos recentes. A ecóloga Zoe Doubleday, da Universidade  
do Sul da Austrália, e o estatístico Adrian Barnett, da Universidade de 
Tecnologia de Queensland, ambas na Austrália, analisaram 24 milhões de 
títulos e 18 milhões de resumos de artigos publicados entre 1950 e 2019. 
No período, o uso de acrônimos cresceu 10 vezes nos abstracts (de 0,4  
a cada 100 palavras para 4 a cada 100) e 3,4 vezes nos títulos. Foram 
identificados 1.112.345 acrônimos diferentes no material analisado, mas 
apenas 2 mil (0,2% do total) eram usados regularmente. A maioria (79%) 
apareceu menos de 10 vezes em sete décadas (eLife, 23 de julho). Em um 
estudo anterior, o grupo de William Thompson, do Instituto Karolinska,  
na Suécia, avaliou 709 mil resumos de trabalhos publicados entre 1881 e 
2015 e identificou um aumento no uso desnecessário de jargão científico. 
Uma análise recente de 21 mil artigos de espeleologia publicados nos 
últimos 30 anos indica que usar mais jargão reduz o número de vezes que 
o trabalho é mencionado por outros artigos (biorXiv, 21 de agosto).
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O gatilho da força muscular
Um grupo internacional de pesquisadores identificou um composto químico que  
serve de gatilho molecular para o ganho de força decorrente do exercício físico.  
O composto é o succinato, que participa do ciclo de transformação da glicose (açúcar) 
em energia nas células. Durante o exercício, o interior das células musculares  
se torna mais ácido, permitindo a liberação de succinato para o tecido. Na vizinhança, 
o succinato age como mensageiro químico e estimula a captação de glicose, o 
aumento de proteínas contráteis e a ramificação de neurônios que controlam o 
acionamento das células musculares, melhorando a eficiência do músculo (Cell, 17 de 
setembro).  O achado resulta de experimentos com roedores e seres humanos feitos 
pelo grupo de Edward Chouchani, da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, com 
a participação dos brasileiros Luiz Henrique Bozi, que faz estágio de pós-doutorado 
em Harvard, e Julio Cesar Ferreira, pesquisador da Universidade de São Paulo.

Estação de 
recarga na 
Universidade 
Estadual de 
Portland,  
nos Estados 
Unidos

4
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Um grupo coordenado pelo engenheiro eletrônico brasileiro Elison 
Matioli na Escola Politécnica Federal de Lausane (EPFL), na Suíça, 
propôs e fabricou um chip semicondutor dotado de um sistema interno 
de resfriamento baseado em uma rede tridimensional de microcanais, 
por onde circula a água. Essas ínfimas cavidades vedadas, cuja largura 
varia de 25 a 100 micrômetros, estão situadas abaixo dos pontos 
ativos do circuito em que o calor se origina. O fluxo de água 
microencanada extrai de forma eficiente o calor dessas regiões e reduz 
a temperatura do chip. Esse efeito tornaria a regulação térmica do 
microcircuito até 50 vezes mais eficiente do que em chips dotados de 
sistemas convencionais de resfriamento e poderia permitir miniaturizar 
ainda mais os componentes eletrônicos (Nature, 10 de setembro).

Um chip resfriado por água

A imagem moderna dos vikings é de guerreiros brutais, quase  
sempre loiros, que viajavam pelos mares da Escandinávia invadindo  
e saqueando vilarejos. O sequenciamento do material genético  
extraído de esqueletos de homens, mulheres e crianças que viveram  
na Europa e na Groenlândia entre 2.400 antes de Cristo e 1.600 depois  
de Cristo está mudando essa percepção. Pesquisadores da Armênia  
e Dinamarca se debruçaram sobre 442 remanescentes humanos 
encontrados em cemitérios vikings na Escócia. As análises sugerem que 
a identidade viking não se limitou à de pessoas com ancestralidade 
genética escandinava. Antes da Era Viking, os povos da Escandinávia 
teriam se miscigenado com populações da Ásia e do sul da Europa. 
Como consequência, a maioria dos vikings tinha o cabelo castanho 
(Nature, 16 de setembro). Os pesquisadores acharam evidências  
de que os vikings dinamarqueses migraram para a Inglaterra; os suecos 
para o Báltico; e os noruegueses para a Irlanda, Islândia e Groenlândia.

Por onde andaram os vikings

Vida em Vênus?
Uma notícia divulgada em setembro causou 
alvoroço. Um grupo internacional de 
pesquisadores identificou na atmosfera de Vênus, 
um dos planetas mais próximos da Terra, um 
possível sinal de existência de vida: a presença de 
fosfina. Nuvens situadas de 50 a 60 quilômetros 
acima da superfície venusiana são ricas nesse 
gás, formado por um átomo de fósforo e três  
de hidrogênio (PH3). Usando o telescópio  
James Clerk Maxwell, no Havaí, e a rede de 
radiotelescópios Alma, no Chile, a equipe da 
astrônoma Jane Greaves, da Universidade de 
Cardiff, no Reino Unido, observou concentrações 
de fosfina na atmosfera de Vênus mil vezes  
mais altas do que as registradas na Terra  
(Nature Astronomy, 14 de setembro). Esse gás  
é produzido em reações químicas desencadeadas 
por raios, vulcanismo ou a queda de meteoritos. 
Na Terra, também é liberado por microrganismos 
que vivem em ambientes sem oxigênio. Para os 
pesquisadores, as concentrações observadas em 
Vênus não podem ser explicadas por fenômenos 
geológicos e atmosféricos conhecidos. “Com  
o conhecimento atual sobre química e sobre 
Vênus, não existe uma explicação possível para  
a presença de fosfina nas nuvens do planeta  
que não seja a vida”, disse a portuguesa Clara 
Sousa-Silva, astroquímica do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados 
Unidos, e coautora do estudo, ao jornal Folha de 
S.Paulo. Na Nature Astronomy, os pesquisadores 
foram mais cautelosos. “A detecção de PH3 não  
é evidência robusta de vida, apenas de química 
anômala e não explicada”, escreveram.

Sobre uma moeda,  
os dois lados do 
chip da EPFL

Kata, esqueleto de mulher viking do qual foi extraído DNA para o estudo
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Macho do verme 
Schistosoma mansoni, 
causador da doença
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Vida selvagem encolhe 68% em cinco décadas
As populações de mamíferos, pássaros, répteis, peixes e anfíbios  
de cerca de 4,4 mil espécies encolheram 68% entre os anos  
de 1970 e 2016 no mundo e estima-se que esse declínio seja, 
principalmente, consequência da degradação ambiental associada  
à ação humana. A conclusão consta de um estudo do Fundo Mundial 
para a Natureza (WWF), que avaliou a situação de cerca de  
20 mil populações selvagens dessas espécies. O declínio mais 
acentuado ocorreu na América Latina. A região registrou redução 
de 94% na abundância de suas espécies selvagens no período. 

Fármaco contra a esquistossomose
A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, concedeu ao 
imunomodulador P-Mapa, desenvolvido pela rede de pesquisa Farmabrasilis, o status de orphan drug 
para uso contra a esquistossomose. É a primeira vez que um fármaco desenvolvido inteiramente  
no Brasil obtém essa qualificação. A concessão desse status é uma forma de o governo norte-americano 
incentivar o desenvolvimento de medicamentos para doenças com mercado restrito. Globalmente,  
a esquistossomose é uma das principais doenças negligenciadas, que atinge 200 milhões de pessoas 
no mundo – só no Brasil são 7 milhões de infectados. O status de orphan drug confere facilidades  
para a realização de ensaios clínicos, após os quais, se bem-sucedidos, o P-Mapa poderá ser registrado 
e distribuído nos países em que a esquistossomose é endêmica. A aprovação pela FDA se apoiou em 
resultados sobre a ação in vitro e in vivo do P-Mapa sobre o verme Schistosoma mansoni, causador  
da esquistossomose, obtidos pelos grupos de Bruno Carvalho, da Universidade de Pernambuco (UPE), 
e de Fábio Melo, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Recife.

Outro estudo verificou tendência semelhante. Nos últimos  
500 anos, a América Latina perdeu 60% da sua fauna de 
mamíferos (Scientific Reports, 15 de setembro). O Brasil foi  
o terceiro país mais afetado pelo processo de desfaunação,  
atrás apenas da Nicarágua e de Honduras, sendo a  
Mata Atlântica e a Caatinga os ambientes mais afetados — 
respectivamente, cada um registrou uma diminuição da  
ordem de 75% e 62% das populações de mamíferos  
de médio e grande porte, os mais afetados pela desfaunação. 

Valor do índice  (1970 = 1)ÍNDICE DE REDUÇÃO DE POPULAÇÕES DE VERTEBRADOS
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Onça-pintada 
(Panthera onca),  
o maior  
carnívoro da 
América Latina, 
vulnerável  
a alterações no 
ambiente

1

Os morcegos do 
gênero Pteropus, 
naturais da África, 
da Ásia e da 
Oceania, estão 
mais raros por 
causa do aumento 
da temperatura

2

Nativo da Austrália, o roedor Melomys 
rubicola foi extinto em decorrência das 
mudanças climáticas

3
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O grupo da obstetra Sue Yazaki Sun na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
identificou um potencial efeito positivo da pandemia sobre partos. Com medo de 
contrair o coronavírus, gestantes adiaram a ida ao hospital, aonde chegaram  
em fase avançada do trabalho de parto. Resultado: aumentou a proporção daquelas 
que dão à luz por parto natural pouco após chegar à maternidade. Das 122 
gestantes atendidas entre 11 de março e 11 de junho no hospital da universidade,  
40 (33%) estavam em trabalho de parto avançado. Dezesseis (40%)  
dessas 40 tiveram o bebê em até três horas, sem complicações nem a necessidade 
de cirurgia. No mesmo período de 2019, foram atendidas 143 grávidas, das quais  
41 (29%) estavam em trabalho de parto. Onze (27%) das 41 tiveram o bebê 
rapidamente (International Journal of Gynecology & Obstetrics, 29 de agosto).

Obesidade pode 
agravar Covid-19 Efeito sobre os partos

Em 16 de setembro, a farmacêutica norte-americana  
Eli Lilly apresentou resultados iniciais de um ensaio 
clínico que usou anticorpos monoclonais para combater 
a infecção pelo novo coronavírus. O composto testado, 
o LY-CoV555, contém anticorpos contra o vírus, 
obtidos em laboratório a partir de linfócitos clonados, 
provenientes de material de um paciente que se curou 
da Covid-19. O Ly-CoV555 foi avaliado em 452 
voluntários com sintomas leves e moderados. Das 302 
pessoas que receberam o fármaco, cinco (1,7%) foram 
internadas. Essa proporção foi 2,5 vezes maior entre  
os 150 participantes do grupo placebo (6% precisaram 
ser hospitalizados). Esses são os primeiros dados 
divulgados de uso de anticorpos monoclonais contra  
a Covid-19. Ainda é preciso, porém, fazer mais testes 
para verificar se o tratamento é eficaz.

NOTAS DA PANDEMIA
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Desde o início da pandemia, médicos e 
pesquisadores apontavam a obesidade como 
um dos principais fatores de risco para o 
desenvolvimento de quadros mais graves  
de Covid-19. Alguns sugeriram que até mesmo 
pessoas um pouco acima do peso poderiam 
estar em risco de apresentar sintomas mais 
graves da doença. Um amplo estudo, feito  
com base em análises de dados de 399 mil 
pacientes publicados ao longo do ano  
em outros artigos científicos, constatou que  
os obesos infectados pelo Sars-CoV-2  
têm o dobro da probabilidade de precisarem  
de atendimento médico, risco 74% maior de 
serem admitidos em UTIs e risco 48% maior  
de morrer do que os indivíduos com peso 
adequado (Obesity Reviews, 26 de agosto). 
Estima-se que isso se deva ao fato de as 
pessoas obesas frequentemente desenvolverem 
doenças cardíacas, pulmonares e metabólicas, 
além de inflamações crônicas, as quais  
tendem a agravar o quadro de Covid-19.  Há 
ainda um componente mecânico. O acúmulo 
de gordura no abdômen pode pressionar  
o diafragma e os pulmões, restringindo o  
fluxo de ar e o transporte de oxigênio.

Tratamento com 
anticorpos reduz 
internação

1

2
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Manaus e a imunidade coletiva
Semanas após atingir o pico de novos casos de Covid-19 e mortes pela 
doença, a cidade de Manaus parece ter alcançado em meados de junho  
a imunidade coletiva, ponto a partir do qual a propagação do vírus diminui 
pela redução no número de pessoas suscetíveis à infecção. Entre 5 e 15 de 
junho, 65% dos manauaras tinham anticorpos contra o novo coronavírus  
e aparentemente haviam se tornado imunes à infecção – o número 
permaneceu estável em 66% nos dois meses seguintes (medRxiv, 21 de 
setembro). Essa estimativa resulta de um estudo que avaliou a presença  
de anticorpos contra o Sars-CoV-2 em sangue doado ao hemocentro de 
Manaus. Na cidade, a imunidade coletiva teria desempenhado um papel 
importante para limitar o tamanho da epidemia, estimam os autores do 
estudo, coordenado por Ester Sabino, da Universidade de São Paulo (USP). 

A CoronaVac, composto candidato a vacina 
desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac 
Biotech, é segura e não causa efeitos colaterais 
graves, anunciou o governador de São Paulo, João 
Doria, no dia 23 de setembro. A afirmação se baseia 
em dados fornecidos pela empresa da avaliação de 
50.027 voluntários chineses que receberam  
o composto – entre eles, funcionários da Sinovac  
e familiares. Só 5,4% dos participantes apresentaram 
reações adversas brandas (dor no local da aplicação, 
febre, fadiga e perda de apetite). “É uma vacina com 
excelente perfil de segurança”, afirmou Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butantan, que conduz os ensaios 
clínicos de fase 3 da CoronaVac no Brasil e planeja 
produzir a vacina. A análise de 422 participantes com 
mais de 60 anos indicou que 97% deles produziram 
anticorpos contra o vírus. Em outro estudo com 600 
adultos e participação da Sinovac, 92% dos que 
receberam a CoronaVac geraram anticorpos (bioRxiv, 
10 de agosto). Os dados de eficácia, no entanto,  
só devem ser conhecidos após a conclusão dos testes 
de fase 3. Até dezembro o Butantan deve receber  
46 milhões de doses da formulação.

Estudo indica que 
vacina chinesa é segura

Sars-CoV-2 pode atacar células de defesa
O novo coronavírus é capaz de infectar e matar as células de defesa, verificaram 
pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto. Essa 
constatação pode explicar, em parte, dois achados comuns em pessoas infectadas: 
a linfopenia, diminuição de linfócitos, e a baixa concentração de vírus no sangue. 
Em testes com células de defesa de pessoas saudáveis, o grupo do virologista 
Eurico Arruda observou que o Sars-CoV-2 invade monócitos e linfócitos e se 
multiplica em seu interior. Nos linfócitos T CD4, que coordenam a resposta 
imunológica, e nos T CD8, que reconhecem e eliminam células infectadas por vírus, 
o coronavírus acionou a morte celular programada (apoptose). “Essa é uma 
possível explicação para a linfopenia”, disse Arruda à Agência FAPESP. No sangue 
de pessoas com Covid-19, o grupo encontrou o vírus no interior de linfócitos B 
(imagem), produtores de anticorpos (bioRxiv, 7 de agosto).

Um plástico antivírus
Pesquisadores da empresa paulista Nanox desenvolveram um plástico 
adesivo capaz de inativar 99,8% das partículas do novo coronavírus  
em dois minutos. O material possui micropartículas de prata e sílica 
incorporadas à sua estrutura. A ideia é que o plástico adesivo seja usado 
para revestir maçanetas, corrimãos, botões de elevadores e telas sensíveis 
ao toque. Esse é o segundo material plástico com ação antiviral da Nanox 
que chega ao mercado. A empresa paulista já havia desenvolvido uma 
máscara reutilizável, feita com um plástico flexível à base de sílica e prata.

3
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R
epresentantes de nove empresas que 
atuam no desenvolvimento de vacinas 
contra a Covid-19, entre elas a Pfizer e 
a AstraZeneca, divulgaram um comu-
nicado conjunto no dia 8 de setembro 
reafirmando sua responsabilidade com 
a integridade do processo científico na 
realização dos testes de candidatas a 

imunizantes contra o novo coronavírus. No docu-
mento, eles se comprometem a submetê-las para 
aprovação dos órgãos reguladores internacionais 
somente após terem demonstrado sua segurança 
e eficácia em estudo clínico de fase 3. Dias antes, 
executivos de sete biofarmacêuticas dos Estados 
Unidos publicaram uma carta aberta pedindo que 
“considerações políticas sejam deixadas de lado” 
durante o desenvolvimento de fármacos e vaci-
nas contra a doença. “Os líderes políticos devem 
reassegurar ao público que não influenciarão o 
desenvolvimento e a aprovação de novos medi-
camentos ou vacinas, e que as conclusões sobre 
sua segurança e eficácia serão baseadas na coleta 
e avaliação rigorosas de dados pelos órgãos apro-
priados. A saúde pública e a confiança do público 
em novos produtos médicos dependem da inte-
gridade, da transparência e da avaliação objetiva 
desses dados à medida que eles forem publicados”, 
escreveram. Mais recentemente, as farmacêuticas 
Pfizer e Moderna foram além e divulgaram, pela 
primeira vez, os detalhes dos testes de suas vaci-
nas, isto é, como selecionaram os participantes e 
como eles estão sendo monitorados, as condições 
sob as quais os testes seriam interrompidos se 
houvesse problemas e as evidências que usarão 
para determinar se as pessoas que tomaram suas 
vacinas estão protegidas contra a Covid-19.

Tais movimentos são uma resposta às cres-
centes tentativas de interferência nos cronogra-
mas de testes clínicos e na aprovação de medica-
mentos e vacinas contra a doença. Interessados 
em prestígio político e nos ganhos econômicos 
associados à primazia do anúncio de uma solu-
ção para a crise do novo coronavírus, governos 
de diferentes países pressionam pesquisadores 
e agências reguladoras a acelerar, ou mesmo a 
atropelar, os testes de imunizantes. “A percep-
ção é de que a pandemia fez com que a ciência 

Interferência política na  

aprovação de vacina pode minar  

confiança pública na imunização,  

alertam pesquisadores

Rodrigo de Oliveira Andrade
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Trump quer  
um imunizante 
aprovado antes  
das eleições  
de novembro
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voltasse a figurar no centro de disputas políticas 
envolvendo as principais potências mundiais”, 
diz a geógrafa Neli Aparecida de Mello-Théry, 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (Each-USP). Desde 
o início da pandemia a pesquisadora estuda os 
efeitos geopolíticos da Covid-19 na relação de 
interdependência econômica entre os países. Se-
gundo Mello-Théry, a disputa observada agora 
pode comprometer as estratégias de controle da 
Covid-19 ao criar a impressão de que a seguran-
ça das vacinas foi sacrificada por conveniência 
política, aumentando a resistência de parte da 
população a uma eventual ação de imunização.

P
ara serem comercializados e usados 
em larga escala, novos medicamentos 
ou vacinas precisam ser aprovados por 
órgãos reguladores. Para isso, passam 
por sucessivos testes de segurança e 
eficácia. Esse processo pode levar anos 
até ser concluído, sobretudo quando se 
trata de uma nova vacina. As agências 

costumam ser mais rigorosas nesse caso porque as 
vacinas são aplicadas em milhares de indivíduos 
saudáveis, de modo que qualquer efeito colateral, 
por mais raro que seja, pode afetar muito mais 
pessoas do que um medicamento desenvolvi-
do para uma doença específica. Diante do atual 
cenário da pandemia, contudo, com o aumento 
do número de mortes e novos casos de Covid-19, 
agravamento das desigualdades e uma recessão 
que assola economias, esse processo, complexo e 
rodeado de interesses, mas mais restrito ao am-
biente científico, ganhou também implicações 
políticas e econômicas.

 “Nos Estados Unidos, por exemplo, o anúncio 
de uma vacina pode mudar os rumos das eleições 
presidenciais de novembro”, destaca Mello-Théry. 
O presidente Donald Trump vem aumentando a 
pressão para que as autoridades regulatórias ace-
lerem a aprovação de uma vacina ainda em outu-
bro. Seu principal alvo tem sido a Food and Drug 
Administration (FDA), agência norte-americana 
de controle de alimentos e medicamentos. Desde 
maio Trump dá sinais de interferência no órgão 
em relação a assuntos ligados à Covid-19, como 
quando ordenou que flexibilizasse a fiscalização 
de testes de diagnóstico da doença desenvolvidos 
por laboratórios e clínicas privadas. A FDA já vi-
nha sendo acusada de ceder a pressões políticas 
ao ter autorizado o uso emergencial de terapias 
contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina, ape-
sar das parcas evidências de sua eficácia em pes-
soas acometidas pelo vírus. Mais recentemente, 
a agência liberou o uso emergencial de plasma 
convalescente no tratamento de pessoas com a 
doença. O anúncio se deu às vésperas da conven-
ção do partido republicano e um dia após Trump 

ter acusado o órgão de atrasar a aprovação de va-
cinas e terapias contra o novo coronavírus para 
prejudicá-lo politicamente. A pressão agora é pa-
ra que a FDA acelere a aprovação de uma vacina 
antes das eleições, o que, na prática, significaria 
flexibilizar, ou dispensar, critérios normalmente 
adotados para aprovar um imunizante.

Na avaliação de Elize Massard da Fonseca, 
professora do Departamento de Gestão Pública 
da Fundação Getulio Vargas, em São Paulo, esse 
tipo de movimento não é um fenômeno novo, 
muito menos se restringe a grupos ligados a go-
vernos ou à indústria farmacêutica. “A pressão 
para que a FDA aprovasse a terapia antirretrovi-
ral de alta potência no início da década de 1990 
partiu sobretudo de grupos de defesa dos direitos 
de pacientes portadores do HIV”, lembra a pes-
quisadora, que estuda processos regulatórios de 
produtos farmacêuticos. “A diferença é que hoje 
essas tensões estão mais escancaradas, dada as 
implicações políticas e econômicas associadas à 
aprovação da vacina.” Fonseca descarta a possi-
bilidade de a FDA subverter diretrizes e proto-
colos mundialmente utilizados na análise de uma 
vacina. “A agência é uma das mais respeitadas do 
mundo e dificilmente colocará sua legitimidade 
em risco nesse caso.” Isso não significa, segundo 
ela, que em algum momento o órgão não tenha 
de encarar a difícil decisão de autorizar o uso 
emergencial de uma vacina em parcela reduzida 
da população – possivelmente profissionais da 
saúde e indivíduos do grupo de risco – antes de 
ser formalmente aprovada.

A China, por sua vez, investiu pesado em pes-
quisa e desenvolvimento (P&D) nas últimas duas 
décadas, sobretudo na área de biotecnologia. 
Construiu laboratórios de segurança máxima, 
adquiriu os melhores equipamentos e máqui-
nas e criou mecanismos para repatriar cientistas 
atuando no exterior (ver Pesquisa FAPESP nº 
283). O resultado: das 187 candidatas a vacinas 
contra o novo coronavírus em desenvolvimento 
hoje no mundo, 20 são do país asiático. A mais 
avançada é a Coronavac, da Sinovac Biotech. O 
imunizante está na fase 3 dos testes clínicos, em 
andamento em vários países, entre eles o Bra-
sil, onde a empresa tem parceria com o Instituto 

A PANDEMIA FEZ COM QUE A CIÊNCIA 
VOLTASSE A FIGURAR NO CENTRO  
DE DISPUTAS POLÍTICAS ENTRE 
POTÊNCIAS MUNDIAIS, DIZ MELLO-THÉRY
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Para além de eventuais ganhos científicos e tec-
nológicos e vantagens econômicas, a afoiteza da 
Rússia em entrar na corrida por uma vacina contra 
o novo coronavírus, segundo Mello-Théry, faria 
parte de uma estratégia do governo Putin para 
ampliar sua influência entre os países do Leste Eu-
ropeu e Sudeste Asiático. “A ideia é se apresentar 
como uma alternativa às vacinas oferecidas pelos 
Estados Unidos, Reino Unido e China.” Vários paí-
ses se mostraram interessados, inclusive o Brasil. 
Em agosto, o governo do Paraná anunciou tratati-
vas para trabalhar em parceria com os russos. Mais 
recentemente, o Fundo Russo de Investimento 
Direto (RDIF) e a Secretaria de Saúde da Bahia 
firmaram acordo para colaborar na distribuição de 
50 milhões de doses da Sputnik V no país.

Torreele alerta que o açodamento para aprovar 
uma vacina pode ter implicações graves na segu-
rança e eficácia dos imunizantes. “A única maneira 
de determinar a segurança dos compostos é reali-
zar testes clínicos com o maior número possível 
de pessoas, o que toma tempo. Os ensaios atuais 
têm sido criticados por não serem suficientemente 
diversificados e, mesmo que tentem incluir dife-
rentes subpopulações, os números permanecerão 
pequenos para detectar efeitos colaterais menos 
frequentes.” Segundo ela, “esses fatores, somados 
às suspeitas de maquinações políticas para ace-
lerar a aprovação de uma vacina, podem minar a 
confiança das populações na imunização contra 
o novo coronavírus”. 

Tais impactos já se refletem em pesquisas de 
opinião. Uma delas, realizada entre 9 e 11 de se-
tembro pela empresa YouGov poll, aponta para 
um aumento da hesitação à vacinação contra a 
doença nos Estados Unidos. Em maio, 55% dos 
norte-americanos afirmaram que se vacinariam 
assim que o imunizante fosse aprovado. Esse nú-
mero agora caiu para menos de um terço dos en-
trevistados. “No Brasil, pesquisa Ibope divulgada 
dia 5 de setembro verificou que um em cada qua-
tro brasileiros resiste à ideia de tomar uma vacina 
contra a Covid-19”, comenta Dayane Machado, 
doutoranda do Departamento de Política Cien-
tífica e Tecnológica da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).

O Brasil vive uma situação particular, na qual 
diferentes esferas de governo – federal, estadual e 
municipal – adotaram estratégias descoordenadas, 
às vezes contraditórias, em relação à pandemia. 
Para Machado, “isso tende a criar um sentimen-
to de insegurança e desconfiança na população 
que pode ser difícil de reverter”. “É por isso que 
a única maneira de avançar no desenvolvimento 
de uma vacina e na construção de uma relação de 
confiança com a população é investindo na trans-
parência total dos protocolos e dados dos ensaios 
clínicos e uma revisão independente e aberta por 
especialistas em saúde pública”, destaca Torreele. n

Butantan. “Diferentemente dos Estados Unidos, 
o esforço da China para ser a primeira nação a 
apresentar um imunizante contra a Covid-19 não 
responde a um componente político interno, mas 
à ambição de mostrar ao mundo que é uma po-
tência capaz de fazer frente aos Estados Unidos 
em termos científico, econômico e geopolítico”, 
disse a Pesquisa FAPESP a advogada suíça Els 
Torreele, ex-diretora da Campanha de Acesso a 
Medicamentos da organização internacional Mé-
dicos Sem Fronteiras. “A ideia de testar suas va-
cinas em outros países, oferecendo-lhes em troca 
prioridade no acesso à imunização, faz parte de 
uma estratégia chinesa para ampliar sua influên-
cia geopolítica e melhorar sua imagem entre as 
nações ocidentais.” Internamente, no entanto, o 
país parece se manter longe dos protocolos tra-
dicionais para testar e aprovar uma vacina. Em 
uma estratégia inusual, vem administrando can-
didatas a imunizantes em militares e servidores 
públicos. Segundo reportagem do jornal The New 
York Times, embora o governo tenha enfatizado 
que os voluntários são livres para escolher tomar 
as vacinas, funcionários e soldados relatam sofrer 
pressão para participar dos testes.

A 
pressa em obter uma vacina também 
fez com que a Rússia atropelasse eta-
pas essenciais para a verificação da 
segurança de novos compostos. Em 
agosto, o país surpreendeu o mundo 
ao anunciar o registro da Sputnik V, 
sem, no entanto, apresentar os dados 
dos ensaios clínicos de fase 1 e 2 aos 

quais ela foi submetida. O presidente Vladimir 
Putin apressou-se em garantir que o imunizante 
era seguro. “Gostaria de repetir que [a vacina] 
passou por todos os testes necessários”, afirmou 
o líder russo durante teleconferência com minis-
tros do governo. Ele acrescentou ainda que uma 
de suas filhas havia sido vacinada e passava bem. 
Ela teria tido febre leve após receber a primeira 
dose do imunizante. “Depois da segunda injeção, 
teve febre leve de novo e depois tudo ficou bem. 
Está se sentindo bem e tem uma alta contagem de 
anticorpos”, disse Putin.

Pesquisadores do Centro de Pesquisas de Epi-
demiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya, 
em Moscou, demoraram quase três semanas para 
publicar um artigo na revista The Lancet deta-
lhando os testes clínicos iniciais da vacina. Quase 
imediatamente, porém, um grupo de cientistas de 
diferentes instituições publicou uma carta ma-
nifestando preocupação com a consistência dos 
dados. “Embora a pesquisa seja potencialmente 
significativa, a apresentação das informações le-
vanta várias preocupações, que demandam acesso 
aos dados brutos originais para uma investigação 
completa”, afirmam. 
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Dificuldades para obter o número exato  

de infectados e de óbitos impõem desafios 

para se conhecer quão mortal é a doença

Frances Jones

COVID-19
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calcular a taxa de letalidade: o número 
de pessoas infectadas pelo vírus e o de 
óbitos decorrentes da Covid-19. Embora 
seja difícil mensurar qualquer pandemia 
enquanto ela ainda está em curso, ainda 
mais quando se trata de uma doença no-
va, a tarefa de conhecer a real extensão 
de sua gravidade torna-se mais compli-
cada em razão de certas especificidades 
do novo coronavírus, como a grande pro-
porção de indivíduos infectados, mas as-
sintomáticos, as variadas manifestações 
clínicas da doença e as peculiaridades da 
resposta imune ao Sars-CoV-2.

“Essa epidemia põe à prova tudo o 
que achávamos que sabíamos sobre 
imunidade, infecção e curva epidêmi-
ca”, afirma o epidemiologista Aluísio 
Barros, da Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, 
um dos líderes da equipe científica do 
Epicovid19-BR, o mais amplo estudo 
populacional sobre o novo coronavírus 
realizado no Brasil, que em sua quarta e 
mais recente fase estimou uma letalida-
de da infecção de 0,7% no país. 

De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), há duas medidas 
para calcular a proporção de indivíduos 
infectados que apresentarão desfechos 
fatais. A primeira é a taxa de letalidade 
de infecções (IFR), que estima a propor-
ção de mortes entre todos os indivíduos 
infectados. A segunda avalia a proporção 
de mortes entre os casos confirmados e 
é conhecida como taxa de letalidade de 
casos clínicos (CFR).

A CFR pode variar enormemente en-
tre os diferentes países, indo de 0,1% a 
mais  de 25%. Isso ocorre em razão de 
fatores variados, entre eles a capacidade 
de testagem de cada localidade (quanto 
mais exames, mais diagnósticos de ca-
sos leves e assintomáticos e menor taxa 
de letalidade), a demografia do lugar 
(quanto mais idosa a população, maior o 
risco de morte pela Covid-19) e a diver-
sidade de condições de acesso à saúde 
da população.

Em meados de setembro, o centro de 
informações sobre coronavírus da Uni-
versidade Johns Hopkins, nos Estados 
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L
ogo que o novo coronavírus  
surgiu na China em dezembro 
do ano passado, causando uma 
misteriosa e potencialmente 
fatal doença que se pensava ser 
apenas respiratória, especialis-
tas começaram a investigar a sua 
letalidade. Uma das primeiras 

estimativas publicadas, com base em pa-
cientes hospitalizados na cidade chinesa 
de Wuhan, indicou um risco de morte de 
15%, pois seis dos 41 internados no en-
tão epicentro da epidemia não haviam 
resistido às complicações decorrentes da 
infecção. Nove meses depois do início na 
China, mais de 33 milhões de casos em 
todo o mundo, 1 milhão de mortos e incon-
táveis estudos científicos, esse índice caiu 
drasticamente. A letalidade da Covid-19 
varia entre 0,5% e 1%, segundo estudos 
ao redor do mundo, mas essa taxa ainda 
está em discussão. Como muitas questões 
envolvendo a doença e o vírus Sars-CoV-2, 
essa também é cercada de complexidade.

A começar pelo desafio de obter com 
acurácia os dois dados essenciais para 

Cruzes e balões 
homenageiam as vítimas 
da Covid-19 na praia de 
Copacabana, no Rio  
de Janeiro, em agosto
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Unidos, apontava para o Brasil uma ta-
xa de letalidade de casos de 3%, índice 
equivalente ao norte-americano. Já o 
México e o Equador, no topo da lista dos 
20 países mais afetados pela pandemia 
em termos de letalidade, registravam 
percentuais de 10,6% e 9,2%, respecti-
vamente. A Índia, segunda nação mais 
populosa do mundo e vice-líder em nú-
mero absoluto de casos, atrás apenas dos 
Estados Unidos, apresentava um valor 
bem inferior, de 1,6%.

Uma das questões é que a CRF só con-
tabiliza os casos confirmados, aqueles 
que entram para as estatísticas oficiais 
e cujos critérios podem mudar segun-
do cada governo. Boa parte das vezes, 
dependendo do país, não se consegue 
detectar e levar em conta todos os indi-
víduos assintomáticos ou que tiveram a 
forma leve da doença e, por isso, não fo-
ram diagnosticados. Com isso, aumenta 
a proporção de óbitos no universo dos 
casos, indicando uma letalidade maior 
do que seria na realidade. Por esse mo-
tivo, a CRF nem sempre é o melhor in-
dicador para mostrar o quão letal é de-
terminado microrganismo ou doença.

A IFR cumpriria melhor esse papel. 
Mas para conseguir calculá-lo com pre-
cisão é indispensável conhecer o número 
total de infectados pelo Sars-CoV-2 numa 

população. Como é difícil e caro testar to-
da a população para contabilizar todos os 
contaminados, governos, universidades 
e centros de pesquisa costumam colher 
informações de uma amostra populacio-
nal para estimar quantas pessoas daquele 
país, região ou cidade já teriam sido in-
fectadas, sendo assintomáticas ou não, 
diagnosticadas ou não. São os chamados 
inquéritos sorológicos, como o realizado 
pela UFPel, que fazem exames em busca 
de anticorpos para o novo coronavírus.

O 
problema, porém, é que boa 
parte dessas investigações tem 
mostrado que a prevalência de 
anticorpos cai com o passar do 
tempo, colocando em cheque a 
eficácia dos testes e pondo em 

dúvida a durabilidade da resposta imu-
nológica humoral (com anticorpos) à 
infecção. “Embora a prevalência de an-
ticorpos na população tenha caído, o nú-
mero total de infectados não diminuiu; 
ele só aumenta com o tempo”, diz Barros. 

Um amplo estudo realizado na Islân-
dia e publicado em 1º de setembro jogou 
luz sobre as dúvidas em relação à defesa 
humoral. No pequeno país europeu in-
sular com 364 mil habitantes e somente 
10 mortes atribuídas à Covid-19 até mea-
dos de setembro, 15% da população já 

havia sido testada até 15 de junho pelo 
exame molecular RT-PCR quantitativo, 
que detecta material genético do vírus.

Para investigar a resposta humoral, 
os pesquisadores islandeses partiram 
de uma amostra inicial superior a 30 
mil pessoas usando seis tipos diferen-
tes de testes de anticorpos e chegaram 
à conclusão de que o nível de alguns 
anticorpos antivirais não cai após qua-
tro meses de diagnóstico. O que muda, 
segundo o estudo, é o tipo de anticorpo 
detectado em cada teste – e apenas dois 
desses exames são capazes de detectar 
os anticorpos cuja quantidade não se 
reduz com o tempo, fornecendo a me-
dida apropriada de soropositividade. 

Ao calcular de forma mais precisa o 
número de pessoas que já foram infecta-
das, os cientistas afirmam ter consegui-
do fazer uma estimativa mais acurada 
da letalidade no país, estabelecida por 
eles em 0,3%.“Nossa estimativa do risco 
de letalidade da infeção é mais baixa, 
mas consistente com cálculos descritos 
por outros”, escreveram os autores no 
periódico The New England Journal of 
Medicine, citando as taxas encontradas 
no navio Diamond Princess (0,6%), na 
China (0,66%) e na cidadezinha alemã 
de Gangelt (0,4%). Segundo eles, entre 
as pessoas infectadas na Islândia, 56% 
tinham sido previamente diagnostica-
das via teste PCR; 14% estavam em qua-
rentena e não tinham sido submetidas 
ao PCR ou haviam recebido resultado 
negativo; e 30% não estavam nem em 
quarentena nem tinham anteriormente 
PCR positivo.

“Concluímos, portanto, que, apesar do 
rastreamento extensivo pelo PCR, uma 
fração substancial de infecções não ha-
via sido detectada, indicando que muitas 
pessoas infectadas não tiveram sintomas 
importantes”, acrescentaram os auto-
res. Pelos dados oficiais obtidos com 
os exames de PCR positivos, a taxa de 
letalidade de caso clínico, a CFR, era 
de 0,6% – ou seja, o dobro da taxa de 
letalidade de infectados (IFR). 

No estado brasileiro do Maranhão, que 
no boletim epidemiológico da Secretaria 
de Estado da Saúde sobre a Covid-19 di-
vulgado em 14 de setembro tinha 162.998 
casos confirmados e 3.590 óbitos, um 
inquérito sorológico realizado entre 27 
de julho e 8 de agosto com 3.156 pessoas 
trouxe resultados surpreendentes. A pre-
valência de anticorpos no estado foi de 

OS DOIS CÁLCULOS DA LETALIDADE
Índices ajudam a entender a gravidade de uma doença

TAXA DE LETALIDADE  
DA INFECÇÃO

Conhecida pela sigla IFR (infection fatality 
ratio), é o percentual de mortes em relação 

ao número total de pessoas infectadas, 

tenham elas recebido o diagnóstico  

ou não – o que inclui assintomáticos  

e infectados não testados, cujo número  

é estimado por estudos sorológicos

TAXA DE LETALIDADE 
DOS CASOS CONFIRMADOS

Denominada CFR (case fatality ratio),  

traduz a proporção de indivíduos  

infectados com confirmação  

clínica ou laboratorial que morrem  

em consequência da doença

Como se calcula

Número de óbitos por 
determinada doença

Número de óbitos por 
determinada doença

Número total de infectados 
pela mesma doença

Número de casos  
confirmados da doença

100 100÷ ÷

Como se calcula

× ×
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Brasil”, afirma a epidemiologista Maria 
Rita Donalisio, da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas (FCM-Unicamp). 

Com um grupo de colegas do Obser-
vatório Covid-19 BR, que reúne pesqui-
sadores que se dedicam a estudar e en-
tender a doença, ela tem se debruçado 
sobre dados de letalidade hospitalar por 
Covid-19, isto é, o percentual de óbitos 
entre os internados. “Heterogêneos ao 
redor do país, esses indicadores expres-
sam a qualidade e a precocidade da as-
sistência, além da capacidade de confir-
mação diagnóstica de casos”, diz. “Refle-
tem também as diferenças na estrutura 
hospitalar e na experiência clínica das 
equipes assistenciais, particularmente 
em relação aos casos críticos, que exi-
gem manejo clínico em UTI [Unidade de 
Terapia Intensiva] e ventilação mecâni-
ca.” No final, afirma a médica, tudo isso 
também interfere no número de mortes 
pela Covid-19 e, por consequência, nos 
índices de letalidade. n

40%. Em cidades de médio porte, com 
20 mil a 100 mil habitantes, a prevalên-
cia chegou a 47%.

A partir desses dados, a taxa de leta-
lidade de infectados foi calculada em 
0,17%. “Foi uma surpresa. Ninguém ima-
ginava que iria dar uma prevalência de 
40%. E também que teríamos uma le-
talidade tão baixa, uma das menores 
do mundo. Cogitamos fazer a genoti-
pagem do vírus que circulou no estado 
para ver se há algo de diferente nele”, 
afirmou a Pesquisa FAPESP o epidemio-
logista Antônio Augusto Moura da Sil-
va, coordenador do estudo e professor 
da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), destacando que o estado tem 
uma população jovem, sob menor risco 
de morrer em decorrência da doença.

Além do desafio de identificar o nú-
mero de infectados pelo novo corona-
vírus, os pesquisadores maranhenses 
também enfrentaram dificuldades para 
obter o outro indicador fundamental pa-
ra calcular a letalidade, o de óbitos por 
Covid-19. O Brasil testa pouco e, quan-
do testa, os resultados podem demorar 
a sair. Além disso, muitas vezes o ve-
redicto sobre a causa da morte ocorre 
depois de feita a declaração de óbito e, 
portanto, não entra como Covid-19 nas 
estatísticas do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) do Ministério 
da Saúde. Isso leva a uma elevada sub-
notificação, situação comum não apenas 
no Maranhão, mas em todo o país.

A 
dificuldade de diagnóstico pode 
ajudar a explicar outro fenô-
meno observado no Brasil e em 
outros países: o excesso de mor-
tes por causas naturais quando 
se compara o mesmo período 

deste ano com a média dos últimos cinco 
anos. Um relatório da organização global 
de saúde pública Vital Strategies indi-
cou que houve no país 22% mais mortes 
desse tipo do que seria esperado desde a 
primeira vítima faltal por Covid-19, em 
16 de março, até 6 de junho.

Moura da Silva, da UFMA, afirma que, 
em sua pesquisa, atribuiu um terço das 
mortes em excesso ocorridas no estado 
à Covid-19. “Esse número representou 
um aumento de 15% nos números ofi-
ciais de óbitos que tínhamos”, diz. Os 
outros dois terços do excesso de mortes 
são atribuídos a outras causas. “Como 
os serviços da saúde ficaram voltados à 

Covid-19, especialmente em maio, o pico 
da pandemia no Maranhão, muitas pes-
soas deixaram de procurar os serviços 
por medo de se infectar; então a pessoa 
morria em casa, por exemplo, de infarto. 
Isso aconteceu no mundo todo.”

Uma taxa de letalidade de 0,17%, co-
mo a calculada no Maranhão, ou de até 
1% pode parecer pequena, mas o cenário 
muda quando há centenas, milhares ou 
milhões de infectados em um curto pe-
ríodo de tempo. “O que acontece com a 
Covid-19 é a concentração de casos em 
um período muito curto, o que nos deixa 
diante dessa confusão toda”, pondera o 
infectologista Esper Kallás, do Depar-
tamento de Moléstias Infecciosas e Pa-
rasitárias da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FM-USP). 
Segundo ele, as comparações com outros 
vírus e doenças devem ser feitas caso 
a caso. “Se você compara esse número 
da letalidade com o da febre amarela, a 
Covid-19 mata proporcionalmente muito 
menos. Na febre amarela, ele é altíssimo, 
assim como no ebola.”

No caso da Covid-19, destacam os 
especialistas, a letalidade varia muito 
conforme a idade dos infectados. No 
Maranhão, quando se observam os da-
dos apenas das pessoas com mais de 70 
anos, a taxa sobe para 2,4%. Na Islân-
dia, a IFR nessa faixa etária passa para 
4,4%. “É difícil interpretar indicadores 
tão gerais, referentes a grandes contin-
gentes populacionais, de todas as faixas 
etárias em conjunto, diversos padrões 
de morbidade, muitas vezes de regiões 
que apresentam desigualdades sociais e 
de acesso a serviços de saúde, como no 
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26  |  OUTUBRO DE 2020

ESPAÇOS
S A U D Á V E I S

COVID-19



PESQUISA FAPESP 296 |  27

permitiram o vínculo entre arquitetura e saúde 
pública no século passado. 

Ainda é cedo para saber qual o impacto da 
atual pandemia em projetos arquitetônicos fu-
turos. “Isso depende da duração da crise”, disse 
a Pesquisa FAPESP a arquiteta espanhola Beatriz 
Colomina, professora da Universidade de Prin-
ceton, nos Estados Unidos. Também de alcance 
mundial, a gripe espanhola, que teria custado a 
vida de estimadas 50 milhões de pessoas, não 
chegou a moldar a arquitetura, afirma Colomi-
na. Embora tenha matado mais gente do que a 
Primeira Guerra Mundial, o surto de 1918 durou 
relativamente pouco tempo (menos de dois anos) 
e não foi muito lembrado por décadas. No caso 
da tuberculose foi diferente. Espaços arejados e 
mais iluminados, com amplos terraços e superfí-
cies brancas e lisas foram incorporados em obras 
de arquitetos modernistas, entre eles o finlandês 
Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976), o alemão 
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) e Le Cor-
busier, como medidas concretas para tratar ou 
prevenir a doença. 

“A tuberculose foi uma ameaça ao longo de dé-
cadas, que deixou efeitos duradouros na menta-
lidade e na cultura de várias gerações”, ressalta 
Colomina, autora do livro X-Ray architecture (Lars 
Müller, 2019), que trata da associação histórica 
entre arquitetura e medicina. Da descoberta da 
bactéria Mycobacterium tuberculosis, identificada 
pelo médico alemão Heinrich Robert Koch (1843-
1910) em meados de 1882, até o desenvolvimento 
de um antibiótico eficaz contra a tuberculose – 
a estreptomicina, no início da década de 1940 – 
transcorreram 60 anos. “Naquele período, o en-
frentamento da doença se deu por intermédio 
da arquitetura”, observa a arquiteta espanhola.

J
anelas grandes e horizontais se abrem 
ao longo de toda a fachada, trazendo 
o máximo de luz e ventilação para os 
cômodos. Dois telhados planos, em ní-
veis diferentes, abrigam um solário e um 
jardim suspenso. Na entrada, há um lava-
tório e a divisão dos quartos não utiliza 
paredes estruturadas, tornando possível 

reconfigurar o espaço. A construção é elevada do 
solo por pilotis que deixam o térreo livre para cir-
culação. Ícone da arquitetura moderna, a Villa Sa-
voye é uma casa de veraneio construída em 1929 
em Poissy, no norte da França. Quando a projetou, 
o arquiteto suíço Le Corbusier (1887-1965) não 
pretendia apenas explorar características estéti-
cas do modernismo. Também procurou mostrar 
que uma residência pode ser agente de saúde e 
bem-estar. Criar ambientes mais saudáveis, em 
melhores condições de conforto e higiene, a fim 
de reduzir o risco de contaminações, tornou-se 
uma preocupação de arquitetos e urbanistas entre 
o fim do século XIX e o começo do XX. À época, 
doenças infecciosas como a tuberculose matavam 
milhões de pessoas no mundo todo. 

Com a crise sanitária provocada pelo novo 
coronavírus, reflexões sobre possíveis mudan-
ças na estrutura das habitações e na paisagem 
urbana tornaram-se inevitáveis. A chegada da 
Covid-19 reforçou a urgência de promover acesso 
a serviços como saneamento básico e água po-
tável, mas não apenas a esses direitos básicos. 
Também é possível elaborar cenários futuros 
em que casas, escolas, hospitais e prédios públi-
cos sejam construídos ou adaptados com base 
em critérios que possibilitem reduzir o risco de 
disseminação de novas epidemias. Arquitetos e 
urbanistas dedicam-se a revisitar conceitos que 

Conhecimento adquirido em pandemias do passado, 

sobretudo as de longa duração, pode contribuir para 

o enfrentamento da atual

Bruno de Pierro

Crianças brincam  
na Escola de Aplicação 
ao Ar Livre de  
São Paulo, instalada 
em 1939 no Parque  
da Água BrancaR
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Ao incorporar o trauma da tuberculose, a arqui-
tetura moderna estabeleceu princípios “curativos”, 
que foram consolidados em 1933 no Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna, liderado 
por Le Corbusier. O Schatzalp, antigo sanatório 
no alto dos Alpes suíços, em Davos – que inspi-
rou o escritor alemão Thomas Mann (1875-1955) 
a escrever A montanha mágica –, é resultado da 
colaboração direta entre médicos, arquitetos e en-
genheiros. “O que a arquitetura moderna fez foi 
dar forma a protocolos médicos”, diz Colomina. “A 
tuberculose era um problema ‘de dentro de casa’. 
As recomendações sanitárias consistiam em eli-
minar tapetes e cortinas, onde se acumula poeira, 
e abrir as janelas o máximo possível.” 

“A situação agora é diferente”, ressalta a arqui-
teta Doris Kowaltowski, professora da Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Estadual de Campinas (FEC-
-Unicamp). “Com a Covid-19, o perigo está nas 
ruas, no transporte público e a casa passa a ser o 
local seguro.” Essa noção, diz ela, assemelha-se 
com estratégias para enfrentar epidemias medie-
vais, como a peste bubônica, que atingiu grande 
parte da Europa no século XIV. “Naquela época, 
a medida mais aceita para combater a peste era 
ficar em casa com janelas e portas trancadas com 
tijolos. Obviamente não é o caso de agora.” Foi em 
Dubrovnik, na Croácia, que a prática da quaren-
tena teve origem, em 1377. Navios com possíveis 
vítimas de hanseníase ou peste ficavam 40 dias 
atracados no porto para supostamente evitar a 
propagação de doenças na cidade.

Apenas no fim do século XIX a importância da 
circulação de ar em ambientes internos tornou-se 
consenso na arquitetura. “Hoje temos conheci-
mento suficiente sobre a necessidade da venti-

lação natural para orientar a construção de edi-
ficações mais saudáveis”, observa a historiadora 
Diana Gonçalves Vidal, diretora do Instituto de 
Estudos Brasileiros da Universidade de São Pau-
lo (IEB-USP). “Poderemos ver, daqui em diante, 
a proliferação de espaços externos agregados a 
casas e edifícios e o retorno de iniciativas como 
as escolas ao ar livre.” 

As écoles de plein air surgiram em 1904 na Bél-
gica e na Alemanha, 17 anos antes do desenvolvi-
mento da vacina BCG, contra a tuberculose. “O 
objetivo era garantir a frequência das crianças 
nas escolas estabelecendo condições mais segu-
ras de saúde”, explica Vidal, estudiosa da histó-
ria da educação. A proposta ganhou força com o 
movimento Escola Nova, que surgiu na Europa 
e buscava romper com modelos pedagógicos tra-
dicionais. Ao mesmo tempo, foi ponto de virada 
da arquitetura escolar. “Em vez de salas de aula 
dentro de prédios, as escolas ao ar livre utilizavam 
mobiliário versátil, com mesas, cadeiras e lousa 
leves e portáteis”, conta. “Alunos e professores 
carregavam os móveis e formavam classes em 
parques públicos, debaixo de árvores.”

O 
Brasil teve algumas iniciativas desse tipo. 
Uma delas foi a Escola de Aplicação ao Ar 
Livre de São Paulo, instalada em 1939 no 
Parque da Água Branca, na zona oeste da 
capital paulista. “O contato íntimo com as 
estruturas do parque favorecia, a partir 

da observação, a aquisição de conhecimentos 
científicos sobre a natureza, além de história e 
geografia”, explica o pesquisador André Dalben, 
professor do Instituto de Saúde e Sociedade da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que 
se debruçou sobre o assunto em artigo publicado 

Casa de veraneio 
construída em 1929,  
a Villa Savoye  
fica em Poissy,  
no norte da França

1
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no ano passado. De acordo com Dalben, as escolas 
ao ar livre fizeram parte de políticas de prevenção 
a doenças como tuberculose e raquitismo, que 
incluíam terapias naturais também ofertadas em 
sanatórios – entre elas a helioterapia, a incidência 
dos raios solares sobre a pele. “Os estudantes 
assistiam a palestras sobre higiene, praticavam 
exercícios físicos e ficavam alguns minutos ex-
postos ao sol.”

Em 1952, a escola estadual precisou deixar 
o Parque da Água Branca, cedendo espaço pa-
ra feiras agropecuárias. Foi transferida para o 
bairro da Lapa, em um edifício especialmente 
construído para abrigá-la. Por mais estranho que 
pareça, foi possível estabelecer uma escola ao ar 
livre dentro de um prédio, resultado do esforço 
criativo do arquiteto fluminense Roberto Tibau 
(1924-2003). “O imóvel contava com seis salas 
de aula térreas, cada uma integrada a um pátio 
privativo a céu aberto”, descreve Dalben. Mesmo 
os ambientes fechados dispunham de imensas 
janelas de vidro, permitindo a circulação de ar e 
a entrada abundante de luz solar.

A iniciativa perdurou como modelo por muito 
tempo, mas seus espaços abertos foram paulatina-
mente descaracterizados, dando lugar a salas de 

aula convencionais. “A partir da década de 1950, 
em razão do desenvolvimento de novas vacinas 
e medicamentos para doenças infecciosas, gran-
de parte dos pressupostos médicos da escola ao 
ar livre acabou se perdendo”, ressalta Dalben. 

Diante do fechamento de escolas e dos desa-
fios do ensino remoto, decorrentes da pandemia 
(ver reportagem “Para além da sala de aula”), as 
escolas ao ar livre poderiam oferecer condições 
para a retomada das atividades presenciais. Al-
gumas limitações persistem. Em regiões de clima 
frio, como em boa parte da Europa e dos Estados 
Unidos, ou mesmo o Sul do Brasil, atividades ao 
ar livre tornam-se mais difíceis durante o outono 
e o inverno. Ainda assim, o modelo pode inspirar 
novos arranjos para os espaços escolares, avalia 
Vidal. “Sabendo que o contágio do coronavírus é 
menor em lugares abertos, faz sentido considerar 
o ar livre como opção não apenas para enfrentar 
a doença, mas também para estimular a educa-
ção ambiental para além dos muros escolares.”

A 
arquitetura moderna não deixou marcas 
apenas na educação, mas também em 
hospitais erguidos em meados do século 
XX. Projetado por Le Corbusier e cons-
truído em 1965, o Hospital de Veneza, na 
Itália, tem terraços-jardins que formam 

mezaninos sobrepostos aos leitos dos pacientes, 
ajudando a ventilar e iluminar os dormitórios. “De 
acordo com o filósofo francês Michel Foucault 
[1926-1984], no final do século XVIII e início do 
XIX os hospitais foram deixando de ser locais 
de isolamento de doentes terminais e indigentes, 
para se tornar lugares de cura. Paredes brancas, 
pisos frios e acessórios de metal foram incorpora-
dos para denotar princípios de higiene”, explica 
o arquiteto Antonio Pedro Alves de Carvalho, 
coordenador do Grupo de Estudos em Arquite-
tura e Engenharia Hospitalar da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). 

O grande marco da arquitetura hospitalar, con-
tudo, é mais antigo. Trata-se do livro Notes on hos-
pitals, publicado em 1859 pela enfermeira britâni-
ca Florence Nightingale (1820-1910), a fundadora 
da enfermagem moderna. “A obra é referência até 
hoje”, comenta Carvalho. “Ela propôs mudanças 
no padrão arquitetônico, como divisão dos pacien-
tes por enfermarias, distanciamento entre leitos 
e adoção de janelas amplas para ventilação a fim 
de reduzir o risco de infecção hospitalar.”

Em julho, o grupo liderado por Carvalho lançou 
uma cartilha com recomendações para ajustar o 
espaço físico de hospitais durante a pandemia de 
Covid-19. A renovação do ar exerce papel pre-
ponderante, uma vez que o Sars-CoV-2 pode ser 
transmitido por meio de aerossóis – gotículas em 
suspensão produzidas por espirro, tosse ou pela 
fala de pessoa infectada. O documento indica, FO
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As escolas ao ar  
livre utilizavam mesas, 
cadeiras e lousa 
portáteis, o que 
permitia a alunos  
e professores  
formar classes sob  
as árvores
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conforme orientação do Ministério da Saúde, a 
criação de “salas de priorização”, dedicadas a aco-
lher e fazer a triagem de pessoas com sintomas 
respiratórios. “Essas salas devem ser ventiladas, 
mantidas com as janelas abertas e aparelhos de 
ar-condicionado desligados”, recomenda.

A pandemia também pode provocar, no longo 
prazo, transformações na estrutura de hospitais e 
outros estabelecimentos de saúde, avalia Carva-
lho. “Uma consequência importante deverá ser a 
flexibilização dos projetos arquitetônicos.” Isso 
significa, por exemplo, utilizar divisórias móveis 
ou paredes de gesso ou madeira, com o propósito 
de facilitar a expansão de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) em momentos de cri-
se. Outro efeito desejável seria a construção de 
hospitais com espaços mais abertos, com jardins 
floridos e agradáveis. “A questão do conforto am-
biental é central na discussão sobre arquitetura 
e saúde”, enfatiza Carvalho.

U
ma referência nesse sentido é a Rede 
Sarah de Hospitais de Reabilitação, 
presente em oito estados brasileiros. Os 
hospitais, projetados pelo arquiteto ca-
rioca João Filgueiras Lima (1932-2014), 
conhecido como Lelé, caracterizam-se 

pela busca de racionalização no uso dos espa-
ços. A unidade de Salvador se destaca por um 
sistema de ventiladores instalados em túneis 
subterrâneos que mantêm a temperatura agra-
dável, dispensando o uso de ar-condicionado 
em praticamente todo o hospital. “Ambientes 
naturalmente arejados contribuem para a efi-
ciência energética do prédio, proporcionando 
mais conforto aos usuários com menor gasto de 
energia. Isso é relevante em um país de clima 
tropical”, diz o antropólogo Antônio Risério, 
autor de A casa no Brasil (Topbooks, 2019).

No livro, que analisa a natureza das constru-
ções de casas no Brasil, é possível identificar 
estilos de moradias que, direta ou indiretamen-
te, contribuíram para melhorar a qualidade de 
vida de seus habitantes. É o caso das casas neo-
coloniais, fruto de um movimento surgido nas 
primeiras décadas do século XX, que propunha 
uma arquitetura de cunho nacional cujas raízes 
remontam ao Brasil Colônia. “São casarões com 
grandes varandas, alpendres e escadarias exter-
nas. Um modelo bem agradável para os trópicos”, 
informa Risério. Outro gênero que vigorou em 
algumas partes do país, até a década de 1950, foi 
o chamado californian style, que também abusa-
va de áreas externas, janelas grandes e jardins. 

Para Risério, um dos problemas da arquitetura 
moderna em todo o mundo foi tentar uniformi-
zar e impor um modelo padronizado de constru-
ção sem levar em consideração características 
ambientais locais. “Varandas enormes não são 

Abaixo, o sanatório de 
Paimio, na Finlândia, 
projetado por Alvar Aalto 
(1932); mais abaixo, 
fachada da unidade de 
Salvador da Rede Sarah de 
Hospitais de Reabilitação
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garantia de imóvel saudável”, observa. “É pre-
ciso também pensar no entorno da construção. 
Por exemplo, se há praças e espaços de convívio 
coletivo e como as moradias dialogam com vias 
urbanas e condições climáticas do local.”

A
lguns arquitetos modernistas chegaram a 
desenhar cidades utópicas. Le Corbusier 
pensou metrópoles cujos edifícios fos-
sem espaçados e distribuídos de forma 
regular, com grandes vias conectando 
quadras que, por sua vez, seriam orga-

nizadas por setores. “Essas ideias influenciaram 
diretamente o projeto de Brasília elaborado por 
Lúcio Costa [1902-1998]”, explica a arquiteta 
Silvia Raquel Chiarelli, especialista na obra de 
Le Corbusier. Anos mais tarde, percebeu-se que 
a setorização da cidade reforçou o modelo “ro-
doviarista”, marcado pela insuficiência do trans-
porte público. “Do ponto de vista da segurança e 
da saúde, isso não é desejável”, afirma Chiarelli. 
“É preciso estimular a circulação de pessoas a 
fim de evitar a proliferação de espaços inóspi-
tos dentro da cidade. Para isso, é fundamental 
replicar territórios diversificados, com acesso a 
comércio, moradia, centros de lazer e atividade 
física numa mesma área”, avalia a pesquisadora. 

A constituição de cidades mais saudáveis de-
pende, portanto, de ações de planejamento urba-

no, resume Ana Maria Girotti Sperandio, especia-
lista em saúde coletiva e professora da Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
da Unicamp. “A articulação entre urbanismo e 
saúde pública não deve se voltar apenas para 
situações emergenciais como a atual. Há uma 
missão mais ampla: transformar áreas urbanas 
em ambientes de promoção da saúde”, afirma. 
Em maio, o Programa das Nações Unidas para 
Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) divul-
gou um guia com recomendações para agentes 
públicos sobre como integrar saúde e urbanis-
mo. De acordo com o documento, o planejamen-
to urbano deve desempenhar papel central na 
prevenção de epidemias. “É a partir de políticas 
públicas urbanas que definimos a qualidade do 
ar que respiramos, da água que bebemos, a forma 
como nos movemos e como acessamos alimentos 
e equipamentos de saúde”, sintetiza Sperandio. n

As ideias de Le 
Corbusier influenciaram 
o projeto de  
Brasília, elaborado  
por Lúcio Costa
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Pioneiro, Estatuto da Criança e do Adolescente completa  

30 anos impulsionando políticas públicas voltadas à infância

CAPA

TEXTO Christina Queiroz 
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H
á três décadas, crianças e adolescentes tornaram-
-se sujeitos de direito no Brasil. Com a entrada em 
vigor da Lei nº 8.069, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) passou a assegurar “as oportu-
nidades e facilidades” para que lhes seja facultado 
“o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e dignidade”. Desde então, 
indivíduos de 0 a 18 anos deixaram de ser vistos como eventual-
mente merecedores de caridade e assistencialismo ou objeto de 
medidas judiciais. Instituições foram criadas e políticas públicas 
têm sido adotadas para garantir seus direitos, proporcionando 
mudanças que, na avaliação de especialistas, seguem reverberando 
em múltiplos aspectos da infância no país. O estabelecimento 
de conselhos tutelares e de direitos, que propiciou a redistri-
buição do poder de decisão, antes centrado na figura do juiz, a 
implementação de mecanismos de transparência no sistema de 
adoção e a determinação de que adolescentes autores de atos 
infracionais e aqueles vítimas de situação de abandono passas-
sem a ser acolhidos em instituições distintas são algumas dessas 
conquistas. Permanecem desafiadores o combate à violência e 
estratégias que possibilitem dar voz a crianças e adolescentes 
em todos os processos judiciais, entre outros pontos. 

Sancionado em 13 de julho de 1990 pelo então presidente Fer-
nando Collor de Mello, o ECA explicita e regulamenta o artigo 
227 da Constituição Federal de 1988. O estatuto é reconhecido 
como uma das primeiras legislações do mundo a adaptar os 
princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), 
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 
20 de novembro de 1989. A CDC entrou em vigor em setem-
bro de 1990 e se constitui no instrumento legal que promove 
a proteção da criança, tendo sido ratificada por 196 países. “O 
protagonismo brasileiro em incorporar os princípios da con-
venção em legislação federal tornou o país líder internacio-
nal em sua adaptação”, observa o coordenador do programa 
de cidadania dos adolescentes do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ) no Brasil, Mario Volpi. Segundo ele, 
o ECA inspirou a criação de legislação similar em pelo me-
nos 15 países da América Latina, entre eles Bolívia, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. A exemplo do Brasil, com 
a adoção da normativa, esses países também obtiveram con-
quistas importantes como a redução da mortalidade infantil 
e a ampliação do acesso à educação. 

“O ECA contém 236 artigos. Metade deles já foi modificada, 
sempre no sentido de ampliar seu alcance”, informa o pedago-
go Roberto da Silva, professor da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (FE-USP). O tópico mais alterado 
do ECA diz respeito a questões de família e adoção. “Até 2005, 
o Brasil era considerado um dos principais exportadores de 
crianças para adoção no mundo. A situação começou a mudar 
com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto”, afirma Silva, que 
viveu em abrigos a partir dos 5 anos de idade, teve passagens 
pela Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), 
pelo sistema prisional e hoje coordena grupo de pesquisa e 
ministra disciplina sobre teoria e prática do ECA. 

Balanço dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça, feito pelo Unicef, lembra que a legislação brasileira foi ado-
tada em um momento em que o país, assim como outras nações 
em desenvolvimento, enfrentava graves problemas de tráfico, 
venda, sequestro e roubo de crianças, enviadas para o mercado 
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MORTALIDADE 
INFANTIL

As mortes por mil 

nascidos vivos caíram

53,7
1990

15,6
2017

ilegal de adoção internacional. Com a vigência do 
estatuto, em cada comarca passou a ser obrigatório 
o cadastro de adultos aptos a adotar e de crian-
ças disponíveis para adoção. A permanência das 
crianças no país tornou-se prioritária. Na esteira 
desse processo, em 2009 a Lei nº 12.010, também 
conhecida como Lei Nacional de Adoção, modi-
ficou 54 dos artigos do ECA. Além dos cadastros 
existentes nas comarcas, tornaram-se obrigató-
rios os registros estaduais e nacional. “O sistema 
de adoção tornou-se mais transparente e passou 
a seguir regras que evitam a discriminação. Não é 
mais possível, por exemplo, furar a fila para ante-
cipar um processo”, observa o advogado Rubens 
Naves. Isso só se tornou viável, pontua o professor 
aposentado da Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), à 
medida que foram adotadas políticas públicas pa-
ra assegurar os direitos estabelecidos pelo ECA, 
como ações para ampliar a cobertura vacinal e 
incentivar o aleitamento materno, contribuindo 
para a redução da mortalidade infantil (ver dados 
nesta página, ao lado). 

Em relação a mudanças recentes incorporadas 
ao estatuto, Josiane Rose Petry Veronese, titular da 
disciplina de Direito da Criança e do Adolescente 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), destaca que a Lei Na-

cional de Adoção também passou a determinar 
que os processos de destituição do poder familiar, 
capazes de viabilizar a adoção de uma criança por 
outra família, não podem se estender por mais de 
180 dias. As estatísticas indicam que crianças com 
até 6 anos são adotadas com mais facilidade. A par-
tir dessa idade, a acolhida se torna cada vez mais 
difícil. “Agilizar o processo de destituição do poder 
familiar aumenta as chances de adoção”, justifica a 
pedagoga Amanda Rodrigues de Souza Colozio. Em 
sua pesquisa de doutorado em educação especial na 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ela 
estuda a situação de crianças e adolescentes com 
altas capacidades intelectuais, de psicomotricida-
de, socioemocionais, entre outras, abrigados em 
instituições de acolhimento. “No âmbito da minha 
pesquisa de doutorado, acompanho um aluno de 13 
anos com indicação de alta capacidade de apren-
dizagem e que desde os 8 é retirado por assisten-
tes sociais de sua família biológica, por causa da 
situação de dependência química enfrentada pela 
mãe. Hoje, ele vive em uma instituição de acolhi-
mento e está na quarta tentativa de reintegração, 
com grande possibilidade de destituição familiar. 
Como já é adolescente, as chances de ser adotado 
são mínimas”, lamenta. 

No Brasil, as origens do atendimento a crianças 
e adolescentes em serviços de acolhimento remon-
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Taxa média de 

analfabetismo entre 
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95%
2013

tam ao período colonial, quando padres jesuítas 
fundaram instituições para receber indígenas. A 
partir de 1825, na Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo passou a funcionar a chamada “roda dos 
expostos”, espécie de plataforma giratória instala-
da na fachada para receber crianças não desejadas 
pelos pais. De acordo com dados da instituição, 
até 1950, enquanto esteve em funcionamento, a 
“roda dos expostos” recebeu cerca de 4,6 mil be-
bês. Antes do ECA, recorda Colozio, o Código de 
Menores, de 1979, dispunha sobre a proteção e 
vigilância do “menor” em situação irregular, a par-
tir de uma perspectiva punitiva e assistencialista. 
Não havia distinção entre crianças abandonadas, 
órfãs, fora da escola e adolescentes em conflito 
com a lei. Todos recebiam o mesmo tratamento: 
eram enviados para instituições nas quais perma-
neciam internados, sob tutela do Estado. 

“A
s legislações que ante-
cederam o estatuto esti-
pulavam medidas para 
prevenir ou recuperar 
o jovem de situações de 
delinquência. Por con-

siderar que crianças e adolescentes abandonados 
apresentavam potencial de envolvimento com atos 
infracionais, a medida de internação era aplicada 
tanto para eles quanto para os que cometiam cri-
mes”, detalha a socióloga Bruna Gisi, professora da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH-USP), que pesquisa justiça juvenil há mais 
de 10 anos. Gisi explica que o ECA propiciou uma 
mudança de enquadramento, ao diferenciar quem 
comete atos infracionais de adolescentes que são 

vítimas de violação de direitos. Juliana Vinuto, do 
Departamento de Segurança Pública da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF), observa que o 
Código de Menores determinava a existência de 
grandes complexos de internação, como a Febem, 
que chegou a abrigar em São Paulo milhares de 
adolescentes em situação irregular, até ser extinta, 
em 2006. “Antes do ECA, os jovens eram vistos 
como objeto de intervenção. Eles ingressavam nas 
unidades de internação por diferentes motivos. 
O objetivo era mudá-los, muitas vezes com uso 
de violência”, afirma. O ECA estabeleceu que as 
unidades de internação, exclusivas para aqueles 
acusados de atos infracionais, podem abrigar no 
máximo 90 adolescentes, mas isso nem sempre é 
observado. Muitas instituições enfrentam proble-
mas de superlotação. 

“Por ser um estatuto, ele é menos engessado 
do que os códigos civil ou penal, de maneira que 
é mais fácil incorporar melhorias”, considera Ve-
ronese, da UFSC. A socióloga Enid Rocha Andra-
de da Silva, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), concorda. Em sua avaliação, o 
ECA está em constante desenvolvimento, res-
pondendo a demandas da sociedade. Além da 
Lei Nacional de Adoção, Andrade da Silva apon-
ta outras normativas adicionadas recentemente 
ao estatuto, como a Lei nº 12.594, a Lei do Sis-
tema Nacional de Atendimento Socioeducativo  
(Sinase), que desde 2012 organiza a aplicação de 
medidas socioeducativas; a Lei nº 13.010, que se 
tornou conhecida como a Lei Menino Bernardo 
e há seis anos proíbe a violência física; e o Esta-
tuto da Primeira Infância, conjunto de normas 
adotado em 2016 que dispõe sobre os cuidados 
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básicos necessários ao desenvolvimento até os 
6 anos de idade. “Em 2018, o estatuto acolheu 
leis que fortalecem o combate contra crimes de 
pedofilia pela internet estabelecendo, por exem-
plo, procedimentos de infiltração de agentes de 
polícia”, observa. São do ano passado outras três 
mudanças relevantes, destaca Andrade da Silva: a 
instituição da Semana Nacional de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência, a criação do Cadastro 
Nacional de Pessoas Desaparecidas e o aumento da 
idade mínima para que uma criança ou adolescente 
viaje desacompanhado, sem autorização judicial. 

P
ara assegurar a rede de proteção pre-
vista no documento legal, nos últimos 
30 anos o ECA impulsionou a criação 
de instituições, como os conselhos 
tutelares e os conselhos dos direitos 
da criança e do adolescente. “Com 

seus titulares escolhidos pela comunidade, esses 
órgãos abriram a possibilidade de participação da 
sociedade civil na tomada de decisões”, detalha 
Vicente de Paula Faleiros, formado em direito e 
serviço social e professor titular aposentado da 
Universidade de Brasília (UnB). Dentre as prin-
cipais atribuições dos conselhos tutelares estão a 
aplicação de medidas de proteção para crianças 
e adolescentes vítimas de violência; o encami-
nhamento de denúncias a respeito da violação de 
direitos; o estabelecimento de providências para 
que sejam cumpridas medidas protetivas deter-

minadas pela justiça; a requisição de certidões de 
nascimento e óbito; e a fiscalização das condições 
nas instituições de acolhimento. Um exemplo de 
como as mudanças têm ajudado na proteção aos 
jovens ocorreu nos Jardins, bairro nobre de São 
Paulo. Motivado por denúncias de moradores e co-
merciantes, no final de agosto o Ministério Público 
(MP) acionou o conselho tutelar para investigar 
casos de trabalho infantil na região. Segundo o 
MP, a pandemia agravou essa realidade na capital 
paulista – entre maio e julho houve um aumento 
de 26% no número de casos registrados. 

“Antes do estatuto, os juízes de menores, hoje de-
nominados juízes das varas de infância e juventude, 
detinham 100% do poder de decisão em processos 
civis e criminais envolvendo crianças e adolescen-
tes”, observa Roberto da Silva, da FE-USP. Com o 
advento do estatuto, que estipulou a criação dos 
conselhos municipais da criança e do adolescente 
e dos conselhos tutelares, essa realidade mudou 
completamente. Hoje praticamente todos os mu-
nicípios do país dispõem de um órgão desse tipo, 
cuja função é garantir o cumprimento dos direitos 
da população com menos de 18 anos. De acordo 
com Silva, os conselhos foram fundamentais no 
esforço de redistribuição do poder decisório, em 
diferentes instâncias da sociedade. “Com isso, o 
estatuto retirou das mãos dos juízes 80% dos seus 
poderes”, estima Silva. Hoje, os juízes podem se 
pronunciar em casos de mudança de guarda ou 
tutela e no julgamento de atos infracionais. “Todos 
os outros assuntos envolvendo a infância passaram 
a ser arbitrados por instâncias da sociedade civil 
ou do Estado”, diz. Durante seu doutorado, Gisi, da 
USP, realizou pesquisa de campo no Fórum do Brás 
das Varas Especiais da Infância e da Juventude, em 
São Paulo. “Entrevistei alguns juízes e acompanhei 
diversas audiências, constatando que nem todos 
mostram um discurso afinado com os princípios 
do ECA, adotando uma lógica mais repressiva e 
punitivista ao tomar as decisões”, relata. 

Pesquisador dos direitos da infância há mais 
de 20 anos, Faleiros diz que a maior parte das 
denúncias de abuso sexual são encaminhadas aos 
conselhos tutelares, que também estão habilitados 
a exigir a matrícula de crianças nas escolas. “Tem 
sido decisiva a contribuição do ECA para o acesso 
à educação”, observa Volpi, do Unicef (ver dados 
nesta página, ao lado). “Se antes dele era necessário 
recorrer a um processo judicial para matricular uma 
criança que estava fora da escola por negligência 
dos responsáveis legais, hoje basta acionar o conse-
lho tutelar, que pode realizar a matrícula e tomar as 
medidas para que a criança passe a frequentar a es-
cola”, informa. Constituem atribuições do conselho 
tutelar a participação na elaboração do orçamento 
do município para o desenvolvimento de políticas 
de educação, saúde, assistência social e segurança 
pública voltadas a crianças e adolescentes. 
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PARADOXOS DA  
JUSTIÇA JUVENIL 
No Reino Unido, as primeiras instituições dedicadas  
à responsabilização penal de crianças e adolescentes e ao 
acolhimento de indivíduos em situação de abandono foram  
criadas em meados do século XIX, seguidas da instituição  
dos primeiros tribunais de justiça juvenil com o Children Act,  
de 1908. Em pesquisa realizada entre 2017 e 2018 no King’s 
College London, na Inglaterra, a socióloga Liana de Paula,  
da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-Unifesp), estudou 
mudanças recentes na história da justiça juvenil no país, 
comparando com a situação brasileira. No Brasil, em 1927  
o primeiro Código de Menores propunha medidas para  
garantir que os filhos de trabalhadores pobres não ficassem 
“perambulando” pelas ruas das cidades e fossem enviados  
a instituições que os preparassem para se tornar força de 
trabalho. “No Reino Unido, até o final do século XX, a justiça 
juvenil se desenvolvia a partir da ideia de proporcionar  
bem-estar social como forma de evitar a delinquência. Desde  
o final do século XIX, os jovens eram julgados e tratados em  
um sistema diferente dos adultos”, comenta. Porém, em 1993,  
o assassinato do menino James Bulger, que ainda não havia 
completado 2 anos de idade, por duas crianças de 10 anos, 
provocou uma reinterpretação do sistema inglês, que passou  
a adotar uma lógica punitivista e não mais orientada à ideia  
de proteção. Alterada a legislação federal, desde então e para 
determinados crimes, jovens podem ser julgados e sentenciados 
às mesmas penas dos adultos. “Com o endurecimento da 
legislação, mais adolescentes passaram a ser internados a partir 
da década de 1990, o que gerou crescimento da reincidência de 
crimes, além do aumento dos custos do Estado na manutenção 
do sistema. Por causa desses problemas, hoje a Inglaterra busca 
formas de repensar sua estrutura de justiça juvenil”, informa.

A
lém do protagonismo conferido 
a crianças e adolescentes, a ado-
ção do ECA também colocou o 
Brasil em destaque por ter sido 
uma das primeiras legislações 
do mundo a permitir a discus-

são judicial de direitos sociais desses cidadãos, 
em áreas como saúde e educação. Documento do 
Unicef indica que, a partir da entrada em vigor do 
estatuto, decisões judiciais passaram a assegurar a 
doação de próteses e órteses por parte do Estado, 
garantiram a contratação de professores de libras 
e auxiliares para acompanhar crianças autistas 
e com deficiência em escolas públicas e amplia-
ram as vagas em creches. Reside aí, na avaliação 
do advogado Rubens Naves, da PUC-SP, um dos 
grandes méritos da legislação. Segundo ele, foi 
com base no ECA que a partir de 2011 mães de 
crianças sem acesso à educação infantil come-
çaram a processar a prefeitura de São Paulo para 
conseguir vagas para seus filhos. Tais iniciativas 
causaram impacto significativo na redução da 
fila de espera, avalia Naves, que também integra 
o comitê de assessoramento da Coordenadoria 
da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP). Em 2016, mais de 103 mil 
crianças aguardavam vagas em creches da cidade. 
Outras 3.400 esperavam para ser matriculadas na 
pré-escola, conforme dados da Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME). Em julho deste ano, a 
fila de espera por vagas em creches tinha 22,3 mil 
crianças, conforme dados da SME. 

O reconhecimento de crianças e adolescentes 
como titulares de direitos mobilizou o Estado a 
estabelecer políticas públicas para assegurar seu 
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cumprimento em distintas áreas. Na educação, os 
avanços são evidentes: educação básica obriga-
tória para a faixa entre 4 e 17 anos, ampliação do 
ensino fundamental para 9 anos e aprovação do 
Plano Nacional de Educação, em 2014, que estabe-
leceu 20 metas para melhorar a educação pública 
no país, até 2024. Assim, se em 1990 quase 20% 
das crianças de 7 a 14 anos (idade obrigatória, na 
época) estavam fora da sala de aula, em 2018, 4,2% 
das crianças na mesma faixa não frequentavam 
uma escola, conforme relatório do Unicef pro-
duzido com base em dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad). O documen-
to indica ainda que houve significativa queda na 
taxa média de analfabetismo entre 10 e 18 anos 
de idade: de 12,5%, em 1990, para 1,4%, em 2013.

O estabelecimento de um novo modelo de res-
ponsabilização de adolescentes entre 12 e 18 anos 
acusados da prática de atos infracionais também 

é considerado um dos marcos do ECA. Atos infra-
cionais envolvem crimes ou contravenções penais 
cometidos por pessoas com menos de 18 anos. 
Partindo da ideia de que se trata de uma pessoa 
em desenvolvimento, o estatuto determinou que 
o jovem só pode ser submetido a medidas socioe-
ducativas se houver processo e condenação, de-
pois de comprovada a autoria e a materialidade 
do ato infracional. O Código de Menores, de 1979, 
funcionava por meio da lógica da “doutrina da 
situação irregular”, ou seja, o Estado acreditava 
que indivíduos infratores deveriam ser segrega-
dos e afastados do convívio social como forma de 
proteger a sociedade. Em decorrência dessa pre-
missa, muitos deles eram internados sem direito 
à defesa. Além disso, a internação em centros de 
atendimento socioeducativo, como a Fundação 
Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente), em São Paulo – que substituiu 
a Febem –, somente deve ser aplicada em casos 
de atos de grave violência, como homicídios ou 
estupros. Gisi, da USP, aponta que “o ECA trou-
xe garantia processual para preservar os adoles-
centes da intervenção do Estado em suas vidas”. 
Como exemplo, cita o prazo máximo de três anos 
de internação em uma instituição de atendimen-
to socioeducativo. “Antes essas penas podiam se 
estender por muitos anos, até o jovem completar 
18 anos.” Isso mudou. “Com o Sinase, os jovens 
podem sofrer vários processos, mas as penas são 
unificadas e limitadas a uma quantidade máxima 
de anos”, compara Veronese, da UFSC. 

A
pesar dos avanços, o tratamen-
to de jovens em conflito com 
a lei ainda enfrenta desafios, 
pondera Vinuto, da UFF. Ela 
afirma que apenas 15% dos 
adolescentes internados em 

centros de atendimento socioeducativo come-
teram crimes de homicídio ou estupro, sendo que 
a maioria cumpre pena por roubo ou tráfico de 
drogas – atos infracionais que, de acordo com o 
ECA, não preveem pena de internação em centros 
de atendimento socioeducativo. Outro problema 
envolve a ideia de socioeducação, que surgiu com 
o estatuto e prevê o desenvolvimento de ações 
pedagógicas e sociais articuladas, que permitam 
ao jovem reconstruir seus projetos de vida. Um 
dos pilares do funcionamento da socioeduca-
ção é garantir a presença dos adolescentes nas 
escolas. No entanto, segundo resultados da tese 
de doutorado de Vinuto, a prática é muitas vezes 
inviabilizada pela superlotação e escassez de 
condições materiais nas instituições de ensino.

O tratamento destinado a autores de atos infra-
cionais é apenas um aspecto passível de melhoria. 
Outro, na perspectiva de Veronese, da UFSC, en-
volve a necessidade de criar novos mecanismos 
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Os projetos, livros e artigos científicos consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.

FONTES PNAD/30 ANOS DA 
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS  
DA CRIANÇA – AVANÇOS E DESAFIOS 
PARA MENINOS E MENINAS  
NO BRASIL. BRASÍLIA, UNICEF, 2019
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para que crianças em situação de violência sejam 
ouvidas em processos judiciais. Nesse sentido, 
desde 2017 a Lei nº 13.431, conhecida como Lei da 
Escuta Especializada, tem motivado municípios 
como São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis 
a criar estruturas físicas nas Varas da Infância e 
Juventude e a contratar psicólogos e assistentes 
sociais para assegurar essa participação de manei-
ra adequada, evitando situações em que a criança 
se sinta intimidada ou que tenha de repetir seu 
depoimento diversas vezes. Outra dificuldade diz 
respeito aos castigos físicos, permitidos pelo Có-
digo Civil até 2002, mas expressamente proibido 
desde a promulgação da Lei Menino Bernardo. 
“Uma atitude ainda arraigada envolve a ideia de 
que é possível se apoderar de forma violenta dos 
corpos das crianças para corrigir comportamen-
tos ou educar”, analisa. 

O
s homicídios de adolescentes 
constituem outro difícil desafio 
à implantação do ECA. Entre 
1990 e 2017, os assassinatos de 
jovens entre 10 e 19 anos mais do 
que dobrou. Passou de 5 mil para 

11,8 mil mortes ao ano, segundo informações do 
Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde do Brasil (Datasus). Em 2018, houve 
uma pequena redução, mas os dados seguiram 
altos: foram 9,7 mil mortes, sendo que 81% das 
vítimas eram negras. “A exemplo das demais, as 
crianças e os adolescentes negros e em situação 
de vulnerabilidade têm seus direitos garantidos 
pelo ECA. Porém os dados relativos a situações 
de violência, como os assassinatos, indicam que 

esses direitos são violados constantemente”, 
afirma Volpi. 

A chegada da pandemia agravou essa realidade. 
No Brasil, segundo o portal da Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos, que reúne dados dos serviços 
Disque 100 e Disque 180, violações de direitos de 
crianças e adolescentes aumentaram nos últimos 
meses. De março a maio, o Disque 100 registrou 85,2 
mil denúncias, um crescimento de 11% se compa-
rado aos registros de janeiro a junho de 2019. Mais 
de 70% dos casos de violência sexual são pratica-
dos por familiares das vítimas. Além disso, com as 
escolas fechadas e a piora das condições familiares 
de subsistência, o trabalho infantil, que apresentou 
reduções significativas depois do ECA (ver dados 
nesta página, ao lado), também tende a aumentar. 
“É necessário investir com urgência para garantir 
condições seguras à reabertura das escolas, por 
meio de análises da situação epidemiológica em 
cada região, o estabelecimento de condições sani-
tárias adequadas e a preparação de alunos e pro-
fissionais de educação para retomar as atividades 
pedagógicas com segurança”, defende. Segundo 
Volpi, em parceria com a União dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime) e o Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed), o 
Unicef está analisando quais unidades da federação 
reúnem condições para reabertura das instituições 
de ensino. “O ECA é muito claro em relação a um 
princípio: o de que para assegurar um direito não 
se pode violar outro. Ou seja, o direito à saúde é tão 
importante quanto o direito à educação”, finaliza. n
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P
restes a completar 80 anos, Radovan Borojevic não se queixa 
da vida. “Tive mais oportunidades do que consegui aprovei-
tar”, afirma o biólogo. “Sinto-me na obrigação de retribuir 
com meu trabalho.” Filho de um militar sérvio e mãe croata, 

Borojevic nasceu em Zagreb, na extinta Iugoslávia, em novembro 
de 1940, uma semana antes de o país ser invadido pela Alemanha e 
arrastado para a Segunda Guerra Mundial. Passou fome durante o 
conflito e cresceu em uma ditadura socialista. Dificuldades econô-
micas e sociais o forçaram a abandonar a universidade em Zagreb 
e imigrar para a França.

Em Estrasburgo, encontrou uma chance de concluir os estudos 
e, sob a orientação do biólogo Claude Lévi, enveredou por um tema 
que orientou sua carreira científica: a busca por compreender co-
mo as células se comunicam e influenciam o ambiente em que estão 
inseridas, conhecimento fundamental para o desenvolvimento de 
terapias para regenerar tecidos lesionados. 

Borojevic chegou ao Brasil no final dos anos 1960 e, em 1980, en-
trou na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ali, ajudou 
a implantar o primeiro serviço de transplante de medula óssea do 
estado do Rio de Janeiro e a desenvolver estudos pioneiros usando 
células-tronco para tratar doenças cardiovasculares e degenerativas. 
Aposentado da universidade, segue à frente do maior banco de células 
da América Latina, que disponibiliza mais de 300 linhagens celulares 
para pesquisa, criado por ele no início dos anos 1980 e hoje situado no 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Na entrevista a seguir, concedida em agosto por videochamada, 
ele fala dos principais contratempos e avanços da medicina regene-
rativa no Brasil e no mundo.

IDADE 79 anos

ESPECIALIDADE 
Terapias celulares  
e regeneração e reparo 
tecidual

INSTITUIÇÃO  
Universidade Federal  
do Rio de Janeiro (UFRJ)

FORMAÇÃO  
Graduado em biologia 
pela Universidade  
de Estrasburgo (1963) 
e doutorado pela 
Universidade de  
Paris VI (1968), ambas 
na França 

PRODUÇÃO   
307 artigos em  
revistas científicas,  
23 capítulos de livros, 
67 orientações  
de mestrado  
e 50 de doutorado

O DOMADOR  
DE CÉLULAS
Professor emérito da UFRJ, biólogo de origem  

croata fala dos percalços e das perspectivas 

animadoras da medicina regenerativa

Ricardo Zorzetto | RETRATO Leo Lemos

ENTREVISTA  Radovan Borojevic
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Borojevic em sua casa, 
em Petrópolis, onde 
está isolado desde  
o início da pandemia



gerando efeitos sistêmicos. As células 
que estão distantes, por sua vez, produ-
zem mediadores que são percebidos pela 
célula inicial. Com base na resposta que 
recebeu do tecido, essa célula modula seu 
contato com o ambiente. Esse conheci-
mento é fundamental. A célula que será 
usada em uma terapia, introduzida no 
coração, por exemplo, percebe quimica-
mente o ambiente. Quando ele é patoló-
gico e sofreu agressões, a célula saudável 
introduzida ali interpreta o que precisa 
ser feito e produz o reparo. A primeira 
terapia celular clínica de que participei 
foi para tratar infarto do miocárdio. 

Seus trabalhos sobre terapia celular 
para o coração são muito citados. Co-
mo participou do projeto?
Fui para o Instituto de Química da UFRJ 
em 1980 fazer o cultivo de células para 
estudos básicos de biologia celular. Rece-
bi um laboratório praticamente montado 
e fui atrás de colegas em várias institui-
ções para obter células e iniciar a cultura. 
Percebi que muitas não eram bem carac-
terizadas ou tinham origem desconheci-
da. Resolvi, então, criar o Banco de Célu-
las do Rio de Janeiro, que hoje é a maior 

coleção da América Latina, com mais de 
300 linhagens de células já classificadas. 
Na década de 1990, Halley Pacheco, um 
grande hematologista brasileiro, profes-
sor na universidade, estava instalando o 
serviço de transplante de medula óssea 
no Rio, que até então só existia no Hos-
pital Israelita Albert Einstein, em São 
Paulo, e me convidou para montar o la-
boratório de preparação de células. Essas 
coisas me tornaram conhecido na área. 
Mais adiante, Hans Dohmann, cardiolo-
gista do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, e 
Emerson Perin, cardiologista brasileiro 
do Texas Heart Institute, em Houston, 
Estados Unidos, levantaram a possibili-
dade de fazer a terapia celular em mio-
cárdio. Era uma proposta boa e original. 
Por questões legais, não havia condições 
de fazer nos Estados Unidos e decidiu-
-se tentar no Rio. Na busca por quem 
manipulava as células, chegaram a mim.

Já havia trabalhado com as células que 
seriam implantadas no coração?
Eram o mesmo tipo de célula com as 
quais eu trabalhava no serviço de trans-
plante de medula óssea do Hospital Cle-
mentino Fraga, da UFRJ. A diferença 
é que seriam implantadas no coração, 
e não injetadas na corrente sanguínea. 
Realizamos os primeiros transplantes 
experimentais em cardiopatias crônicas 
graves, cujos resultados foram publica-
dos em 2003. Nosso grupo e o de Dussel-
dorf, na Alemanha, foram os primeiros a 
realizar terapia celular em miocárdio no 
mundo. Na época, um grupo ignorava a 
atuação do outro, mas os resultados de 
ambos foram semelhantes. Esse trabalho 
teve muito impacto. Em seguida, fizemos 
no Pró-Cardíaco o primeiro transplante 
celular para AVC [acidente vascular ce-
rebral] e para cardiopatias agudas.

Desses trabalhos nasce um estudo na-
cional com 1.200 participantes, lançado 
em 2004 pelo Ministério da Saúde, mas 
pouco se ouviu falar dos resultados. O 
que aconteceu?
O projeto foi ambicioso demais. Passou 
de uma escala de 20 pacientes para cen-
tenas, abrangendo quatro patologias e 
a participação de hospitais que iam de 
Porto Alegre a Belém. Também foi muito 
otimista. Os organizadores não avaliaram 
as dificuldades do projeto. Do ponto de 
vista científico, era consistente, mas de 
difícil execução em um país tão grande e 

O senhor tem uma trajetória eclética. 
Estudou esponjas marinhas, infecção 
parasitária e regeneração de tecidos. 
Quais desafios o estimulam hoje?
Estou no final da carreira e retomei a 
linha de pesquisa que comecei no labo-
ratório de Claude Lévi, na Universidade 
de Estrasburgo, quando imigrei para a 
França. Meu interesse é a célula. Quan-
do cheguei a Estrasburgo nos anos 1960, 
Lévi estava iniciando uma linha de pes-
quisa, com interesse particular na evolu-
ção das esponjas marinhas, os primeiros 
seres vivos a alcançar organização mul-
ticelular. Ele queria compreender como 
ocorreu a integração das células. Antes 
das esponjas, as células funcionavam 
como entidades isoladas e autônomas. 
A partir desses organismos, passam a 
compor um sistema e só desempenham – 
ou deveriam desempenhar – a função 
determinada pelo conjunto.

E o que descobriu?
Estudando a organização das comuni-
dades celulares das esponjas, descobri 
que elas têm um tipo de célula-tronco 
equivalente às células mesenquimais 
de organismos mais complexos. Essas 
células fazem de tudo. São capazes de 
se multiplicar e de se diferenciar em ou-
tros tipos de células. Elas se reproduzem 
e mantêm sua própria população, mas 
também percebem de qual tipo de célula 
o organismo necessita em certo momen-
to e a gera, suprindo essa necessidade. 
Na minha tese de doutorado, propus sua 
existência em esponjas. Esse tipo de cé-
lula é fundamental na terapia celular. O 
conceito de célula dentro de seu con-
texto é o foco do meu trabalho, porque 
isso se aplica a processos regenerativos. 
Para recuperar um tecido lesionado ou 
restaurar danos do envelhecimento, elas 
devem se integrar ao tecido e executar 
determinada função. Na medicina re-
generativa, isso tem de ser controlado e 
dirigido. Meu ponto hoje é conhecer as 
células e aprender a manipulá-las para 
promover regeneração.

Como as células reconhecem o que é 
preciso fazer?
As células sentem o efeito do ambiente 
ao redor delas e esse contato é informa-
tivo. Com frequência, essa célula produz 
mediadores químicos que se difundem 
e levam informação para outras células, 
influenciando as condições do tecido e 
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com tantas diferenças de infraestrutura 
como o Brasil. Estudos multicêntricos, 
mesmo os internacionais, são difíceis 
de realizar.

Os resultados foram os esperados?
Não. O tratamento para infarto do mio-
cárdio confirmou os resultados ante-
riores. O InCor [Instituto do Coração] 
participava de um braço com o estudo 
de cardiologia, mas não conseguiu se in-
tegrar muito bem e se separou em certo 
momento. O braço que tratou cardiopatia 
chagásica [doença no coração causada 
pelo parasita Trypanosoma cruzi], em 
Salvador, foi adiante, mas não deu resul-
tados confirmatórios no longo prazo. A 
preparação de células para o transplante 
é delicada e complexa. Raros laborató-
rios clínicos de hospitais têm condições 
de fazer. Na época, participei da monta-
gem desse tipo de serviço nos hospitais 
que integraram o estudo, com exceção 
do InCor, mas é ilusório pensar que em 
poucos dias se ensina a equipe a fazer a 
manipulação adequada.

Naquele momento, o Brasil parecia es-
tar na vanguarda da medicina regene-
rativa. Qual é a situação hoje?
A fase inicial foi favorável. A legislação 
brasileira permitia introduzir um estudo 
clínico de uma terapia nova e original, 
devidamente autorizada pelas autorida-
des nacionais, sendo embasada em ma-
nipulações experimentais pré-clínicas. 
Isso permitiu o projeto do Pró-Cardíaco 
e o multicêntrico financiado pelo minis-
tério. Em seguida, percebeu-se, até em 
decorrência do estudo multicêntrico bra-
sileiro, que a qualidade de manipulação 
das células era crítica para os resultados. 
Também se verificou, aqui e no restan-
te do mundo, que os procedimentos de 
manipulação celular tinham de ser regu-
lamentados, tanto para os estudos pré-
-clínicos quanto para as terapias. Depois 
desses estudos, vários grupos na China, 
no Panamá e na República Dominicana 
passaram rapidamente a oferecer essas 
terapias sem nenhum controle. Seguindo 
os padrões rigorosos norte-americanos, 
tudo passou a ser proibido. Só laborató-
rios certificados, no caso brasileiro pela 
Anvisa [Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária], e qualificados como Centros 
de Tecnologia Celular podiam manipu-
lar essas células. O processo de certifi-
cação foi longo e, durante esse tempo, a 

aprovação de novos ensaios clínicos na 
Conep [Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa] ficou difícil. Progressivamen-
te se tornou uma medicina não autori-
zada para aplicação clínica. Era poten-
cialmente permitido o uso na terapia de 
compaixão ou compassiva, quando não 
há outro tratamento satisfatório, mas 
era preciso que fosse feito por um cen-
tro certificado, o que não existia. Foi o 
período de maré baixa.

Essa situação se resolveu?
No nosso caso, por volta de 2006, o Pró-
-Cardíaco montou o laboratório Excel-
lion, em Petrópolis. Vim para cá para 
implantá-lo, seguindo as mais rigoro-
sas regras internacionais. Foi o primei-
ro laboratório de manipulação extensa 
de células para fins terapêuticos do país 
certificado pela Anvisa. A partir desse 
momento, pudemos preparar células para 
protocolos experimentais aprovados pela 
Conep. Isso relançou as nossas terapias. 
A Anvisa se envolveu efetivamente nessa 
questão e, em 2008, publicou uma resolu-
ção definindo como deve ser e funcionar 
um laboratório desses. Isso permitiu que 
se montasse no país uma rede de labo-
ratórios qualificados para a manipulação 
de células. Começamos a subir a ladei-

ra. Hoje alguns laboratórios funcionam 
muito bem, como o da Universidade de 
São Paulo [USP] em Ribeirão Preto e o 
da PUC do Paraná, coordenado por Paulo 
Roberto Brofman, que se tornou referên-
cia de qualidade e fornece células para a 
maior parte dos ensaios clínicos. O Pró-
-Cardíaco foi vendido para a Amil, depois 
comprado pelo grupo United Health, e o 
Excellion foi fechado.

A terapia celular já se reergueu no país?
Começou a se reerguer e algumas tera-
pias começam a ser liberadas. Em 2015, 
o Conselho Federal de Odontologia li-
berou o uso de plasma rico em fibrina e 
plaquetas, contendo células, para ace-
lerar a cicatrização e formação de osso. 
Nos últimos anos, a Anvisa publicou um 
conjunto de resoluções definindo os cri-
térios para registro de terapias celulares 
que contemplam e definem a manipula-
ção extensa de células a serem usadas 
nesses tratamentos. As perspectivas são 
boas, mas se percebeu que mesmo os la-
boratórios certificados pela Anvisa não 
são necessariamente capazes de manipu-
lar células de forma adequada por falta 
de especialistas. Não é um problema só 
do Brasil, mas estamos no caminho para 
dar um salto e poder oferecer esse tipo 
de tratamento, como fazem a Espanha, 
a Coreia do Sul, a Austrália e o Japão.

Hoje, essas terapias estão liberadas 
apenas para uso em pesquisa?
Para pesquisa, terapia compassiva e pro-
cedimentos clínicos com a manipula-
ção celular realizados em instituições 
devidamente certificadas. Participo de 
estudos do grupo do ortopedista Gil-
dásio Daltro, da Universidade Federal 
da Bahia, que usa células-tronco para 
tratar necrose da cabeça do fêmur, pro-
blema que afeta adultos jovens, em ge-
ral portadores de anemia falciforme e 
afrodescendentes, e costuma exigir a 
implantação de uma prótese metálica. 
Também já atuei em terapia celular pa-
ra grandes queimaduras no Hospital da 
Força Aérea do Galeão. Conseguimos 
salvar a vida de muitos pacientes, in-
clusive parte daqueles que tinham mais 
de 70% do corpo queimado. O grupo do 
professor Brofman, em Curitiba, cola-
bora com hospitais que usam terapia 
celular para tratar as úlceras diabéticas. 
Nos casos com indicação de amputação, 
extraem-se células-tronco do paciente, 
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que depois são manipuladas e injetadas 
nele. Em até metade dos casos, tem-se 
conseguido evitar a amputação. Nos Es-
tados Unidos, há um grupo ainda limi-
tado de terapias autorizadas, e países da 
Europa, além de Japão, Coreia do Sul e 
Singapura, na Ásia, começam a ofere-
cer terapias celulares feitas com todo o 
rigor para casos específicos e pacientes 
qualificados. A Anvisa está desenvol-
vendo um esforço notável para concluir 
a autorização de uma série de terapias 
avançadas no Brasil.

Para quais problemas a terapia celular 
tem sido mais bem-sucedida?
Funciona bem para doenças que afetam 
músculos, articulações e ossos, em es-
pecial nos processos degenerativos. Em 
geral, usam-se células-tronco capazes de 
gerar osso e cartilagem. Há uma grande 
demanda por esse tipo de tratamento na 
medicina esportiva, já que os atletas se 
machucam muito. O uso clínico em or-
topedia já é aprovado em alguns países 
e imagino que será um dos primeiros a 
ser registrado na Anvisa. Outra área em 
que há potencial para avançar, mas isso 
ainda não ocorreu, é no tratamento de 
traumas da medula espinhal, que são 
pouco frequentes, mas muito visíveis. 
Em inflamações hiperagudas de intesti-
no, como a doença de Crohn, é possível 
trabalhar com células-tronco alogênicas 
[de um doador] para reduzir a resposta 
inflamatória. A inflamação pulmonar 
causada pela Covid-19 também parece 
responder bem, como indicam alguns 
experimentos. O uso é promissor, ainda, 
no infarto agudo do miocárdio e no AVC.

O senhor participou da criação do polo 
de biotecnologia, o Bio-Rio. Como foi? 
A ideia desse polo de biotecnologia, que 
fica no campus do Fundão da UFRJ, era 
criar uma ponte entre a ciência básica da 
universidade e o setor privado. Come-
cei a trabalhar na UFRJ no momento da 
discussão para criar uma interface com 
a indústria, algo absolutamente neces-
sário. Um grupo de professores propôs a 
criação de um parque tecnológico, como 
existe em universidades estrangeiras. Fiz 
parte do grupo de trabalho que elaborou 
o projeto e o arcabouço administrativo 
do Bio-Rio e, mais tarde, da avaliação do 
valor científico das propostas apresen-
tadas. Parei essa atividade ao integrar o 
serviço de transplante de medula óssea 

do hospital universitário. Mais adiante, 
mas na mesma linha de trabalho, fui con-
vidado para trabalhar no Inmetro para 
atuar na interface com a área industrial. 
Nesses trabalhos, percebi que estávamos 
discutindo a interface acadêmico-indus-
trial, mas faltava um grupo específico de 
profissionais: os técnicos em biotecno-
logia. No Brasil não tinha nenhum curso 
técnico de segundo grau para formar es-
se profissional. Na universidade, muitas 
vezes quem desempenha essa função é o 
aluno de pós-graduação, mas, na indús-
tria, precisa-se de um técnico.

Como se resolveu a questão?
Entrei em contato com a Escola Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia, no 
Maracanã, e montamos um curso de for-
mação de biotecnólogos, que já tem 30 
anos. Foi um desafio interessante. Sen-
tei-me com a professora Maria Helena 
Nicola e, em 10 dias, criamos o projeto e 
o programa curricular e estabelecemos o 
conteúdo das disciplinas. Os alunos re-
cebem uma excelente formação. Muitos 
depois cursaram uma faculdade.

O senhor nasceu em Zagreb, quando a 
Croácia era parte da Iugoslávia. Tem 
lembranças do período?

Nasci na periferia de Zagreb em novem-
bro de 1940. Uma semana depois a Iu-
goslávia foi invadida por forças alemãs 
e entrou para a guerra. Meu pai era sér-
vio e minha mãe croata. Por ser sérvio e 
militar, meu pai era visto pelos alemães 
como alguém a ser executado. Zagreb 
tinha uma parte mais pobre e outra mais 
desenvolvida, que era proibida aos ju-
deus, ciganos e sérvios. Nossa casa era 
nessa parte mais rica, mas não podíamos 
ser vistos. Eu passava o dia na rua com 
minha avó longe dali e só à noite voltava 
para casa. Às vezes, meus pais, minha 
avó, minha irmã e eu tínhamos um saco 
de milho para passar a semana. Apesar 
dessas dificuldades, fui feliz na infância 
e na adolescência, mas só voltei para lá 
muitos anos mais tarde. Imigrei para a 
França no terceiro ano de faculdade e 
estava devendo o serviço militar na Iu-
goslávia. Até os 36 anos era considerado 
desertor, com risco de ser eliminado se 
retornasse à Iugoslávia.

No segundo grau, o senhor recebeu uma 
educação mais voltada para as ciên-
cias humanas. O que o fez mudar para 
a biologia?
Em Zagreb, havia um colégio tradicio-
nal de excelência, para onde iam os me-
lhores alunos. Ali, ensinava-se a cultura 
clássica, além de grego e latim, esta últi-
ma foi a língua oficial do governo croata 
até o fim do século XIX. Fui classificado 
e entrei nesse colégio. Desde o início, no 
entanto, eu tinha interesse pela natu-
reza e era muito apoiado pelo meu avô 
paterno, um padre ortodoxo. Depois da 
guerra, vivi um período com ele na Bós-
nia. Ele tinha um sítio e me levava para 
passear por campos e florestas. Quando 
fui estudar biologia na Universidade de 
Zagreb, minha ideia era trabalhar na pre-
servação de parques naturais. Por causa 
das dificuldades econômicas e sociais, 
decidi ir para a França, onde passei um 
curto período como imigrante ilegal. Na 
França, soube de uma bolsa para estran-
geiros na Universidade de Estrasburgo e 
me candidatei. Foi quando entrei no gru-
po do professor Lévi. Com os trabalhos 
do fim da graduação, consegui me tornar 
pesquisador do CNRS [Centro Nacional 
de Pesquisa Científica], um paraíso pa-
ra qualquer cientista. Como havia me 
naturalizado francês, tive de ir para o 
serviço militar. Eu já era doutor e tinha 
idade bem superior à dos ingressantes, 
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pela segunda vez para o CNRS e comecei 
a organizar um programa de cooperação 
internacional envolvendo a UFRJ, on-
de comecei como professor visitante, e 
o Instituto Pasteur de Lyon. Fui muito 
feliz no campus do Fundão.

Como eram as condições na UFRJ na-
quela época?
Havia bastante dinheiro. No Instituto de 
Química, tínhamos condições de trabalho 
muito boas. Eu passava alguns meses no 
Rio e outros em Lyon, mas, sinceramente, 
tinha mais facilidade para trabalhar no 
Fundão. Essa foi uma das razões que me 
levaram a fazer concurso e me ancorar 
na universidade. Na época, trabalháva-
mos com projetos de longo prazo, que nos 
permitiam sustentar nossas pesquisas. 
Por não ter formação em química, fiquei 
inicialmente deslocado no instituto, mas a 
interface entre as ciências exatas e as apli-
cadas à área biomédica tornava-se mais 
relevante. Fiquei responsável pelos cur-
sos de bioquímica celular da graduação, 
que atraíam também alunos de biologia 
e medicina, e assumi por longo período a 
coordenação do curso de pós-graduação 
em bioquímica do instituto. Esses car-
gos me levaram a um diálogo crescente 
com a área médica. Fiquei muito bem im-
pressionado com a qualidade do trabalho 
dos laboratórios e via a UFRJ com muito 
otimismo. Tive excelentes relações com 
grupos da USP, da Universidade Estadual 
de Campinas e da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul. Fui convidado 
pelo bioquímico Ricardo Brentani [1937-
2011], então diretor do Instituto Ludwig 
de Pesquisa sobre o Câncer, para ir para 
São Paulo, mas eu tinha uma estrutura 
que funcionava muito bem na UFRJ. E, 
cá entre nós, prefiro o Rio.
 
Como é que está a universidade hoje? 
Sou professor emérito. Não tenho mais 
muita atividade lá e é complicado falar. 
Tive um câncer no início dos anos 2000 
e me aposentei. Depois veio a montagem 
da Excellion e a ida para o Inmetro. Com 
o tempo, parei de frequentar a universi-
dade, mas mantenho contato. Acho que a 
UFRJ precisa de uma renovação. A Cop-
pe [Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-graduação e Pesquisa de Engenha-
ria] funciona muito bem, mas a área da 
saúde nem tanto. O hospital universitário 
parece estar em situação difícil. Estamos 
passando por um período complicado. n

então, encaminharam-me para uma coo-
peração científica internacional entre 
França e Brasil.

Foi assim que veio para cá.
Em fevereiro de 1969 começou minha 
vida brasileira. Fui primeiro por um cur-
to período para Recife, onde havia uma 
demanda, e passei um tempo embarcado 
no navio Oceanográfico Almirante Sal-
danha, da Marinha do Brasil, estudando 
biologia marinha. Depois, fui enviado pa-
ra o Instituto de Pesquisas da Marinha, 
o IPqM, na Ilha do Governador, no Rio. 
Lá, comecei a trabalhar com o Almirante 
Paulo Moreira, que estava montando um 
centro de biologia marinha em Arraial 
do Cabo, no litoral norte do Rio, em co-
laboração com a França. O IPqM tinha 
um convênio com o Instituto de Pesqui-
sa do Exército Walter Reed, dos Estados 
Unidos, que tentava desenvolver um me-
dicamento que pudesse ser passado na 
pele e protegesse os soldados da infecção 
pelo parasita da esquistossomose.

Qual foi sua participação?
Eles me pediram para fazer o cultivo de 
células para os estudos de penetração 
do verme. Foi minha chegada à esquis-
tossomose. Adorei o Rio e terminei meu 
serviço militar e fui para a cooperação 
civil como servidor do Ministério de Re-
lações Exteriores da França. Nesse mo-
mento, havia outro projeto franco-bra-
sileiro, montado pelo médico almirante 
Aluízio Prata, para estudar a patologia 
da esquistossomose em uma região em 
que a doença é endêmica na Bahia. A 
embaixada francesa me transferiu pa-
ra o Instituto Gonçalo Muniz, que era 
privado [depois foi incorporado à Fio-
cruz], e comecei a estudar a patologia 
da esquistossomose. A orientação era 
por meio do Instituto Pasteur de Lille, 
que estava engajado no desenvolvimen-
to de uma vacina. Ali tive meu primeiro 
contato com problemas médicos de uma 
população pobre de um país tropical. 
Depois fui convidado pela Organização 
Mundial da Saúde [OMS] para integrar 
um comitê de medicina tropical para 
garantir a integração entre as ciências 
básicas e a medicina. Os estudos em 
imunologia seguiram adiante, mas oito 
anos depois acabou o financiamento do 
Pasteur e o desenvolvimento da vacina 
não foi alcançado. Com isso, os projetos 
de cooperação bilateral diminuíram e 

minha participação foi reduzida. Em 
1979, o serviço de cooperação quis me 
transferir para outro país.

É verdade que quase foi para o Irã?
Nas reuniões da OMS em Genebra, tem-
pos antes, eu tinha como colega no co-
mitê o bioquímico Jacques Monod [1910-
1976], do Instituto Pasteur, que havia re-
cebido o Prêmio Nobel de Medicina de 
1965. Monod me chamou para uma con-
versa em Paris e fez um convite para criar 
a parte de biologia celular no Instituto 
Pasteur que ele estava montando em Tee-
rã, sob o patrocínio do xá Reza Pahlevi 
[1919-1980]. Inicialmente era impensável 
ir da Bahia para o Irã, mas acabei acei-
tando. Voltei para o Brasil porque tinha 
questões a resolver. Enquanto desativa-
va meu laboratório na Bahia, ocorreu a 
Revolução Iraniana e o Pasteur de Teerã 
foi destruído. O último avião francês que 
conseguiu sair do Irã recolheu os funcio-
nários do instituto, com a roupa do corpo.

Por que decidiu ficar no Brasil?
Gostava daqui. A situação ficou compli-
cada no Pasteur e meu projeto na Bahia 
já não existia mais. Fui para o Rio, entrei 
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os anos 1980, movimento que se intensi-
ficou sobretudo na última década.

A UFRJ foi uma das instituições a im-
pulsionar os números, ao lado da Univer-
sidade de São Paulo (USP), da Unicamp e 
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), em São José dos Campos, interior 
paulista. Todas apresentaram crescimen-
to acentuado no número de artigos com 
empresas nos últimos 20 anos. A UFRJ, 
porém, destaca-se pela intensidade des-
se tipo de colaboração, sobretudo entre 
2013 e 2018. Os trabalhos em coautoria 
com companhias representavam pouco 
mais de 2,5% da produção científica total 
da universidade em 2013; em 2018, esse 
número subiu para 4,5% (ver gráfico na 
página 49).

A comparação com instituições de ou-
tros países sugere que ainda existe es-
paço para avançar. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, o contingente de artigos 
produzidos com o setor empresarial cor-
responde a quase 6% da produção total 
da Universidade da Califórnia em Ber-
keley e em Davis, e a 11% do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT). Es-
sa diferença resultaria do investimento 
feito pelas empresas norte-americanas 
em sua capacidade interna de pesquisa e 

O 
número de artigos científi-
cos assinados por pesqui-
sadores da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) em coautoria 

com colegas de empresas aumentou de 
forma expressiva nas últimas duas dé-
cadas. Se no início dos anos 2000 o con-
tingente de trabalhos publicados com o 
setor privado era de cerca de 25 por ano, 
em 2018 esse número superou 180. Os 
resultados constam de um levantamen-
to feito pelo físico Carlos Henrique de 
Brito Cruz, da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), diretor científico 
da FAPESP entre 2005 e 2020, a partir 
de dados do InCites, plataforma de aná-
lise da produção científica da Clarivate, 
integrada à base Web of Science (WoS).

Ele esquadrinhou cerca de 300 mil ar-
tigos com pelo menos um autor no Brasil 
publicados entre 1970 e 2018, avaliando 
as instituições às quais eram afiliados. 
Em seguida, selecionou os trabalhos as-
sinados por pesquisadores de universi-
dades e institutos de ensino e pesquisa 
em coautoria com o setor empresarial. 
Verificou um crescimento exponencial 
do número de trabalhos em parceria com 
pesquisadores ligados a empresas desde 
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desenvolvimento (P&D). De acordo com 
o estudo de Brito Cruz, o setor corpora-
tivo no Brasil empregava 39.364 pesqui-
sadores em 2014; nos Estados Unidos, 
naquele mesmo ano, esse contingente 
era de aproximadamente 960 mil. Isso 
significa que o número de coautores do 
setor empresarial nos Estados Unidos é 
até 16 vezes maior do que no Brasil.

Na UFRJ, a maioria dos estudos em 
parceria com o setor empresarial se con-
centra nas engenharias – 574 dos 1.743 ar-
tigos analisados no levantamento. Em se-
guida, vêm as áreas de química e energia 
de combustível, com 420 artigos em cola-
boração com o setor privado. O protago-
nismo dessas áreas está ligado ao trabalho 
consolidado de cooperação entre a insti-
tuição e as companhias do setor petrolí-
fero, notadamente a Petrobras, que, até 
2014, respondia por cerca de 10% dos in-
vestimentos em P&D no país. Entre 2015 e 
2017, os artigos produzidos pela UFRJ em 
coautoria com pesquisadores vinculados 
à estatal corresponderam a 34% do total 
da produção científica da universidade 
em colaboração com empresas.

Parte significativa dessa produção se 
deve às colaborações entre o Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento (Cenpes) 
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Cooperação amplificada 
Em crescimento desde os anos 1980, colaborações da UFRJ se intensificaram na última década

Evolução do número total de artigos publicados com o setor privado

da Petrobras e o Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe) da UFRJ. O Cenpes 
se instalou no campus da universidade, 
na ilha do Fundão, em 1973, dando iní-
cio a uma intensa e profícua parceria no 
âmbito de pesquisas na área de petróleo 
e gás. De lá para cá, as duas instituições 
já empreenderam mais de 3 mil projetos. 
Em 2019, o investimento da Petrobras em 
projetos em parceria com a Coppe supe-
rou R$ 100 milhões (ver Pesquisa FA-
PESP nº 295). “A proximidade geográfica 
do Cenpes com a Coppe nos favoreceu, 
assim como a legislação que estabelece 
que a Petrobras deve aplicar 1% da receita 
bruta da exploração de petróleo em con-
vênios de cooperação tecnológica com 
instituições de P&D, o que também be-
neficia outros institutos dentro da UFRJ, 
como o de química e o de geociências”, 
comenta o engenheiro eletrônico Edson 
Watanabe, ex-diretor da Coppe.

Na avaliação da médica e biofísica De-
nise Pires de Carvalho, reitora da UFRJ, 
o ritmo de colaborações da universidade 
com o setor empresarial ganhou força em 
fins dos anos 1990, com o início das obras 
de construção do Parque Tecnológico da 
universidade, parcialmente concluídas 
em 2003 com a inauguração do Labora-
tório de Tecnologia Oceânica da Coppe, 
um tanque oceânico usado em pesquisas 
ligadas à indústria petrolífera. O parque 
abriga hoje 6 laboratórios, 18 startups e 21 
empresas, a maioria do setor de petróleo, 
como as norte-americanas Halliburton e 
Schlumberger, e a italiana Tenaris, o que, 
segundo Carvalho, ajudaria a explicar a 

profusão de trabalhos conjuntos no âm-
bito das engenharias, química e energia 
de combustíveis.

Outro segmento empresarial que se 
destaca no rol de parceiros em estudos 
da UFRJ é o farmacêutico. Nos últimos 
10 anos, pesquisadores de empresas co-
mo Novartis e Roche, da Suíça; Pfizer e 
Merck, dos Estados Unidos, entre ou-
tras, passaram a colaborar cada vez mais 
em artigos científicos produzidos pela 
universidade. Ao todo, segundo levan-
tamento feito por Brito Cruz, as com-
panhias desse setor assinaram 172 dos 
1.743 trabalhos publicados pela UFRJ. 
“O predomínio de empresas estrangeiras 
reflete o pequeno número de companhias 
brasileiras com atividades avançadas de 
P&D”, escreveu o físico em artigo pu-
blicado no livro Innovation in Brazil ad-
vancing development in the 21st century. 
“Ao mesmo tempo, reforça a imagem da 
universidade como instituição produtora 
de pesquisas competitivas e internacio-
nalmente reconhecidas, capaz de atrair 
parceiros estrangeiros.”

A UFRJ ainda não sabe explicar a que 
se deve o crescimento da participação das 
farmacêuticas nas pesquisas empreendi-
das na instituição. A reitora sugere que 
isso seria um reflexo da intensidade e 
qualidade da produção científica da uni-
versidade na área de ciências da saúde 
nas últimas décadas. “A UFRJ conta com 
cinco INCTs [Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia] na área biomédi-
ca, além dos institutos de pesquisa do 
Centro de Ciências da Saúde [CCS], que 
desenvolvem pesquisas de ponta em di-

versas áreas, de modo que é provável que 
a interação da UFRJ com as farmacêuti-
cas se intensifique nos próximos anos.” 

E
ssa tendência encontra respal-
do em um levantamento recen-
te feito pela biofísica Daniela 
Uziel, da Faculdade de Far-
mácia da UFRJ, na tentativa 

de quantificar a produção científica dos 
institutos que compõem o CCS em coo-
peração com o setor empresarial. Com 
base em dados do SciVal, plataforma de 
análise da produção científica da Elsevier, 
integrada à base Scopus, ela levantou to-
dos os artigos publicados por pesquisa-
dores da UFRJ no âmbito de áreas corre-
lacionadas ao campo de atuação do cen-
tro – biologia molecular, microbiologia, 
farmacologia, medicina, neurociência, 
entre outras – de 2009 a 2018. “É difícil 
estabelecer parâmetros de busca que nos 
permitam levantar trabalhos produzidos 
especificamente pelo CCS porque o nome 
da universidade, do centro e dos institu-
tos que o compõem é escrito de forma 
não padronizada nos artigos científicos”, 
ela diz. Uziel verificou que o contingente 
de trabalhos na área de ciências da saúde 
em coautoria com empresas praticamen-
te dobrou no período, de 133 artigos em 
2009 para 236 em 2018, com destaque 
para a Pfizer, Novartis e a britânica Gla-
xoSmithKline, que, juntas, assinaram 
69 trabalhos em parceria com a UFRJ.

Esses números, para Uziel, refletem o 
esforço da universidade para se aproxi-
mar das empresas. No caso do CCS, isso 
tem se dado no âmbito de sua Coorde-
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nação de Inovação Tecnológica, que se 
aliou à Agência UFRJ de Inovação para 
criar o Inova-CCS. A iniciativa atua na 
organização de seminários, workshops 
e eventos para orientar, esclarecer e es-
timular os estudantes e pesquisadores a 
interagir mais com o setor empresarial. 
“A possibilidade de empreender projetos 
em cooperação com empresas é cada vez 
mais valorizada na universidade”, destaca 
a biofísica Silvana Allodi, coordenadora de 
Pós-graduação e Pesquisa do CCS. “Essas 
parcerias permitem que os pesquisadores 
usem os recursos aportados pelas empre-
sas para complementar o orçamento da 
própria universidade e os valores conce-
didos pelas agências de fomento, e, assim, 
explorar novas e promissoras áreas de 
pesquisa. Estudos colaborativos também 
desempenham um papel importante no 
treinamento e na formação de estudantes 
de graduação e pós-graduação, e pesqui-
sadores em estágio de pós-doutorado.” 

Foi assim no caso do engenheiro de 
produção Rafael Clemente, sócio-fun-
dador da consultoria EloGroup. Ainda 
na graduação, na Escola Politécnica da 
UFRJ, ele ingressou no grupo de pesqui-
sa do engenheiro Heitor Caulliraux, no 
âmbito do qual desenvolveu uma série de 
projetos com empresas. “Ali, aprendemos 
a fazer consultoria”, ele conta. “A possi-
bilidade de interagir com as empresas 
em projetos colaborativos nos ajudou a 
entender melhor como o conhecimen-
to produzido na universidade poderia 
ser incorporado na gestão das atividades 
das companhias.” A proximidade com o 
setor empresarial o estimulou a criar a 

sua própria empresa de consultoria. Em 
2007, Clemente e mais três colegas par-
ticiparam de um edital para se instalar 
na incubadora de empresas da Coppe-
-UFRJ. “O fato de estarmos associados 
à universidade nos primeiros anos foi 
muito importante para que pudéssemos 
construir nossa reputação no mercado.” 
Um ano e meio depois eles se emancipa-
ram, ampliando suas atividades para o 
resto do país – um dos escritórios cen-
trais da empresa fica hoje em São Paulo. 
A EloGroup tem 411 profissionais, entre 
eles engenheiros, matemáticos, progra-
madores, administradores e economistas, 
e atende empresas de diferentes setores, 
como Claro, NuBank e iFood.

D
o ponto de vista institucio-
nal, uma das estratégias 
mais recentes da UFRJ en-
volve tentar dar mais visi-
bilidade à produção e à ex-

pertise dos pesquisadores e dos labora-
tórios da instituição, de modo a atrair a 
atenção do setor empresarial para novas 
parcerias. “As empresas ainda não têm 
a real dimensão do potencial da UFRJ”, 
comenta a engenheira química Denise 
Freire, pró-reitora de Pós-graduação e 
Pesquisa da universidade. Ela hoje tra-
balha em parceria com o Parque Tecno-
lógico da UFRJ no desenvolvimento de 
um sistema de busca, construído a partir 
de dados dos pesquisadores na platafor-
ma Lattes, que permita às empresas pes-
quisar e identificar as áreas de atuação 
e experiência de grupos de pesquisa e 
dos 1.456 laboratórios da instituição. A 

expectativa é que uma versão preliminar 
do sistema seja lançada ainda este ano e 
que a ferramenta estimule a colabora-
ção da universidade com o setor privado.

Para isso, é essencial também que as 
empresas invistam em sua capacidade in-
terna de P&D, não apenas para que sejam 
competitivas e inovadoras em seus seg-
mentos de atuação, mas também para que 
possam tornar frutíferas as colaborações 
com as universidades. Isso é evidenciado 
no desempenho da UFRJ em relação às 
suas pesquisas com a Petrobras. Dados 
preliminares de um levantamento, ain-
da em andamento, conduzido pela Pró-
-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da 
universidade apontam para um aumen-
to no número de artigos publicados por 
ano com a petrolífera na última década, 
de 22, em 2009, para 71, em 2019. “Em 
2020, esse número recuou para 47 arti-
gos, uma queda de 33%”, destaca Freire. 
O ano ainda não acabou, mas ela explica 
que é pouco provável que esse número 
seja revertido nos próximos meses. Já a 
baixa estaria relacionada à diminuição de 
32,6% no investimento em P&D aplicado 
pela Petrobras em projetos de pesqui-
sa com a universidade, associada possi-
velmente à queda de aproximadamente 
35,6% no preço do barril de petróleo de 
2019 para 2020. “Esses movimentos es-
tão diretamente relacionados. É uma via 
de mão dupla.” n

Livro
REYNOLDS, E. B., SCHNEIDER B. R. e ZYLBERBERG, E. 
(org.) Innovation in Brazil: Advancing development in 
the 21st century. Nova York: Routledge, 2019.
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DOIS ANOS 
DEPOIS  
DO INCÊNDIO
Museu Nacional resgatou 90% das peças não totalmente 

destruídas pelas chamas e conta com quase 45% da verba 

para iniciar sua reconstrução em 2021

Vivi Fernandes de Lima

UFRJ – 100 ANOS
Cerca de 30%  
dos 700 itens da  
coleção Imperatriz 
Teresa Cristina  
foram resgatados
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D
esde março, por causa da pande-
mia de Covid-19, estão suspensas 
as atividades de busca por vestígios 
de coleções ainda abrigadas nos es-
combros do Museu Nacional (MN), 

que se incendiou em 2 de setembro de 2018. O 
retorno dos trabalhos de resgate no combalido 
Palácio (ou Paço) de São Cristóvão, que abriga a 
instituição vinculada à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), está previsto para o início 
do próximo ano, mas depende da diminuição do 
índice de contágio da doença para ser liberado. 
A direção do museu estima que recuperou 90% 
do material possível de ser resgatado e bastariam 
mais seis semanas para finalizar essa etapa. Se-
gundo laudo divulgado em abril do ano passado 
pela Polícia Federal, o incêndio deve ter começa-
do com uma sobrecarga elétrica em um aparelho 
de ar-condicionado. 

Cercado por tapumes, o palácio atualmente 
recebe poucas visitas, além da presença de vigi-
lantes e de inspeções periódicas de membros da 
diretoria do MN. “A pandemia não interferiu tan-
to no trabalho de reconstrução do museu porque 
estamos na fase de elaboração de projetos”, expli-
ca o paleontólogo Alexander Kellner, diretor da 
instituição. A meta é reinaugurar o MN em 2025, 
com o interior do palácio modernizado. Em razão 
das comemorações do Bicentenário da Indepen-
dência e da importância histórica da construção 
na Quinta da Boa Vista, que, antes de abrigar o 
museu, foi residência oficial da família imperial 
no século XIX, existe a possibilidade de ocorrer 
uma abertura parcial em 2022. Também está pre-
vista para o ano do bicentenário a abertura de um 
minicentro educacional do Museu Nacional, fora 
das instalações do palácio, destinado ao público 
escolar. O minicentro deverá funcionar no cam-
pus de Pesquisa e Ensino do Museu Nacional/
UFRJ, uma área de 44 mil metros quadrados ao 
lado do parque da Quinta da Boa Vista, que vai 
abrigar um prédio administrativo, edificações 
para a área acadêmica e laboratórios de manu-
seio de coleções em meio líquido e outras cons-
truções destinadas a laboratórios de pesquisa e 

manutenção de acervo. Até o incêndio, boa parte 
dessas atividades, além das amostras destinadas 
ao público, era concentrada no Palácio de São 
Cristóvão (ver reportagens de Pesquisa FAPESP 
sobre os impactos do incêndio na edição nº 272). 

A busca por verbas para financiar a recons-
trução do MN e criação do novo campus con-
tinua. Dos R$ 372 milhões previstos para essa 
finalidade, o museu obteve, até agora, menos de 
50% do total, R$ 162 milhões. “Não temos nem o 
montante para a realização da primeira parte da 
reabertura”, diz Kellner. Para viabilizar o restauro 
e a reconstrução física de sua sede, a instituição 
conta com o projeto Museu Nacional Vive, uma 
parceria que reúne a UFRJ, a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) e a Fundação Vale.

Os projetos para restauração das fachadas e 
recuperação do telhado estão prontos e apro-
vados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), uma obrigatorieda-
de legal. “O Paço de São Cristóvão e a Quinta da 
Boa Vista foram tombados em 1938”, explica a 
arquiteta Maria Paula von Biene, do Escritório 
Técnico do Museu Nacional, que se dedica às 
diversas etapas de reconstrução do palácio, com 
o desafio de zelar pela sua história. “A proposta 
para as fachadas, que, aliás, resistiram ao incêndio 
e se mantêm fortemente erguidas, é restaurá-las 
e resgatar a identidade arquitetônica do palácio e 
de sua relação com a Quinta da Boa Vista.”

Com orçamento de cerca de R$ 50 milhões, 
essa fase deve ser custeada com recursos da ini-
ciativa privada, além do repasse de R$ 20 mi-
lhões a ser feito pela Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj). De acordo com cronogra-
ma divulgado pela diretoria do MN, até o final 
de 2020 serão iniciados o desenvolvimento dos 
projetos de arquitetura, jardins e museografia e 
as obras de recuperação de ornatos e elementos 
decorativos do palácio e do Jardim das Princesas. 
Também está prevista a realização da reforma e 
ampliação da Biblioteca Central do museu, que 
fica no Horto Botânico, prédio anexo ao palácio 
que não foi atingido pelo fogo.
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E
m 2 de setembro deste ano, dia do se-
gundo aniversário da tragédia, uma 
equipe de pesquisadores do museu 
divulgou uma boa notícia: a recupe-
ração, ainda que com danos, de cerca 

de 30% da coleção Imperatriz Teresa Cristina, 
composta de um total de 700 objetos e afrescos 
datados do século VII a.C. a III d.C. das cidades 
de Pompeia e Herculano, no sul da Itália. Entre as 
peças salvas, estão quatro afrescos do templo de 
Ísis, em Pompeia. “A reserva técnica de arqueo-
logia abrigava seis armários com a coleção da im-
peratriz, e eles se mantiveram de pé e fechados 
durante o incêndio. Foi possível retirar prateleira 
por prateleira”, conta a arqueóloga Ângela Rabel-
lo, do MN. Também foram resgatados quase 300 
peças e fragmentos da coleção egípcia, que con-
tabilizava originalmente 700 objetos funerários. 
Entre os restos do incêndio, foram recuperadas 
esculturas de Bes, Deus protetor das crianças, da 
dama do cone (agora sem o cone que ficava sobre 
a cabeça) e estatuetas mortuárias. “As múmias e 
os sarcófagos foram danificados, mas nossa cole-
ção egípcia continua sendo a maior da América 
Latina”, comenta Rabello. 

O trabalho de recuperação das peças de coleções 
requer a montagem de quebra-cabeças com seus 
fragmentos. A química Neuvânia Ghetti, coorde-

Afrescos de Pompeia 
antes do incêndio (acima), 
seus fragmentos 
esbranquiçados 
recuperados (ao lado)  
e o trabalho de 
garimpar e juntar  
partes de peças 

nadora do Núcleo de Conservação do Resgate de 
Acervos do MN, explica que os protocolos utili-
zados foram desafiadores por causa das especi-
ficidades do acervo. “Cada peça, cada caixa, cada 
gaveta que era resgatada trazia novas questões, 
desafios devido ao comportamento muito especí-
fico de cada material”, comenta Ghetti. Segundo 
ela, é preciso entender os tipos de interação que 
houve com o meio, devido à alta temperatura, 
luminosidade, impacto dos escombros e contato 
com água. Num dos afrescos de Pompeia, com 
pinturas de um dragão e dois golfinhos, ocorreu, 
por exemplo, uma mudança muito visível na co-
loração: “Do negro passou para o branco, houve 
um esmaecimento do pigmento, prova da im-
pressão de uma alta energia recebida, que agora 
está se estabilizando no afresco de outra forma”, 
diz a química. 

O incêndio forçou o realocamento das áreas 
acadêmicas que funcionavam dentro do palá-
cio para estruturas físicas do museu que foram 
poupadas pelo fogo. O prédio do Horto Botânico 
passou a abrigar temporariamente funcionários 
dos setores diretamente atingidos pelo desastre. 
Originalmente, o Horto abrigava os departamen-
tos de Botânica e de Vertebrados, além da Bi-
blioteca Central. “Praticamente a totalidade dos 
departamentos de Entomologia e de Geologia e 
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Paleontologia, além de alguns pesquisadores da 
seção de Invertebrados, estão agora instalados 
no prédio”, conta o zoólogo Ronaldo Fernan-
des, coordenador do Departamento de Verte-
brados. Além dos docentes, também os alunos 
da pós-graduação, que continuam trabalhando 
em suas dissertações e teses, estão alojados no 
Horto. Até o início da pandemia, havia a neces-
sidade de um certo rodízio de pessoas para não 
congestionar demais a área. Hoje, o trabalho 
remoto se tornou norma em razão das medidas 
de isolamento social. 

O aumento da ocupação dessas instalações ge-
rou problemas na divisão do espaço e dos equipa-
mentos. Mas auxílios da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (Faperj) custearam a aquisição 
de instrumentos científicos e computadores para 
os pesquisadores que ficaram desalojados. Nos 
últimos dois anos, o laboratório molecular do 
Departamento de Vertebrados foi até ampliado 
para dar vazão à maior demanda de análises. Hoje 
estuda-se a aquisição de um microtomógrafo, que 
permitiria a ampliação dos estudos de morfologia 
não apenas na área de vertebrados, mas também 
em outros setores do museu, como paleontologia 
e antropologia biológica. 

Como uma parte significativa dos projetos de 
pesquisa tocados por equipes do museu depende 
de viagens de campo, esse tipo de investigação 
científica sofreu menos em razão do incêndio. Ao 
lado de Kellner, a também paleontóloga Juliana 
Sayão coordena o projeto Paleoantar, vinculado 
ao Programa Antártico Brasileiro (Proantar). “Em 
novembro de 2018, dois meses depois do incên-
dio, fomos para a Antártida. Voltamos de lá com 
mais de 1 tonelada de fósseis e chegamos a inau-
gurar uma exposição logo no início de 2019 na 
Casa da Moeda com o material que coletamos”, 
relembra Sayão. Desde 2015, uma equipe de oito 
pesquisadores, composta por professores e alu-
nos de pós-graduação do MN e de outras insti-

tuições, acampa todo verão, entre 20 e 50 dias, 
no continente gelado em busca de vestígios do 
passado remoto da Antártida. No ano passado, 
Kellner apresentou ossos de pterossauros, répteis 
alados, que viveram há cerca de 85 milhões de 
anos e tinham sido encontrados em expedições 
a duas ilhas da península antártica. Os fósseis es-
tavam no Palácio de São Cristóvão no momento 
do incêndio, mas alguns deles foram resgatados 
e puderam ser estudados. 

N
este ano, mais dois artigos deriva-
dos das viagens à Antártida foram 
publicados: um descreve uma no-
va espécie de lagostim, Hoploparia 
echinata; outro destaca a primei-

ra ocorrência de um tipo de coral fóssil na ilha 
James Ross. No próximo verão antártico, entre 
dezembro e março, não será possível retornar 
ao trabalho de campo por causa da pandemia. 
Os paleontólogos do MN continuarão dedicados 
à produção de trabalhos acadêmicos a partir de 
material já coletado. “Conhecendo o passado da 
Antártida e todos os processos que levaram ao 
seu congelamento, conseguimos entender a bio-
diversidade distribuída por todo o nosso plane-
ta”, ressalta Sayão. 

Os trabalhos de campo de outras equipes do 
MN também não pararam em função do desastre. 
Nesse momento, em meio à pandemia, a astrôno-
ma Maria Elizabeth Zucolotto, do setor de meteo-
rítica do museu, lidera uma expedição ao sertão 
pernambucano. Houve uma chuva de meteoritos 
sobre a pequena cidade de Santa Filomena. Des-
de agosto, a pesquisadora está atrás de amostras 
desses fragmentos de corpos sólidos oriundos do 
espaço. O Departamento de Invertebrados, que 
perdeu toda a coleção de aracnologia, intensifi-
cou sua programação de coletas desse grupo de 
artrópodes a fim de repor o material consumido 
pelas chamas. Enquanto o Palácio de São Cristó-
vão aguarda sua reconstrução, os pesquisadores 
não ficam de braços cruzados. n
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mos reais, de R$ 7,8 bilhões para R$ 16 bilhões. As 
transnacionais cresceram em ritmo menor, mas o 
total de suas receitas foi de R$ 18,5 bilhões para 
R$ 25 bilhões, com aumento de 36,2%. 

O dado que mais chamou a atenção dos pesqui-
sadores foi a qualidade do investimento em P&D. 
“Os gastos com inovação de empresas brasileiras 
em geral se concentram na compra de máquinas 
e equipamentos, mas a indústria farmacêutica na-
cional rompeu essa tendência a partir de 2008 e 
ampliou sua capacidade de inovar ao investir mais 
em atividades internas de P&D, em parcerias com 
universidades e em treinamento de pessoal”, ex-
plica a economista Julia Paranhos, pesquisadora 
do Instituto de Economia da UFRJ e autora prin-
cipal do estudo. Em 2014, o total investido em P&D 
internos pelas nacionais alcançou R$ 794 milhões 
e cresceu, em valores atualizados pela inflação, 
174% em relação a 2008. Embora suas receitas 
sejam menores, isso equivale a mais do que o do-
bro dos R$ 344 milhões gastos nessa rubrica pelas 
concorrentes transnacionais. As duas categorias 
de empresas ampliaram o pessoal ocupado com 
P&D realizados internamente, mas o número de 
pesquisadores com nível de pós-graduação nas 
nacionais era quase cinco vezes maior que nas 
transnacionais – o placar era de 222 a 47 em 2014.

O fôlego das farmacêuticas brasileiras se deve 
principalmente à conquista do mercado de gené-
ricos. Baseado na produção de princípios ativos 
que deixaram de ser protegidos por patentes, esse 
mercado dispensa investimentos de grande risco. 
Companhias de capital brasileiro detêm 90% des-
se mercado. “Com o caixa gerado pela venda de 
genéricos, elas puderam investir em capacitação 
crescente”, afirma a economista Lia Hasenclever, 

A 
ideia de que a indústria farma-
cêutica realiza poucas atividades 
de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) no Brasil, dedicando-se 
essencialmente à produção e à 
venda de remédios para o mer-

cado local, foi questionada por um grupo de pes-
quisadores da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), que identificou um crescimento e 
uma mudança de comportamento das fabricantes 
de capital nacional. Em um trabalho publicado em 
junho na Revista Brasileira de Inovação, o grupo 
mostrou que, ao longo dos últimos 20 anos, as 
maiores empresas brasileiras de fármacos am-
pliaram investimentos nas atividades internas de 
P&D e aumentaram o contingente de pesquisado-
res contratados. Já as companhias transnacionais 
continuaram a investir no Brasil com foco mais 
intenso em atividades como ensaios clínicos e 
treinamento, mantendo a parte mais nobre e dis-
pendiosa de P&D em suas matrizes no exterior.

O estudo se debruçou sobre a Pesquisa de Ino-
vação (Pintec), levantamento trienal produzido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que é a principal fonte de informações 
sobre inovação na economia brasileira. Os dados, 
específicos do segmento farmacêutico e referentes 
às edições da Pintec concluídas em 2008, 2011 e 
2014, foram obtidos por meio de uma tabulação 
encomendada ao IBGE. A análise se limitou às 
empresas de maior porte, com mais de 500 fun-
cionários – na Pintec de 2014, abrangia 28 firmas 
nacionais e 27 transnacionais. Os faturamentos 
dos dois grupos tinham patamares distintos. Entre 
as nacionais, a soma da receita líquida de vendas 
cresceu 105% entre 2008 e 2014 – subindo, em ter-LÉ

O
 R

A
M

O
S 

C
H

A
V

E
S

Sucesso na produção de genéricos e financiamento público deram impulso 

a pesquisa e desenvolvimento nas farmacêuticas nacionais, mostra estudo

Fabrício Marques
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professora aposentada do Instituto de Economia 
da UFRJ e coautora do artigo.

Para o economista André Tosi Furtado, do De-
partamento de Política Científica e Tecnológica da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
que não participou do estudo, os achados eviden-
ciam a formação de um espaço propício para as 
farmacêuticas nacionais investirem em inovação, 
inexistente duas décadas atrás. “Naturalmente, há 
um desnível muito grande entre a capacidade das 
empresas brasileiras e das estrangeiras em criar 
inovações radicais. Os investimentos necessários 
para desenvolver uma molécula nova estão na casa 
do bilhão de dólares e é essa a escala de gastos das 
transnacionais em suas matrizes. Mas há espaço 
para encontrarem novos nichos de mercado e in-
vestirem em P&D, tanto que o estudo mostra que 
as nacionais têm projetos envolvendo tecnologias 
avançadas e há cooperação com universidades”, 
afirma. A conquista desse espaço, porém, convi-
ve com uma grande dependência de insumos im-
portados. “O Brasil não dispõe de uma indústria 
de farmoquímicos, que são as substâncias com 
atividades farmacológicas usadas na produção 
de medicamentos. Houve um esforço na década 
de 1980 para produzir matéria-prima localmente, 
mas ele acabou abandonado”, diz Furtado. “Ho-
je importamos muitos desses insumos da Índia.”

O fôlego financeiro das empresas nacionais ha-
bilitou-as a ir além da fabricação de cópias de re-
médios consagrados, mas elas também contaram 
com incentivos para ampliar sua capacidade de 
produzir e de inovar. Esse, aliás, era um dos prin-
cipais objetivos do estudo. “Queríamos analisar 
os efeitos da política industrial adotada no país 
na década de 2000 e de instrumentos de apoio 
à inovação no desempenho das farmacêuticas”, 
afirma Paranhos. Uma em cada quatro empresas 
nacionais usou recursos públicos para financiar 
P&D internos, segundo a Pintec de 2014. “Fica 
claro que várias delas aproveitaram a disponibi-
lidade desses instrumentos para ampliar suas ca-
pacidades tecnológicas”, conclui a pesquisadora.

Diversos instrumentos foram criados, como 
a Lei do Bem, de 2005, que simplificou o uso de 
incentivos fiscais para inovação. Na segunda me-
tade da década de 1990, a FAPESP criou progra-
mas como o Pesquisa em Parceria para Inovação 
Tecnológica (Pite), para cofinanciar colaborações 
entre universidades e empresas, que contemplou 
projetos de indústrias de medicamentos e reali-
zou chamadas em parceria com algumas delas, e 
o Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pi-
pe), que oferece recursos não reembolsáveis para 
pesquisa em pequenas empresas e teve impac-
to no ecossistema de pesquisa farmacêutica (ver 

A FAPESP financia colaborações entre 

pesquisadores de universidades e de 

empresas farmacêuticas em projetos de 

ciência básica e aplicada. Laboratórios 

nacionais, como a Biolab, e transnacionais, 

como AstraZeneca e GSK, ambos sediados no 

Reino Unido, mantêm ou já tiveram acordos 

de cooperação com a FAPESP, que resultaram 

em projetos copatrocinados no âmbito do 

Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria 

para Inovação Tecnológica (Pite). Essa 

modalidade de financiamento, lançada em 

1994, foi utilizada por outras farmacêuticas,  

a exemplo das brasileiras Aché e EMS.

A GSK se associou à FAPESP para 

constituir dois Centros de Pesquisa em 

Engenharia (CPE), em que colaborações são 

desenvolvidas a longo prazo, de 5 a 10 anos. 

As pesquisas são cofinanciadas em quantias 

equivalentes pela FAPESP e pela empresa 

parceira, enquanto a contrapartida das 

universidades sedes do centro é feita por 

meio da oferta de infraestrutura e do 

pagamento de salários a pesquisadores. Um 

desses centros, com foco em pesquisa em 

Apoio ao ecossistema de pesquisa farmacêutica
química sustentável, foi criado em 2013 na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Em 2015, firmou-se uma parceria com  

o Instituto Butantan, para a criação do  

Centro de Excelência para Descobertas de 

Alvos Moleculares, em busca de tratamentos 

para doenças neurodegenerativas, artrite 

reumatoide e câncer. “Além da cooperação 

com institutos de pesquisa, a GSK criou  

em 2011 o Trust in Science, programa de 

financiamento cujo objetivo é edificar a base 

para a pesquisa científica sustentável e de 

longo prazo em colaboração com centros de 

pesquisas globais e governos locais”, informa 

Evelyn Lazaridi, diretora médica da GSK Brasil.

Sergio Queiroz, professor do Departamento 

de Política Científica e Tecnológica  

da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e coordenador-adjunto de 

Pesquisa para Inovação da Diretoria Científica 

da FAPESP, observa que pequenas empresas 

criadas para desenvolver terapias específicas 

também desempenham um papel no 

ecossistema de pesquisa farmacêutica. Ele 

menciona o exemplo da Recepta Biopharma, 

empresa de biotecnologia que desenvolve 

compostos com potencial de combater  

o câncer, que já recebeu apoio do programa 

Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 

(Pipe), da FAPESP. “Pequenas empresas 

inovadoras se dedicam à criação de 

propriedade intelectual que depois será 

utilizada pela Big Pharma”, explica. 

Outro exemplo de atuação coordenada 

pode ser visto no Centro de Biologia Química 

de Proteínas Quinases, da Unicamp. O centro 

faz parte do Consórcio de Genômica 

Estrutural, com sede no Canadá, que reúne 

400 pesquisadores no mundo e apoia  

a descoberta de fármacos pelo modelo de 

ciência aberta, em que ideias e recursos são 

compartilhados entre universidades  

e empresas (ver Pesquisa FAPESP nº 255).  

“A Big Pharma faz pesquisa e desenvolvimento 

com universidades, empresas, e até mesmo 

com rivais, quando o alvo é pesquisa em fase 

pré-competitiva”, conta Queiroz. 

Os projetos de pesquisa mencionados neste box 
estão listados na versão on-line.
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Inovação nas  
empresas de  
medicamentos

Principais dispêndios  
em atividades inovativas  
das farmacêuticas  
de capital nacional  
e transnacional com  
mais de 500 funcionários  
em três edições da  
Pesquisa de Inovação  
(Pintec) do IBGE –  
em milhões de R$  
atualizados para 2014

FONTE “OS ESFORÇOS INOVATIVOS DAS GRANDES EMPRESAS FARMACÊUTICAS NO BRASIL: O QUE MUDOU NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS?". 
REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO.  2020

Introdução de 
inovações tecnológicas 
no mercado

Atividades internas 
de P&D

Aquisição externa 
de P&D

Compra de máquinas 
e equipamentos

Treinamento

NACIONAIS TRANSNACIONAIS

289
609

794

38
141
143

239
129

57

2
4
8

68
54
72

174
232

344

186
108

51

115
69

97

9
41

25

81
147
145

n 2008     n 2011     n 2014

box). Outros exemplos foram o acesso a recursos 
não reembolsáveis oferecidos pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) entre 2006 e 2010 
e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da 
Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma) do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), que vigorou de 2004 a 2016. 
A partir de 2009, o governo passou a promover a 
produção local de medicamentos biotecnológicos, 
utilizando o poder de compra do Sistema Único 
de Saúde (SUS), por meio das chamadas Parcerias 
de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Empresas 
privadas nacionais puderam fazer parcerias diretas 
com laboratórios públicos e acordos com companhias 
estrangeiras para viabilizar a transferência de tec-
nologias e a produção local de novos medicamentos. 

C
om sede em Itapira, interior paulis-
ta, o laboratório brasileiro Cristália 
utilizou vários desses instrumentos: 
obteve financiamentos do BNDES, 
foi apoiado por dois projetos Pite da 
FAPESP entre 2005 e 2010, utilizou 

recursos da Finep e se engajou em uma PDP com a 
Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Biomangui-
nhos, que resultou no ano passado na aprovação 
da comercialização de um similar do hormônio de 
crescimento humano. Fundado há 48 anos, começou 
a contratar pesquisadores na década de 1980, mas 
foi a partir de 2004 que passou a investir em parce-
rias com universidades e grupos de pesquisa. Hoje, 
tem um portfólio de 113 patentes. Entre os produtos 
desenvolvidos destacam-se um medicamento para 
disfunção erétil, o Helleva, com princípio ativo 
similar ao do Viagra, e uma pomada para queima-
duras que dispensou insumos animais e foi obtida 

por meio de uma bactéria da biodiversidade do 
país. “Os recursos públicos representaram menos 
de 5% dos nossos investimentos em inovação, já 
que a Cristália investe anualmente em P&D cerca 
de 7% da receita líquida”, afirma Ricardo Pacheco, 
diretor-geral e presidente do Conselho da Cristália.

A também brasileira Libbs, que fabrica 90 tipos 
de remédios em um complexo industrial em Embu 
das Artes, na Região Metropolitana de São Pau-
lo, iniciou em 2016 a produção de medicamentos 
biológicos. A empresa foi a primeira a produzir 
localmente um biossimilar do Rituximabe, anticor-
po monoclonal usado para tratar alguns tipos de 
câncer e artrite reumatoide. No passado recente, 
recebeu R$ 250 milhões do BNDES e outros R$ 250 
milhões da Finep, entre outros financiamentos, in-
vestidos em seu Centro de Desenvolvimento Inte-
grado. “Desde 2013, investimos 10% do lucro líqui-
do operacional em P&D”, explica Márcia Martini 
Bueno, diretora de relações institucionais da Libbs.

Nos últimos anos, houve desarticulação das polí-
ticas industriais. A Finep não tem oferecido finan-
ciamento não reembolsável e o BNDES encerrou o 
Profarma. “Houve um enfraquecimento do poder 
do Estado de fomentar inovações radicais”, cons-
tata Hasenclever. O programa das PDPs também 
foi interrompido no ano passado. Os dados gerais 
da última Pintec, divulgados há poucos meses e 
não considerados no artigo, mostram que o esfor-
ço em P&D nas farmacêuticas não caiu entre 2014 
e 2017, apesar do ambiente econômico adverso. 
“São investimentos com retorno de longo prazo. 
Há uma resiliência notável nas empresas que for-
necem produtos médicos e remédios, pois as pes-
soas continuam comprando seus produtos mesmo 
em momentos de crise aguda”, afirma Furtado. nIN
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APOIO SÓLIDO  
EM MEIO À CRISE
Relatório de atividades mostra que, em 2019,  

a FAPESP atendeu às demandas da comunidade  

científica e ampliou programas estratégicos

Fabrício Marques

O
s investimentos da FAPESP 
alcançaram R$ 1.257.288.187 
em 2019. Em valores nominais, 
superaram o desembolso de 
R$ 1.216.750.480 em 2018. Des-
contada a inflação do período, 

o montante manteve-se estável em rela-
ção ao ano anterior. Um total de 24.806 
projetos, entre bolsas e auxílios à pes-
quisa, foram apoiados em 2019, patamar 
equivalente ao de 2018, quando houve 
fomento a 24.720 projetos. A seleção dos 
projetos envolveu o trabalho de 9.324 
assessores que emitiram 23.491 pareceres 
– em média, a resposta inicial às solici-
tações dos pesquisadores foi dada em 
69 dias. Foram submetidos à Fundação 
no ano passado 20.310 projetos e houve 
a contratação de 10.443 propostas. Esse 
balanço faz parte do Relatório de ativida-
des FAPESP 2019, divulgado em agosto, 
cuja íntegra está disponível em fapesp.
br/publicacoes – no endereço eletrônico 
também é possível consultar as sínteses 
anuais da Fundação desde 1962, ano em 
que suas atividades tiveram início. “Em 
que pese ter sido um ano de instabilidade 
no fomento à pesquisa no país, a FAPESP 
atendeu em 2019 às demandas da co-

50% 
Pesquisa para o avanço 

do conhecimento 

(básica e aplicada)

24%
Formação de recursos humanos 

para ciência e tecnologia

9,5% 
Apoio à 

infraestrutura 

de pesquisa

9,0%
Pesquisa 

para 

inovação

6%
Pesquisa em temas 

estratégicos

1,5%
Difusão, 

mapeamento 

e avaliação de 

pesquisas

POR ESTRATÉGIA DE FOMENTOR$ 1.257.288.187 
foi o desembolso da FAPESP em 2019
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munidade científica paulista e ampliou 
programas estratégicos”, observou, na 
apresentação do relatório, o presidente 
da FAPESP, Marco Antonio Zago. 

Os recursos despendidos pela Funda-
ção são compostos pelo repasse de 1% da 
receita tributária do estado de São Paulo 
para apoiar o desenvolvimento científi-
co e tecnológico, conforme determina 
a Constituição paulista de 1989, e por 
verbas de convênios com instituições e 
empresas para financiamento conjunto 
de pesquisas. Em 2019, a FAPESP rece-
beu R$ 1,35 bilhão em repasses do Te-
souro estadual e R$ 102 milhões dessas 
outras receitas. A metade do desembolso 
foi destinada à pesquisa para o avanço 
do conhecimento, categoria de fomento 
que abrange projetos de pesquisa básica 
e aplicada de longo prazo, desenvolvidos 
no âmbito de Projetos Temáticos, dos 
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(Cepid), dos programas Jovens Pesquisa-
dores, São Paulo Excellence Chair (Spec) 
e de Projetos Especiais, e também de cur-
to prazo, por meio de auxílios regulares à 
pesquisa. A outra metade foi alocada em 
formação de recursos humanos (24% do 
total), apoio à infraestrutura de pesqui-

sa (9,5%), pesquisa para inovação (9%), 
pesquisa de temas estratégicos (6%) e di-
fusão do conhecimento científico (1,5%). 
Outra forma de analisar o investimento é 
separá-lo por campo do conhecimento: 
foram destinados R$ 594,5 milhões pa-
ra as ciências da vida, R$ 413,2 milhões 
para as ciências exatas e da Terra e en-
genharias, R$ 126 milhões para projetos 
interdisciplinares e R$ 123,3 milhões para 
ciências humanas e sociais.

Um dos destaques do relatório está 
vinculado à pesquisa em colaboração 
entre empresas e universidades. A FA-
PESP desembolsou R$ 18,2 milhões em 
2019 no financiamento de projetos de 
Centros de Pesquisa em Engenharia e 
de Pesquisa Aplicada (CPEs/CPAs), cria-
dos em parceria com empresas como a 
farmacêutica GSK, a petrolífera Shell, 
a montadora Peugeot-Citroën e a em-
presa de cosméticos Natura, e com di-
versas instituições acadêmicas, como as 
universidades de São Paulo (USP), Esta-
dual de Campinas (Unicamp), Estadual 
Paulista (Unesp) e Federal de São Carlos 
(UFSCar), e o Instituto Butantan. Nesses 
centros, equipes das empresas desen-
volvem colaboração efetiva e de longo 

prazo, de 5 a 10 anos, com cientistas de 
universidades ou institutos de pesquisa – 
o objetivo é compartilhar conhecimento 
e gerar aplicação de resultados. 

As pesquisas são cofinanciadas em 
quantias equivalentes pela FAPESP e pela 
empresa parceira, enquanto a contrapar-
tida das instituições é feita por meio da 
oferta de infraestrutura e do pagamento 
de salários a pesquisadores e técnicos. “O 
programa tem atraído muito interesse 
das empresas e universidades. É um dos 
maiores programas de fomento à colabo-
ração em pesquisa entre universidades e 
indústrias no país hoje”, afirmou Carlos 
Henrique de Brito Cruz, diretor científico 
da FAPESP até maio de 2020, no lança-
mento no ano passado de um centro em 
parceria com a empresa norueguesa de 
óleo, gás e energia solar Equinor. Sediado 
na Faculdade de Engenharia Mecânica 
da Unicamp, o CPE prevê investimentos 
conjuntos de R$ 25 milhões da FAPESP 
e da empresa nos primeiros cinco anos – 
e outros R$ 25 milhões no quinquênio 
seguinte, cabendo à universidade custear 
os recursos humanos e as instalações. O 
foco do centro é a pesquisa em gerencia-
mento de reservatórios e de produção de 
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petróleo e gás e vai envolver especialis-
tas em áreas como matemática, ciência 
da computação, engenharia mecânica e 
geologia. “A Equinor tem uma relação de 
longo prazo com as principais univer-
sidades da Noruega e de outros países, 
como o Brasil, com quem estabelece-
mos parcerias nos últimos 10 anos pa-
ra encontrar as melhores soluções para 
os desafios energéticos e industriais”, 
disse à Agência FAPESP a engenheira 
Margareth Øvrum, presidente da em-
presa no Brasil. 

Outros dois centros iniciaram ativida-
des em 2019. A Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP, 
é a sede de um deles, em parceria com 
a Koppert Biological Systems, empresa 
de controle biológico de pragas fundada 
nos Países Baixos e presente no Brasil 
desde 2011. O investimento conjunto é 
de R$ 40 milhões e busca desenvolver 
um novo modelo de manejo de pragas 
e de doenças que afetam as culturas de 
soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, ca-
fé, citros e hortaliças. A iniciativa terá a 
participação de 50 pesquisadores. “Tere-
mos a responsabilidade de desenvolver 
produtos, processos e conhecimentos 
voltados ao avanço do manejo integrado 
de pragas e doenças e ao modelo agrícola 
brasileiro, que poderá ser replicado nas 
mesmas culturas agrícolas cultivadas 
em países também localizados em zonas 
tropicais”, afirmou Danilo Pedrazzoli, 
diretor industrial da Koppert no Brasil, 
no lançamento do CPE. 

O terceiro centro criado em 2019 é 
uma parceria com o Grupo São Marti-
nho, uma das maiores empresas do Brasil 
no setor sucroalcooleiro. O CPE Fitossa-
nidade em Cana-de-Açúcar tem sede na 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veteri-
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nárias da Unesp e busca desenvolver es-
tratégias contra doenças da cana e atuar 
na área de biotecnologia e resistência 
de planta. A FAPESP e a São Martinho 
vão investir R$ 4 milhões cada uma nos 
primeiros cinco anos. “Nosso objetivo é 
compreender todo o aspecto biológico, 
ecológico e epidemiológico de pragas e 
doenças e, com isso, avançar em méto-
dos de controle inovadores. Isso em um 
setor que já privilegia o controle biológi-
co como principal ferramenta”, afirmou 
Odair Aparecido Fernandes, professor da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Vete-
rinárias da Unesp em Jaboticabal e pes-
quisador responsável pelo novo CPE. Em 
2019, também foi selecionado um CPE 
em Inteligência Artificial, em parceria 
com a IBM e sede na USP, para começar 
a funcionar este ano.

O investimento em cooperações in-
ternacionais de pesquisa também teve 
crescimento: o desembolso da Fundação 
em diferentes instrumentos de fomento 
avançou de R$ 169,8 milhões em 2018 
para R$ 202,9 milhões no ano passado. 
Chegou a 1.108 o número de novas bolsas 
estágio de pesquisa no exterior (Bepe) 
concedidas em 2019, ante 1.076 no ano 
anterior. A modalidade compreende es-
tágios de curta e média duração no exte-
rior para bolsistas de iniciação científica, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado. 
Do total de 2019, 634 bolsistas tiveram 
como destino instituições da Europa, 
395 da América do Norte, 43 da Ocea-
nia, 17 da América Latina, 16 da Ásia e 
3 da África.

A Fundação mantém cooperação com 
188 organizações estrangeiras e, em 2019, 
abriu 34 chamadas com 28 dessas insti-
tuições. Também promoveu duas edi-
ções do evento internacional FAPESP 

Week, em Londres, no Reino Unido, e 
em Lyon e Paris, na França. A coopera-
ção da Fundação com entidades de ou-
tros países foi importante para que São 
Paulo pudesse sediar, em maio de 2019, 
o 8º Encontro Anual do Global Research 
Council (GRC), entidade criada em 2012 
para estimular o intercâmbio de práticas 
de gestão entre agências de fomento (ver 
Pesquisa FAPESP nº 280). Cerca de 50 
dirigentes de organizações de apoio à 
pesquisa de 45 países reuniram-se na 
capital paulista para discutir políticas 
de financiamento à ciência e compar-
tilhar experiências. O tema do evento 
foi o desafio de responder a expectati-
vas crescentes de governos e sociedades 
em relação aos benefícios econômicos 
e sociais da pesquisa – e de lidar com 
cobranças para que a seleção e a análise 
dos resultados de projetos científicos se-
jam orientadas pelo impacto que podem 
alcançar. A reunião foi organizada con-
juntamente pela FAPESP, pelo Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet), da Argentina, e pe-
la German Research Foundation (DFG), 
da Alemanha.

A
s atividades da FAPESP em 2019 
também foram marcadas pelo 
fortalecimento da comunidade 
científica paulista e o incentivo à 
pesquisa inovativa em empresas 
instaladas no estado. Em um es-

forço para formar e fixar novas lideranças 
científicas, foram contratados no ano 
passado 94 novos projetos na modali-
dade Jovens Pesquisadores em Centros 
Emergentes, ante 54 em 2018. O objetivo 
desse programa é atrair jovens doutores 
do Brasil e de outros países para criar 
novos grupos de pesquisa em São Paulo. 

Também em 2019 começaram a ser con-
tratados os projetos da primeira chamada 
Jovens Pesquisadores – Fase 2, voltada 
para consolidar linhas de pesquisa de alto 
impacto científico criadas por cientistas 
que já receberam bolsas na modalidade 
JP. Foram concedidos no ano passado 58 
auxílios da fase 1 e 36 da fase 2. O pro-
grama, dessa forma, ganhou característi-
cas análogas às de auxílios do European 
Research Council (ERC), programa da 
Comissão Europeia que oferece a jovens 
pesquisadores excepcionalmente bem 
qualificados a possibilidade de ter 10 anos 
de financiamento – no caso brasileiro, 
são quatro anos na primeira fase do JP 
e cinco na segunda. O montante inves-
tido no programa em 2019, que envolve 
auxílios a pesquisa e bolsas, foi de R$ 
69.174.526. Desse total, R$ 47,7 milhões 
foram destinados a projetos em ciências 
da vida, R$ 17,2 milhões a ciências exatas 
e da Terra e engenharias, R$ 3,98 milhões 
a ciências humanas e sociais e R$ 290 mil 
a projetos interdisciplinares. 

Já no campo da inovação empresarial, 
um destaque foi a contratação de 234 no-
vos auxílios do programa Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas (Pipe), levan-
do a 639 o número de auxílios vigentes no 
ano. Esses auxílios, somados à concessão 
de bolsas de pesquisa e de capacitação 
técnica vinculadas aos projetos, geraram 
um desembolso de R$ 89,3 milhões com 
o programa em 2019. O patamar de auxí-
lios concedidos foi o terceiro maior dos 
22 anos do Pipe, ficando aquém apenas 
dos 270 projetos contratados em 2018 e 
dos 269 em 2017. O programa foi objeto 
de um processo de avaliação concluí-
do em 2019, que analisou 189 empresas 
beneficiadas e constatou que 80% dos 
projetos se converteram em inovação. n
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Estudos sobre as interações  

entre vegetação e clima, como os feitos  

na Mata Atlântica, indicam os  

novos caminhos do programa da FAPESP
Marcos Pivetta

BIOTA – 20 ANOS

MAIS
DO QUE   BIODIVERSIDADE
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O 
acompanhamento prolongado de 
mais de 50 parcelas permanentes 
de Mata Atlântica, situadas dentro 
e fora do Parque Estadual Serra do 
Mar (PESM), entre o litoral norte 

do estado de São Paulo e o Vale do Paraíba, tem 
levado a avanços na compreensão das interações 
entre a vegetação e o clima desse bioma. Dife-
rentes projetos concluídos ou em andamento no 
âmbito do Programa Biota-FAPESP, iniciativa que 
celebra 20 anos de existência em 2020 e congrega 
1.200 pesquisadores, apontam os benefícios de se 
manter a floresta em pé. A evolução dos trabalhos 
nesse trecho da Mata Atlântica, formação vege-
tal da qual restam apenas 12,5% de sua cobertu-
ra original no país, reflete a própria dinâmica de 
mudanças por que passa o Biota.

Criado em março de 1999 com o objetivo ori-
ginal de conhecer, mapear e analisar a riqueza de 
espécies do estado de São Paulo, o programa am-
pliou seu escopo de atuação, gerou informações 
que influenciaram políticas públicas de conser-
vação e restauração de áreas verdes e passou a ser 
parceiro, quando não protagonista, de estudos que 
mesclam a questão da biodiversidade no cenário 
incerto das mudanças climáticas. Neste ano, o Bio-
ta, que recebeu ao longo de sua existência quase 
300 financiamentos para projetos de pesquisa da 
Fundação, festeja 20 anos, embora, na ponta do 
lápis, já tenha passado dos 21. “Resolvemos fazer 
as comemorações agora porque nossa revista ele-
trônica, a Biota Neotropica, completou 20 anos em 

2020”, esclarece o biólogo Carlos Alfredo Joly, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
principal idealizador do Biota e um de seus coor-
denadores.

Como nos primórdios do programa, os traba-
lhos iniciais na porção do litoral norte da Mata 
Atlântica tinham como objetivo inventariar as es-
pécies vegetais e animais locais. Esse é um tipo de 
levantamento fundamental que nunca tem fim. A 
composição de plantas e bichos das florestas não 
é estática e sempre há espécies e ocorrências a 
serem descritas. “Hoje já temos uma boa ideia da 
flora arbórea da Mata Atlântica, conforme mostra 
trabalho que publicamos em 2012. Agora queremos 
entender como a floresta funciona, como suas es-
pécies interagem e se relacionam com as mudanças 
climáticas”, explica Joly. Especialista em ecologia 
vegetal, o biólogo da Unicamp promove e participa 
de estudos no setor norte da Mata Atlântica paulis-
ta praticamente desde a implantação do programa. 

Estudos mais integrados possibilitam dimensio-
nar os chamados serviços ambientais ou ecossis-
têmicos que a cobertura vegetal presta, silencio-
samente, à sociedade. Dessa forma, a ciência tem 
mais elementos para responder perguntas sobre 
a influência da vegetação no regime de chuvas e 
nas temperaturas de uma região (e vice-versa) e 
seu peso em frear ou acelerar mudanças climá-
ticas no âmbito local ou mesmo regional. Um ar-
tigo científico publicado em dezembro de 2019 
na revista PLOS ONE ilustra a abordagem mais 
sistêmica desses trabalhos do Biota. M
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Serra do Mar,  
na região de 
Ubatuba, cenário  
de estudos de longo 
prazo do Biota
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Por meio de simulações feitas em fragmentos 
da Mata Atlântica situados na borda do PESM e 
em trechos fora dos limites do parque, o trabalho 
indica que o desmatamento de um quarto de uma 
área de 1 hectare da floresta eleva a temperatura 
superficial local em 1 grau Celsius (ºC). Se a área 
inteira fosse cortada, o aquecimento chegaria a  
4 ºC. O estudo foi uma parceria entre pesquisado-
res do Biota e do Programa FAPESP de Pesquisa 
sobre Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG). 
Pelo Biota, Joly foi o autor sênior do estudo. Pe-
lo PFPMCG, esse papel coube ao climatologista 
Humberto Ribeiro da Rocha, do Instituto de As-
tronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da 
Universidade de São Paulo (IAG-USP) e membro 
da coordenação do PFPMCG.

C
om 332 mil hectares, o PESM é a 
maior área contínua protegida de 
Mata Atlântica do país, um ambiente 
convidativo para pesquisas de lon-
go prazo. A unidade de conservação 

paulista se estende desde a divisa com o Rio de 
Janeiro até o litoral sul do estado. Mais de 1.300 
espécies de animais, como o macaco-prego, a anta 
e o bicho-preguiça, e 1.200 de plantas, casos do 
manacá-da-serra, do bambu e da palmeira juça-
ra, compõem sua fauna e flora. Desde 2003, um 
trecho da porção norte do parque, entre a praia 
de Picinguaba, em Ubatuba, ao nível do mar, e 
o município de São Luiz do Paraitinga, no alto 
da serra, a cerca de 1.100 metros de altitude, é 
cenário de um dos mais longevos esforços de 
pesquisa do Biota.

Pesquisadores do programa conduzem estu-
dos com diferentes enfoques em parcelas per-
manentes de vegetação de 1 hectare, uma área 
de 100 metros (m) por 100 m, dentro do PESM. 
Esses segmentos estão situados em áreas contí-
nuas de floresta bem preservada, como ocorre 
praticamente em todo o parque. Com exceção 
de práticas ilegais, como a caça de mamíferos e 
aves e a retirada de palmito juçara, uma das es-
pécies típicas da região, a unidade de conserva-
ção sofre poucas pressões externas. As parcelas 
foram selecionadas por representarem a varia-
bilidade de coberturas vegetais e de climas que 
se sucedem na Mata Atlântica à medida que se 
deixa o litoral, inicia a subida da serra do Mar e 
atinge o topo de suas montanhas. A diversidade 
de paisagens abrange desde vegetação de dunas, 
restingas e mangues até matas de araucária e flo-
restas úmidas densas. 

No início do Biota foram escolhidas 14 parcelas 
dentro do parque; hoje são 22. Há frações mo-
nitoradas na restinga ao nível do mar, em terras 
baixas, com menos de 100 m de altitude, em zonas 
submontanhosas, entre 200 e 400 m, e em setores 
de montanha, de 900 a 1.100 m. “Pode haver uma 
diferença de até 7 ºC entre as parcelas ao nível do 
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programa na Mata Atlântica: 
placa de identificação 
colocada em árvore, medição 
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mar e as situadas acima de mil metros”, comenta 
a engenheira-agrônoma Simone Aparecida Viei-
ra, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 
da Unicamp, outra integrante da coordenação do 
Biota, que faz estudos na região. Cerca de 54 mil 
árvores receberam placas de identificação e são 
monitoradas periodicamente. Em média, mais de 
2 mil árvores, de 120 espécies, são acompanha-
das em cada parcela. Parâmetros como o ritmo 
de crescimento, a taxa de mortalidade e a capa-
cidade de estocar carbono em sua biomassa são 
checados regularmente.  

Posteriormente, em meados da década passada, 
os pesquisadores do Biota estabeleceram um no-
vo conjunto de 32 parcelas, de menor área (0,25 
hectare), em 16 fragmentos de Mata Atlântica 
situados em terras privadas entre São Luiz do 
Paraitinga e Taubaté, no Vale do Paraíba. Esses 
segmentos esparsos de vegetação, alguns na borda 
do PESM e outros mais distantes, representam 
pedaços de Mata Atlântica que foram alterados 
por atividades humanas, como a pecuária, em 
diferentes escalas e períodos. Os fragmentos são 
muito usados em estudos do Biota sobre o papel 
e o processo de recuperação de áreas não contí-
nuas de Mata Atlântica.

Estudos recentes sugerem que o histórico de 
uso dos fragmentos, ilhas de floresta circundadas 
por zonas desmatadas, pode ser mais importan-
te do que o seu tamanho para a manutenção da 
biodiversidade. “Mesmo pequenas e isoladas, 
áreas bem cuidadas, que, às vezes, são manti-
das por gerações de uma família, podem abrigar 
uma riqueza maior de espécies do que fragmen-
tos maiores”, comenta Vieira. “É claro que o ta-
manho e a proximidade de um fragmento com 
outras áreas preservadas é importante, mas isso 
não é tudo.” Fora das unidades de conservação, 
como o PESM e outros parques, onde há exten-
sas áreas contínuas da floresta que acompanha 
o litoral brasileiro, a Mata Atlântica sobrevive 
na forma de pedaços, a maioria com menos de 1 
quilômetro quadrado.

Ao lado da então doutoranda Nidia Marchiori 
na Unicamp, o biólogo Marcos P. Aidar, do Ins-
tituto de Botânica, órgão ligado à Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, desenvolveu um índice baseado na enzima 
nitrato redutase, presente nas folhas das plantas, 
para estimar o grau de maturidade de trechos 
da Mata Atlântica em processo de recuperação. 
“Se as plantas de um fragmento de floresta usam 
muito essa enzima, isso é um sinal de que essa 
área ainda está em fase inicial de crescimento e 
de regeneração”, diz Aidar. “Esse parâmetro pode 
ser importante para definir políticas de manejo 
para cada fragmento.”  

Outra vertente de estudos realizada pelo Biota 
na porção norte da Mata Atlântica, que se iniciou 

há cerca de uma década e segue até hoje, tenta 
entender como esse tipo de vegetação estoca e 
usa dois elementos importantes para o ciclo da 
vida: o carbono e o nitrogênio. No caso do car-
bono, a grande pergunta é a mesma que apare-
ce em trabalhos feitos no Brasil e no exterior 
sobre a Amazônia: a Mata Atlântica emite para 
a atmosfera mais carbono, na forma de dióxido 
de carbono (CO2), do que consegue captar do ar 
e reter na forma de biomassa em sua vegetação 
e solo? O nitrogênio é um dos compostos mais 
importantes para o crescimento das plantas e 
sua maior ou menor presença afeta diferentes 
aspectos da fisiologia dos vegetais. 

P
or ora, os trabalhos indicam que a Mata 
Atlântica parece estar em equilíbrio. A 
floresta tende a absorver uma quanti-
dade um pouco maior de CO2 do que a 
emitida, com a propensão de, em anos 

de grande seca, como 2014, tornar-se uma fonte 
de carbono para a atmosfera, fenômeno também 
verificado em estudos feitos na Amazônia. Os tra-
balhos com esses dois elementos têm produzido 
alguns resultados inesperados. Em um artigo de 
2011, publicado na revista científica Ecology and 
Evolution, Vieira, Joly e outros colaboradores 
mostraram que os maiores estoques de carbono 
e de nitrogênio na Mata Atlântica se encontram 
abaixo do solo, armazenados na forma de maté-
ria orgânica, e a quantidade desses elementos 
cresce conforme a altitude do terreno aumenta 
e a temperatura do solo se reduz. Na Amazônia 
e em outras florestas semelhantes à Mata Atlân-
tica, há mais carbono e nitrogênio acima do solo. 

“Na Mata Atlântica, uma elevação de 1 ºC re-
duz a absorção anual de carbono em 17 toneladas 
por hectare e a de nitrogênio em 1 tonelada”, co-
menta Vieira. A quantidade de carbono e nitrogê-
nio abaixo do solo era, respectivamente, o dobro 
e 10 vezes maior do que acima do solo. Apesar 
desses resultados, os pesquisadores constataram 
que a biomassa de bromélias e orquídeas, plan-
tas que vivem sobre as árvores, pode armazenar 
quantidades não desprezíveis de carbono e sua 
existência deve ser levada em conta na hora de 
calcular o balanço desse elemento. Um trabalho 
publicado em 2018 no periódico PeerJ destacou 
outra contribuição normalmente negligenciada, 
a dos bambus, que podem fixar anualmente cer-
ca de 60 quilos de nitrogênio por hectare com o 
auxílio de bactérias de vida livre presentes em 
suas folhas. Como esse dado sugere, o Biota ainda 
terá serviço por muitos anos na busca por uma 
melhor compreensão entre as relações entre ve-
getação e clima. n

Os projetos e artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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Impressão digital isotópica 

das unhas indica tipo  

de dieta e pode ser útil para 

inferir perfil socioeconômico  

do indivíduo 

Eduardo Geraque
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A  
proporção de diferen-
tes isótopos de carbo-
no presente nas unhas 
pode indicar o tipo de 
dieta preferencial con-
sumida nos últimos 

seis meses pelos brasileiros e servir de 
parâmetro para inferir o grau de desen-
volvimento humano da cidade em que 
eles vivem. Isótopos são variantes de 
um elemento químico que têm o mes-
mo número de prótons, mas diferem na 
quantidade de nêutrons. Essa é a con-
clusão de um artigo publicado em julho 
na revista Science of Food. Os autores do 
trabalho analisaram a composição iso-
tópica de amostras das unhas de 4,5 mil 
indivíduos de 37 cidades do país, onde 
vive 10% da população, e calcularam a 
média de um parâmetro denominado 
delta carbono 13 (δ13C) para cada mu-
nicípio. Valores elevados desse índice 
sinalizam alto consumo de alimentos 
ultraprocessados, como carnes indus-
trializadas, refrigerantes e sobremesas 
prontas, e baixos sugerem ingestão ma-
joritária de alimentos in natura, sobre-
tudo arroz, feijão e mandioca. 

Em seguida, os pesquisadores com-
pararam o δ13C de cada cidade com seu 
respectivo Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), indicador criado 
em 1990 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) que leva em conta a ex-
pectativa de vida ao nascer, o nível de 
educação e a renda per capita de uma 
população. Essa análise evidenciou 
uma correlação significativa: quanto 
maior o  δ13C do município, maior seu 
IDH. Por meio de técnicas estatísti-
cas, o grupo de cientistas extrapolou 
a correlação para quase 99% dos 5.570 
municípios do país e gerou um mapa 
com a distribuição geográfica das die-
tas (ver na página ao lado). Quase 70% 
das amostras de unhas foram coletadas 
entre 2008 e 2015. Outros 23% foram 
obtidos entre 2002 e 2006 e o restante 
depois de 2015.

 Para a bióloga Gabriela Nardoto, 
da Universidade de Brasília (UnB) e 
primeira autora do estudo, os dados 
indicam com precisão a importância 
da renda na composição do tipo de 
comida que chega à mesa dos brasi-
leiros. “O status socioeconômico está 
muito vinculado ao acesso a alimentos 
ultraprocessados. No Sul e no Sudes-
te do Brasil, as áreas mais desenvol-

vidas, com IDHs mais elevados, essa 
tendência é evidente”, comenta Nar-
doto. “Nas outras regiões, que tendem 
a apresentar IDHs menores, não há 
tanto poder aquisitivo para a compra 
em grande quantidade desses produ-
tos.” O Centro-Oeste exibe uma situa-
ção intermediária. Embora essa seja a 
grande tendência explicitada pelo ma-
pa, a bióloga destaca que, em razão dos 
possíveis malefícios à saúde atribuídos 
à ingestão excessiva de alimentos ultra-
processados, uma parte da população 
de maior poder aquisitivo passou em 
anos mais recentes a consumir menos 
alimentos desse tipo.  

Todas as relações identificadas no 
estudo estão baseadas em medições 
feitas com dois isótopos estáveis de car-
bono presentes em tecidos humanos, 
como as unhas: o raro e pesado carbono 
13 (13C) e o leve e abundante carbono 
12 (12C). De acordo com a proporção 
desses isótopos, é possível calcular o 
δ13C  — expresso em valores negati-
vos e por mil (‰) — de um indivíduo 
ou de uma população e inferir seu ti-
po de dieta. Resultados mais elevados 
do índice, entre -16 e -18‰, indicam a 
chamada dieta de supermercado, com 
grande quantidade de comida indus-
trializada. Valores menores, entre -20 
e -24‰, refletem o consumo predomi-
nante de alimentos in natura e peixes. 
“Nem sempre é possível estabelecer 
essa correlação de índices no âmbito 
municipal, porque poucos países cal-
culam o IDH de cada cidade”, afirma 
o engenheiro-agrônomo Luiz Antonio 
Martinelli, do Centro de Energia Nu-
clear na Agricultura da Universidade 
de São Paulo (Cena-USP), coordena-
dor do estudo. “Com o banco de dados 
usado para gerar o mapa, temos agora 
uma aplicação importante, que pode ter 
utilidade para fazer análises regionais 
na área de nutrição e acompanhar mu-
danças na alimentação da população.”

FERRAMENTA FORENSE
As tendências apresentadas no estudo 
batem com resultados de levantamen-
tos recentes sobre a questão alimentar 
no Brasil, como os da mais recente Pes-
quisa de Orçamentos Familiares (POF), 
realizada entre 2017 e 2018 pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Segundo a POF, produtos 
in natura ou minimamente processados 

Projeto
Mapeamento isotópico da dieta no Brasil – Dos núcleos 
mais isolados aos grandes centros urbanos (nº 11/50345-
9); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador 
responsável Luiz Antonio Martinelli (USP); Investimento 
R$ 150.733,76. 

Artigo científico
NARDOTO, G. B. et al. Increased in carbon isotope ratios 
of Brazilian fingernails are correlated with increased in 
socioeconomic status. Science of Food. 16 jul. 2020.

representam, respectivamente, 58,2% 
das calorias totais consumidas pelos 
habitantes do Norte e do Nordeste. No 
Sul, esse valor cai para 47,3%. No Su-
deste, é menor, 44,9%. O Centro-Oes-
te está numa posição intermediária e 
metade das calorias (50,7%) vem desse 
grupo de alimentos. 

Ainda de acordo com a pesquisa, a 
ingestão de ultraprocessados é maior 
no Sudeste e no Sul, onde representam 
21,4% e 22,0% do total de calorias, res-
pectivamente. A FOP também mediu o 
consumo de alimentos meramente pro-
cessados (pães, queijos, carnes salgadas 
e bebidas fermentadas) e ingredientes 
culinários (óleo vegetal, açúcar, fécula, 
gordura animal). Somadas, essas duas 
categorias intermediárias representa-
ram entre 28% e 35% das calorias con-
sumidas nas grandes regiões brasileiras. 
“Apesar de ser um levantamento feito 
de forma muito diferente da metodo-
logia empregada no artigo da Science 
of Food, a POF também mostra que a 
participação dos alimentos in natura 
cai conforme aumenta a renda e, con-
sequentemente, o consumo de comida 
ultraprocessada sobe à medida que au-
menta o poder aquisitivo”, comenta o 
nutricionista Daniel Bandoni, do Ins-
tituto de Saúde e Sociedade da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Segundo Nardoto, o banco de dados 
usado para gerar o mapa com perfil da 
dieta predominante nos municípios bra-
sileiros pode ser útil em estudos de ou-
tras áreas, como a forense. “Com a téc-
nica de análise de isótopos de carbono, 
podemos refinar a questão da origem 
geográfica de um esqueleto sem iden-
tificação”, exemplifica Nardoto. “O mé-
todo não vai identificar sozinho de on-
de vem um cadáver desconhecido, mas 
pode restringir um pouco a sua área de 
origem e auxiliar nesse trabalho.” Nesse 
caso, o  δ13C de um indivíduo funciona 
como uma espécie de impressão digi-
tal isotópica associada a uma região. n
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NEUROCIÊNCIAS

Cérebro de camundongos ativa  

um conjunto distinto de neurônios para 

cada tipo de odor animal captado 

Eduardo Geraque

UM  
CHEIRO, 
UMA 
RESPOSTA

Cérebro

Núcleo 
ventromedial 
do hipotálamo

Ao lado, o padrão de 

estimulação elétrica gerado  

no núcleo ventromedial  

do hipotálamo quando  

os roedores foram expostos  

a odores de gato, cobra  

e fêmeas de camundongos.  

Os pontos em verde     

foram os neurônios ativados  

e os em roxo    os não ativados

GATO

COBRA

CAMUNDONGO FÊMEA
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C
amundongos machos ex-
postos ao odor de dife-
rentes animais, incluin-
do alguns de seus preda-
dores, acionam grupos 
distintos de neurônios 

do núcleo ventromedial do hipotálamo, 
estrutura cerebral associada a sensações 
de fome, estímulo sexual e medo. “Cada 
cheiro de natureza diversa gera um pa-
drão de atividade neuronal organizada 
nessa região do cérebro”, comenta o bió-
logo Fabio Papes, da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), coorde-
nador da equipe que fez o experimento, 
cujos resultados aparecem em artigo pu-
blicado em 28 de agosto na revista cien-
tífica Cell Reports. O cheiro de gato, por 
exemplo, ativa um conjunto de células 
diferente daquele acionado pelo odor de 
fêmeas de camundongo (ver imagens). 

Não é inédita a constatação de que 
muitas áreas do cérebro são acionadas 
quando um animal ou o ser humano é 
exposto a odores, incluindo a região do 
córtex cerebral envolvida com o olfato 
e mesmo o hipotálamo. Mas, de acordo 
com outros estudos, a atividade elétri-
ca observada na maioria dessas regiões 
era aparentemente desorganizada, sem 
um padrão espacial discernível. Os neu-
rônios pareciam ser ativados de modo 
aleatório. Trabalhos anteriores também 
já haviam observado atividade no hipo-
tálamo quando roedores entram em con-
tato com odores. No entanto, tais estudos 
trabalharam apenas com dois tipos de 
cheiro — o de gatos e o de camundon-
gos. No experimento feito pela equipe 
de Papes, os roedores tiveram contato 
com o odor de gatos, leopardos, ratos, 
falcões, cobras, corujas e aranhas, além 
de fêmeas e machos de camundongo. 

Localizado na base do cérebro, o hi-
potálamo é uma estrutura essencial e 
uma das regiões evolutivamente mais 
ancestrais do sistema nervoso. Entre 
outras funções, controla a produção de 
hormônios — como dopamina, ocito-
cina e gonadotrofinas — e está ligado a 
comportamentos instintivos em mamí-
feros, ou seja, a ações desencadeadas 

sem nenhum aprendizado prévio. No 
caso do olfato, essas condutas podem ser 
estimuladas por feromônios, moléculas 
orgânicas que deflagram comportamen-
tos instintivos de defesa, acasalamento, 
agressividade e alarme.

Além de detalhar os diferentes pa-
drões de acionamento do hipotálamo, Pa-
pes e seus coautores, que inclui Lisa Sto-
wers, do Instituto de Pesquisa Scripps, 
nos Estados Unidos, mapearam o cami-
nho percorrido pela informação nervosa 
entre o momento da captação do chei-
ro e a atividade no cérebro. Mamíferos 
possuem vários sistemas voltados para 
a detecção de odores, como o epitélio 
olfatório principal, localizado na parte 
posterior da cavidade nasal, e o órgão 
vomeronasal, situado entre o nariz e a 
boca. “Verificamos que tal atividade no 
hipotálamo, formando esse mapa nun-
ca antes descrito de informações olfati-
vas no cérebro, depende da detecção de 
odores pelo órgão vomeronasal”, diz o 
biólogo. Essa conclusão foi oriunda de 
experimentos realizados com camun-
dongos geneticamente modificados em 
que uma mutação introduzida em seu 
DNA elimina a detecção de odores pe-
lo órgão vomeronasal. Nesses animais 
geneticamente alterados, a exposição a 
diferentes odores não ativou neurônios 
do hipotálamo.

A equipe da Unicamp ainda tentou 
compreender se a resposta do cérebro a 
diferentes cheiros depende dos compor-
tamentos deflagrados pelos odores gera-
dos ou apenas dos estímulos detectados 
no nariz. Com o emprego de uma série 
de abordagens, incluindo uma técnica 
que utiliza vírus geneticamente modi-
ficados para marcar neurônios e suas 
conexões no cérebro, os pesquisadores 
perceberam que os padrões espaciais de 
atividade no hipotálamo derivam do que 
ocorre na cavidade nasal.

No nariz, existem células receptoras 
especializadas em captar cheiros que 
ativam grupos específicos de neurônios 
do órgão vomeronasal. Para cada cheiro, 
o estudo observou uma correlação entre 
quais células receptoras do nariz partici-

pam da detecção do estímulo e o padrão 
de atividade formado no hipotálamo. 
Essa observação contradiz ideias anti-
gas de que a atividade do hipotálamo é 
condicionada pelos comportamentos de-
flagrados por odores. Nos experimentos 
do grupo, não foram observadas reações 
comportamentais distintas nos roedores 
que justificassem os vários padrões de 
atividade no hipotálamo.

Além de trazer contribuições funda-
mentais para a compreensão de como 
diferentes odorantes podem desencadear 
respostas fisiológicas e comportamentais 
específicas, o trabalho apresentado pe-
lo time da Unicamp pode ser útil para o 
estudo de condições clínicas. “O sistema 
olfatório representa um ótimo modelo 
para compreender os circuitos neurais 
envolvidos em diversos comportamen-
tos, como agressividade, atração sexual, 
medo e estresse”, afirma a bioquímica 
Bettina Malnic, do Instituto de Química 
da Universidade de São Paulo (IQ-USP), 
especialista no funcionamento molecular 
do olfato, que não participou do estudo 
publicado na Cell Reports. Segundo ela, 
uma das questões mais importantes na 
área de neurociências é entender quais 
grupos de células nervosas são ativadas, 
como esses circuitos se comunicam e 
quais funções biológicas influenciam. A 
perda do olfato — ou anosmia — é, por 
exemplo, uma condição médica que cau-
sa limitações na vida das pessoas e pode 
ser um indício da existência de outras 
patologias. Na Covid-19, por exemplo, 
a anosmia, ainda que temporária, é um 
sintoma precoce em muitos pacientes 
infectados pelo novo coronavírus. n

Projeto
Mecanismos subjacentes ao efeito da experiência so-
cial sobre os níveis hormonais, sinalização sensorial e 
comportamento (nº 15/50371-0); Modalidade Auxílio à 
Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Fabio Papes 
(Unicamp); Investimento R$ 161.549,15. 

Artigo científico
CARVALHO, V. M. A. et al. Representation of olfactory 
information in organized active neural ensembles in the 
hypothalamus. Cell Reports. 28 ago. 2020.V
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P
artículas extremamente 
pequenas de certos me-
tais podem apresentar um 
comportamento incomum 
quando dispostas muito 
próximas umas das outras 

e a distâncias bem regulares no interior 
de um cristal. Usando partículas de ou-
ro com apenas 60 nanômetros (nm) de 
diâmetro, cerca de mil vezes menores 
do que a espessura de um fio de cabelo, 
um grupo de físicos alemães e brasilei-
ros conseguiu produzir cristais com uma 
propriedade muito especial. Quando um 
feixe de laser atravessa um desses cris-
tais, as partículas de luz (fótons) inte-
ragem com as partículas de carga elé-
trica negativa (elétrons) que compõem 

a matéria com uma intensidade jamais 
observada em outro material. A obten-
ção desse efeito, apresentado em um ar-
tigo publicado em 29 de julho na revista 
Nature, cria a possibilidade de que esses 
cristais venham a originar, por exemplo, 
transistores controlados por luz ou célu-
las solares mais eficientes que os atuais.

Os pesquisadores conseguiram au-
mentar muito a intensidade da interação 
entre partículas individuais de luz não 
confinadas e partículas de matéria ao 
ajustar o tamanho das nanopartículas e 
a distância entre elas. No regime de in-
teração alcançado agora, denominado 
profundamente forte, fótons e elétrons 
deixam momentaneamente de exibir as 
características individuais que os defi-

nem e, por frações de segundo, atuam 
como uma nova entidade: partículas de 
luz e matéria chamadas poláritons, com 
propriedades próprias.

“Durante a interação, a partícula de 
luz se une à de matéria de modo seme-
lhante aos átomos em uma molécula”, 
compara o físico teórico Eduardo Bar-
ros, da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Ele é um dos autores dos cálculos 
que orientaram a produção desse cristal 
especial, criado pela equipe do físico-
-químico Holger Lange, da Universidade 
de Hamburgo, e testado pelo grupo da 
física Stephanie Reich, da Universidade 
Livre de Berlim, ambas na Alemanha. “As 
propriedades do sistema formado pelo 
fóton e pelo elétron são diferentes das 

FÍSICA

Material formado por nanopartículas de ouro pode alterar propriedades do laser e dar 

origem a transistor fotônico Ricardo Zorzetto

Cristal de 
nanopartículas  
de ouro, observado  
ao microscópio  
óptico
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propriedades de cada uma dessas partí-
culas individualmente, assim como as da 
molécula de água são distintas das apre-
sentadas isoladamente pelos átomos de 
hidrogênio e oxigênio”, explica Barros.

A combinação de partículas de luz e 
de matéria desperta o interesse dos pes-
quisadores por abrir o caminho para o 
desenvolvimento de tecnologias poten-
cialmente mais rápidas e mais eficientes 
do ponto de vista energético. Um exem-
plo de aplicação imaginada para os no-
vos cristais são os chamados circuitos 
fotônicos, que poderiam equipar uma 
nova classe de computadores. Neles, os 
códigos (0 e 1) da linguagem binária dos 
computadores seriam codificados pelo 
bloqueio ou pela passagem de fótons, e 
não de elétrons, como ocorre nos equipa-
mentos atuais. Outra possível aplicação 
que se antecipa é o uso desses cristais 
em filmes para a fabricação de células 
solares capazes de captar as partículas de 
luz e convertê-las em eletricidade com 
mais eficiência do que a dos dispositivos 
fotovoltaicos existentes hoje.

Essas e outras potenciais aplicações se 
devem ao fato de os cristais criados pela 
equipe de Hamburgo serem, ao menos 
em teoria, capazes de alterar de forma 
importante propriedades da luz como 
velocidade e direção de deslocamento. 
Os fótons são uma das raras partículas 
fundamentais que não têm massa, razão 
pela qual também são as mais rápidas 
que existem – quanto maior a massa de 
uma partícula, mais difícil é colocá-la 
em movimento ou alterar sua rota. No 
vácuo, os fótons se deslocam a 300 mil 
quilômetros por segundo, quase o tem-
po que levam para percorrer a distância 
que separa a Terra da Lua. No interior 
do novo cristal, porém, essa velocidade 
deve ser menor. É que, ao interagir tão 
intensamente com o elétron e formar um 
poláriton, o fóton passa a se comportar 
como se também tivesse massa e torna-
-se mais lento.

Caso os experimentos a serem fei-
tos mostrem que é possível aumentar 
a interação e frear completamente os 
fótons, o cristal poderia funcionar, por 
exemplo, como um transistor, ora permi-
tindo a passagem das partículas de luz, 
ora a bloqueando. “Esse é um material 
novo, com propriedades que nunca ha-
viam sido alcançadas. Se conseguirmos 
controlá-las, podem surgir muitas apli-
cações”, diz Barros.

Antes das equipes de Hamburgo e Ber-
lim, outros grupos na França e na Ale-
manha já haviam conseguido produzir 
em laboratório a interação profunda-
mente forte entre fótons e partículas de 
matéria. Os experimentos, no entanto, 
exigiam o uso de aparatos complexos e 
caros, como cavidades ópticas e mate-
riais supercondutores, que precisam ser 
mantidos a temperaturas próximas a zero 
Kelvin (-273,15 graus Celsius). “Apenas 
uns poucos grupos de pesquisa altamente 
especializados eram capazes de realizar 
esses experimentos”, conta Reich, coor-
denadora dos testes com o novo material. 
“Nossos cristais são facilmente sinteti-
zados e a interação profundamente forte 
emerge naturalmente à medida que eles 
se formam”, explica a física. 

O segredo para obter essa proprieda-
de é controlar de modo muito preciso 
a forma e o tamanho das nanopartícu-
las de ouro, além da distância entre elas. 
“Otimizamos a rota de síntese para obter 
nanopartículas muito uniformes”, diz 
Langer, da Universidade de Hamburgo. 
As nanopartículas são revestidas por uma 
camada de material plástico (poliestire-
no) e, quando colocadas em uma solução, 
auto-organizam-se em estruturas cris-
talinas, com distâncias muito regulares 
entre si. Na UFC, Barros e o físico Bru-
no Vieira, na época aluno de doutorado, 
realizaram simulações computacionais 
nas quais ajustavam o tamanho, a forma 
das nanopartículas e o número de ca-
madas que compunham no interior do 

cristal. “Começamos a ver efeitos inte-
ressantes com nanopartículas com mais 
de 40 nm de diâmetro, mas, inicialmente, 
suspeitamos que fosse outro fenômeno”, 
conta Vieira. Com base nos parâmetros 
ideais encontrados pela dupla no Cea-
rá, o grupo de Hamburgo sintetizou o 
cristal seguindo os passos descritos em 
um artigo publicado em 30 de julho na 
Nature Communications e o enviou para 
ser testado em Berlim. As medições feitas 
por Niclas Mueller, da equipe de Reich, 
produziram valores para a interação en-
tre fótons e elétrons quase idênticos aos 
obtidos nas simulações.

“O regime de interação no interior 
desses cristais é o mais forte obtido até o 
momento”, comenta o físico Celso Villas-
-Bôas, da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), que não participou do 
trabalho. A intensidade foi quase duas 
vezes maior que a verificada em testes 
com materiais supercondutores e ao me-
nos 1 milhão de vezes superior à medida 
em experimentos com fótons e elétrons 
aprisionados em cavidades ópticas. De 
acordo com Villas-Bôas, o uso desse cris-
tal apresenta duas vantagens em relação 
às técnicas anteriores, o que deve facili-
tar o desenvolvimento de aplicações: não 
exige o confinamento da luz e ocorre à 
temperatura ambiente.

Antes que esse cristal possa ser usado 
em um chip fotônico ou em sensores de 
luz, no entanto, serão necessários mais 
testes. “Queremos construir cristais com 
características microscópicas distintas 
e combinar nanopartículas de ouro com 
partículas que emitem luz ativamen-
te. Também pretendemos mergulhar 
mais fundo na avaliação das predições 
do que ocorre com os materiais no re-
gime de interação profundamente for-
te”, diz Reich. Uma vez identificados o 
material e a propriedade mais interes-
santes do ponto de vista tecnológico, o 
passo seguinte será otimizar a síntese do 
cristal. “Precisaremos aumentar a esca-
la de produção de nanopartículas e, ao 
mesmo tempo, manter a alta qualidade 
delas e otimizar a automontagem, para 
obter cristais grandes e reproduzíveis”, 
planeja Lange. n

Quando a luz 
atravessa  
o cristal, fótons  
e elétrons 
interagem muito 
intensamente  
e se comportam 
como se  
fossem uma 
nova partícula

Artigos científicos
MUELLER, N. S. et al. Deep strong light-matter coupling 
in plasmonic nanoparticle crystals. Nature. 29 jul. 2020. 
SCHULZ, F. et al. Structural order in plasmonic superlat-
tices. Nature Communications. 30 jul. 2020.
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TECNOLOGIA 

5G  
MADE IN  
BRAZIL
Pesquisadores brasileiros desenvolvem sistemas de conexão, softwares  

e hardwares para o novo padrão de telefonia e internet móvel

Domingos Zaparolli 



U
m sistema desenvolvido sob a coor-
denação técnica de pesquisadores 
brasileiros poderá se tornar padrão 
global para levar a tecnologia de te-
lecomunicações de quinta geração 

(5G) para áreas remotas, beneficiando 1,4 bilhão 
de pessoas no mundo que hoje não têm acesso a 
cobertura de telefonia e internet móvel. A inovação 
também poderá permitir a transformação digital 
e implementação de internet das coisas (IoT) em 
propriedades rurais, mineradoras e infraestrutu-
ras distantes de áreas urbanas, tais como usinas 
hidrelétricas, linhas de transmissão de energia, sis-
temas de distribuição de água e redes ferroviárias.

Testes realizados em Santa Rita do Sapucaí, 
no interior de Minas Gerais, comprovaram a ca-
pacidade de um sistema de estações rádio-base 
(ERBs) transmitir sinais 5G, que será o futuro 
padrão global empregado pelas redes de telefonia 
móvel, em uma distância de 50 quilômetros (km) 
e numa velocidade de 100 megabits por segun-
do (Mbps). “Em uma rede 4G se consegue essa 
velocidade a uma distância entre 5 km e 10 km 
ou, ao contrário, se perde performance para al-
cançar longas distâncias”, compara o engenheiro 
eletricista Luciano Leonel Mendes, coordenador 
técnico do projeto e do Centro de Referência em 
Radiocomunicações do Instituto Nacional de 
Telecomunicações (CCR-Inatel).

“A vazão de dados alcançada permite a um dro-
ne, por exemplo, enviar imagens em alta resolu-
ção em tempo real de uma lavoura para avaliar se 
há presença de pragas ou que irrigadores sejam 
acionados remotamente. Também possibilita a 
transmissão de voz e dados em alta velocidade, 
tudo ao mesmo tempo”, afirma Mendes. 

O sistema, ainda não batizado, é fruto do tra-
balho de um consórcio formado por instituições 
brasileiras e europeias reunidas no Projeto 5G-
-Range, cujo objetivo é desenvolver soluções de 
conectividade em áreas remotas. Além do Inatel, 
participam do consórcio o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), 
as universidades de São Paulo (USP), Federal do 
Ceará (UFC) e de Brasília (UnB), a Ericsson do 
Brasil e as universidades europeias Carlos III de 
Madri, na Espanha, de Tecnologia de Dresden, 
na Alemanha, e de Oulu, na Finlândia, além da 
empresa espanhola Telefónica I+D. 

China, Índia, Rússia, Estados Unidos, Finlân-
dia e Austrália são alguns países que já demons-
traram interesse na solução criada no Brasil, que 
enfrenta a concorrência de outros sistemas ges-
tados mundo afora. A tecnologia ainda levará um 
tempo para estar disponível globalmente, pois 
precisará antes do aval da organização interna-
cional que estabelece padrões para a telefonia e 
a banda larga móvel, o 3rd Generation Partner-
ship Project (3GPP). O documento que trará os 

Torre de  
transmissão de 
telecomunicações: 
chegada do 5G  
no país deve  
trazer ganho  
de desempenho
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Muito mais veloz
Conexão em 5G amplia a velocidade de download  
e reduz tempo de execução de tarefas

FONTE RELATÓRIO OPENSIGNAL DE JULHO DE 2020 E PESQUISADORES DE TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES

* MEGABITS POR SEGUNDO; **GIGABITS POR SEGUNDO

Velocidade média  

de download

Velocidade máxima de 

download (potencial)

Latência em 

milissegundos (ms)

Download de filme em 

alta definição

4G
15 Mbps*

150 Mbps

50 ms

10 minutos

4.5G
21,5 Mbps

300 Mbps

50 ms

7,5 minutos

5G
50 a  
400 Mbps

2 Gbps**

5 ms

Alguns 
segundos

padrões para o 5G em áreas remotas, chamado 
de Release 17, está previsto para ser publicado 
em 2025. “Por ora, estamos trabalhando para a 
Agência Nacional de Telecomunicações [Anatel] 
aprovar o uso da tecnologia em território nacio-
nal para aplicações em redes de uso privativo 
no campo ou em indústrias”, informa Mendes. 

E
specialistas apontam que a tecnologia 
5G deverá gerar ganhos de desempe-
nho significativos nas telecomunica-
ções, tanto em áreas remotas como nos 
centros urbanos. Enquanto as redes 

móveis atuais de quarta geração (4G e sua evo-
lução, 4.5G) apresentam velocidades médias que 
vão de 15 Mbps a 25 Mbps, com potencial máximo 
de 300 Mbps, a conexão 5G promete velocida-
des a partir de 50 Mbps e que podem chegar a 
quase 2 gigabits por segundo (ver tabela abaixo). 
Uma comparação comum entre os especialistas 
é o tempo de download de um filme em alta de-
finição: de 10 minutos no 4G e de apenas alguns 
segundos no 5G. 

A latência, ou tempo de resposta para uma 
demanda, é de 5 milésimos de segundo no 5G, 
um décimo do registrado no 4G. Essa diferença 
é significativa quando está em jogo o tempo de 
resposta necessário para um veículo autônomo 
evitar uma colisão, para contornar um imprevisto 
em uma cirurgia robótica ou ainda para máqui-
nas industriais sincronizarem suas tarefas. Ou-
tra vantagem do 5G é a densidade de dispositi-
vos capazes de funcionar simultaneamente em 
uma mesma área, de 1 milhão de aparelhos por 
quilômetro quadrado (km²), enquanto hoje não 
chegam a 100 mil.

A tecnologia 5G começou a ser implementada 
em 2019 em alguns países da Europa, nos Estados 

Unidos, Japão, Coreia do Sul e China. No Brasil, 
a expectativa é de que o edital de licitação das 
frequências de uso público – aquelas nas quais 
as operadoras de telefonia atendem o usuário 
comum – seja publicado em 2021. A Anatel já in-
formou que serão disponibilizadas quatro faixas 
de frequência: 700 megahertz (MHz), 2,3 GHz 
(gigahertz), 3,5 GHz e 26 GHz.

Devem participar do leilão as principais ope-
radoras de telecomunicações, que escolherão os 
fornecedores de pacotes tecnológicos e equipa-
mentos, entre eles as chinesas Huawei e ZTE, a 
sul-coreana Samsung, a sueca Ericsson e a finlan-
desa Nokia. O edital definirá a exclusão ou não 
de fornecedores de tecnologia, o índice de nacio-
nalização de peças e a obrigatoriedade de inves-
timentos em P&D no país (ver box na página 75).

ONDAS MILIMÉTRICAS
A tecnologia 5G permite o uso de um amplo le-
que de frequências, desde a chamada Frequência 
Ultra Alta (UHF), que designa as faixas entre 300 
MHz e 3 GHz – as utilizadas pelo experimento 
do Consórcio 5G-Range, do CCR-Inatel –, até as 
frequências em ondas milimétricas, entre 24 GHz 
e 300 GHz. Essas frequências mais altas não são 
utilizadas pelas atuais redes 4G. A vantagem de-
las é que permitem maior velocidade de conexão. 
No entanto, têm alcance reduzido, de centenas 
de metros, e são mais facilmente bloqueadas pela 
presença de objetos físicos, como portas, paredes, 
árvores ou mesmo o corpo humano. Isso exige 
a instalação de um maior número de antenas de 
transmissão, mais aperfeiçoadas.

A pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias 
para circuitos e sistemas, como antenas, trans-

Substrato desenvolvido 
na USP para fabricação 
de antenas, filtros  
e outros dispositivos  
da nova tecnologia
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Rede de intrigas
Escolha do novo padrão é pano de fundo de disputa geopolítica entre Estados Unidos e China

O edital de licitação das frequências 

destinadas ao 5G no Brasil está previsto 

para ser publicado em 2021 e trará  

a definição mais aguardada pelo mercado 

de telecomunicações: o veto ou  

não por parte do governo brasileiro da  

participação de fornecedores de  

tecnologia de origem chinesa, como a 

Huawei e a ZTE. A Lei Geral das 

Telecomunicações estabelece  

a competência da decisão à Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), 

mas o presidente Jair Bolsonaro já  

declarou que a decisão caberá a ele. 

Alegando preocupações em relação  

à segurança cibernética, a Anatel  

delegou oficialmente a decisão para  

o Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. As operadoras  

de telecomunicações Vivo, Claro  

e TIM, potenciais concorrentes no leilão,  

já externaram publicamente que  

são contra o veto a qualquer fornecedor  

de tecnologia. Para elas, quanto  

maior o número de fornecedores 

habilitados, melhor. Maior será o poder  

de barganha e, consequentemente,  

a possibilidade de reduzir o custo de 

aquisição dos equipamentos.

Para o engenheiro eletricista Moacyr 

Martucci, da Poli-USP e integrante do 

fórum Think Tank em Implantação de 5G 

no Brasil, não há estudos conhecidos  

de instituições independentes que 

demonstrem uma diferença qualitativa 

significativa entre os fornecedores de 

tecnologia nem trabalhos que evidenciem 

riscos de segurança cibernética associada 

a um ou outro fornecedor. “O veto  

a fornecedores não será uma decisão 

técnica, mas política”, diz. 

Opinião distinta tem o engenheiro 

eletricista e cientista da computação 

Paulo Lício de Geus, do Instituto de 

Computação da Universidade Estadual  

de Campinas (IC-Unicamp), para quem  

há, sim, riscos de segurança cibernética  

na contratação do 5G. “É conhecida há 

pelo menos 15 anos a ingerência sobre 

fabricantes de equipamentos eletrônicos 

de governos de grandes potências,  

não só da China”, pondera. Para ele,  

a dúvida para países tecnologicamente 

dependentes, como o Brasil, é a respeito 

“de qual nação ficar refém: se de uma 

democrática, cujas ações são sujeitas  

ao referendo público, ou de uma que não 

deve tais explicações”. 

O Brasil fará a escolha do padrão  

5G após as eleições presidenciais  

de novembro nos Estados Unidos. Tanto 

democratas quanto republicanos já se 

manifestaram contrários a adoção de 

tecnologia chinesa no 5G norte- 

-americano alegando riscos cibernéticos. 

Candidato à reeleição, o presidente 

Donald Trump coloca o peso da 

diplomacia para influenciar aliados,  

como o governo brasileiro, a vetar os 

chineses. Reino Unido, Austrália, Polônia  

e Portugal são alguns dos países que 

acompanharam a decisão de veto 

norte-americana. O peso que o candidato 

democrata Joe Biden, se eleito, dará  

ao tema em suas relações internacionais 

ainda é uma incógnita. 

Os norte-americanos temem que 

chineses controlem a infraestrutura 

digital global. Por isso, já impuseram 

restrições à Huawei e à ZTE. Alegam que 

o país asiático pode instalar camadas 

ocultas de tecnologia nas redes de 5G 

capazes de espionar todas as atividades 

do complexo industrial e militar norte- 

-americano e de seus aliados. O governo 

da China nega ter esse poder e reforça  

a independência de suas empresas.

missores, receptores e radares, são o foco de tra-
balho do recém-criado Centro de Caracterização 
de Ondas Milimétricas (CentrommW) da Escola 
Politécnica (Poli) da USP, inaugurado em abril. 
É o único no Brasil equipado com instrumentos 
para caracterização de circuitos e sistemas em 
ondas milimétricas de até 110 GHz. Para isso, 
contou com financiamento da FAPESP. 

“Nossa proposta é ser um espaço para a in-
dústria testar seus circuitos, sistemas e equipa-
mentos, mas também estamos empenhados em 
desenvolver soluções de hardware em ondas mili-
métricas”, conta o engenheiro eletricista Gustavo 
Rehder, coordenador do Centro em parceria com 
a também engenheira eletricista Ariana Serrano, 
ambos do Departamento de Sistemas Eletrôni-
cos da Poli-USP. 

Um dos focos do laboratório é o desenvolvimen-
to de soluções beamforming, a formação de feixe 
para a transmissão do sinal para evitar a dispersão 

das ondas que ocorre nas antenas tradicionais. “O 
objetivo é direcionar eletronicamente a radiação 
para um ponto de recepção determinado, o que irá 
melhorar a qualidade do sinal captado e aumentar 
o seu alcance”, explica Serrano. Outra linha de 
pesquisa do CentrommW é o desenvolvimento 
de uma tecnologia baseada em nanofios de cobre 
para a miniaturização de dispositivos com alta 
performance em ondas milimétricas. 

A 
concepção e o desenvolvimento de 
toda a tecnologia 5G ocorrem de 
forma colaborativa em centros  
de pesquisa públicos e privados 
desde o início dos anos 2010 e 

prosseguirão nos próximos anos, com inova-
ções que precisarão ser referendas em novos 
protocolos do 3GPP. Depois que o órgão defininir 
os padrões que serão usados no 5G, os fornece-
dores de equipamentos fazem uso deles para 
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Caracterização de 
antena de 60 GHz  
no Centro de  
Ondas Milimétricas 
da Poli-USP

Projetos
1. Dispositivos MnM de alta eficiência e baixo custo para aplicações 
em sistemas de ondas milimétricas de 30 a 110 GHz (nº 12/15159-2); 
Modalidade Jovens Pesquisadores; Pesquisadora responsável Ariana 
Serrano (USP); Investimento R$ 795.724,65.
2. EMU concedido no processo nº 12/15159-2: Analisador Vetorial 
de Rede (VNA) até 70 GHz (nº 16/23779-9); Modalidade Programa 
Equipamentos Multiusuários (EMU); Pesquisadora responsável Ariana 
Serrano (USP); Investimento R$ 469.808,18.

desenvolver seus produtos, que serão utilizados 
pelas operadoras de telefonia.

No Brasil, o Grupo de Pesquisa de Telecomuni-
cações Sem Fio (Gtel) da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), mantido em parceria com a Erics-
son, já apresentou quatro contribuições técnicas 
patenteadas internacionalmente. Uma delas é um 
sistema inteligente de conexão com as antenas da 
operadora de telecomunicações. Um usuário em 
movimento irá trocar de antena de forma muito 
rápida, uma vez que a área de cobertura delas é 
comparativamente menor em sistemas 5G. “Nossa 
solução utiliza inteligência artificial para prever 
com antecedência a antena para a qual o smart-
phone irá se direcionar alguns segundos antes de 
isso acontecer. Dessa forma é possível preparar a 
rede 5G para receber a nova conexão, reduzindo 
riscos de interrupção ou queda na conexão”, des-
creve o engenheiro eletricista Francisco Rodrigo 
Cavalcanti, coordenador do Gtel. 

O
utra característica da tecnolo-
gia 5G é a virtualização, ou seja, 
a transferência para softwares e 
computação em nuvem de várias 
tarefas tradicionalmente realiza-

das pela infraestrutura física, o hardware, como 
roteadores, decodificadores, sincronizadores de 
sinal e balanceadores de carga. “A virtualização 
permite simplificar as ERBs, reduzindo seu peso, 
tamanho e eletrônica, com impacto no consumo 
de energia”, afirma o engenheiro eletrônico Ro-
drigo de Lamare, coordenador do Laboratório 
5G do Centro de Estudos de Telecomunicações 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (Cetuc-PUC-RJ). Lamare trabalha no 
desenvolvimento de técnicas de processamento 
de sinais e arquitetura de sistemas de comunica-
ções para centros de compartilhamento de da-
dos e computação em nuvem pelas operadoras.

Uma inovação do 5G é o fatiamento de rede. 
Enquanto no 4G todos os usuários recebem sinais 

iguais, o fatiamento de rede permite à operadora 
de telecomunicações gerenciar as características 
de conexão, como disponibilidade de infraestru-
tura, taxa de transferência de dados e latência, 
de acordo com a demanda de cada usuário, sem 
que nenhum seja prejudicado. Uma possibilidade 
técnica no 5G é a interoperabilidade das cone-
xões. Desde que haja um acordo entre as com-
panhias de telefonia, o cliente de uma operadora 
pode ser atendido pela infraestrutura de outra, 
tendo sempre disponível a melhor conexão em 
cada momento. 

A interoperabilidade e o fatiamento de rede 
precisam ser gerenciados a cada conexão de um 
dispositivo com cada antena. “A conexão com 
o hospital de uma ambulância atendendo uma 
emergência irá migrar de ERB e de operadora 
inúmeras vezes durante seu percurso, mas pre-
cisará haver a garantia de que essa conexão man-
terá sempre o status de prioritário”, exemplifica 
o engenheiro eletricista Moacyr Martucci, do 
Departamento de Engenharia de Computação 
e Sistemas Digitais da Poli-USP.

O CPQD é um dos principais desenvolvedores 
e fornecedores do país de Sistemas de Suporte 
de Operação (OSS), o conjunto de softwares que 
permite a automação da prestação de serviço e 
da administração da infraestrutura de telecomu-
nicações, realizando tarefas como o de orques-
trador de rede, que determina a requisição de 
serviço de cada infraestrutura, e o chamado core, 
que faz o processamento, controle dos serviços 
e interconexão com outras operadoras, calcu-
lando inclusive a tarifação referente a cada uma. 

Ainda em 2020, o CPQD deve iniciar um pro-
jeto apoiado pelo Fundo para o Desenvolvimento 
Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), 
em um convênio de R$ 20,7 milhões distribuí-
dos em três anos, que inclui a adequação de 
seus sistemas OSS ao 5G. “O projeto cobre o 
desenvolvimento de uma rede 5G completa, 
incluindo rede de acesso aberta e virtualizada, 
core de rede 5G e sistema de orquestração de 
serviços e infraestrutura”, diz Gustavo Correa 
Lima, líder da Plataforma de Comunicações 
Sem Fio do CPQD. “Será um projeto de inovação 
aberta, que irá explorar também o uso de inte-
ligência artificial no gerenciamento da rede e a 
tecnologia blockchain para compartilhamento 
dinâmico de infraestrutura.” n
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DEFENSORES  
DOS  
CAMPOS  
E MATAS 
PAULISTAS
Equipes do Instituto Florestal propõem novos usos de madeiras de espécies nacionais 

e estratégias de conservação da vegetação nativa Carlos Fioravanti

ECOLOGIA

FO
TO

S 
LÉ

O
 R

A
M

O
S 

C
H

A
V

E
S

Xiloteca do IF,  
com amostras das  
madeiras usadas para 
identificação de  
espécies e análise de 
suas propriedades físicas
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O 
arquiteto e arqueteiro 
Daniel Lombardi passou 
uma semana em setembro 
aplainando a madeira de 
uma espécie de árvore com 
a qual ainda não havia tra-
balhado, o louro-chumbo 

(Licaria crassifolia), para fazer um arco de vio-
loncelo, com 72 centímetros de comprimento, 
que em seguida iria para mãos de músicos para 
ser avaliado. Em seu ateliê, em São Paulo, ele 
produz outros arcos de violoncelo e também de 
violino, viola e contrabaixo com ipê-amarelo 
(Handroanthus sp.), pau-santo (Kielmeyera co-
riacea) e itaúba (Mezilaurus itauba), vendidos 
de R$ 3 mil a R$ 9 mil. 

Seu propósito é oferecer alternativas ao pau-
-brasil (Paubrasilia echinata), cujo uso comercial é 
proibido por se tratar de uma espécie em risco de 
extinção. “O ipê é excelente para fazer arcos”, diz 
Lombardi. Um de seus colaboradores nos testes 
de propriedades de madeiras de espécies nativas 
é o biólogo Eduardo Longui, do Instituto Flores-
tal (IF) de São Paulo, que acompanhou também 
a fabricação de um clarinete com outra madeira 
nacional, a aroeira (Myracrodruon urundeuva), 
feito pela engenheira florestal Lívia Barros. 

A construção de instrumentos musicais é ape-
nas uma faceta pouco conhecida de uma institui-
ção discreta, ainda que centenária. Sua história 
começou com o Horto Botânico da Cantareira, 
criado em 1896 e dirigido inicialmente pelo bo-
tânico sueco Alberto Loefgren (1854-1918), um 
dos pioneiros do conservacionismo no Brasil. Do 
Horto, em 1911, brotou o Serviço Florestal, trans-
formado em instituto em 1970, com a finalidade 
de cuidar da conservação, pesquisa e produção 
florestal no estado. Sediado no Parque Estadual 
Alberto Loefgren, mais conhecido como Horto 
Florestal, na cidade de São Paulo, o IF adminis-
tra 47 áreas verdes, com 52 mil hectares (1 hec-
tare equivale a 10 mil metros quadrados). Nelas 
estão 14 florestas estaduais, de Mata Atlântica 
e Cerrado, e 10 estações ecológicas, voltadas à 
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com sementes identificadas no estado, das quais 
111 são endêmicas e 176 estão ameaçadas de ex-
tinção, segundo um estudo de novembro de 2019 
na revista Rodriguésia. “O próximo passo será a 
produção de um catálogo on-line da flora das 
unidades de conservação, adaptado ao perfil de 
cada usuário e com indicadores de monitoramen-
to para gestão e conservação dessa biodiversida-
de”, conta a agrônoma do IF Natália Ivanauskas, 
uma das autoras desse estudo.

DISTINTOS PÚBLICOS
Os pesquisadores do IF interagem com públicos 
diferentes. Por meio de cursos e visitas a unidades 
de conservação, apresentam a equipes de órgãos 
de fiscalização os campos limpos e os campos 
sujos, duas formas do Cerrado que podem ser 
confundidas com pastagens, embora a vegetação, 
vista com atenção, seja bastante diferente. “Com 
o Instituto de Botânica, o Florestal fundamen-
ta as grandes políticas de conservação ambien-
tal do estado de São Paulo”, explica Ivanauskas. 
Trabalhos como o Inventário florestal servem 
para gestores de órgãos públicos municipais, 
estaduais e federais criarem áreas de preserva-
ção e definirem os planos de ação para proteger 
espécies ameaçadas, as estratégias de conser-
vação ou restauração da vegetação nativa, por 
meio, por exemplo, da implantação de corredo-
res ecológicos, que unem fragmentos de matas 
entre unidades de conservação.

Um exemplo de pesquisa aplicada são os in-
dicadores de sucesso das áreas de restauração 
florestal, apresentados pelo biólogo Marcio Su-
ganuma, da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná, e pela engenheira florestal Giselda Duri-
gan, do IF, em um artigo publicado em maio de 
2015 na Restoration Ecology. “As técnicas adota-
das não importam muito, desde que funcionem”, 
diz a pesquisadora. Em 2016, os indicadores de 
densidade e número de espécies em regenera-
ção sob as árvores plantadas, que retratam o 
crescimento da mata, apoiaram uma resolução 
da Secretaria de Meio Ambiente para avaliar as 

Baitello no herbário  
com uma lupa 
estereoscópica, usada  
na identificação  
de plantas secas do 
acervo, as exsicatas 
(detalhe acima)

Exsicata com folhas  
e frutos de canela do 
curucutu (Ocotea 
curucutuensis), coletada 
em 2003 no Parque 
Estadual Serra do Mar 
(ao lado)

conservação ambiental e pesquisa sobre seleção 
e melhoramento genético de espécies nativas. 

Por meio dos chamados planos de manejo, que 
definem as formas de preservação ou uso das 
áreas protegidas, “o Florestal foi pioneiro no uso 
de tecnologia de planejamento de unidades de 
conservação”, diz o botânico João Batista Baitello, 
coordenador do herbário do instituto, que reúne 
cerca de 55 mil amostras de plantas do estado. 
Especialista em árvores da família das lauráceas, 
da qual já identificou 10 espécies novas, ele coor-
denou o livro O passado magnífico da ilustração 
e da pesquisa científica no Serviço Florestal do 
Estado de São Paulo – 1942 a 1960, com a obra 
das desenhistas Betty Hettfleisch (1927-?), Maria 
Elizabeth Veiss (1917-1996) e do monge botânico 
Bento José Pickel (1890-1963), lançado neste ano.

As unidades de conservação de proteção inte-
gral abrigam 48% das 8.521 espécies de plantas 
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áreas de reconstrução da vegetação nativa no 
estado. Para órgãos públicos, o instituto resolve 
problemas urgentes, como, em 2018, a identifi-
cação de madeiras a partir da serragem deixada 
em motosserras, para o Instituto de Criminalís-
tica de São Paulo.

Com colegas de universidades e outros centros 
de pesquisa, as equipes do IF identificam áreas 
biologicamente pouco conhecidas, que mere-
cem mais atenção, como os campos de altitude 
situados no estado. 

Para empresas, desenvolvem projetos de me-
lhoramento genético de árvores e propõem no-
vos cultivos ou usos para madeiras. O IF tem 18 
estações experimentais com plantações de espé-
cies exóticas, principalmente pinus (Pinus spp.), 
para produção de madeira ou resina. “O Florestal 
consolidou a cultura do pinus no Brasil, tornou 
São Paulo um dos maiores produtores nacionais 
de madeira melhorada e resina e promoveu o 
aproveitamento de madeiras de pequeno diâ-
metro, usadas na construção de casas”, recorda 
Baitello. O IF também promoveu o uso da ma-
deira da seringueira (Hevea brasiliensis), sobre 
a qual o agrônomo Francisco Kronka pretende 
lançar um livro em 2021, propondo seu uso para 
fabricar móveis.

O público geral, por sua vez, acessa as des-
cobertas do instituto por meio de publicações 
como o livro Plantas pequenas do Cerrado: Bio-
diversidade negligenciada, de 2018, e apresen-
tações públicas. Em julho, o agrônomo Miguel 
Freitas, do IF, participou de uma live para falar 
das propriedades físicas, como densidade e resis-
tência, e das possibilidades de cultivo comercial 
de madeiras de árvores nativas do Brasil, como o 
jequitibá-rosa (Cariniana legalis) e o louro-pardo 
(Cordia trichotoma), com base em experimentos 
feitos em duas áreas protegidas do IF, nos mu-
nicípios de Luiz Antônio e Pederneiras. “A base 
para as pesquisas foi nosso banco de germoplas-
ma, com árvores plantadas desde a década de 
1960”, ressalta.

Um estudo coordenado pela filial brasileira do 
World Resources Institute (WRI) divulgado em 
outubro de 2019 indicou 15 espécies de árvores 
da Amazônia e 15 da Mata Atlântica com po-
tencial de cultivo e aproveitamento econômico. 
“O IF já cultiva 10 espécies nativas, algumas em 
conjunto com universidades e outros centros de 
pesquisa”, diz Freitas, um dos autores. O estudo 
estimou um retorno de US$ 2,4 para cada US$ 1 
investido em pesquisa nessa área. 

IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS
O plantio de espécies nativas, à medida que avan-
çar, poderia impedir a venda ilegal de madeira, 
um problema que as equipes do IF ajudam a re-
solver. De 2007 a 2014, a apreensão de madei-

De 2007 a 2014, a apreensão  
de madeiras de origem ilegal em  
São Paulo aumentou 630%,  
como resultado de um método 
desenvolvido no Instituto Florestal
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ras de origem ilegal pelas polícias Ambiental e 
Rodoviária de São Paulo aumentou 630%, como 
resultado da aplicação de um método de iden-
tificação desenvolvido pela bióloga do IF San-
dra Florsheim. Nas estradas, para conferir se a 
madeira transportada é realmente a descrita na 
documentação, os policiais examinam amostras 
de madeiras com um microscópio portátil conec-
tado a um notebook, cujas imagens são enviadas 
por internet e examinadas por uma equipe do 
instituto, com base na xiloteca – a coleção com 
cerca de 6.500 espécimes (amostras) de madei-
ras do Brasil. 

S
egundo ela, os policiais em campo 
recebem a identificação correta 
em no máximo meia hora e, com 
base no laudo, liberam ou apreen-
dem a carga. “A ilegalidade não 
consiste apenas no transporte e 
comercialização de madeiras de 

espécies que, por lei, não podem ser cortadas, 
mas também na documentação descrevendo es-
pécies menos valiosas que passam por outras de 
maior valor, mas com a mesma cor, sobre as quais 
o imposto seria maior”, diz a bióloga, autora e 
coordenadora do livro Identificação macroscópica 
de madeiras comerciais do estado de São Paulo, 

lançado em setembro, com uma chave de iden-
tificação e a descrição das principais madeiras 
vendidas no país.

Por sua vez, o engenheiro florestal Alexandre 
Sebbenn desenvolveu um método molecular de 
identificação de madeiras ainda mais apurado. 
Por meio de marcadores de pequenas altera-
ções no DNA, ele consegue descobrir o local 
de origem de espécies de árvores cuja madeira 
é explorada ilegalmente na Amazônia, como o 
jatobá (Hymenaea spp.) e o mogno (Swietenia 
macrophylla). Segundo ele, depois de seis anos 
de testes e de coleta de cerca de 5.600 amostras 
de sete espécies para o banco de dados, o mé-
todo está pronto para uso. Os resultados saem 
em dois dias e poderiam indicar até mesmo a 
origem das madeiras usadas em móveis e ins-
trumentos musicais. n

Projeto
Coleta, pesquisa e conservação de sementes de espécies nativas com 
potencial para restauração de áreas degradadas e/ou uso econômico 
no Parque Estadual Serra do Mar (núcleos Cunha, Picinguaba e Santa 
Virginia) e Estação Ecológica do Bananal (no 19/19529-8; Modalidade 
Auxílio à Pesquisa – Regular; Programa Biota; Pesquisador responsá-
vel Miguel Luiz Menezes Freitas (IF); Investimento R$ 144.236,50.

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

Saguão da sede do IF, 
construída na década 
de 1940

Acervo da xiloteca, 
ainda em fichário  
(no alto, à esq.).  
O do herbário está 
digitalizado e on-line

Cada lâmina contém 
cortes anatômicos da 
madeira de diferentes 
espécies (à esq.)
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evidenciam permanência da obra de Clarice Lispector  

nos 100 anos de seu nascimento

Ana Paula Orlandi
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À
s vésperas do cente-
nário de Clarice Lis-
pector (1920-1977), a 
ser celebrado em 10 de 
dezembro, uma série 
de eventos vem home-
nageando a autora de 
clássicos como A ho-
ra da estrela (Livraria 
José Olympio, 1977) e 
A paixão segundo G.H. 
(Editora do Autor, 

1964). “Muita gente acha que Clarice 
ganhou fama agora, mas ela é uma das 
poucas escritoras brasileiras que foram 
reconhecidas em vida – e traduzida para 
o francês já na primeira metade dos anos 
1950. Em 2010 eram 180 as traduções 
de suas obras, do Oriente ao Ocidente”, 
diz Nádia Battella Gotlib, professora 
aposentada de literatura brasileira da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas da Universidade de São 
Paulo (FFLCH-USP). “Talvez uma boa 
forma de homenageá-la agora seja ficar 
em silêncio e reler seus livros.” 

Nascida na Ucrânia, Lispector chegou 
ao Brasil em 1922 com os pais e duas ir-
mãs para fugir do antissemitismo e da 
miséria. Primeiro, a família de origem 
judaica aportou em Maceió (AL), onde 
moravam alguns parentes. Três anos mais 
tarde, mudaram-se para Recife (PE). “Cla-
rice, cujo nome de nascença era Haia, 
viveu uma infância muito pobre”, pros-
segue Gotlib, autora da primeira biografia 
sobre a escritora, Clarice, uma vida que 
se conta, resultado de sua tese de livre-
-docência, lançada pela editora Ática em 
1995 e atualmente no catálogo da Edusp. 
“No Recife, aprendeu a ler e se apaixonou 
pela literatura. Chegou a mandar algumas 
histórias para a página infantil do jornal 
Diário de Pernambuco, que nunca foram 
publicadas, e também escreveu uma peça 
de teatro. Foi o início de tudo.” 

Na década de 1930, após a morte da 
mulher, Pedro Lispector decidiu levar 
as filhas para estudar no Rio de Janei-
ro. A caçula, Clarice, escolheu o curso 
de direito. Em 1939, ingressou na antiga 
Universidade do Brasil, hoje Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
“Ela era muito preocupada com a ques-
tão social e dizia que optou pelo direito 
para tentar melhorar o sistema prisional 
brasileiro, mas nunca exerceu a profis-
são”, conta o poeta Eucanaã Ferraz, da 
Faculdade de Letras da UFRJ. Já du-

rante a graduação começou a trabalhar 
como jornalista, época em que também 
publicou contos em revistas. “Clarice foi 
uma das primeiras jornalistas brasileiras 
em um tempo em que as mulheres não 
estavam nas redações”, observa Yudith 
Rosenbaum, professora de literatura bra-
sileira da FFLCH-USP, que estuda a obra 
da autora pelo viés da psicanálise desde 
a década de 1990.

Em 1943, ano de sua formatura, a edi-
tora A noite lançou Perto do coração sel-
vagem, primeiro romance de Lispector, 
que mereceu o seguinte comentário do 
crítico literário Antonio Candido (1918-
2017), à época: “Tentativa impressionan-
te para levar nossa língua canhestra a 
domínios pouco explorados, forçando-a 
a adaptar-se a um pensamento cheio de 
mistério para o qual sentimos que a fic-
ção não é um exercício ou uma aventura 
afetiva, mas um instrumento real do es-
pírito”. O livro, que acompanha sem fio 
cronológico os passos da protagonista 
Joana, teve uma “recepção esplendo-
rosa”, relembra João Camillo Penna, da 
Faculdade de Letras da UFRJ, e rece-
beu críticas favoráveis, como as do poe-
ta Sérgio Milliet (1898-1966). Uma das 
vozes dissonantes foi Álvaro Lins (1912-
1970), do jornal Correio da Manhã, que 
não gostou da narrativa fragmentada, 
justamente o aspecto inovador da obra. 
“De qualquer forma, Clarice ganhou 
projeção imediata com o livro, em que 
já estão colocados aspectos que seriam 
recorrentes em sua obra, como a questão 
feminina e a metafísica”, relata Penna.

Ainda em 1943 Lispector casou-se com 
um colega de faculdade, o futuro diplo-
mata Maury Gurgel Valente (1921-1994), 
com quem teve dois filhos, Pedro e Pau-
lo. Por causa da profissão do marido, ela 
moraria em lugares como Inglaterra e 
Estados Unidos. Em Nápoles, na Itália, 
finalizou seu segundo romance, O lustre 
(Agir, 1946) ), e, mais tarde, na Suíça, “em 
meio ao silêncio aterrador das ruas de 
Berna”, como registrou em carta para as 
irmãs, concluiu A cidade sitiada (A noite, 
1949). Os três primeiros livros da autora 
foram relançados no final do ano passado 
pela Rocco e abriram a série de publica-
ções prevista pela editora carioca para 
seu centenário. “Serão ao todo 18 títulos, 
entre romances, coletâneas de contos e 
crônicas”, diz o editor Pedro Karp Vas-
quez. “Ao final de cada volume trazemos 
um posfácio assinado por especialista 

Registro de  
Clarice Lispector  
em 1976, ano  
em que também se 
dedicou à pintura
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para que funcione não como um guia de 
leitura, coisa que desagradaria a Clarice, 
mas como um instrumento de expansão 
das possibilidades de interpretação.”

No projeto gráfico do designer Victor 
Burton, as capas são pinturas feitas pela 
própria escritora já no final da vida, entre 
1975 e 1976. “Clarice não tinha pretensão 
de ser artista plástica: o ato de pintar era 
uma forma livre de expressão”, opina Ri-
cardo Iannace, professor do Programa de 
Pós-graduação em Estudos Comparados 
de Literaturas de Língua Portuguesa da 
USP. No livro Retratos em Clarice Lis-
pector: Literatura, pintura e fotografia 
(Editora UFMG, 2009), desdobramento 
de sua tese de doutorado naquela univer-
sidade, o pesquisador reuniu 22 pinturas 
produzidas pela escritora que estavam 
depositadas nos acervos da Fundação 
Casa de Rui Barbosa e do Instituto Mo-
reira Salles (IMS) e na casa de uma de 
suas amigas mais próximas, a escritora 
Nélida Piñon. “Com exceção de uma te-
la, os trabalhos são feitos sobre madeira 
com tinta, vela derretida, caneta esfero-
gráfica e até mesmo esmalte de unha. É 
uma técnica mista, da ordem sobretudo 
do abstrato, que traz grande correspon-
dência com a literatura clariciana.”

Um dos títulos mais aguardados por 
pesquisadores foi lançado em setembro. 
O livro Todas as cartas reúne 284 corres-
pondências escritas por Lispector entre 
as décadas de 1940 e 1970. “Dentre as 

de Lispector como Gotlib, Rosenbaum, 
José Miguel Wisnik e Franklin Leopoldo 
e Silva. “Eles nos ajudaram a entrar no 
universo clariciano, onde é preciso ler 
por trás das palavras”, conta Dalboni. 
“Clarice é uma autora das entrelinhas.” 

No longa-metragem ainda sem data 
de estreia e inspirado no romance ho-
mônimo de Lispector, a atriz Maria Fer-
nanda Cândido interpreta uma esculto-
ra de classe média alta que, ao visitar o 
quarto de Janair, a empregada doméstica 
demissionária, passa por uma profun-
da experiência existencial em que che-
ga a comer uma barata. “É uma história 
incomodamente atual e de uma potên-
cia revolucionária avassaladora que, na 
maioria das vezes, costuma ser lida pelo 
viés filosófico e psicológico, invisibili-
zando inúmeras camadas estruturais 
do romance, como a luta de classes e o 
preconceito racial”, observa Carvalho. 

“No livro, o processo de tomada de 
consciência de G.H. acontece de forma 
densa, rápida e impactante”, consta-
ta a pesquisadora Ludmilla Carvalho 
Fonseca, que em sua tese de doutorado 
comparou esse processo a outro simi-
lar em Les belles images, publicada em 
1966 pela francesa Simone de Beauvoir 
(1908-1986). Defendida em julho na Fa-
culdade de Ciências e Letras da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Assis, na tese Fonseca busca 
entender como as duas protagonistas 
desses romances escritos na década de 
1960 modificaram o próprio modo de 
pensar sobre a condição social na qual 
estavam inseridas e também sobre a con-
dição existencial feminina. 

Outra produção cinematográfica em 
curso é O livro dos prazeres. O filme, li-
vremente inspirado em Uma aprendi-
zagem ou O livro dos prazeres, romance 
de Lispector lançado pela editora Sabiá 
em 1969, narra a história de amor entre o 
filósofo Ulisses, interpretado por Javier 
Drolas, e a angustiada professora Lóri, 
papel de Simone Spoladore. “O enredo 
foi adaptado para os dias de hoje e trata 
da jornada de investigação íntima de Lóri 
e seu embate com o afeto e a autorreali-
zação numa sociedade ainda patriarcal, 
mesmo 50 anos após o lançamento do li-
vro. Lóri aprende a amar enfrentando a 
própria solidão”, analisa a cineasta Mar-
cela Lordy, diretora do longa-metragem, 
com estreia prevista para o ano que vem. 
“É um livro escrito após o AI-5, no auge 

inéditas estão cerca de 50 cartas enviadas 
para interlocutores como Rubem Braga 
[1913-1990], Otto Lara Resende [1922-
1992], Mário de Andrade [1893-1945] e 
Lygia Fagundes Telles”, aponta Teresa 
Montero, doutora em Letras pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ) e estudiosa da obra 
clariciana há três décadas. “Na corres-
pondência para João Cabral de Melo Ne-
to [1920-1999], por exemplo, ela reflete 
sobre o fazer literário e seu estado de es-
pírito diante daquela espécie de exílio em 
Berna, quando acompanhava o marido.” 

R
esponsável pelo prefácio e as 
510 notas que contextualizam 
o material reunido na obra, 
Montero prepara para o ano que 
vem a edição ampliada de seu 
livro Eu sou uma pergunta: Uma 

biografia de Clarice Lispector, lançado 
originalmente em 1999. Também pela 
Rocco está previsto para 2021 o lança-
mento de G.H. – Diário de um filme, título 
provisório do livro escrito e organiza-
do por Melina Dalboni, roteirista de A 
paixão segundo G.H, dirigido por Luiz 
Fernando Carvalho. Segundo Dalboni, 
a ideia foi mapear o passo a passo da 
produção cinematográfica e também o 
diálogo entre literatura e cinema. Antes 
do início das filmagens, em 2018, parte 
da equipe frequentou oficinas teóricas 
ministradas por especialistas na obra 
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da ditadura militar [1964-1985], onde Lóri 
toma as rédeas da própria vida. Clarice 
promove uma revolução feminista para 
o lado de dentro.” 

Em mesa com a psicanalista Maria Lú-
cia Homem, a cineasta vai falar sobre o 
filme no Colóquio Internacional: Cem 
Anos de Clarice Lispector, organizado 
pelas professoras Rosenbaum e Cleusa 
Rios Passos, também da FFLCH-USP. 
Previsto para acontecer entre 19 e 21 de 
outubro, a programação do evento, virtual 
em decorrência da pandemia da Covid-19, 
terá a participação de especialistas do 
Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos 
e da França, e reflete o crescente alcance 
mundial da obra clariciana, na opinião 
de Rosenbaum. “A permanência de uma 
obra não depende apenas da excelência 
do autor, mas das várias leituras que se 
fazem dela”, constata a autora de Meta-
morfoses do mal: Uma leitura de Clarice 
Lispector (Edusp/FAPESP, 1999). “E isso 
hoje Clarice tem de sobra. O resultado é 
que surge renovada a cada leitura.” 

As várias leituras suscitadas pela obra 
clariciana também estão presentes no livro 
Visões de Clarice Lispector: Ensaios, entre-
vistas e leituras, lançado neste ano pela 
Imprensa Universitária da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Organizada por 
Fernanda Coutinho e Sávio Alencar, a pu-
blicação reúne trabalhos de 24 estudiosos 
que refletem sobre o legado da escritora, 
incluindo as tradutoras de sua obra para o 
italiano, alemão, espanhol e iídiche. “Clari-
ce estava em permanente indagação e sua 
escrita, de desenho inquieto e perturba-
dor, conseguia dizer o indizível ao tratar 
de temas como o feminino e a animalida-
de”, constata Coutinho, do Programa de 
Pós-graduação em Letras da UFC. “Acho 
que por isso é tão contemporânea e seduz 
novas gerações de leitores.” 

E
m 1959, separada do marido, Lis-
pector voltou ao Rio de Janeiro 
com os dois filhos pequenos, após 
16 anos fora do Brasil. Para se sus-
tentar, voltou a publicar contos, 
dessa vez na revista Senhor, e lan-

çou o livro Laços de família (Livraria Fran-
cisco Alves Editora, 1960), que a insere 
novamente no circuito literário carioca. 
“Além disso, a produção de contos a revela 
para um público mais amplo”, observa 
Penna, da UFRJ. Público que vai se ex-
pandir quando Lispector passa a escrever 
crônicas para o Jornal do Brasil em 1967. 

Parte dessa produção foi reunida no livro 
A descoberta do mundo (Nova Fronteira, 
1984), organizado pelo filho caçula, o eco-
nomista e escritor Paulo Gurgel Valente. 

A mulher desse período de retorno ao 
Brasil, em torno dos 40 anos de idade, 
se encontra com a quase sexagenária no 
espetáculo Ao redor da mesa, com Clarice 
Lispector, escrito e dirigido por Clarisse 
Fukelman, professora da Faculdade de 
Comunicação da PUC-RJ e especialis-
ta na obra clariciana. A peça, que en-
trou em cartaz no Espaço Sesc, no Rio 
de Janeiro, em março, teve suas sessões 
interrompidas por causa da pandemia. 
Convertida em uma série de 9 episódios, 
agora sob o título Ao redor da tela, com 
Clarice Lispector, durante o mês de ou-
tubro o espetáculo está disponível na 
Plataforma Sesc RJ no YouTube. 

O contexto de pandemia também afe-
tou a exposição Constelação Clarice, do 
IMS, que detém parte do acervo da escri-

tora. Prevista para estrear em dezembro, 
a mostra deve ser aberta em julho do ano 
que vem, em São Paulo. “A ideia é reunir 
não apenas material biográfico da home-
nageada, mas também obras de artistas 
visuais contemporâneas a Clarice, co-
mo Djanira [1914-1979], Fayga Ostrower 
[1920-2001] e Maria Bonomi”, explica 
Eucanaã Ferraz, curador da mostra com 
a escritora Verônica Stigger e também 
organizador do site Clarice Lispector, do 
IMS. “Queremos tentar descobrir o que 
inquietava essas mulheres em uma época 
ainda marcada pela submissão feminina 
e, assim, estabelecer laços entre elas.” n

Projeto
Estilhaços de paixão e beleza: A tomada de consciência 
em A paixão segundo G.H. (1964), de Clarice Lispector, 
e Les belles images (1966), de Simone de Beauvoir (nº 
16/13683-7); Modalidade Bolsa de Doutorado; Pesqui-
sadora responsável Daniela Mantarro Callipo (USP); 
Bolsista Ludmilla Carvalho Fonseca; Investimento R$ 
152.405,89.

Bilhete enviado por 
Lispector, pouco  
antes de sua morte, 
para a escritora  
Lygia Fagundes  
Telles, em  
novembro de 1977
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Elisaldo Carlini, pioneiro no estudo de plantas medicinais 

e compostos da cannabis, morre aos 90 anos

Maria Guimarães

OBITUÁRIO

A FARMÁCIA NAS PLANTAS

A
os 90 anos, o psicofarmacólogo 
Elisaldo Carlini não parecia 
ter encerrado as contribuições 
de uma vida de pesquisa, en-

sino e ação voltada à sociedade. Estava 
motivado pelo planejamento de um es-
tudo sobre o efeito de canabinoides – 
compostos produzidos pela planta Can-
nabis sativa, a maconha – no tratamento 
de epilepsia. Em novembro de 2019 foi 
palestrante no simpósio “Cannabis te-
rapêutica no Brasil: Erros e acertos”, 
organizado pelo Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotró-
picas (Cebrid), fundado por ele, e pela 
Associação Cultive, que ensina famí-

para honrar o legado”, reflete o neuro-
cientista Luiz Eugênio Mello, diretor 
científico da FAPESP.

Natural de Ribeirão Preto, no inte-
rior paulista, Carlini fez carreira na Es-
cola Paulista de Medicina, hoje parte 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), na qual se tornou professor 
em 1970 e fundou o Departamento de 
Psicofarmacologia. “A psicofarmacologia 
pode ser vista como a farmacologia da 
alma”, define Mello. Para ele, a chance 
de se perder é grande nessa área pouco 
palpável, mas isso não aconteceu com 
Carlini porque tinha fundações sólidas 
em farmacologia.

Carlini em 2015 na 
Escola Paulista  
de Medicina, onde  
fez boa parte de sua 
carreira científica

lias a obter medicações e extrair óleo da 
planta e da qual era diretor científico. 
Ainda mantinha o sonho de criar um 
programa de pós-graduação em fitoterá-
picos no campus de Diadema da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Nos últimos meses, no entanto, tinha 
dificuldades em se concentrar, conta a 
farmacêutica bioquímica Solange Nap-
po, professora da Unifesp casada com 
Carlini há cerca de 30 anos. “A impos-
sibilidade de continuar a fazer ciência 
lhe tirava o sentido da vida”, lamenta. 
Ele morreu em 16/9 em consequência 
de câncer. “Para nós, que continuamos, 
fica a responsabilidade de fazer melhor 
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Nesse contexto foi pioneiro nos estu-
dos com princípios ativos da maconha e 
mostrou que o canabidiol (CBD) – um 
desses compostos – tem efeitos farma-
cológicos próprios e independentes dos 
efeitos do tetra-hidrocanabidiol (THC), 
a substância responsável pelos efeitos 
psicoativos. O trabalho do grupo da Uni-
fesp complementou o do bioquímico is-
raelense Raphael Mechoulam, da Uni-
versidade Hebraica de Jerusalém, com 
quem manteve uma colaboração.

“Juntos, exploramos o uso de canabi-
noides para epilepsia, para o qual havia 
indicações positivas há séculos”, contou 
Mechoulam por e-mail. “Nos anos 1970 
extraímos e purificamos CBD a partir de 
haxixe fornecido pela polícia israelen-
se e mandei quase 400 gramas de CBD 
cristalino a Carlini, que fez os primeiros 
trabalhos com modelos animais e depois 
com pacientes epiléticos, com resultados 
extraordinários.” Os medicamentos que 
existiam à época não eram eficazes, e até 
hoje alguns tipos de epilepsia resistem à 
medicação convencional. “Hoje o CBD 
é uma droga aprovada para certos tipos 
de epilepsia em crianças. Se o trabalho 
de Carlini tivesse sido aceito mais cedo, 
milhares de pacientes, especialmente 
crianças, poderiam ter sido ajudados.”

“Ele era inovador, inconformado, in-
sistente”, define a bióloga Eliana Rodri-
gues. “Também era inspirador.” A pes-
quisadora trabalhava com ele havia 22 
anos, desde o doutorado, quando em-
preendeu um estudo de plantas medici-
nais usadas por indígenas da etnia Krahô, 
no Tocantins. A ideia era conseguir fazer 
medicamentos a partir dos princípios 
ativos dessas plantas, com a participação 
da empresa farmacêutica Aché e finan-
ciamento da FAPESP, gerando patentes 
que beneficiassem os indígenas. Carlini 
levou representantes dos Krahô para 
conversar com o físico José Fernando Pe-
rez, então diretor científico da FAPESP, 
e com a direção da Aché. Mas o projeto 
teve de ser interrompido por desenten-
dimentos entre associações dos Krahô e 
acusações de biopirataria. “Todos saíram 
perdendo”, conclui Rodrigues. Não que 
ele tenha desistido: o uso de plantas por 
comunidades tradicionais, a etnofar-
macologia, continuou a ser um de seus 
focos de interesse. “Dissabores sempre 
o impulsionaram”, avalia ela.

Carlini teve papel fundamental em 
pavimentar a área de etnobotânica e 

etnofarmacologia no Brasil, de acordo 
com o farmacologista João Calixto, da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). “Em 1968, quando ele organizou 
o 1º Simpósio de Plantas Medicinais do 
Brasil, foram apresentados menos de 20 
trabalhos”, conta. O encontro se firmou, 
acontecendo a cada dois anos. “Em 2018 
ele realizou a 25ª edição, mesmo na ca-
deira de rodas, em São Paulo. Marcava 
50 anos de simpósio e já reunia mais de 
mil resumos de estudos.” 

C
alixto ressalta a importância 
do pesquisador na esfera da 
política de regulação de medi-
camentos e entorpecentes do 

país. Nos anos 1990, o psicofarmacólogo 
assumiu o cargo de secretário Nacional 
de Vigilância Sanitária, que funciona-
va em um andar do Ministério da Saú-
de, e convidou o colega da UFSC para 
coordenar a Comissão de Regulação e 
Registro de Medicamentos. A partir 
disso Carlini impulsionou a criação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), nos moldes da Food and Drug 
Administration (FDA) norte-americana. 
“Hoje a Anvisa é uma agência nacional 
com sede própria e um amplo quadro 
de funcionários”, diz Calixto.

O pesquisador de Santa Catarina tam-
bém ressalta a importância do colega na 
formação de recursos humanos. “Ele 
formou e espalhou um contingente enor-
me de pessoas pelo Brasil inteiro, que 
inclusive deu origem ao nosso grupo 
aqui na UFSC”, conta. Carlini era con-
siderado pelos que trabalharam com ele 
ou foram seus alunos como um profes-
sor inspirado – e não só porque falava 
de drogas sem preconceito. “Ele dava o 
contexto histórico e sociológico, era in-
crível”, lembra Mello. “Era um ‘abridor’ 
de mentes, sem apologia.” 

 Segundo o neurocientista, um atri-
buto fundamental foi sua capacidade 
de manter a paixão com que se engajava 
em diferentes temas, sem ser restritivo. 
“Defendeu com paixão os dados e con-
clusões de seus trabalhos. Defendeu com 
paixão a volta da democracia. Buscou 
sempre com ardor um espaço para atuar 
de forma relevante”, conta Mello. “Sua 
abordagem considerava a sociologia e a 
antropologia, além da farmacologia e a 
psiquiatria. Tudo isso sem deixar que sua 
visão política – foi integrante do conse-
lho de ética do Partido dos Trabalhado-
res, décadas atrás – influenciasse a forma 
de ensinar ou de executar a ciência.”

Em 2019 Carlini foi hospitalizado su-
cessivas vezes, totalizando quase metade 
do ano. Gerenciava a dor provocada pelo 
câncer com óleo de cannabis fornecido 
por seus colaboradores. “Aconteceu de 
receber alta do hospital e ir direto para 
o serviço, era o que o motivava”, conta o 
neurocientista Renato Filev, pesquisador 
em estágio de pós-doutorado ligado ao 
Cebrid. De acordo com ele, a pandemia 
de Covid-19 teve o duro efeito de afastar 
Carlini do que gostava de fazer. 

“Ele era intenso nas mínimas coisas, 
até na hora de comer”, lembra Nappo. 
Ela fica, agora, com uma missão im-
portante. “Prometi a ele que vou levar 
o Cebrid adiante.” Como Carlini per-
sonificava o centro, havia uma percep-
ção de que ele poderia deixar de existir 
sem seu criador. Na esfera institucional, 
nos últimos anos Carlini trabalhava no 
pequeno laboratório cedido por Eliana 
Rodrigues no campus de Diadema da 
Unifesp, ainda em processo de implan-
tação. Diante das instalações improvi-
sadas em um contêiner, o pesquisador 
providenciou floreiras para dar vida à 
frente do laboratório. Era preciso que 
o local fosse agradável. n

Pavimentou  
a área de 
etnobotânica e 
etnofarmacologia, 
além da política 
de regulação  
de medicamentos  
e entorpecentes 
no Brasil
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Astrofísico da USP estudou 

buracos negros e fechou 

parcerias com grandes 

telescópios internacionais 

O 
trabalho de pesquisador e de 
gestor da ciência deixado por 
João Evangelista Steiner de-
ve servir de espelho e de base 

para que as gerações atuais e futuras 
de astrofísicos brasileiros continuem 
a desempenhar seu papel primordial: 
voltar seu olhar treinado para o céu e, 
com a visão ampliada por um telescópio, 
extrair conhecimentos onde a maioria 
das pessoas enxerga alguns pontos de 
luz em meio à escuridão. Como cientista, 
no campo das ideias, o professor titular 
do Instituto de Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo (IAG-USP) — que morreu 
de forma inesperada em 10 de setem-
bro, aos 70 anos — especializou-se na 
astronomia de raios X e no estudo de 
núcleos ativos de galáxias. Hoje a as-
trofísica sabe que, no centro da maioria 
das galáxias, como a Via Láctea, existe FO
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um gigantesco buraco negro, com massa 
equivalente à de milhões ou bilhões de 
sóis, do qual nenhuma matéria, nem a 
luz, escapa. 

O Steiner pesquisador que se dedicou 
a essa área de estudos foi muito influen-
te. Ele se graduou em física na USP e 
fez mestrado e doutorado em astrono-
mia no IAG, onde era professor desde 
1977. Publicou mais de 110 artigos em 
revistas científicas com peer review, sem 
contar as contribuições para livros, os 
trabalhos apresentados em congressos 
e a orientação de 29 alunos na pós-gra-
duação, entre mestrandos e doutorandos. 
No final dos anos 2000, aprimorou, por 
exemplo, um método estatístico adotado 
em outras áreas da ciência (a análise de 
componentes principais) para analisar 
a imensa quantidade de dados gerados 
pela espectroscopia de campo integral, 
uma técnica de observação astronômica. 

Marcos Pivetta

OBITUÁRIO

O LEGADO  
DE  
JOÃO  
STEINER

“Dessa forma, ele descobriu buracos 
negros em lugares em que ninguém tinha 
encontrado nada”, conta o astrofísico 
Augusto Damineli, do IAG, que foi amigo 
e colega de trabalho de Steiner por 50 
anos (fizeram graduação juntos, ao lado 
de Laerte Sodré, hoje também profes-
sor do mesmo instituto). “Ele exerceu 
muitos cargos de administração, mas 
nunca deixou de fazer pesquisa.” Entre 
outras funções, foi diretor do Laborató-
rio Nacional de Astrofísica (LNA), entre 
1997 e 1999, secretário do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), entre 1997 
e 2002, e diretor do Instituto de Estu-
dos Avançados (IEA) da USP, de 2003 
a 2007. Também coordenou a implan-
tação do Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos.

Contribuições científicas à parte, tal-
vez o maior legado desse catarinense 
de origem germânica, de fala tranqui-

1
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la, porém firme, tenha sido sua atuação 
como gestor de equipes e administrador 
público. Steiner sempre lutou pela mo-
dernização da infraestrutura de estu-
dos astronômicos no Brasil. “Após um 
período de pós-doutorado nos Estados 
Unidos [entre 1979 e 1982], onde tam-
bém passou um tempo como parte do 
staff do Center for Astrophysics – Har-
vard & Smithsonian, Steiner voltou ao 
Brasil com um profundo sentimento de 
necessidade e urgência de melhorar a in-
fraestrutura de pesquisa em astronomia. 
Desde então, trabalhou incansavelmente 
com esse objetivo. “Podemos dizer, sem 
sombra de dúvida, que o acesso que nos-
sa comunidade tem hoje a telescópios de 
médio e grande portes é resultado direto 
de seus grandes esforços nessa direção”, 
afirma a astrofísica Claudia Mendes de 
Oliveira, do IAG, membro da Coorde-
nação Adjunta da Diretoria Científica 
da FAPESP e amiga de Steiner.

Por meio de acordos internacionais, 
que contaram com a participação direta, 
quando não com a  liderança formal de 
Steiner, os astrofísicos brasileiros têm 
atualmente tempo de observação ga-
rantido em pelo menos dois telescópios 
situados no exterior. No Observatório 
Gemini, composto de dois telescópios 
ópticos idênticos de 8,1 metros (m), um 
situado no Chile, outro no Havaí, o país 

permitiram saltos de qualidade na as-
tronomia nacional”, diz Corradi. 

Em fevereiro deste ano, quando assu-
miu o comando do LNA, Corradi rece-
beu um telefonema de Steiner. Além das 
felicitações pelo cargo, o astrofísico da 
USP reiterou a disposição de continuar 
os trabalhos conjuntos para aprimorar a 
instrumentação do Soar, um dos proje-
tos mais caros a Steiner. “Bastava ter me 
mandado um e-mail, mas ele fez questão 
de me ligar”, lembra o diretor do LNA.

Nos anos 2010, Steiner foi o principal 
defensor e articulador da participação 
do estado de São Paulo, por meio de fi-
nanciamento da FAPESP, no consórcio 
internacional que toca o projeto Giant 
Magellan Telescope (GMT). Trata-se 
de um telescópio de 24,5 m, que está em 
construção no Chile a um custo total es-
timado em U$ 1 bilhão. O GMT deverá 
ser inaugurado até o final desta década. 
O GMT deve inaugurar uma nova era de 
observações do Universo, permitindo, 
por exemplo, o estudo em detalhes da 
atmosfera de exoplanetas (ver Pesqui-
sa FAPESP nº 231). Em razão de acordo 
firmado em dezembro de 2014, os pes-
quisadores de São Paulo terão direito a 
4% do tempo de observação do superte-
lescópio. A Fundação se comprometeu 
a investir no GMT US$ 40 milhões, dos 
quais 80% já foram pagos. Steiner era o 

dispõe de 6,5% do tempo total de uso de 
ambos os equipamentos. Desde 2005, 
cerca de 30% do uso do Soar, um telescó-
pio de 4,1 m localizado no Chile, é reser-
vado para a astronomia brasileira.  “Em 
seu início, nos anos 1970, a astronomia 
nacional contava basicamente com os 
instrumentos de observação de peque-
no porte localizados no território bra-
sileiro”, lembra Wagner Corradi, atual 
diretor do LNA.

S
ituado na mineira Itajubá, o LNA 
coordena a participação do país 
no Gemini e no Soar e opera o 
principal observatório em so-

lo nacional, o do Pico dos Dias (OPD). 
Inaugurado em 1980, o OPD conta com 
três telescópios modestos, o maior 
com espelho de 1,6 m de diâmetro. As 
parcerias internacionais foram impul-
sionadas por limitações, sobretudo de 
ordem natural, impostas pela geografia 
nacional: as condições meteorológicas 
no país não são ideais para a montagem 
de grandes observatórios, que tendem a 
ser instalados em áreas desérticas, longe 
de centros urbanos, onde é muito maior 
o número de noites com céu limpo, um 
cenário mais promissor para registrar o 
firmamento. “Os acordos internacionais, 
que contaram com grande empenho do 
professor Steiner para serem fechados, 

Representação  
artística do GMT, 
supertelescópio  
em construção  
no Chile que  
tem a participação  
da FAPESP
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representante da FAPESP no comitê de 
fundadores do GMT. 

“Ele foi um cientista brilhante e con-
tribuiu de forma extraordinária para o 
desenho do sistema de pesquisa no Bra-
sil, tanto no Inpe [Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais] como na USP e es-
pecialmente no plano nacional, como 
secretário das unidades de pesquisa do 
MCTIC, onde implantou várias organi-
zações sociais e ajudou a definir as mis-
sões de nossos institutos. Na FAPESP foi 
também decisivo, coordenando alguns 
dos maiores projetos da Fundação”, disse 
à Agência FAPESP Carlos Américo Pa-
checo, diretor-presidente do Conselho 
Técnico-Administrativo (CTA) da Fun-
dação. “O professor Steiner foi um ícone 
na ciência nacional, com contribuições 
em inúmeras esferas de atuação. Fica 
certamente o legado dessa sua apaixona-
da atuação em prol da ciência”, avaliou 
Luiz Eugênio Mello, diretor científico 
da FAPESP. 

A educação e a divulgação científica, 
em particular da astronomia, foram al-
gumas das atividades a que se dedicou 
com vigor. Seus cursos em vídeo, As-
tronomia: Uma visão geral I e II, volta-
dos para um público não especializa-
do, contabilizam cerca de 1 milhão de 
visualizações. Os programas eram as 

aulas, filmadas, que Steiner ministra-
va para os alunos do primeiro ano do 
bacharelado em astrofísica do IAG. Ele 
também tinha uma coluna semanal na 
rádio USP, intitulada Entender estrelas. 
Essas iniciativas despertaram vocações 
para a carreira de astrofísica. “Quando 
estava na escola e decidi que queria es-
tudar astronomia, quem me confirmou 

Ilustração de um buraco 
negro, um dos objetos 
celestes mais estudados 
por Steiner

E
SA

esse interesse foi o professor, em vídeos 
no YouTube que tornam um curso de as-
tronomia acessível para qualquer pessoa 
que tenha interesse e internet. Depois, 
na faculdade, conheci Steiner pessoal-
mente nas aulas. Seu fascínio pelo Uni-
verso era tão contagiante que, na pri-
meira matéria que fiz no IAG, já estava 
pedindo para fazer iniciação científica 
com ele”, diz, em depoimento ao site do 
IAG, a mestranda Catarina Aydar, que 
era orientada pelo astrofísico.

N
ascido em uma família de 
agricultores de origem alemã, 
Steiner aprendeu português 
somente aos 10 anos. Até essa 

idade, falava apenas alemão, a língua 
então corrente em São Martinho, sua 
cidade natal em Santa Catarina. “Meus 
bisavós vieram do vale do Reno, na Ale-
manha, e foram para o vale do Capivari, 
em Santa Catarina. A família do meu 
pai veio de Koblenz, onde o rio Mosela 
entra no Reno. A minha mãe é da família 
Boeing e veio de Bocholt. Ela descendia 
de dois irmãos que fugiram do serviço 
militar alemão. O William foi para Seat-
tle e fundou uma companhia que depois 
passou a fabricar aviões, a Boeing. O 
Werner foi para Santa Catarina. O ruim 
dessa história é que nasci no lado pobre 
da família”, recordou, com bom humor, 
em entrevista concedida em 2013 a Pes-
quisa FAPESP.

Com a chegada ao Brasil da pandemia 
de Covid-19 e a interrupção de ativida-
des presenciais na USP, Steiner optou 
por se isolar no sítio da família em São 
Martinho. Fazia cinco meses que estava 
em Santa Catarina quando, na manhã de 
10 de setembro, se sentiu mal ao fazer 
uma caminhada com seu filho mais ve-
lho, Renato, e sofreu um infarto. “Para 
os índios do Brasil, quando uma pessoa 
morre, ela vira estrela. João agora é uma 
estrela de primeira magnitude”, compara 
Augusto Damineli. n

De origem 
germânica, Steiner 
nasceu e morreu  
no município 
catarinense de  
São Martinho.  
Até os 10 anos  
de idade, falava 
apenas alemão
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seus colegas de faculdade estavam José Leite 
Lopes (1918-2006), que se tornaria físico teórico 
reconhecido, e Elisa Frota Pessoa (1921-2018), 
física experimental, que mais tarde se tornaria 
sua companheira da vida inteira. Por sugestão 
do físico Mário Schenberg (1914-1990), Tiomno 
estudou mecânica quântica e gravitação relati-
vística, mas também se informou sobre raios cós-
micos e sobre a descoberta das novas partículas 
que tinham sido previstas pelos cálculos iniciais 
da mecânica quântica relativística. 

No ambiente da USP havia estímulo para está-
gios em centros no exterior – naquela época não 
havia uma pós-graduação formal nem se dava 
ênfase ao doutoramento. Em Princeton, Tiomno 
foi aluno de John A. Wheeler (1911-2008), que já 
caminhava para se tornar um dos físicos teóricos 
mais eminentes do Estados Unidos. Inicialmen-
te trabalhou em gravitação, tema que retomaria 
na sua maturidade, mas logo mudou para a físi-
ca de partículas, certamente influenciado pelas 
descobertas de César Lattes (1924-2005), que 
se tornaria mais tarde seu parceiro com Leite 
Lopes na fundação do CBPF. Tiomno e Wheeler 
propuseram uma forma unificada da teoria de 
Fermi das interações fracas, trabalho precursor 
das modernas teorias das interações fortes. Es-
sas ideias também foram utilizadas por Tiomno 
com o jovem físico Chen Ning Yang, que mais 
adiante ganharia o prêmio Nobel pela propos-
ta de quebra da paridade nas interações fracas. 
Todos esses desenvolvimentos, com digressões 
detalhadas sobre a física da época, estão bem 
descritos no livro. 

Em síntese, trata-se de um texto muito bem 
articulado, com relatos sobre toda a trajetória de 
vida de Tiomno, incluindo os pontos altos, como a 
fundação do CBPF, o anúncio da previsão de nova 
partícula ou o plano de uma universidade inova-
dora no país. Mas também incluindo as tragédias, 
como os problemas administrativos do CBPF, as 
disputas no Rio, que resultaram em seu rompi-
mento com Lattes, e a cassação pelo ato institu-
cional, com Elisa e Leite Lopes, produto direto 
do atraso acadêmico aliado ao regime militar. 

W illiam Dean Brewer e Alfredo Tiom-
no Tolmasquim produziram um texto 
agradável, muito bem documentado, 

com trechos fascinantes sobre a formação, a obra 
científica e a carreira universitária de um dos 
físicos brasileiros de maior prestígio. O título, 
Jayme Tiomno: A life for science, a life for Brazil, 
é justo: Tiomno (1920-2011) se dedicou à pesqui-
sa em física sempre com muita qualidade e com 
empenho na educação científica de seus alunos. 
Brewer foi professor de física na Universidade Li-
vre de Berlim e manteve colaborações científicas 
no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) 
no Rio de Janeiro. Tolmasquim, atualmente no 
Museu do Amanhã, tem carreira estabelecida em 
história da ciência e divulgação científica. Essa é 
uma primorosa edição, com análises, extratos de 
depoimentos, a relação completa de seus artigos 
publicados e belíssimas ilustrações. Talvez seja a 
biografia mais completa de um cientista brasileiro. 

Na obra, os autores percorrem a carreira de 
Tiomno desde os tempos de formação no re-
cém-criado departamento da Universidade de 
São Paulo (USP), passando logo em seguida pela 
Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. 
Há um relato primoroso sobre os problemas da 
física da época, com texto acessível a público 
amplo. De volta ao Brasil, Tiomno se engaja nas 
tarefas de fundação do CBPF, primeiro polo de 
estudo e pesquisa da física contemporânea no Rio. 
Mais tarde, participa do projeto modernizador 
da Universidade de Brasília. Com a ascensão do 
governo militar e a interrupção da experiência 
em Brasília, o físico voltou à USP, mas acabou 
aposentado pelo AI-5. Insistiu em permanecer 
no Brasil, encontrando abrigo na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio. Em toda sua trajetória, 
Tiomno desenvolveu trabalhos científicos de alta 
qualidade, publicando seus resultados, principal-
mente sobre as novas partículas elementares, e 
orientando seus alunos. 

O físico nasceu no Rio, numa família de judeus 
de origem russa, comerciantes que davam valor 
à educação dos filhos. Completou os estudos no 
Colégio Pedro II, iniciou o curso de medicina 
na antiga Universidade do Brasil, mas acabou 
se encantando pelas aulas da seção de física da 
efêmera Universidade do Distrito Federal. Entre 

Uma vida dedicada à ciência

Jayme Tiomno:  
A life for science,  
a life for Brazil
William Dean Brewer e 
Alfredo Tiomno  
Tolmasquim  
Springer
412 páginas
€ 72,79
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Carlos Fioravanti

Otto Gottlieb associou  

a complexidade estrutural  

das substâncias  

ao desenvolvimento  

das plantas e ao ambiente 

em que vivem

A partir dos anos 1970, além de identificar compostos de plantas  
e suas funções, o químico Otto Richard Gottlieb (1920-2011) 
propôs – e mostrou – que as plantas expandiam a capacidade de 
produzir compostos químicos mais complexos à medida que 

evoluíam. Foi uma abordagem inovadora, que aproximou a química da 
história evolutiva das plantas e lhe trouxe reconhecimento internacional. 
Gottlieb foi indicado três vezes ao Prêmio Nobel, em 1998, 1999 e 2000.

Ao verificar que as ervas, evolutivamente recentes, produzem estruturas 
químicas sofisticadas como os alcaloides indolo-terpênicos, enquanto  
as árvores, mais primitivas, não vão além dos derivados fenólicos, que 
formam a celulose da madeira, ele ampliava as análises sobre a evolução 
das plantas. “Conseguimos mostrar que as coníferas [pinheiros] e plantas 
floríferas tiveram desenvolvimentos paralelos e sua origem está, 
respectivamente, em samambaias primitivas e avançadas”, disse Gottlieb 
em 1988 em uma entrevista à revista Ciência Hoje. 

“Gottlieb dizia que a identidade das plantas está mais ligada aos 
produtos naturais, os chamados metabólitos secundários, que aos aspectos 
morfológicos, que fundamentam a classificação botânica tradicional.  
Suas teorias formaram as bases da sistemática micromolecular, uma 
disciplina que ele criou para mostrar a importância do arsenal químico de 
um organismo para sua evolução, adaptação, regulação e classificação”,  

Gottlieb (à dir.)  
em coleta de plantas 
no vale do São 
Francisco, em 1958

O químico da evolução

MEMÓRIA
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Logo após entrar no IQA, Gottlieb 
fez um estágio no Instituto Weizmann 
de Israel e conheceu a técnica de 
espectroscopia de ressonância 
magnética nuclear, que diferencia os 
compostos por meio de propriedades 
magnéticas dos núcleos atômicos. Para 
disseminar a novidade, ele escreveu 
dois livros em português e deu cursos 
pelo país. Ao mesmo tempo, formou 
grupos de pesquisa no Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa) e na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

O IQA fechou em 1962. Dois anos 
depois Gottlieb se mudou para  
a nascente Universidade de Brasília 
(UnB), onde criou o Instituto Central 
de Química e formou um grupo de 
pesquisa com os melhores estudantes 
que conhecera pelo país. “Ele dizia que 
a UnB tinha o ambiente universitário 
que nunca mais viu, porque era 
pequena e se podia facilmente 
conversar com colegas de outras 
áreas”, diz Borin. O químico saiu da 
UnB um ano depois, em 1965, em 
solidariedade aos professores que 
pediram demissão coletiva em protesto 
contra a perseguição do governo 
militar. “Tudo quebrava debaixo dos 
meus pés”, comentou anos depois,  
já na USP, com Borin. 

Depois de Brasília, Gottlieb voltou  
ao Rio e ingressou na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro,  

afirma a famacêutica Vanderlan 
Bolzani, do Instituto de Química da 
Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), campus de Araraquara. 

Ela fez o mestrado e o doutorado  
na Universidade de São Paulo (USP)  
sob a orientação de Gottlieb. Na  
Unesp aprofundou o trabalho dele  
e há dois anos orienta o doutorado  
da química Helena Russo, que  
identifica os compostos dos extratos  
de folhas de 140 espécies da família 
Malpighiaceae. Na etapa seguinte,  
com base nos preceitos de Gottlieb,  
ela pretende associar os compostos 
químicos com a  árvore evolutiva  
das plantas desse grupo.

PROFESSOR ITINERANTE
Apreciador de óperas e operetas,  
com apurado ouvido para música, 
Gottlieb era “um professor itinerante”, 
como o definiu o químico Paschoal 
Senise (1917-2011), que o convidou para 
criar o Laboratório de Produtos 
Naturais, inicialmente apoiado pela 
FAPESP, no recém-criado Instituto de 
Química (IQ) da USP, depois de uma 
movimentada trajetória pessoal e 
profissional. 

Gottlieb nasceu em Brno, na 
República Tcheca. Em 1936, diante da 
perseguição do regime nazista aos 
judeus e da morte do avô paterno,  
dono de um empresa exportadora de 
café sediada no Brasil, seus pais se 
mudaram para o Rio de Janeiro e ele  
foi estudar na Inglaterra. Três anos 
depois, também se mudou para o Rio, 
por recomendação dos pais, inquietos 
com a guerra na Europa. Como sua  
mãe era brasileira, aos 21 anos ele pôde 
escolher sua nacionalidade e preferiu 
registrar-se como brasileiro.  

Em 1945, formado em química 
industrial pela então Universidade do 
Brasil, hoje Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), foi trabalhar 
com o pai na empresa da família, que 
produzia matéria-prima para perfumes 
com óleos essenciais de plantas 
brasileiras. A empresa fechou em 1959  
e ele ficou apenas no Instituto de 
Química Agrícola (IQA), do Ministério 
da Agricultura, onde trabalhava desde 
1955. Uma de suas primeiras tarefas  
no instituto foi identificar os compostos 
químicos do pau-rosa, a principal 
matéria-prima da fábrica do pai. 

“Desde os primeiros trabalhos de 
pesquisa ele se preocupava em 
entender a função das substâncias 
químicas para as plantas”, conta  
a farmacêutica Maria Renata Borin.  
Ela fez o mestrado e o doutorado  
sob sua orientação na USP, trabalhou 
com ele por 30 anos, em São Paulo  
e no Rio, e cuida da biblioteca 
particular de Gottlieb, com cerca de  
2 mil livros e 100 coleções de revistas 
científicas, além de documentos e 
fotos, doada pela família ao IQ-USP 
após sua morte.
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Gottlieb (com a mão no queixo) no VI Congresso Brasileiro de Química, Pernambuco, 1949

O químico em 1970
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a convite de um professor que  
o conhecia desde o IQA. Ficou pouco  
por lá, porque Senise o convidou para 
trabalhar em São Paulo. O IQ-USP  
foi onde trabalhou mais tempo,  
de 1967 até se aposentar, ao completar 
70 anos, em 1990. 

ÍNDICES EVOLUTIVOS
Para quantificar a diversificação de 
substâncias, Gottlieb criou índices 
químicos evolutivos: o de oxidação 
mede a quantidade média de átomos  
de oxigênio das substâncias produzidas 
por uma planta; o de especialização de 
esqueleto avalia a complexidade das 
estruturas químicas; o de herbacidade 
indica o grau evolutivo de uma planta 
segundo sua forma; o de singularidade 
taxonômica registra a variabilidade 
genética em uma área; o perfil 
micromolecular representa o conjunto 
de substâncias produzidas por uma 
espécie; e o padrão de dominância  
de espécies indica afinidades 
demográficas entre hábitats  
e a conectividade entre biomas.

Nos anos 1980 ele criou a reunião 
anual sobre evolução, sistemática e 
ecologia micromoleculares (Resem), 
com palestras de físicos, matemáticos  
e linguistas, que ele convidava para 
arejar as ideias dos participantes. Em 
1986, Norberto Peporine Lopes estava 
no primeiro ano do curso de farmácia 
da USP quando foi monitor em uma 

dessas reuniões e projetou os slides de 
palestra do professor já famoso. “Ele 
era atencioso com todos, um lorde.”

Em 2010, Lopes já era professor na 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP 
quando, com seu colega Leonardo 
Gobbo Neto, lembrou-se novamente 
das ideias de Gottlieb ao examinar  
o perfil químico de folhas de arnica 
(Lychnophora ericoides) de áreas  
altas do Cerrado chamadas campos 
rupestres e de uma área de transição, 
um ecótono, de Minas Gerais. Como 

Gottlieb havia previsto na chamada 
teoria de borda, as plantas do ecótono, 
que enfrentavam predadores dos dois 
ambientes vizinhos, apresentavam  
um perfil químico variado e produziam 
cerca de 50 vezes mais lactonas 
sesquiterpênicas, tóxicas para insetos, 
do que as dos ambientes típicos de 
campos rupestres no Cerrado.

Hoje, Lopes aplica essas ideias  
a outros grupos de seres vivos. Em  
um trabalho de que participou, sob  
a coordenação de sua colega Letícia 
Lotufo, os cnidários (invertebrados 
marinhos) Palythoa caribaeorum das 
águas quentes do litoral do Nordeste 
apresentaram um perfil químico mais 
complexo que os da mesma espécie  
das águas mais frias do Sul. “Como 
Gottlieb havia proposto para as plantas, 
os organismos marinhos do Nordeste 
incorporam mais oxigênio aos 
esqueletos carbônicos, o que 
provavelmente aumenta a resistência  
à radiação solar ou gera alguma outra 
adaptação que ainda não conseguimos 
explicar”, diz Lopes.

Depois de se aposentar da USP, 
Gottlieb voltou para o Rio, onde 
morava sua família, e trabalhou na 
Fiocruz e nas universidades do  
Estado do Rio de Janeiro e na Federal 
Fluminense. Não foi esquecido nem 
perdeu a modéstia. “Nas três vezes em 
que o indicaram para ganhar o prêmio 
Nobel, ele me perguntava: ‘Será  
que não é trote?’”, relata Borin. n

Na USP, em 1990, quando se aposentou

Em viagem à Floresta de Caxiuanã, no Pará, 1999 
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C ientes de que os riscos de 
contaminação pelo vírus 
Sars-CoV-2 tornaram inviável  

a realização de reuniões acadêmicas 
presenciais pelo menos até o final de 
2020, comissões organizadoras de 
congressos e conferências de distintas 
áreas do saber têm buscado, no mundo 
digital, uma nova maneira de dar 
continuidade à troca de conhecimento 
entre integrantes da comunidade 
científica. “Para evitar o cancelamento 
dos encontros, passamos a enxergar  
a necessidade de planejar eventos 
on-line durante o período de 
isolamento social”, explica Bianca 
Amaro, coordenadora-geral de 
pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia 
(Ibict) e integrante da comissão 
organizadora da 11ª Conferência 
Luso-brasileira de Ciência Aberta, 
evento internacional voltado para a 
discussão sobre acesso, troca e difusão 
do conhecimento científico cuja 
realização acontece alternadamente 
em cidades do Brasil e de Portugal. 

Com cerca de 200 participantes,  
a edição deste ano da conferência 
havia sido inicialmente planejada para 
acontecer na cidade de Braga, em 

Portugal. Em março, com o início da 
quarentena, começou a ser adaptada 
para o formato on-line. “Em termos  
de organização, não encontramos 
muitas diferenças, pois todos os 
processos de submissão de trabalhos, 
envio de convites e contatos com 
palestrantes já eram feitos de  
forma remota”, conta Amaro. Entre  
as vantagens do novo formato estão  
a forte redução com gastos com 
passagens, hospedagem e aluguel de 
espaço físico para a realização do 
encontro, que acontece na primeira 
semana de outubro. “A modalidade 
não presencial permite, sobretudo, 
maior participação de palestrantes 
internacionais”, completa. Eventos 
tradicionais, como a reunião anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) e da Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Ciências Sociais (Anpocs), também 
aderiram ao formato virtual como 
possibilidade de manter as atividades 
previstas para este ano.

Se as conferências on-line oferecem 
vantagens como a diminuição de 
custos, por outro lado apresentam o 
desafio de administrar a presença de 
um público em alguns casos muitas 

vezes mais amplo. Estruturado para 
receber cerca de 300 participantes,  
a edição deste ano do Congresso de 
Anestesiologia da Universidade de São 
Paulo (USP) – promovido desde 2014 
pela disciplina de anestesiologia da 
Faculdade de Medicina (FM-USP) – 
extrapolou qualquer expectativa dos 
organizadores, com mais de 7,5 mil 
inscritos. “Foi um grande desafio 
porque, além de não termos 
experiência prévia em eventos desse 
tipo, o imenso número de interessados 
trouxe grande responsabilidade  
para a equipe técnica”, explica uma 
das responsáveis pelo congresso,  
a professora da FM-USP Claudia 
Marquez Simões. 

Para viabilizar a realização de um 
evento desse porte, a solução foi 
buscar uma empresa especializada. 
“Não podíamos correr o risco de 
utilizar plataformas genéricas que  
não oferecem atendimento rápido, 
tampouco constante, em caso de 
problemas técnicos”, observa Simões. 
Além de assumir a parte técnica  
da transmissão, a empresa também 
ficou encarregada do processo de 
inscrição e da oferta de outros 
recursos importantes, como tradução IL
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Interações virtuais profissionais
Disseminados a partir da pandemia de Covid-19, encontros científicos 
on-line delineiam nova maneira de compartilhar conhecimento

CARREIRAS
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simultânea especializada nessa área 
do conhecimento. “Na área médica  
há termos bastante específicos  
que não podem ser mal interpretados,  
o que impossibilita o uso de tradução 
automática, oferecida por algumas 
plataformas”, explica Daniel Bruno 
Merello, proprietário da Medicine 
Cursos, voltada para a produção  
de eventos e ensino a distância na  
área da saúde. Desde o início  
da pandemia, a empresa organizou 
aproximadamente uma centena de 
eventos on-line, entre reuniões, 
conferências e congressos científicos.

Também dedicada à comunidade 
médica, a V Jornada de Imunologia 
Clínica e Alergia da FM-USP teve suas 
datas alteradas duas vezes por causa da 
pandemia, antes de seus organizadores 
optarem por realizá-la de forma 
remota. Reformatada para o modo 
on-line, a jornada reservou um espaço 
físico com púlpito e tela especialmente 
para a transmissão. Foi desse espaço 
que alguns palestrantes puderam 
apresentar suas falas e projetar 
imagens, slides ou power points. “Além 
disso, criamos um ambiente em 3D  
que simulava a presença de estandes, 
possibilitando que os participantes 
pudessem circular por entre os 
diversos espaços do evento”, explica 

Fábio Fernandes Morato de Castro, 
integrante da comissão científica e um 
dos responsáveis pela organização da 
jornada, realizada em setembro. 
Apesar das inovações, Castro diz que  
a jornada, com cerca de 800 inscritos, 
optou pela simplicidade. “Tenho 
participado de muitas reuniões virtuais 
por conta da pandemia e posso  
afirmar que quanto mais rebuscado  
é o processo, maior o risco de dar 
errado”, avalia. Além de simplicidade, 
organização também é fundamental. 
“É preciso planejar detalhadamente 
cada uma das atividades. Falta de 
conteúdo ou falhas de transmissão são 
cada vez menos consideradas como 
imprevistos, podendo comprometer  
a credibilidade do evento.”

Com o aprendizado adquirido a 
partir da realização de conferências 
on-line, começa a ser estabelecido um 
processo de profissionalização dessa 
modalidade de encontro, algo que 
pode servir como referência para 
eventos futuros, mesmo depois  
do término do período de isolamento 
social. “Provavelmente teremos um 
cenário em que os eventos deixarão  
de ser apenas presenciais para  
se tornarem híbridos, conjugando 
interações físicas e virtuais. Já 
podemos afirmar que esse é um 

processo que não tem mais volta”, 
completa Castro. 

O número crescente de encontros 
virtuais que vêm ocorrendo desde  
o início da pandemia gerou uma 
demanda por serviços específicos, que 
vão além da simples transmissão de 
conversas em vídeo. “Com mais de 
2.300 reuniões acadêmicas realizadas 
desde março, hoje sabemos que é 
preciso construir ambientes virtuais 
que deixem os eventos mais atrativos”, 
explica Geraldo de Oliveira Santos 
Neves Neto, um dos fundadores  
da Doity, empresa situada em Maceió, 
Alagoas, e especializada na realização 
de congressos e seminários no formato 
não presencial. Criada inicialmente 
para administrar o processo de 
inscrições de encontros tradicionais,  
a empresa agora também desenvolve 
sites e aplicativos para eventos, 
plataformas para submissão de 
trabalhos científicos e emissão de 
certificados e ferramentas de 
monitoramento e divulgação. Além da 
construção dessas interfaces, começam 
a surgir estúdios especializados na 
transmissão de palestras, sugerindo  
o caráter híbrido que os congressos 
podem assumir nos próximos anos.

Os encontros virtuais, no entanto, 
não possibilitam a interação não 
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programada, aquela que costuma 
ocorrer de forma espontânea nos 
intervalos das apresentações, sendo 
esse um dos principais pontos 
negativos do novo formato. “Muitos 
projetos de parceria e colaboração 
surgem nesses momentos informais 
que caracterizam o encontro físico”, 
reconhece Amaro, do Ibict.

ETIQUETA ON-LINE
Se no início da pandemia era comum 
uma reunião ser “invadida” por 
crianças ou animais de estimação, 
provocando risos entre os participantes, 
passados seis meses da adoção dos 
encontros virtuais esse tipo de situação 
já não parece tão divertido, com 
frequência incomodando seus 
participantes. “Também temos 
percebido que eventos on-line podem 
ser exaustivos, ainda mais quando 
transmitem a sensação de serem 
intermináveis”, observa Marcelo 
Gameiro Munhoz, do Instituto  
de Física da USP (IF-USP). Integrante 
do comitê organizador da 43ª Reunião 
de Trabalho sobre Física Nuclear  
no Brasil, prevista para dezembro,  
o pesquisador chama a atenção para  
a necessidade não apenas de 
estabelecer, mas também de cumprir 
os tempos máximos designados a cada 
uma das apresentações, além de definir 
os momentos mais propícios para  
a interação com o público. “Se as falas 

não estiverem bem estruturadas  
e o programa bem organizado,  
os participantes podem se desinteressar 
do que está sendo apresentado ainda 
com mais rapidez do que em um 
evento presencial”, considera.  
A apresentação do conteúdo é outro 
aspecto que demanda atenção 
redobrada. “Muitos palestrantes optam 
por ler apresentações previamente 
redigidas, o que pode ser bastante 
maçante em um encontro virtual.”

A fim de evitar interrupções 
desnecessárias, que podem extrapolar 
o tempo das apresentações, muitos  
dos encontros têm usado como regra  
a divulgação do endereço de e-mail dos 
palestrantes, para eventuais dúvidas ou 
comentários. Os esclarecimentos ficam 
para depois do evento. Para interações 
entre a audiência, a sugestão são os 
chats abertos durante as apresentações. 

AMBIENTE IDEAL
Organizar o espaço de onde se 
pretende transmitir um evento virtual 
costuma melhorar a experiência de 
quem participa. Um erro recorrente 
diz respeito à iluminação inadequada 
do ambiente, que pode resultar em 
uma imagem ruim para quem assiste. 
“A luz natural constitui um dos 
melhores recursos para as reuniões 
que acontecem durante o dia”, afirma  
o fotógrafo e diretor de arte Paulo 
Pepe. Quando não é possível contar 

com ela, pode-se recorrer aos ring 
lights, iluminadores circulares de vários 
tamanhos que evitam a formação de 
sombras indesejadas e são facilmente 
encontrados em sites e lojas físicas.

Para tirar melhor proveito da luz 
natural proveniente de uma janela,  
por exemplo, o ideal é posicionar-se  
a 45 graus, distante pelo menos 1 metro 
da parede, se possível. “Dar as costas 
para a janela é um dos equívocos mais 
comuns porque a sombra produzida 
impossibilita a identificação de quem 
aparece no monitor”, avisa. Usar uma 
cortina que filtre o excesso de luz 
também pode ser um bom recurso, 
assim como é possível recorrer a um 
abajur quando se busca um efeito mais 
natural. Outra recomendação  
é posicionar câmera e tela do 
computador na altura dos olhos, o que 
evita a sensação de olhar para baixo.

Quando muito próximas da câmera, 
bibliotecas ao fundo podem ser um 
fator de distração. “Há sempre quem  
vá prestar mais atenção nos títulos  
que estão na estante do que no que  
está sendo dito”, observa Pepe.  
Ele recomenda esse tipo de cenário 
apenas quando os livros estão distantes  
pelo menos 2 metros da mesa.  
“Uma boa saída é utilizar paredes  
com fundo neutro, que, além de 
discretas, não geram tanto ruído na 
imagem que está sendo transmitida”,  
finaliza. n Sidnei Santos de Oliveira

Para ficar bem no vídeo
• Vista roupas de cores lisas e sem  

detalhes gráficos

• Quando estiver falando, procure olhar  

para a câmera em vez de para a tela do 

computador

• Para obter a melhor experiência de 

imersão, use fones de ouvido com microfone

• Evite interromper falas. Opte por  

interagir via chat ou outros canais de 

comunicação

• Não saia da frente do computador sem 

avisar, sobretudo em eventos menores

• Verifique previamente a qualidade de  

sua conexão com a internet

• Desligue rádio e televisão e silencie  

o celular, para que o som ambiente não 

provoque interferências
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Desde que se formou em medicina,  
há cerca de seis meses, Israel Fontes 
Dutra tem se dedicado ao atendimento 
de populações indígenas em Manaus, 
no Amazonas. Integrante da etnia 
Tuyuka, Dutra é um dos 71 egressos  
da Escola Superior de Ciências da 
Saúde da Universidade Estadual  
do Amazonas (UEA) que, em abril 
deste ano, tiveram a colação de grau 
antecipada para reforçar o 
atendimento de pacientes da Covid-19.

“A cerimônia de colação aconteceu 
pela manhã e à tarde eu já estava  
dando entrada no meu registro 
profissional”, conta Dutra, que na 
sequência ainda faria seu primeiro 
plantão em uma unidade de pronto 
atendimento (UPA) da cidade de 
Manaus. “Foi um sentimento 
controverso de felicidade pela colação 
e de tristeza por encontrar o hospital 
repleto de pacientes em estado 
bastante grave”, explica. Por dominar 
as línguas tukano e tuyuka, Dutra 
integra duas equipes de atendimento 
do Distrito Sanitário Especial Indígena 
(Dsei) do município.

Nascido há 47 anos na comunidade 
Mercês, no igarapé Cabari, distrito  
de Pari-Cachoeira, em São Gabriel da 
Cachoeira, Dutra formou-se em 
filosofia em 1999 pela Universidade 
Católica de Brasília. Em 2005, 
concluiu a graduação em matemática, 
pela Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam), e, no ano  
seguinte, iniciou a pós-graduação em 
dois programas simultaneamente.  

No mestrado em geografia humana,  
na Faculdade de Filosofia, Letras  
e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo (FFLCH-USP), pesquisou 
as relações de parentesco entre  
os povos Tukano de Pari-Cachoeira,  
no Brasil, e os Tuyuka de Trinidade,  
na Colômbia. No mestrado em ciências 
sociais, na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), 
investigou xamanismo e princípios 
rituais de pajelança dos Tuyuka.

A decisão de cursar medicina veio 
logo depois de receber os títulos  
de mestre e foi motivada pelo impacto  
de depoimentos de conterrâneos 
indígenas, sobre as deficiências  
no atendimento médico e a falta de 
assistência aos moradores do Alto  
Rio Negro, território com uma das 
maiores concentrações de indígenas  
do país  – o povo Tuyuka é uma das  
23 etnias que vive na região. “Nas 
minhas pesquisas de campo, percebi 
que houve uma perda da tradição  
de formar novos pajés. Muitos  
acabam morrendo sem transmitir os 
conhecimentos para as novas gerações, 
o que termina por deixar a comunidade 
ainda mais vulnerável”, explica. 

Durante a graduação, quando 
realizou estágios na Fundação de 
Dermatologia Tropical e Venereologia 
Alfredo da Matta (Fuam), em Manaus, 
Dutra gravou uma série de vídeos na 
língua tukana sobre doenças como 
hanseníase e tuberculose e coordenou 
o projeto de produção de vídeos nas 
línguas paumari, tikuna, marubo, 

nheengatu, baniwa e tukana com 
orientações sobre prevenção da 
Covid-19. O material foi distribuído 
pelo programa Telessaúde Fuam.  
“Até então as orientações não estavam 
sendo bem compreendidas nessas 
áreas. Como as campanhas eram  
feitas apenas em língua portuguesa,  
os indígenas não entendiam seu 
conteúdo”, explica.

Detentor de conhecimentos em áreas 
tão distintas, Dutra diz que a formação 
eclética tem sido de grande valia  
em sua atuação no campo da saúde. 
Filho de pajé, ele ressalta a importância 
dos saberes ancestrais para a prática  
da nova profissão. “São universos 
diferentes, mas que se complementam 
na busca pela prevenção, tratamento  
e cura de doenças, bem como pela 
manutenção da vida.” n                                              S. S. O.

CONHECIMENTO 
INDÍGENA
Médico da etnia Tuyuka  
trabalha no enfrentamento da 
Covid-19 no Amazonas

Dutra realiza atendimento na comunidade indígena de Jutaí, no município de Autazes, Amazonas

Logo após a colação na UEA, o registro do primeiro 
plantão médico, em Manaus





revistapesquisa.fapesp.br


