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FOTOLAB

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.

O CONHECIMENTO EM IMAGENS

Colunas de mármore
Ao fluir pelo substrato calcário, a água subterrânea 
dissolve a rocha em sistemas chamados de 
cársticos. Desse processo, estudado pelo geólogo 
William Sallun Filho, resultam cavernas com  
uma diversidade de feições, abundantes no Vale  
do Ribeira, sul de São Paulo. Na Gruta Fria (foto), 
pilares que pendem do teto – conhecidos como 
pendants pelos especialistas – são testemunhos  
de como a água seguia por condutos que formavam 
um labirinto, deixando nos pontos de cruzamento 
estruturas que resistiram à erosão. O mármore de 
que essa caverna é feita não se dissolve facilmente.

Imagem enviada por William Sallun Filho, 
pesquisador do Instituto de Pesquisas Ambientais 
do Estado de São Paulo
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Emissão de gases na região  
industrial de Ribeirão Preto (SP)
Foto 
RICARDO FUNARI / BRAZIL PHOTOS /  

LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Parque do Juquery, na Região 
Metropolitana de São Paulo, em meio 
à fumaça de incêndio que consumiu 
80%  da mata em agosto 
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Mobilidade acadêmica
Na pesquisa, quem não se move evolui menos 
(“Horizonte limitado”, edição 306).
José Roberto Cardoso

Boas práticas
Aqueles que compartilharam o artigo para des-
qualificar as vacinas têm o dever de publicar 
a retratação da revista por erro de cálculo em 
revisão por pares (“O tumulto causado por um 
cálculo equivocado”, edição 306). 
Silvia Chuffi

Vídeo
Interessante o vídeo mostrando o campo geo-
magnético (“Uma falha no campo magnéti-
co da Terra passeia sobre o Brasil”). Apenas 
deveriam ter colocado o eixo inclinado, pois 
quando pensamos em nosso planeta no espaço 
este está inclinado em relação ao plano da 
órbita da Terra.
Adilson J. A. de Oliveira

Língua portuguesa
A revista Pesquisa FAPESP reluz em conteú-
do técnico e apresentação visual, e também 
na correção linguística, vê-se nos detalhes. 
Parabéns aos revisores pela atenção dedicada 
à língua portuguesa, de hábito castigada na 
imprensa brasileira e na própria academia.
Paulo de Tarso da Cunha Chaves

Inpe
Com tristeza, leio em Pesquisa FAPESP (edi-
ção 306) sobre a situação do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). A edição tam-
bém traz uma nota sobre bilionários gastando 
fortunas em viagens espaciais, como Richard 
Branson, que parece se divertir com os con-
troles de sua nave. Parece uma ironia quando 
se pensa no nosso Inpe, destinado a questões 
espaciais e responsável por tantos projetos 
sérios, que vem se arrastando com falta de 
apoio financeiro. Estou perplexo com a forma 
como os recursos financeiros se distribuem 
no planeta.
Eduardo Krüger

Temos institutos públicos centenários (Bu-
tantan, Fiocruz) e sexagenários como o Inpe. 
Todos têm duas coisas em comum: respeito 
da população e desprezo das autoridades. É 
para celebrar e lamentar ao mesmo tempo.
Emerson Scada

Sérgio Pena
Na entrevista “Sob a pele” (edição 306), em 
nenhum momento Sérgio Pena se referiu aos 
antepassados negros usando o termo “escra-
vos”. Sempre usou africanos escravizados. 
Parece uma diferença sutil, mas não é. Vamos 
aprendendo diariamente a desfazer essa cons-
trução social.
Marcela Sá

Pode até ser que geneticamente seja como 
Sérgio Pena diz. Mas sociologicamente, his-
toricamente e economicamente não é assim.
Juvando Carmo de Oliveira

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

COMENTÁRIOS cartas@fapesp.br
CONTATOS

revistapesquisa.fapesp.br 

redacao@fapesp.br

 PesquisaFapesp

 PesquisaFapesp

 pesquisa_fapesp

 PesquisaFAPESP

 pesquisafapesp

 cartas@fapesp.br  
 R. Joaquim Antunes, 727 
 10º andar 
 CEP 05415-012 
 São Paulo, SP

ASSINATURAS,  
RENOVAÇÃO E MUDANÇA 
DE ENDEREÇO
Envie um e-mail para  
assinaturaspesquisa@fapesp.br 

PARA ANUNCIAR 
Contate: Paula Iliadis  
E-mail:  
publicidade@fapesp.br  

EDIÇÕES ANTERIORES
Preço atual de capa  
acrescido do custo  
de postagem.  
Peça pelo e-mail:  
clair@fapesp.br

LICENCIAMENTO  
DE CONTEÚDO
Adquira os direitos de 
reprodução de textos  
e imagens de Pesquisa FAPESP.  
E-mail:  
mpiliadis@fapesp.br 

O
R

IO
L 

M
A

SS
A

N
A

Reportagens que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Morcegos encontram menos alimentos e mais predadores em matas que sofreram alterações

  bit.ly/igMorcegosFlorestas

Mamífero  
voador captura 
insetos em  
pleno voo



PESQUISA FAPESP 307  |  7

I nequívoca. É assim que o sexto re-
latório do painel da ONU sobre mu-
danças climáticas (IPCC) descreve a 

influência da atividade humana sobre o 
aquecimento da atmosfera, do oceano e 
da superfície terrestre. A primeira parte 
do documento, recém-divulgada, sinte-
tiza 14 mil estudos científicos recentes 
sobre esse fenômeno.

A escolha não é fortuita: o IPCC define 
de forma precisa os termos que adota. 
Por exemplo, um evento é caracteriza-
do como “muito provável” quando há 
entre 90% e 100% de probabilidade que 
ele ocorra. O rigor também se aplica nas 
associações de causalidade: o sistema 
climático da Terra sofreu aquecimen-
to; a atividade humana impacta o sis-
tema climático; o aumento observado 
da presença de gases de efeito estufa é 
inequivocamente causado por ativida-
des humanas.

O editor de Ciência, Marcos Pivet-
ta, procurou apresentar com clareza os 
principais achados desse importante do-
cumento para quem não acompanha de 
perto a questão, cada dia mais urgente 
(página 32). A preocupação em traduzir 
o consenso científico sobre a gravidade 
da situação para os formuladores e exe-
cutores de políticas é apresentada em 
reportagem complementar (página 40).

*
A diversidade de temas é uma caracte-

rística de Pesquisa FAPESP, e esta edição 
está ainda mais variada. Pouco dissemi-
nada, a análise de solos procura se difun-
dir em atividades policiais investigativas 
(página 58). O mistério da ampla distri-
buição geográfica de cerâmica koriabo, 
encontrada do Caribe até a região do 
baixo Amazonas, é alvo de colaboração 
internacional há cinco anos (página 76). 

Sobre os meios de produção de ciên-
cia, destacamos a busca por novas mé-
tricas de avaliação da qualidade do tra-

CARTA DA EDITORA

Demonstração inequívoca
Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

balho e do desempenho de pesquisado-
res e professores universitários, em um 
esforço para substituir indicadores bi-
bliométricos – objetivos, mas limitados – 
de amplo uso, como o índice h (página 
46). O Sci-Hub, site usado por muitos 
integrantes da comunidade científica 
internacional para contornar paywalls 
de editoras científicas, é objeto de es-
tudo que sugere que os artigos baixados 
por seu intermédio são mais citados que 
outros (página 52).

A revista segue com sua cobertura 
sobre a Covid-19, tratando da variante 
delta (página 18) e de vítimas indiretas 
da pandemia – mais de 1,5 milhão de 
crianças e jovens perderam pelo menos 
um dos responsáveis pelos seus cuida-
dos (página 22).

Os últimos meses têm sido de triste-
za na comunidade de ciência e tecnolo-
gia. Registramos, a partir da página 84, a 
morte do filósofo José Arthur Giannotti, 
do cientista político Francisco Weffort e 
do matemático Marco Antonio Raupp. 
Ao fechar esta edição, soubemos da par-
tida precoce de Ruth Helena Bellinghi-
ni, jornalista dedicada à cobertura de 
ciência, que contribuiu com Pesquisa 
FAPESP. A equipe se solidariza com as 
pessoas próximas pelas perdas.

Para encerrar em tom mais otimista, a 
entrevista da historiadora de arte Aracy 
Amaral é instigante em vários níveis (pá-
gina 26). Especialista em movimentos 
culturais brasileiros, com destaque para 
o modernismo, a entrevistada traz refle-
xões a partir de sua longa trajetória. Iden-
tifica, ao seu redor, importantes objetos 
de estudo em história da arte. Fala dos 
diálogos culturais (ou da ausência deles) 
no Brasil e entre o país e América Latina 
e África. Por fim, reflete sobre a Semana 
de Arte Moderna de 1922, que ganhou 
mostra comemorativa de seu centenário 
no MAM, com sua cocuradoria.
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A Biblioteca Cochrane, uma coleção de 
bancos de dados com sede no Reino 
Unido, lançou um novo conjunto de 

diretrizes para auxiliar na identificação de ar-
tigos científicos com erros, vieses ou indícios 
de fraude. O objetivo é evitar que trabalhos 
falhos comprometam a credibilidade do port-
fólio de 7,5 mil revisões da literatura científica 
da biblioteca sobre temas de saúde, feitas para 
municiar com informações de qualidade o tra-
balho de médicos e enfermeiros. 

Os responsáveis pelas revisões, especialistas 
encarregados de compilar e comparar evidên-
cias científicas obtidas em diferentes papers e 
ensaios clínicos, dispõem agora de orientações 
formais sobre o que fazer caso algum artigo que H
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Para garantir  
a confiança nas 
revisões  
da literatura
Biblioteca cria diretrizes para  
identificar artigos falhos e descartá-los  
no momento de avaliar o estado  
da arte de um tema de pesquisa

BOAS PRÁTICAS
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haviam selecionado sofra retratação (a depen-
der da extensão do problema, a revisão também 
poderá ser cancelada e precisará ser refeita) ou 
ganhe o carimbo “expressão de preocupação”, 
uma sinalização de que pode conter erros e es-
tá sendo reavaliado. Nesse último caso, a revi-
são deve exibir uma nota informando sobre as 
suspeitas e alertando que o texto poderá sofrer 
uma atualização.

A tarefa se torna mais complexa e desafiadora 
quando existem razões para duvidar da confia-
bilidade de um resultado, mas não há uma retra-
tação ou suspeita formal envolvendo o trabalho. 
A recomendação, nesse caso, é que os autores do 
estudo sejam procurados e as dúvidas expostas de 
maneira clara, utilizando uma linguagem neutra, 
sem acusação de má conduta. O mesmo procedi-
mento deve ser feito com o editor do periódico 
em que o estudo foi publicado. 

Há outras ações a tomar. Uma das sugestões 
é o uso de checklists para aferir se os estudos 
foram feitos de forma adequada. Um deles tem 
58 itens que já vem sendo usado por editores de 
periódicos para avaliar manuscritos. Foi batiza-
do de Reappraised, uma sigla composta pelas 
iniciais em inglês das 11 dimensões avaliadas: 
governança da pesquisa, ética, autoria, produ-
tividade, plágio, conduta científica, análises e 
métodos, manipulação de imagens, dados e es-
tatísticas, erros e duplicação de dados. A lista 
analisa aspectos formais, como a confirmação 
da aprovação do estudo por comitês éticos e a 
apresentação de uma declaração explicitando a 
contribuição de cada autor. E também questiona 
a consistência dos dados apresentados. No caso 
de um ensaio clínico, o número de participantes 
é compatível com o prazo utilizado para recrutá-
-los? Os resultados têm significância estatística? 
Há discrepância entre os valores absolutos e em 
porcentagens? O volume de trabalho envolvido 
no estudo é compatível com o tamanho do gru-
po de pesquisa?

Em um texto publicado sobre as mudanças, 
três editores da biblioteca Cochrane destaca-
ram as dificuldades de fazer uma avaliação justa. 
Uma delas abrange a definição de estudo “pro-
blemático”, o que contém certa carga subjetiva. 
“Para os fins da política da Cochrane, definimos 
um estudo problemático como ‘qualquer estudo 
publicado ou não publicado em que haja sérias 
dúvidas sobre a confiabilidade dos dados ou re-
sultados, independentemente de o estudo ter 
sido formalmente retratado’, mas sabemos que 
tais termos têm significados diferentes para in-
divíduos diferentes, denotando um grau maior 
ou menor de seriedade”, escreveram os autores, 
Stephanie Boughton e Lisa Bero, editoras de inte-
gridade científica da biblioteca, e Jack Wilkinson, 
editor de estatística. 

Um problema adicional é que as estratégias de 
verificação disponíveis não foram testadas em 
profundidade e validadas – os editores ressal-
tam que é necessário investir em estudos sobre 
sua eficiência para identificar erros e vieses. “O 
uso de métodos não validados implica o risco de  
detectar de forma exagerada ou insuficiente es-
tudos problemáticos. É necessário cautela, pois 
uma classificação de um estudo genuíno como 
problemático pode resultar em uma revisão er-
rônea e gerar danos à reputação dos autores.”

E m um artigo de opinião publicado em ju-
lho na revista The British Medical Journal 
(BMJ), o ex-editor do periódico Richard 

Smith, professor emérito da Universidade de 
Warwick, comentou a iniciativa da Biblioteca 
Cochrane e chamou a atenção para um proble-
ma de fundo: a presença na literatura científica 
de relatos de ensaios clínicos que não foram fei-
tos. Ele mencionou um estudo publicado pelo 
anestesista John Carlisle, do Serviço Nacional 
de Saúde do Reino Unido, que analisou 536 en-
saios clínicos submetidos para publicação na re-
vista Anaesthesia entre 2017 e 2020. O trabalho 
foi divulgado na própria Anaesthesia, revista de 
prestígio vinculada a uma associação profissional 
do Reino Unido e Irlanda, que estava interessada 
em identificar falhas em seu processo de avalia-
ção. Isso porque, anos antes, ela havia publicado 
papers fraudulentos de dois pesquisadores que 
hoje são campeões mundiais em número de re-
tratação de artigos, o japonês Yoshitaka Fujii e o 
alemão Joachim Boldt (ver Pesquisa FAPESP nº 
272). Pois o trabalho de Carlisle constatou que 73 
ensaios, ou 14% do total, continham dados mani-
pulados e 43, o equivalente a 8%, eram “zumbis”. 
Seus resultados foram inventados. A maioria das 
fraudes envolvia testes realizados no Egito, China, 
Índia, Irã, Japão, Coreia do Sul e Turquia. 

Sem acesso a dados primários dos ensaios, auto-
res de revisões da literatura podem ser enganados. 
Smith também contou em seu artigo o caso de um 
colega, Ian Roberts, da Escola de Higiene e Me-
dicina Tropical de Londres, autor de uma revisão 
da literatura sobre um tratamento para lesão ce-
rebral que, ele descobriu tardiamente, se baseou 
em ensaios com dados provavelmente fabricados.

Smith, que por muitos anos foi um dos mem-
bros do comitê de supervisão da Cochrane, en-
xerga na nova política da biblioteca uma mudança 
de paradigma que, a seu juízo, deveria nortear a 
análise de ensaios clínicos. “Pode ter chegado o 
momento de parar de presumir que a pesquisa 
realmente aconteceu e é honestamente relata-
da, e presumir que a pesquisa é fraudulenta até 
haver evidência que comprove que ela ocorreu 
e foi relatada honestamente”, afirma. n

Fabrício Marques
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O apelo das revistas predatórias no Uzbequistão

nov, todos de instituições sediadas na 
capital Tashkent, a causa do fenômeno 
foi a adoção nos últimos 10 anos de polí-
ticas que estimulam a publicação de uma 
grande quantidade de trabalhos para ga-
rantir ingresso e progressão na carreira. 
A Comissão Suprema de Certificação do 
país exige, por exemplo, que aspirantes 
a uma vaga em um doutorado tenham 
publicado pelo menos 10 artigos cientí-
ficos, parte deles em periódicos interna-
cionais. Segundo os autores, a ênfase na 
quantidade e as metas apontadas como 
inatingíveis fizeram com que os pesqui-
sadores buscassem atalhos para multipli-
car sua produção e garantir promoções. 
“Isso levou a práticas antiéticas e a um 
desperdício de recursos de pesquisa”, 
afirma o artigo.

A comunidade científica uzbeque não 
é grande. Os autores do estudo encontra-
ram registros de 2,5 mil artigos assinados 
por 1,1 mil pesquisadores entre 2016 e 

2019, publicados em 610 revistas inter-
nacionais. O perfil desses periódicos foi 
analisado e constatou-se que a maioria 
deles, embora pareça sediada nos Esta-
dos Unidos, tem apenas um endereço 
para correspondência no país e não é 
possível avaliar onde funciona realmen-
te. Boa parte dos títulos tinha práticas 
comuns às revistas predatórias, como 
processos de revisão por pares muito 
velozes e pouco exigentes e cobrança 
de taxas de publicação relativamente 
baixas, de cerca de US$ 80 por paper.

Apesar dos efeitos deletérios, dizem os 
autores, a pesquisa no Uzbequistão man-
tém boa qualidade em disciplinas como 
física e química. Há uma comunidade de 
pesquisadores publicando em revistas 
de boa reputação nessas áreas, como 
Applied Solar Energy e Chemistry of Na-
tural Compounds, que hoje são geren-
ciadas pela editora Elsevier, mas foram 
fundadas por pesquisadores uzbeques.

Um artigo publicado por quatro pes-
quisadores do Uzbequistão mos-
trou por que a ex-república sovié-

tica incrustada na Ásia Central ganhou 
destaque em um tipo específico de má 
conduta científica: a publicação de papers 
em revistas predatórias, periódicos de má 
qualidade que disseminam qualquer tipo 
de manuscrito em troca de dinheiro. O 
trabalho, divulgado em julho na revista 
Publications, informa que 98% dos pa-
pers de pesquisadores do país aceitos em 
periódicos internacionais em 2018 con-
centraram-se em títulos sem uma revisão 
por pares genuína. Mas o estudo também 
revela que o apelo das revistas predatórias 
é recente. Antes de 2010, a maior parte da 
produção científica do país era publicada 
em revistas com credibilidade. 

De acordo com os autores, os econo-
mistas Bahtiyor Eshchanov e Kobilbek 
Abduraimov, a química Mavluda Ibragi-
mova e o pedagogo Ruzumboy Eshcha-

Estudos sobre Covid em periódicos “sequestrados”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mantém um banco de dados com 
cerca de 320 mil trabalhos científicos já publicados sobre Covid-19. A grande 
maioria deles está indexada em bases como a Scopus e a Web of Science e 

teve sua qualidade aferida em um processo de avaliação por pares. Mas a econo-
mista Anna Abalkina, da Universidade Livre de Berlim, descobriu que o repositó-
rio também guarda papers abrigados em periódicos com práticas fraudulentas. Ela 
consultou a coleção e encontrou 383 artigos divulgados em revistas “sequestra-
das”, títulos apropriados por impostores e explorados em falsos sites na internet, 
que oferecem a chance de publicação de manuscritos sem a necessidade de uma 
avaliação criteriosa (ver Pesquisa FAPESP nº 305). O conteúdo fraudulento está 
concentrado em três periódicos: Linguistica Antverpiensia, Turkish Journal of Com-
puter and Mathematics Education e Annals of the Romanian Society for Cell Biology.

“Artigos publicados em periódicos sequestrados poluem a comunicação acadê-
mica e fornecem material não revisado por pares e geralmente de baixa qualidade, 
frequentemente contendo plágio ou outros tipos de má conduta acadêmica”, ex-
plicou Abalkina em um texto publicado no site Retraction Watch. “A presença de 
artigos de periódicos sequestrados no banco de dados da OMS confere falsa legi-
timidade a eles.” A economista encaminhou a relação de artigos para a biblioteca 
da OMS, que está reavaliando o conteúdo de seu repositório.
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Intensidade de P&D na  
estrutura produtiva dos países

PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO NOS SETORES INTENSIVOS EM 
CONHECIMENTO DO BRASIL NO TOTAL MUNDIAL (DE 2002 A 2018)

RANKING ANUAL DOS 20 PAÍSES COM MAIOR VALOR ADICIONADO 
EM SETORES INTENSIVOS EM CONHECIMENTO (DE 2002 A 2018)

NOTA  OS SETORES INTENSIVOS EM CONHECIMENTO CORRESPONDEM AOS DE ALTA E DE MÉDIA-ALTA INTENSIDADE DE P&D, PROPOSTOS PELA ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). OS 
PRIMEIROS INCLUEM: AEROESPACIAL, FARMACÊUTICO, DE FABRICAÇÃO DE COMPUTADORES E DE PRODUTOS ÓPTICOS E ELETRÔNICOS, O DE SERVIÇOS DE P&D E DE PUBLICAÇÃO DE SOFTWARES. OS SETORES COM INTENSIDADE 
DE P&D MÉDIA-ALTA COMPREENDEM OS DE FABRICAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES, VEÍCULOS AUTOMOTORES, INSTRUMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUÍMICO E SEUS PRODUTOS, EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS, VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MILITARES E SERVIÇOS DE TI E DE TELECOMUNICAÇÕES.

FONTE  NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. SCIENCE AND ENGINEERING INDICATORS. 2020 (DADOS BÁSICOS)

DADOS
Entre as informações utilizadas para o 

cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) 

dos diferentes países, destacam-se  

as que medem a produção dos vários 

segmentos da economia. Por meio delas, 

pode-se conhecer a evolução do valor 

adicionado dos setores intensivos em 

conhecimento, isto é, dos classificados 

como de alta e média-alta intensidade 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

pelos critérios da OCDE (ver nota)

A maior presença desses segmentos na 

estrutura produtiva de um país se reflete 

na produtividade de sua economia e 

potencializa a capacidade de gerar bens 

e serviços com maior valor adicionado. 

Esses setores são geograficamente 

concentrados: em 2018, quase 90% de 

seu valor adicionado, em todo o mundo, 

foi gerado em apenas 20 países

O gráfico mostra as grandes tendências 

nesse campo, entre 2002 e 2018.  

China, Coreia do Sul, Índia e, mais 

recentemente, Irlanda galgaram várias 

posições em detrimento de países 

europeus, do Canadá e do México.  

A China conquistou a segunda posição, 

em 2009, e se aproxima dos  

Estados Unidos: em 2018, a diferença 

entre eles não chegava a 5%. Em 2002, 

superava os 80%
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O Brasil, em 2002, situava-se no 14º posto desse ranking. Alçou 

algumas posições até 2010, quando atingiu a 8ª colocação, mas 

não a sustentou. Outros países apresentaram comportamento 

semelhante, como Rússia e Austrália, ainda que os três 

estivessem, em 2018, em postos superiores aos de 2002

O gráfico ao lado mostra que, até 2011, o desempenho do Brasil 

nos segmentos intensivos em conhecimento superou o do total 

do mundo. Perdeu dinamismo após esse ano e se estabilizou  

a partir de 2015, em patamar pouco superior ao de 2002.  

Ainda assim, em 2018, respondia por 1,3% do valor adicionado 

mundialmente nos setores intensivos em conhecimento e 

estava na 11ª posição do ranking. Ou seja, em 2018, o Brasil 

ainda conservava segmentos complexos em sua estrutura 

produtiva, a despeito das dificuldades por que passaram a 

economia e a indústria, mas sua trajetória recente aponta para 

a necessidade de ações capazes de revertê-la

DESEMPENHO BRASILEIRO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,2 1,2
1,31,4 1,41,5 1,51,6

1,8

2,1 2,1

2,4 2,4
2,3 2,3

2,7 2,8

2002 20102006

P
osição no ranking

2014 2018



12  |  SETEMBRO DE 2021

NOTAS

Talvez se torne possível diminuir a morte de corais provocada pelo aquecimento dos oceanos associado  
às mudanças climáticas. Com a água do mar uns poucos graus acima da temperatura adequada, os corais 
perdem as algas fotossintetizantes que vivem no interior de suas células e fornecem nutrientes e oxigênio. 
Como consequência, os corais sofrem o chamado branqueamento e morrem. Experimentos realizados  
em laboratório por pesquisadores do Brasil e do exterior mostraram agora que dá para reduzir em até 40%  
a morte dos corais de maneira relativamente simples: tratando-os com uma mistura de seis espécies de 
bactérias normalmente encontradas em recifes saudáveis. No doutorado realizado sob a orientação da bióloga 
Raquel Peixoto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a também bióloga Erika Santoro submeteu 
amostras do coral cérebro Mussismilia hispida coletadas na costa brasileira a condições que induzem  
o branqueamento: aumentou gradativamente a temperatura da água dos habituais 26 graus Celsius (oC)  
para 30 oC, que foram mantidos por 10 dias, antes de retornar à situação inicial. Ela tratou parte desses corais 
com a mistura de bactérias, enquanto a outra parte recebeu soro fisiológico, que funcionou como placebo. 
Todos os exemplares do primeiro grupo chegaram vivos ao final do experimento. No grupo do placebo,  
60% sobreviveram (Science Advances, 13 de agosto).

Transplante de microrganismos reduz morte de corais
1

Tratamento com 
bactérias aumenta 
a sobrevivência aos 
efeitos da mudança 
de temperatura
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Zagueiros correm mais 
risco de desenvolver 
demência

O cabeceio é um dos movimentos mais comuns no fute-
bol. Há algum tempo também é associado a um maior 
risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerati-
vas, como Parkinson e Alzheimer. Um novo estudo su-
gere que esse risco pode variar de acordo com a posição 
em que esses atletas jogam em campo. Sob coordenação 
do neurocientista William Stewart, da Universidade de 
Glasgow, Escócia, pesquisadores avaliaram registros 
médicos e certidões de óbito de 7.676 ex-jogadores 
nascidos naquele país entre 1900 e 1977. Eles então 
cruzaram essas informações com dados da população 
geral. Constataram que, possivelmente por cabecearem 
mais a bola, os zagueiros apresentam risco cinco vezes 
maior de desenvolver demência do que os atacantes e 
os goleiros (JAMA Neurology, 2 de agosto). Os pesquisa-
dores observaram que o risco de desenvolver demência 
é maior em jogadores profissionais em atividade por mais 
de 15 anos, independentemente da posição em que atuam, 
do que na população geral. 

Pesquisadores da Universidade de KwaZulu-Natal, 
na África do Sul, com colegas da Alemanha,  
Reino Unido e Estados Unidos, elaboraram uma 
técnica auxiliada por computador para interpretar 
radiografias digitais de tórax e identificar novos 
casos de tuberculose (NPJ Digital Medicine,  
16 de julho). Pessoas de uma área rural da  
África do Sul com sintomas de tuberculose  
ou uma pontuação acima do limite de triagem 
estabelecida por um algoritmo foram 
encaminhadas para avaliação microbiológica  
do escarro, que identifica os bacilos causadores  
da doença e detecta até 80% dos casos. Com 
base nas radiografias de 9.914 participantes do 
estudo, o programa diagnosticou 99 pessoas  
(1% do total) com tuberculose comprovada 
microbiologicamente. O algoritmo apresentou  
a mesma sensibilidade (percentual de resultados 
positivos entre as pessoas com alguma doença) 
que a avaliação feita por um radiologista, embora 
com especificidade (percentual de resultados 
negativos em pessoas sem a doença investigada) 
menor. A versão seguinte do algoritmo mostrou 
sensibilidade e especificidade equivalentes  
à do radiologista. A maioria (78,8%) dos casos 
identificados era de pessoas assintomáticas.

Um algoritmo para 
rastrear tuberculose

Artigos de pesquisadoras 
recebem menos citações
Artigos científicos publicados por mulheres em revistas médicas de prestígio 
tendem a receber menos citações do que estudos semelhantes que têm homens 
como autores principais, segundo levantamento feito pelas médicas Paula 
Chatterjee e Rachel Werner, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados 
Unidos. Elas se debruçaram sobre 5.554 artigos publicados entre 2015 e 2018 
em diferentes revistas médicas de alto impacto, entre elas The BMJ, JAMA Internal 
Medicine e The New England Journal of Medicine. Ao analisar o gênero dos  
autores principais, elas verificaram que apenas 36% eram do sexo feminino.  
Os trabalhos que tinham mulheres como autoras principais tiveram um terço  
menos citações do que aqueles com autores principais homens (JAMA Network,  
2 de julho). Os achados podem ter implicações importantes para a progressão 
na carreira das pesquisadoras, uma vez que as citações são um dos principais 
critérios de avaliação usados pelas agências de fomento e instituições  
de ensino e pesquisa para conceder financiamento, contratar e promover.

3
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Em agosto, o bioquímico Walter Colli e o parasitologista Erney 
Plessmann de Camargo tornaram-se os mais recentes professores 
eméritos da Universidade de São Paulo (USP). A concessão da 
honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário, em 9 de março 
deste ano, quando também foi agraciado postumamente com  
o título o escritor e ensaísta Antonio Candido de Mello e Souza,  
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). 
O titulo só foi concedido a 20 pessoas nos 87 anos de existência  
da universidade. Colli formou-se em medicina na USP em 1962  
e, ainda na graduação, foi monitor no laboratório coordenado pelo 
também médico e bioquímico Isaias Raw. Colli atribui a carreira 
bem-sucedida à existência de boas escolas públicas que frequentou 
do ensino fundamental ao superior. “Sinto que, comigo, o Estado 
cumpriu o seu papel. Isso deveria ter valido e continuar valendo 
para todos”, afirmou na cerimônia de outorga do título em 10  
de agosto. Especialista no estudo da interação entre o parasita 
Trypanosoma cruzi (causador da doença de Chagas) e a célula 
hospedeira, Colli calcula ter ensinado cerca de 6 mil alunos em  
50 anos de magistério. Ele foi diretor do Instituto de Química da 
USP (IQ-USP) em dois períodos. Também esteve à frente do 
Instituto Butantan, da Associação Brasileira da Tecnologia  
de Luz Síncrotron, atual Centro Nacional de Pesquisa em Energia  
e Materiais (CNPEM), e do Instituto de Relações Internacionais  
da USP. Presidiu a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) e a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, além 
de ter integrado o Conselho Superior da FAPESP e a Coordenação 

Os novos professores 
eméritos da USP

Paleontólogos brasileiros 
identificam novo  
dinossauro carnívoro 
Um grupo de pesquisadores brasileiros identificou uma nova espé-
cie de dinossauro carnívoro, um dromeossaurídeo batizado de 
Ypupiara lopai. A descoberta se deu a partir de análises de fósseis 
encontrados em rochas do final do Cretáceo em um sítio próximo 
a Uberaba, em Minas Gerais. Os materiais – pedaços do maxilar 
com dentes e da mandíbula – integravam o acervo do Museu de 
Ciências da Terra e estavam emprestados ao Museu Nacional (MN), 
no Rio de Janeiro, para pesquisa. Os exemplares foram encontrados 
há quase 80 anos, mas não tinham sido estudados. Eles só foram 
analisados em detalhe em 2017, antes de serem destruídos no in-
cêndio que atingiu o MN em setembro de 2018. Sob coordenação 
do paleontólogo Alexander Kellner, diretor do MN, os cientistas 
conseguiram descrever a nova espécie, produzindo o único registro 
científico do animal. Estima-se que Y. lopai tenha vivido entre 72 
milhões e 66 milhões de anos atrás e tivesse entre 2 e 3 metros de 
comprimento, do focinho à ponta da cauda. Provavelmente se 
alimentava de peixes, lagartos e pequenos anfíbios (Papers in Pa-
laeontology, 5 de agosto). Segundo os autores do estudo, trata-se 
do primeiro registro de um dromeossaurídeo, grupo de dinossauros 
corredor dotado de penas, em território brasileiro.

1 2

Adjunta da Diretoria Científica da Fundação. Formado em medicina 
em 1959, Camargo doutorou-se pela Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP), da USP, e realizou estágio de pós-doutorado 
no Instituto Pasteur, em Paris. Há 15 anos, ele investiga a 
diversidade, a classificação e a evolução dos tripanosomatídeos,  
a família de protozoários a que pertence o T. cruzi. Como Colli, 
dirigiu o Instituto Butantan e presidiu a CTNBio, além do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Foi 
professor titular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e 
da USP, onde segue como colaborador sênior. Presidiu a Fundação 
Zerbini, do Instituto do Coração (InCor) da USP, e é membro do 
Conselho Superior da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “Nos meus 
45 anos de USP, a universidade me educou e me apresentou a 
intelligentsia brasileira e internacional”, afirmou na cerimônia de 
titulação, em 17 de agosto. “Aqui conheci e interagi com intelectuais 
notáveis. Mas, muito mais do que ter me dado amigos, por muitos 
anos, a USP me pagou para fazer exatamente o que gostava de 
fazer e o que faço até hoje como pesquisador e professor sênior”. 

Colli (à esq.)  
e Camargo: 
dedicação  
à pesquisa  
e à política 
científica
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O nível do mar pode controlar a atividade de muitos vulcões do planeta. Tem sido assim com 
o vulcão da ilha grega de Santorini, no mar Egeu. Nos últimos 360 mil anos, ele sofreu pelo 
menos 211 erupções, das quais 208 ocorreram quando o mar estava mais de 40 metros (m) 
abaixo do nível atual. O geógrafo físico Christopher Satow, da Universidade Oxford Brookes, 
no Reino Unido, e colaboradores correlacionaram as erupções ocorridas no período com va-
riações no nível do oceano. Usando simulações de computador, eles concluíram que, quando 
o mar baixa ao menos 40 m em relação ao nível de hoje, há uma redução importante da 
pressão exercida pela água na parte superior da caldeira – a câmara contendo magma, que 
está localizada a 4 quilômetros abaixo da superfície – e começam a surgir fraturas. Quando o 
nível do mar atinge 70 m abaixo do atual, o magma consegue chegar à superfície e alimentar 
erupções (Nature Geoscience, 2 de agosto). De acordo com as simulações, quando a água 
baixa, leva cerca de 13 mil anos para as fraturas alcançarem a superfície. Depois que volta a 
subir, são necessários mais 11 mil anos para fechar as fraturas e parar as erupções. A maior 
parte dos vulcões está no mar ou próximo a ele.Xi

Nível do mar controla a atividade de vulcões
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Santorini, na Grécia, 
formada pelo que  
restou de um vulcão 
circular que colapsou 

A socióloga Nísia Trindade Lima, 
presidente da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), recebe neste mês a Ordem 
Nacional da Legião de Honra no grau 
Cavaleiro, uma das mais altas 
condecorações oferecidas pelo Estado 
francês a militares e civis que se 
destacam por seus feitos. A comenda 
foi instituída em 1802 por Napoleão 
Bonaparte e mantida pelos governos 
posteriores. Trindade recebeu  
a honraria por sua atuação nas áreas 
de ciência e saúde, em particular  
no enfrentamento da pandemia de 
Covid-19. Formada em ciências sociais 
pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj), ela estuda o pensamento 
social brasileiro, história da ciência  
e saúde pública e é a primeira mulher  
a comandar a Fiocruz. 

França condecora 
presidente da 
Fiocruz

O uso da geometria na antiga Babilônia
Uma placa circular de argila com pelo menos 3.600 anos de idade produzida na 
Babilônia Antiga parece ser o registro mais antigo já identificado de geometria 
aplicada, propõe o matemático Daniel Mansfield, da Universidade de Nova Gales  
do Sul, na Austrália (Foundations of Science, 3 de agosto). Descoberta em 1894 pelo 
frade francês Jean-Vincent Scheil em uma expedição a Sippar, no atual Iraque,  
a tabuleta circular, que ocupa a palma de uma mão, foi levada para a Turquia,  
onde está exposta no Museu Arqueológico de Istambul, e catalogada sob o registro 
Si.427. Segundo o matemático, esse é o único documento cadastral daquele 
período e representa um mapa usado por agrimensores para definir os limites de 
um terreno. “Ela nos dá detalhes jurídicos e geométricos de um campo que foi 
dividido após parte dele ter sido vendida”, afirma Mansfield em reportagem 
publicada no site da universidade australiana. A tabuleta tem importância histórica. 
Nela, o agrimensor traça ângulos retos usando sequências de três números  
que formam triângulos retângulos, hoje conhecidas como trios pitagóricos, 
estabelecidos com base no famoso teorema de Pitágoras, matemático e filósofo 
grego que só nasceria mais de mil anos depois. 
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Nos países de média e baixa renda, onde a vacinação contra o novo corona-
vírus ainda está começando, a proporção de pessoas que deseja receber o 
imunizante é consideravelmente maior do que em países mais ricos e com 
maior disponibilidade do produto. Um grupo internacional de pesquisadores 
avaliou os níveis de aceitação à vacina e as razões pelas quais as pessoas 
tomariam o imunizante em um levantamento feito com 44.260 pessoas em 
10 países de média e baixa renda (cinco na África, quatro na Ásia e um na 
América Latina) e dois de renda mais elevada (Rússia e Estados Unidos). Em 
média, 80,3% das pessoas nos países de média e baixa renda planejavam 
tomar a vacina, ante 64,6% nos Estados Unidos e 30,4% na Rússia. A justi-
ficativa mais citada (91%) para aceitar o imunizante foi a proteção pessoal, 
enquanto a principal causa de hesitação foi o receio das reações adversas 
(Nature Medicine, 16 de julho). “Se quisermos maximizar a cobertura global, 
devemos priorizar o envio de mais vacinas para países de baixa e média 
renda”, afirmou Niccolò Meriggi, coautor do estudo e economista do Centro 
de Crescimento Internacional, em Serra Leoa, ao site SciDevNet. Até junho, 
10 países do mundo haviam recebido mais de 75% das doses disponíveis.

Falta vacina para quem quer

Vacinados podem  
contrair e transmitir o Sars-CoV-2

Sob a coordenação da física peruana Ana Champi Farfán, 
pesquisadores da Universidade Federal do ABC (UFABC)  
e especialistas das empresas 2mi e VRS Pesquisa  
e Desenvolvimento criaram um sensor portátil à base  
de grafeno para detectar o novo coronavírus a partir de 
amostras de RNA ou saliva. A identificação ocorre em até 
dois minutos, segundo comunicado da UFABC. O sensor  
é uma minicélula eletroquímica com um eletrodo de óxido 
de grafeno, cujas propriedades elétricas se modificam em 
contato com o RNA viral. Como resultado, uma corrente 
elétrica acende uma luz vermelha, na presença do vírus, 
ou verde, na ausência. Os pesquisadores testaram 300 
sensores com amostras de RNA do coronavírus e de saliva 
cedidas pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, e pelo 
Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Foi solicitado 
um pedido de patente do dispositivo, que identifica 
também os vírus da raiva e da influenza.

1

NOTAS  
DA PANDEMIA

Teste mais rápido  
de Covid-19

Imunização de 
idosos em 
Campinas em 
janeiro de 2021

Sensor  
detecta o novo 
coronavírus  
em menos de  
dois minutos

Mulheres 
aguardam em  
fila para receber 
vacina contra  
a Covid-19 em 
Siliguri, na Índia

Mesmo quem já foi imunizado pode se infectar com o novo coronavírus e 
transmiti-lo para outras pessoas, sugere um estudo coordenado pelo virolo-
gista José Luiz Proença Módena, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Ele e seus colaboradores chegaram a essa conclusão após ana-
lisar dois surtos de Covid-19 ocorridos entre idosos em Campinas, no interior 
de São Paulo – ambos causados pela variante alfa, que surgiu no Reino 
Unido. Em um surto, 14 das 22 pessoas (63,6%) de um convento que haviam 
recebido uma dose da vacina da AstraZeneca foram infectadas pelo vírus. 
No outro, 22 dos 42 indivíduos (52,4%) imunizados com duas doses da 
CoronaVac contraíram o Sars-CoV-2. Um terço dos infectados apresentou 
sintomas leves e o restante foi assintomático (Preprints with the Lancet, 9 de 
julho). Segundo os pesquisadores, os dados sugerem que a variante alfa pode 
escapar de parte da resposta imune humoral despertada por uma dose da 
vacina da AstraZeneca e duas doses da CoronaVac, embora a imunização 
proteja a maioria dos indivíduos de adoecer gravemente e morrer. 

2
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A frequência de crianças e adolescentes  
com sintomas de depressão e ansiedade 
praticamente dobrou durante a pandemia de 
Covid-19. A conclusão é de uma meta-análise 
que avaliou dados de 29 estudos que 
envolveram 80.879 participantes com até  
18 anos de diversos países. De acordo com  
o trabalho, conduzido pela psicóloga Nicole 
Racine, da Universidade de Alberta, no Canadá, 
e colaboradores, uma em cada quatro crianças e 
adolescentes (precisamente 25,2%) apresenta 
sinais clínicos de depressão, enquanto uma em 
cada cinco (20,5%) tem sintomas importantes 
de ansiedade (JAMA Pediatrics, 9 de agosto).  
As taxas estimadas no período pré-pandemia 
eram, respectivamente, de 12,9% e 11,6%. A 
frequência de sintomas foi mais alta nos estudos 
que coletaram dados nas fases mais recentes  
da pandemia e nos indivíduos com mais idade. 

Mais jovens com 
ansiedade e depressão 
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Unidade móvel sequencia variantes

Vacina da Pfizer  
feita no Brasil
A empresa farmacêutica norte-americana Pfizer 
e a alemã BioNTech anunciaram no final de 
agosto um acordo para que, a partir de 2022, 
sua vacina contra a Covid-19 baseada na 
tecnologia de mRNA passe a ser produzida  
no Brasil pelo laboratório Eurofarma. A meta  
da parceria é chegar a uma produção anual 
superior a 100 milhões de doses do imunizante, 
que serão distribuídas exclusivamente para 
toda a América Latina. Em julho, a Pfizer  
e a BioNTech firmaram uma colaboração similar, 
mas mais limitada, com a sul-africana Biovac, 
que vai iniciar, também no próximo ano,  
a fabricação parcial e a distribuição da vacina 
no continente africano.

No início de agosto, Aparecida, com cerca de 40 mil moradores, foi o primeiro 
município paulista a receber um laboratório itinerante do Instituto Butantan con-
cebido para testar os casos suspeitos de Covid-19 e sequenciar o material genético 
do vírus para acompanhar o surgimento de variantes no estado de São Paulo (Bo-
letim do Instituto Butantan, 4 de agosto). Instalado em um contêiner, o Lab Móvel 
deve permanecer uma semana em cada município e examinar cerca de 500 amos-
tras. O resultado das análises de identificação do vírus deve sair em até 24 horas e 
o do sequenciamento genômico, em busca de mutações, em até seis dias. Até 24 
de julho, os sete laboratórios de uma rede coordenada pelo Butantan fizeram o 
sequenciamento de 15.507 genomas e identificaram 25 variantes do Sars-CoV-2 
em circulação no estado de São Paulo. A predominante (89,8% dos casos) foi a 
gama, surgida no Brasil e também conhecida como P.1.
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O AVANÇO DA  
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COVID-19

O Reino Unido foi  
um dos primeiros países  
a observar o aumento  
de casos provocados pela 
disseminação da delta
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infectadas pela variante, até mil vezes maior do 
que a apresentada por indivíduos acometidos por 
outras linhagens do Sars-CoV-2. A combinação 
entre a capacidade de replicação aumentada e um 
período menor de incubação estaria por trás da 
velocidade de transmissão da variante, segundo 
afirmou o epidemiologista Benjamin Cowling 
da Universidade de Hong Kong à revista Nature.

Um estudo coordenado pelo epidemiologis-
ta Jing Lu, do Centro Provincial de Controle e 
Prevenção de Doenças de Guangdong, na China, 
que monitorou 62 pessoas em quarentena após 
terem tido Covid-19, forneceu informações so-
bre o processo mais curto de incubação da delta. 
Resultados preliminares publicados pelos pes-
quisadores chineses no final de julho no repo-
sitório medRxiv de preprints (artigos ainda não 
revisados pelos pares) indicam que a variante foi 
identificada quatro dias após as pessoas monito-
radas terem sido expostas ao vírus. Em média, 
para as outras variantes, o período de incubação é 
de seis dias. Os pacientes analisados no trabalho 
estavam entre os primeiros infectados pela nova 
linhagem na China continental, ainda em 2020. 

A ascensão da delta fez o alarme voltar a soar 
em lugares que pareciam ter razoavelmente con-
trolado a pandemia ou, ao menos, ter deixado 
para trás os momentos mais dramáticos do en-
frentamento da Covid-19. Um aspecto preocu-
pante é que grandes quantidades da variante são 

E
m outubro de 2020, a variante delta do 
Sars-CoV-2, o coronavírus causador 
da Covid-19, foi identificada pela pri-
meira vez na Índia. Até 17 de agosto 
deste ano, ela já havia sido detectada 
em 148 países, segundo dados divul-
gados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Das quatro principais 
variantes do vírus original que cau-

sam mais preocupação, apenas a alfa, descoberta 
no Reino Unido em setembro passado, atingiu 
mais nações, 190. Mas a delta tem uma caracte-
rística que promove sua disseminação de forma 
acelerada: ela é duas vezes mais contagiosa do 
que as outras formas do patógeno. 

Essa particularidade provavelmente fez com 
que ela passasse a ser amplamente dominante 
entre as amostras de vírus sequenciadas em paí-
ses como Estados Unidos, Canadá, Israel, Reino 
Unido e Alemanha. No Brasil, a cidade do Rio de 
Janeiro é, por ora, a mais atingida pelo avanço da 
delta. Segundo a Rede Genômica da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), a variante gama, identi-
ficada em Manaus em novembro passado, ainda 
era a predominante no país até o fim de julho, 
mas a delta já estava em 14 estados e represen-
tava mais de 20% das amostras sequenciadas.

A principal explicação para a elevada transmis-
sibilidade da delta, e seu rápido espalhamento glo-
bal, é a alta carga viral apresentada pelas pessoas 

Altamente transmissível, a variante do Sars-CoV-2  

dá novo fôlego à pandemia e leva governos a decidir  

pela aplicação da terceira dose da vacina 

Eduardo Geraque
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encontradas no trato respiratório das pessoas 
contaminadas, independentemente de elas apre-
sentarem sintomas ou de terem sido duplamente 
imunizadas contra Covid-19. Embora raros, casos 
de pessoas que receberam duas doses da vacina 
e se infectaram com a delta foram registrados. 
Esses indivíduos, no entanto, transmitem o ví-
rus por menos tempo do que os não imunizados.

Segundo os Centros de Controle de Doenças 
(CDC), dos Estados Unidos, alguns trabalhos 
preliminares sugerem que a delta pode provocar 
casos mais graves de Covid-19 do que as demais 
variantes entre pessoas não vacinadas. Portanto, 
ainda que a proteção conferida pelos imunizantes 
contra a delta talvez seja menor, tomar a vacina 
faz diferença. Se é fato que a delta é diferente 
e, por ter maior carga viral, espalha-se mais ra-
pidamente, ainda não há dados suficientes para 
dizer que ela é realmente mais letal. 

Dados apresentados no final de julho no rela-
tório semanal Morbidity and mortality do CDC, 
gerados em Provincetown, no estado de Massa-
chusetts, mostram que aproximadamente 74% 
de 469 casos de um surto de Covid-19 causado 
pela delta na região eram de pessoas totalmente 
vacinadas. Durante o episódio, quatro entre cinco 
indivíduos que foram ao hospital haviam recebi-
do a imunização contra o coronavírus. Nenhum 
deles morreu, o que reforça a eficácia da vacina. 
Por isso, a recomendação pelo uso da máscara, 
que tinha sido descartada em alguns lugares dos 
Estados Unidos, foi retomada. 

U
m estudo recente realizado no Rei-
no Unido estimou que o risco de 
internação hospitalar por Covid-19 
causada pela delta praticamente do-
brou em comparação ao registrado 
pela alfa. No Brasil, apesar de o Rio 
de Janeiro ter divulgado dados de 
um monitoramento que revelou a 
presença da delta em 45% de 101 ca-

sos investigados, é especialmente difícil ter um 
quadro mais completo da situação. “É impossível 
comparar o Brasil com outros países. Fazemos 
muito pouca testagem, especialmente com mapea-
mento genômico. Dessa forma, estamos sempre 
atrasados para saber a dimensão real das variantes 
por aqui”, afirma o epidemiologista Pedro Hallal, 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Se-
gundo ele, a questão da testagem, desde o começo 
da pandemia, não recebeu a atenção que deveria, 
apesar de o país ter capacidade técnica e recursos 
humanos para fazer o monitoramento.

A disseminação da delta traz à tona uma ques-
tão recorrente à medida que a pandemia se es-
tende: por quanto tempo e contra quais linha-
gens do Sars-CoV-2 a geração atual de vacinas 
se manterá eficaz? Uma nova cepa que apareça e 

 
AS ATUAIS VACINAS  
AINDA CONFEREM  
BOA PROTEÇÃO CONTRA  
A VARIANTE DELTA

consiga escapar dos imunizantes vai gerar muito 
provavelmente o recrudescimento da Covid-19. “É 
verdade que a variante delta tem maior capacida-
de de disseminação, mas, até onde foi possível de-
monstrar, todas as vacinas atualmente empregadas 
para prevenção da Covid-19 mantêm a capacidade 
de proteção imunológica contra essa variante, de 
forma similar ao que ocorre com as outras formas 
do coronavírus que circulam ou circularam no 
mundo até agora”, afirma o microbiologista Luís 
Carlos de Souza Ferreira, do Instituto de Ciências 
Biomédicas (ICB).

Para Ferreira, embora a capacidade de neutra-
lização de anticorpos contra a proteína spike do 
coronavírus possa ser diferente para cada variante 
do Sars-CoV-2, a proteção em indivíduos vacinados 
permanece efetiva. “Isso provavelmente se deve à 
capacidade dessas vacinas de estimular respostas 
imunológicas protetoras que não dependem apenas 
da produção de anticorpos”, afirma o pesquisador 
da USP. Atualmente, todas as vacinas desenvolvidas 
são baseadas nos primeiros vírus isolados vindos 
da China ou da Europa. Ferreira comenta que as 
tentativas de desenvolver vacinas com sequências 
derivadas de variantes do Sars-CoV-2 que surgiram 
posteriormente, como a gama e a delta, ainda não 
mostraram capacidade de proteção superior em 
relação às vacinas hoje empregadas.

Resultados apresentados em agosto no New En-
gland Journal of Medicine atestam os efeitos posi-
tivos das vacinas hoje disponíveis mesmo contra a 
delta. O trabalho, coordenado por pesquisadores 
do Public Health England, agência do governo 
britânico, mostra que duas doses do imunizante 
da Pfizer conferiram uma proteção de 88% con-
tra a delta e de 93,7% contra a alfa. Uma ligeira 
queda de efetividade também apareceu quando 
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a vacina testada foi a da AstraZeneca (proteção 
de 67% contra a delta e de 74,5% contra a alfa).

Artigo disponibilizado em 5 de agosto como 
preprint na seção do periódico The Lancet no re-
positório SSRN indica que a administração de 
duas doses da vacina CoronaVac foi 69,5% efi-
ciente em prevenir pneumonia, condição asso-
ciada à Covid-19, e 100% em evitar casos graves 
de Covid-19 causados pela variante delta. O estu-
do foi feito pelo Centro Provincial de Controle e 
Prevenção de Doenças de Guangdong e envolveu 
10.813 pessoas. A CoronaVac é fabricada no Brasil 
pelo Instituto Butantan em parceira com sua de-
senvolvedora, a biofarmacêutica chinesa Sinovac. 

O espalhamento da delta, que consegue infectar 
uma pequena parte das pessoas já vacinadas com 
duas doses, embora raramente provoque interna-
ções e mortes entre os imunizados, pode dificultar 
ainda mais a busca pela chamada imunidade coleti-
va contra a Covid-19. Essa situação é caracterizada 
pela interrupção da cadeia de transmissão de um 
patógeno quando a maioria da população se torna 
imune ao agente infeccioso. A imunidade coletiva 
pode surgir de dois modos, que podem ocorrer de 
forma concomitante ou não: a maioria das pessoas 
de uma população tem contato com o patógeno, 
recupera-se da infecção e desenvolve alguma pro-
teção contra ele; ou recebe uma vacina eficaz con-
tra o agente infeccioso. Segundo reportagem do 
jornal britânico The Guardian, o epidemiologista 
Andrew Pollard, chefe do grupo que desenvolveu 
a vacina da Universidade de Oxford produzida 
comercialmente pela AstraZeneca, considera não 
ser possível atingir a imunidade coletiva devido à 
existência da variante delta.

Diante de indícios de que as vacinas parecem 
perder alguma efetividade seis meses depois de 

aplicadas, alguns países, como Israel e Reino Uni-
do, decidiram aplicar uma terceira dose de reforço 
na população mais velha. O Ministério da Saúde 
do Brasil e o estado de São Paulo também toma-
ram essa decisão no fim de agosto. No entanto, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da 
OMS, defende a ideia de que a adoção de uma in-
jeção extra para tentar barrar o avanço da variante 
delta deve ser descartada pelo menos até o fim de 
setembro. “Entendo a preocupação de todos os go-
vernos de proteger sua população contra a varian-
te delta. Mas não podemos aceitar que países que 
já usaram a maior parte do suprimento global de 
vacinas o utilizem ainda mais”, disse Ghebreyesus 
em comunicado à imprensa. “Temos de reverter 
urgentemente essa situação e destinar a maioria 
das vacinas para os países de baixa renda, onde 
poucos foram vacinados.” 

À revista Science, o epidemiologista Kristian 
Andersen, Scripps Research, dos Estados Uni-
dos, disse que é fundamental ocorrer o desen-
volvimento de novas doses de vacinas específicas 
para a variante delta. Mas, para ele, a escolha 
entre vacinar a população ainda desprotegida 
e promover campanhas de reforço represen-
ta um falso dilema. “Precisamos fazer os dois. 
E isso requer esforços de guerra que não esta-
mos fazendo agora”, afirmou. Até 25 de agosto, 
a pandemia tinha provocado cerca de 213,5 mi-
lhões de casos e 4,4 milhões de mortes no mundo, 
segundo levantamento da Universidade Johns 
Hopkins, dos Estados Unidos. O Brasil era o se-
gundo país em número de óbitos, com quase 575 
mil vítimas fatais. n
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Praia de Ipanema lotada  
de pessoas em um  
domingo no fim de julho, 
quando a pandemia  
voltava a recrudescer  
no Rio de Janeiro

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



Órfãos da pandemia somam 113 mil crianças  

no Brasil, desafiando famílias na busca por alternativas 

para evitar sua transferência para abrigos

Christina Queiroz | ILUSTRAÇÕES Valentina Fraiz

DESAMPARO 
DISSEMINADO

COVID-19
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teção integral da criança passou a entender que 
ela tem direito à convivência familiar. “Por causa 
disso, em situações de orfandade, a prioridade 
é manter a criança sob cuidados de algum inte-
grante da família que tenha condições de assumir 
sua guarda”, explica. Segundo o jurista, somente 
na ausência de parentes de até quarto grau, que 
possam se encarregar da criança, a legislação de-
termina que ela seja encaminhada para abrigos. 

No Brasil, cerca de 40% das famílias são mono-
parentais e chefiadas por mães ou avós, lembra o 
pedagogo Roberto da Silva, da Faculdade de Edu-
cação da USP (FE-USP). “Quando uma criança 
fica órfã, normalmente passa a ser cuidada por 
uma mulher. Entre populações vulneráveis, que 
integram famílias numerosas, crianças mais ve-
lhas também costumam cuidar das mais novas”, 
detalha Silva. No caso de orfandade, é necessário 
solicitar a guarda provisória ao sistema de Justiça 
para efeitos de representação legal envolvendo, 
por exemplo, a matrícula na rede escolar ou a in-
clusão na categoria de dependente no Imposto de 
Renda (IR). Já quando a criança tem patrimônio 
a receber, de acordo com o pedagogo é preciso 
nomear um tutor para acompanhá-la, até que 
complete 18 anos ou seja emancipada. 

Para calcular a quantidade de órfãos da pande-
mia pelo mundo, o estudo do CDC, que também 
envolveu cientistas de instituições como Uni-
versidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, 
Imperial College e Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, baseou-se em dados de mortalida-
de e fertilidade dos países pesquisados. Por meio 
dessas informações, foram criados modelos ma-
temáticos para estimar as mortes de cuidadores, 
principais ou secundários, associadas à Covid-19. 
“Consideramos cuidadores principais pais ou avós 
que detêm a custódia da criança. Avós que residem 
na mesma casa ou parentes mais idosos, entre 60 
e 84 anos, foram classificados como cuidadores 
secundários”, explica Hills. 

A pesquisa também identificou que, desde o iní-
cio da pandemia, crianças de famílias que perde-
ram toda ou a maior parte da renda apresentaram 
quatro vezes mais probabilidade de sofrer violên-
cia familiar, em comparação com outras crianças 
de grupos familiares que mantiveram seu nível de 
renda pré-pandemia. “Além disso, crianças cujas 
escolas foram fechadas tiveram duas vezes mais 
risco de sofrer violência do que aquelas cujas es-
colas permaneceram funcionando”, enfatiza Hills. 
Em sintonia com as reflexões da epidemiologista, 
a economista Juliana Inhasz, do Insper, destaca 
que entre populações de classe média ou baixa, 
em que ambos os pais precisam trabalhar pa-
ra compor a renda familiar, a perda de recursos 
econômicos advindos de um deles pode obrigar a 
criança a ingressar no mercado de trabalho mais 
cedo, abandonando a escola prematuramente.  

E
ntre março de 2020 e abril deste ano es-
tima-se que mais de 113 mil brasileiros 
com até 18 anos perderam a mãe, o pai 
ou ambos em decorrência da Covid-19. 
Publicado na The Lancet em julho, es-
tudo envolvendo 21 países sob a coor-
denação de pesquisadores dos Centros 
para Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos mostra que, 

no mundo, a pandemia já deixou 1,5 milhão de 
órfãos, ou seja, crianças e jovens que perderam 
pelo menos um dos pais ou avós responsáveis por 
seus cuidados. Nas Américas foi registrado o maior 
contingente de indivíduos que viram morrer seus 
cuidadores, com uma taxa 2,4 vezes maior do que 
a soma de todas as outras regiões analisadas. 

“O crescimento da orfandade representa uma 
pandemia oculta associada à Covid-19. Ao perder 
seus cuidadores, essas crianças podem enfrentar 
consequências adversas, incluindo situações de 
pobreza, violência e transferência para abrigos”, 
comentou, em entrevista por e-mail a Pesquisa 
FAPESP, a médica epidemiologista Susan Hills, 
primeira autora do estudo do CDC. De acordo com 
ela, os 21 países selecionados para o trabalho foram 
responsáveis   por 77% das mortes registradas por 
Covid-19, em 2020. Em todos os países, morreram 
mais pais do que mães  – em alguns, a taxa foi até 
cinco vezes mais alta entre os homens. 

No período analisado, o 1,5 milhão de órfãos que 
a pandemia deixou pelo mundo excede o número 
total de mortes entre indivíduos de 15 a 50 anos. 
As taxas mais altas de mortalidade de pelo menos 
um dos cuidadores primários foram observadas no 
Peru, com 10,2 órfãos a cada mil crianças, África 
do Sul (5,1), México (3,5), Brasil (2,4) e Colôm-
bia (2,3). “Para mitigar os efeitos da situação, é 
necessário acelerar a distribuição equitativa de 
vacinas, oferecer apoio psicossocial e econômi-
co para ajudar famílias a criar essas crianças sem 
seus cuidadores principais, evitando, assim, que 
elas sejam enviadas para orfanatos”, enfatiza Hills. 
Segundo a epidemiologista, os mesmos recursos 
financeiros necessários para internar um indivíduo 
em instituições de acolhimento podem sustentar 
mais crianças em um ambiente familiar. 

O jurista Gustavo Ferraz de Campos Monaco, 
da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (FD-USP), recorda que após a Constituição 
Federal de 1988 e a Convenção sobre os Direitos 
da Criança, adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU) em 1989, a legislação brasi-
leira passou a enxergar os indivíduos com menos 
de 18 anos como sujeitos de direito (ver Pesquisa 
FAPESP nº 296). “Antes disso, o Estado cuidava 
apenas daqueles em situação irregular, ou seja, 
em casos de abandono ou delinquência, por meio 
de uma lógica assistencialista e repressiva”, diz. 
Conforme Monaco, desde então a doutrina de pro-



24  |  SETEMBRO DE 2021

“A grande quantidade de órfãos da pandemia pode 
desarticular as possibilidades de o Brasil contar 
com uma população mais produtiva e qualificada, 
aprofundando desigualdades de renda”, alerta. 

R
ealizadas no contexto da epidemia de 
Aids, que até 2011 deixou 16 milhões 
de órfãos no mundo, segundo dados do 
Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef ), pesquisas do médico 
Ivan França Junior, da Faculdade de 
Saúde Pública (FSP) da USP, indicam 
que a perda dos pais e, em particular, a 
morte da mãe, fazem com que a crian-

ça passe a circular entre residências de diferentes 
familiares. “Especialmente entre populações vul-
neráveis, o órfão costuma ser cuidado por paren-
tes ou mesmo amigos próximos, como forma de 
evitar que ele seja enviado para uma instituição de 
acolhimento”, afirma, citando pesquisa pioneira a 
captar esse fenômeno, elaborada pela antropóloga 
Cláudia Lee Williams Fonseca, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre o 
final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000. 

Tendo como foco os municípios de Porto Alegre 
e São Paulo, os estudos de França Junior envol-
veram análises quantitativas e qualitativas sobre 
órfãos da Aids com até 15 anos de idade. Na capi-
tal gaúcha, o trabalho foi realizado em 2003, com 
órfãos de cerca de 1,6 mil pessoas mortas entre 
1998 e 2001, enquanto em São Paulo, a pesqui-
sa, financiada pela FAPESP, desenvolveu-se em 
2007 e analisou o impacto de mortes causadas 
pela doença entre 2000 e 2004. “Em Porto Ale-
gre, dentro do universo pesquisado, localizamos 
o endereço de 1.294 pessoas falecidas por conta 

ARRIMO DE FAMÍLIA 
Em 20,6% dos domicílios brasileiros, a renda de pessoas com mais  

de 60 anos corresponde a mais da metade do orçamento familiar, 

enquanto 18,1% dos lares do país contam apenas com a renda de 

idosos para subsistir. Ao mostrar que, até julho de 2020, 73,8% das 

mortes por Covid-19 ocorreram entre pessoas com 60 anos ou  

mais, estudo desenvolvido pela economista Ana Amélia Camarano,  

do Ipea, alerta para o impacto dessas mortes na renda das famílias 

brasileiras. “Em lares onde o idoso é responsável por mais de 50%  

dos rendimentos, quando ele morre, o rendimento médio per capita 

desses domicílios cai de cerca de R$ 1,6 mil mensais para R$ 425,  

ou seja, uma diminuição de quase 75%”, destaca Camarano. 

Elaborada a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) Contínua, a análise do Ipea identificou que em 33,9% 

dos 71,3 milhões de domicílios brasileiros vivia ao menos um idoso,  

em 2018. No total, esses lares abrigavam 62,5 milhões de pessoas, ou 

seja, uma média de 2,6 pessoas por domicílio, das quais 30,1 milhões 

não eram idosas. “Dentre os não idosos, 16,6 milhões não trabalhavam 

e o idoso colaborava com 69,8% da renda desses lares. E 56,3%  

dessa renda vinha de pensões ou aposentadoria”, relata a economista. 

Desde o final da década de 1990, de acordo com Camarano, o país 

vivencia um processo em que cada vez mais os idosos se tornam arrimos 

de família, sustentando filhos e netos. “Esse fenômeno está relacionado 

com as dificuldades enfrentadas por pessoas de 15 a 29 anos para 

ingressar e permanecer no mercado de trabalho”, justifica. Outra 

tendência, segundo a economista, envolve o aumento de indivíduos com 

50 a 59 anos que não trabalham nem procuram trabalho, não são 

aposentados, tampouco pensionistas. “Em 1992, 5,3% de pessoas nessa 

faixa etária moravam com os pais, percentual que subiu para 9,1%, em 

2012.” Isso significa, na avaliação de Camarano, que as famílias brasileiras 

estão sendo cada vez mais solicitadas a manter financeiramente seus 

vulneráveis, com os idosos assumindo protagonismo nesse contexto.  

“O apoio entre gerações por meio de arranjos familiares tem funcionado 

como estratégia de sobrevivência no país”, finaliza. 
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ternacional. “Em meus estudos sobre relações de 
família no direito internacional, constatei que, 
no Brasil e no mundo, as adoções caíram a partir 
de 2009 até os dias atuais. Minha hipótese é de 
que essa queda se deve à evolução de técnicas de 
reprodução assistida, que foram aperfeiçoadas”, 
argumenta. Assim, por um lado, Monaco analisa 
que essa tendência pode sugerir que as chances de 
adoção de órfãos são menores hoje, se compara-
das com o panorama de 10 anos atrás. No entanto, 
por outro lado, conforme o jurista, situações como 
guerras, desastres naturais e epidemias tendem a 
sensibilizar a população em relação ao destino de 
crianças desamparadas. “Por causa disso, penso 
que em alguns meses registraremos uma expan-
são nas adoções, em todo o mundo”, observa Mo-
naco. Nesse sentido, ele menciona a experiência 
de um de seus orientandos de mestrado, o juiz 
da Vara da Infância e Juventude, Paulo Roberto 
Fadigas César. De acordo com Monaco, o magis-
trado afirma que o interesse de brasileiros pela 
adoção aumenta quando são veiculadas notícias 
sobre crianças órfãs, tendência observada, por 
exemplo, depois do terremoto no Haiti, em 2010. 

De acordo com a legislação brasileira, órfãos 
menores de 21 anos podem solicitar pensão da 
Previdência Social, caso sejam dependentes di-
retos da pessoa falecida, desde que ela tenha si-
do segurada pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Desde março, tramita no Senado 
federal projeto de lei que prevê pensão mensal a 
menores de 18 anos que perderam pai ou mãe em 
decorrência da pandemia. n
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da Aids. Dessas, 562 delas tinham deixado 1.131 fi-
lhos com menos de 15 anos. Isso significa que para 
cada 10 falecidos havia cerca de 8,8 órfãos”, deta-
lha. Já em São Paulo, a amostra final foi composta 
de 2 mil endereços de pessoas mortas, com 1,8 mil 
deles localizados. “Após visitas domiciliares, iden-
tificamos que 50,1%, ou 918 residências, eram de 
pessoas que deixaram ao menos um filho”, conta. 
Desse universo, 643 envolviam crianças de 1 a 14 
anos. “Constatamos que a cada 10 mortos em de-
corrência da Aids na capital paulista, 6,5 crianças 
e jovens ficaram órfãos”, informa. Pelo artigo da 
The Lancet, no Brasil seriam 2,8 órfãos para cada 
10 pais mortos pela Covid-19. 

No estudo em São Paulo, França Junior cons-
tatou que somente órfãos soropositivos foram in-
corporados em programas específicos de saúde ou 
assistência social. “Quando a criança era órfã, mas 
não portadora do vírus, tornava-se invisível para 
o Estado”, afirma, destacando a importância do 
desenvolvimento de políticas públicas para os ór-
fãos da atual pandemia. No caso da Aids, ele conta 
que, com a disseminação da terapia retroviral de 
alta potência (Haart), o número de mortes caiu e 
tornou-se possível estender a vida dos infectados, 
diminuindo a orfandade. “Por analogia, podemos 
dizer que a vacina contra a Covid-19 pode frear 
a expansão da orfandade, da mesma forma que 
aconteceu com a Haart”, analisa.

Em relação ao futuro das crianças que ficaram 
órfãs por causa da pandemia de Covid-19, no livro 
Direitos da criança e adoção internacional (Thom-
som Reuters, Revista dos Tribunais, 2021), Mo-
naco, da FD-USP, incorporou um capítulo em 
que discute os impactos da adoção de técnicas 
de fertilização no número de casos de adoção in-

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

ÓRFÃOS DA COVID-19  
NO MUNDO 
Número de crianças que 
perderam seus cuidadores 
entre março de 2020  
e abril de 2021

FONTE GLOBAL MINIMUM ESTIMATES OF CHILDREN AFFECTED BY COVID-19-ASSOCIATED ORPHANHOOD AND DEATHS OF CAREGIVERS: A MODELLING STUDY

Alemanha Espanha Itália Nigéria França Filipinas Argentina Rússia Colômbia Irã África  
do Sul

Peru Estados 
Unidos

Brasil Índia México
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P
esquisadora de movimentos artís-
ticos brasileiros desde a década de 
1950, a historiadora e crítica de ar-
te Aracy Amaral realizou estudos 
pioneiros sobre o modernismo e as 

relações entre a cultura brasileira e a latino-
-americana. Foi a responsável pelo primeiro 
levantamento sistemático da obra da pintora 
Tarsila do Amaral (1886-1973), trabalho que 
se desdobrou em inúmeras publicações aca-
dêmicas, artigos na imprensa e exposições. 
Professora titular aposentada de história da 
arte na Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da Universidade de São Paulo (FAU-
-USP), dirigiu a Pinacoteca do Estado de São 
Paulo entre 1975 e 1979 e o Museu de Arte 
Contemporânea (MAC), da USP, entre 1982 e 
1986. Em 2006, por sua contribuição à área de 
museologia, foi homenageada com o prêmio 
Fundação Bunge. 

Suas pesquisas derivaram na curadoria de 
mais de 50 exposições, sendo uma delas o 
34º Panorama da Arte Brasileira do Museu 
de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, em 
2015, quando propôs trabalhar com obras de 
seis autores convidados, em um diálogo com 

Especialista em movimentos culturais brasileiros,  

historiadora da arte estabeleceu pontes com  

países latino-americanos ao elaborar estudos  

comparativos e organizar exposições transnacionais    

Christina Queiroz | RETRATO Léo Ramos Chaves

ENTREVISTA Aracy Amaral

VISIONÁRIA  
DA 
MODERNIDADE

IDADE 91 anos

ESPECIALIDADE 
Modernismo, 
construtivismo e arte 
latino-americana

INSTITUIÇÃO  
Universidade de  
São Paulo (USP) 

FORMAÇÃO  
Graduação em 
jornalismo pela 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 
(1959), mestrado 
em filosofia (1969)  
e doutorado em artes 
pela USP (1971)

PRODUÇÃO   
19 livros  
e mais de 50 curadorias 
de exposições

a arte pré-histórica. A mostra mais recente, 
organizada em parceria com a historiadora da 
arte Regina Teixeira de Barros, foi inaugura-
da em setembro no MAM-SP. Ao mobilizar 
o conhecimento acumulado durante mais de 
60 anos, Amaral conta que a exposição busca 
revelar os vários modernismos que emergiram 
nas artes e na cultura brasileira a partir do 
século XX, ampliando o horizonte de análise 
para além dos acontecimentos que envolveram 
instituições e artistas do eixo Rio-São Paulo. 

Paulistana, seu pai, Aguinaldo Amaral, tra-
balhou no Instituto Brasileiro do Café. Por 
conta desse emprego, a família morou em 
Buenos Aires, na Argentina, onde cursou os 
primeiros anos do ensino fundamental. Divor-
ciada do artista plástico chileno Mario Toral, 
com quem teve um filho, o historiador e grava-
dor Andre Toral, Amaral tem hoje duas netas. 

Com formação eclética, antes de iniciar a 
carreira no campo das artes, trabalhou em 
diferentes veículos de comunicação e como 
redatora publicitária. Em 1972, comandou um 
programa diário transmitido pela rádio Jovem 
Pan sobre artes plásticas. Entre seus princi-
pais livros está Tarsila: Sua obra e seu tempo  
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A senhora é uma das pioneiras no cam-
po da curadoria no Brasil, com expo-
sições e catálogos elaborados ainda 
na década de 1960. O que mudou nos 
últimos anos?
Muita coisa. Antes, a feitura de qualquer 
exposição, pesquisa ou levantamento de 
obras envolvia um processo extrema-
mente artesanal. No começo, eu fazia 
tudo sozinha. Daí a dificuldade de orga-
nizar minha biblioteca de forma racio-
nal. Quando fazia convites, ou pedidos 
de empréstimos de obras para mostras, 
escrevia cartas com minha Olivetti Let-
tera 22. Guardava a cópia em carbono 
e enviava a carta pelo correio. Foi por 
meio desse processo, por exemplo, que 
fiz a curadoria das exposições Tarsila: 50 
anos de pintura, no MAC-USP em 1969; 
Alfredo Volpi: Pinturas 1914-1972, em 
1972 no MAM do Rio de Janeiro, e, em 
1973, a organização da primeira grande 
exposição com obras dos precursores da 
videoarte. Comecei a usar computador 
apenas na década de 1990.

Passados mais de 50 anos da primeira 
curadoria, desde 2019 a senhora esteve 
às voltas com a pesquisa para a exposi-

ção que acaba de ser aberta no MAM. 
Do que se trata exatamente? 
Regina Teixeira de Barros e eu fomos 
convidadas para organizar uma mostra 
comemorativa do modernismo, tendo 
em vista os 100 anos da Semana de Ar-
te Moderna, que serão completados em 
2022. A princípio, a exposição deveria 
ter acontecido no primeiro semestre 
deste ano, mas a pandemia e os pro-
blemas que todos nós tivemos em 2021 
obrigaram a adiar a inauguração. Nossa 
ideia foi enfocar não apenas a Semana 
de Arte Moderna e os acontecimentos 
de São Paulo, mas tentar evidenciar que 
o modernismo constitui um movimento 
que aconteceu em todo o Brasil. Cobri-
mos o período que vai de 1900 a 1937, 
incluindo o pré-modernismo, a eclosão 
de modernismos na década de 1920 e o 
panorama artístico depois da queda da 
bolsa de Nova York, em 1929. Do pon-
to de vista da inquietação por parte de 
artistas, o modernismo já existia desde 
o final do século XIX. Até a década de 
1930, ele vai alterando seus modos de 
expressão em diferentes campos artís-
ticos, incluindo poesia, música, arte po-
pular e artes visuais. Isso significa que 
o desejo de renovação que emergiu no 
começo daquele século se intensificou 
na década de 1910, impulsionado pe-
lo gradativo desligamento do Brasil do 
período monárquico e da implantação 
da República, em 1889. Na exposição, 
incluímos trabalhos de artistas que al-
gumas pessoas olharão e talvez dirão: 
“Mas isso é moderno? Não parece mo-
derno...”. Comparadas ao que se passava 
na Europa, ou seja, com a produção de 
expoentes de movimentos de vanguarda 
como o cubismo ou surrealismo, algu-
mas obras, de fato, não são modernas. 
Apesar disso, expressam o desejo de ser 
moderno, ou uma ansiedade por moder-
nizar-se, que só se concretiza de forma 
mais forte na década de 1920. O moder-
nismo é um movimento que não acon-
teceu só em São Paulo, mas também em 
Pernambuco, no Rio Grande do Norte, 
no Pará e no Amazonas. À sua manei-
ra, antes da Semana de 22, cada região 
já manifestava esse desejo de atualizar 
a linguagem artística e se distanciar de 
modelos estéticos de décadas preceden-
tes. Para a exposição, elaboramos um 
catálogo de ensaios com reflexões de 
pesquisadores de todo o Brasil, especia-
listas em diferentes períodos históricos. 

Cartaz da Semana de 22, tema de exposição 
no MAM a partir de setembro

(Editora Perspectiva, 1975 – Editora 34/
Edusp, 2010), resultado da tese de dou-
torado defendida na Escola de Comuni-
cações e Artes (ECA) da USP, em 1971. 
Outros trabalhos de destaque são Arte 
e sociedade no Brasil (Callis, 2005), es-
crito em parceria com seu filho, Arte 
para quê? A preocupação social na arte 
brasileira (Studio Nobel, 2003), Artes 
plásticas na Semana de 22 (Editora 34,  
1998) – reeditado em 2010 e que, neste 
ano, foi traduzido e publicado na Rússia – 
e Blaise Cendrars no Brasil e os moder-
nistas (Martins Editora, 1970 – FAPESP/
Editora 34, 2021). Nesse último, analisa 
a influência de Blaise Cendrars, pseudô-
nimo do escritor suíço Frédéric Louis 
Sauser (1887-1961) no meio artístico na-
cional. Além disso, Amaral publicou, 
em espanhol, Arquitectura neocolonial: 
América Latina, Caribe, Estados Unidos 
(Memorial: Fondo de Cultura Económi-
ca, 1994) e Arte y arquitectura del moder-
nismo brasileño: 1917-1930 (Fundación 
Biblioteca Ayacucho, 1978). 

Em entrevista concedida por vídeo 
a Pesquisa FAPESP, às vésperas da 
inauguração da exposição no MAM, 
Amaral falou sobre as inquietações que 
envolvem as novas gerações de pesqui-
sadores, as lacunas que identifica nos 
estudos de história da arte e propôs re-
flexões sobre o legado da Semana de 
Arte Moderna.

O modernismo 
foi impulsionado 
pelo 
desligamento  
do país do  
período 
monárquico e 
pela implantação  
da República

1
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Que trabalhos evidenciam a existência 
desses outros modernismos para além 
do eixo Rio-São Paulo? 
Há um grande painel de Cícero Dias 
[1907-2003] chamado Eu vi o mundo... 
ele começava no Recife, com mais de 10 
metros, produzido em 1929. Ele permite 
pensar o modernismo a partir de um 
centro que não é São Paulo nem Rio de 
Janeiro. O italiano Filippo Tommaso 
Marinetti [1876-1944] escreveu o Mani-
festo futurista em 1909. No mesmo ano, 
o documento foi publicado em um jor-
nal da Bahia e em outro do Rio Grande 
do Norte. Em 1930, o pernambucano 
Vicente do Rego Monteiro [1899-1970] 
trouxe para o Brasil uma grande ex-
posição de artistas modernos france-
ses que circulou pelo Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo. Iniciativas como 
essas nutriram toda uma nova geração 
de artistas brasileiros. Intelectuais de 
todo o país estavam alertas ao proces-
so de renovação que se desenvolvia no 
mundo. Na mostra no MAM, optamos 
por exibir o painel de Cícero Dias de 
forma que ele domina o espaço exposi-
tivo, ao lado de obras mais conhecidas 
de artistas como Tarsila do Amaral, Di 
Cavalcanti [1897-1976] e Candido Por-
tinari [1903-1962]. 

Como esse movimento de renovação se 
relaciona com o processo de moderni-
zação das cidades brasileiras?
Muitas razões explicam o desejo do Bra-
sil de se reconstruir naquela época. O 
país passava por um momento de grande 
prosperidade. No Norte, por exemplo, 
a borracha estimulava a economia, en-
quanto em São Paulo o mesmo acontecia 
com o café, que se tornou o carro-chefe 
do Produto Interno Bruto [PIB]. As ci-
dades se expandiam e se urbanizavam, 
buscando uma modernização por meio 
de reformas arquitetônicas. São emble-
máticas, nesse sentido, as transforma-
ções ocorridas no Rio de Janeiro, com 
a derrubada do morro do Castelo, em 
1920, e a construção da avenida Central, 
que depois passou a se chamar avenida 
Rio Branco. Em São Paulo, no começo 
do século XX, foram feitas alterações 
no Vale do Anhangabaú, por meio da 
canalização do rio e a criação de jar-
dins. Observamos que essa inquietação 
também acontecia nas artes visuais e na 
música, que procuravam descobrir um 
outro Brasil.

Qual foi a influência dos movimentos 
de vanguarda europeus nesse contexto?
Muitos intelectuais brasileiros que 
futuramente foram chamados de mo-
dernistas estudaram na Europa. Desde 
os mais conhecidos, como o escritor 
Oswald de Andrade [1890-1954], pas-
sando por Vicente do Rego Montei-
ro [1899-1970], que era do Recife. Na 
década de 1910, Tarsila do Amaral se 
modernizou depois de frequentar, na 
França, o ateliê do pintor e desenhis-
ta cubista Fernand Léger [1881-1955].  

Di Cavalcanti também esteve em Pa-
ris, na década de 1920. Anitta Malfatti 
[1889-1964] foi à Alemanha e a Nova 
York, em um percurso completamente 
diferente da trajetória usual de artis-
tas daquela época que, com frequên-
cia, optavam por estudar na França. O 
escultor Víctor Brecheret [1894-1955] 
aperfeiçoou-se em estudos na Itália. 
O desejo de modernidade surgiu nas 
artes, na arquitetura e na literatura na-
cional a partir desses contatos com o 
panorama de outros lugares. FO
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Amaral pesquisou a influência de vanguardas europeias na obra de artistas brasileiros,  
como Di Cavalcanti (1897-1976). Na foto, o pintor diante de um de seus trabalhos, em 1965
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Como esse desejo de modernidade se 
desenvolveu nas décadas seguintes?
Quando Getúlio Vargas [1882-1954] che-
gou ao poder, em 1930, criou um ambien-
te que permitiu aglutinar diferentes ver-
tentes do espectro político. Além disso, 
criou um projeto para implementar aulas 
de canto orfeônico em escolas brasileiras, 
inspirado nas ideias de Heitor Villa-Lo-
bos [1887-1959], que defendia a inclu-
são de educação musical em instituições 
de ensino básico. A tentativa do Partido 
Comunista de tirar Vargas do poder, em 
1935, foi influenciada pelo que acontecia  
na União Soviética, da mesma forma que 
o movimento fascista na Itália e o nazis-
mo na Alemanha colaboraram com a po-
litização de artistas brasileiros, que não 
tinham essa postura na década de 1920. 
Isso ecoou nas artes, como na produção 
de  Di Cavalcanti, ou nos trabalhos de 
viés popular de Tarsila do Amaral, co-
mo a famosa tela Operários, de 1933. Se 
analisarmos a década de 1930, veremos 
como ela traz ecos da modernidade e da 
preocupação com a realidade social que 
permeava o imaginário artístico em todo 
mundo. O recorte temporal da exposição 
no MAM vai até 1937 com o golpe de Var-
gas para instituir o Estado Novo, regime 
que perdurou até 1945. Assim, traçamos 
um panorama que vai do desejo de mo-
dernização, das tentativas de ser mo-
derno na década de 1920, momento em 
que a Semana de Arte Moderna repre-
sentava um divisor de águas, chegando 
até a década de 1930, caracterizada por 
um processo de conscientização social 
do meio artístico, incluindo a música, a 
literatura e as artes plásticas. 

A senhora fez doutorado na Escola de 
Comunicações e Artes e lecionou na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da USP. Como isso reverberou em 
sua trajetória?
Minha inquiteção talvez tenha me leva-
do a sempre me deslocar pelo Brasil e o 
exterior. Como estava na FAU, também 
tinha muito interesse por arquitetura. 
Realizei uma longa viagem pela América 
Latina para pesquisar e fotografar cons-
truções que estabelecessem diálogos com 
a arquitetura rural paulista, como parte 
de um estudo sobre as relações entre a 
arquitetura da América hispânica com 
São Paulo. O trabalho deu origem ao li-
vro A hispanidade em São Paulo – Da casa 
rural à Capela de Santo Antônio [Livraria 

Nobel, Edusp, 1981 – Editora 34, 2017]. 
Nessa obra, que ganhou o prêmio Jabuti 
na área de Ciências Humanas, em 1982, 
defendo a existência de aspectos estéti-
cos similares entre habitações do início 
da ocupação do estado no período colo-
nial com as casas de hacienda, presentes 
em diferentes partes da América do Sul. 
Essa era uma visão diferente dos historia-
dores da arquitetura daquela época, que 
falavam de um isolamento da casa pau-
lista em relação à arquitetura de outros 
lugares. Sob minha curadoria, a ideia de 
promover a 1ª Bienal de Arte Latino-ame-
ricana, realizada em São Paulo em 1978, 
também partiu desses deslocamentos. 
As pesquisas sobre a hispanidade em São 
Paulo me mobilizaram a viajar por toda a 
América Latina, enquanto os estudos so-
bre a preocupação social na arte brasileira 
me forçaram a fazer contato com o país. 
Quando era professora da USP, também 
dirigi a Pinacoteca e o MAC. Com isso, 
fui abrindo portas. Penso que, hoje, o pro-
blema das universidades é que os profes-
sores ficam fechados em seus gabinetes, 
preocupados com a evolução da titulação. 
Também passei por isso, mas ao mesmo 
tempo tinha vontade de aventurar-me e 
de trabalhar em outros contextos. Como 
resultado desses interesses ampliados, or-

ganizei, em 1973, a Expo-Projeção-73, para 
mostrar o trabalho de artistas, naquela 
época emergentes, como Hélio Oiticica 
[1937-1980], Antônio Dias [1944-2018] e 
Antonio Manuel, que estavam mexendo 
com novas mídias, como vídeo e outras 
formas de expressão não usuais. Nesse 
período, eu integrava o conselho do MAM 
do Rio e viajava frequentemente a Nova 
York em razão de minhas pesquisas aca-
dêmicas. Com isso, consegui fomentar um 
intercâmbio entre o universo das artes e 
a universidade. 

Nos últimos anos, temos observado a 
emergência de questões identitárias 
no campo das artes. Como vê esse mo-
vimento?
Uma das explicações para esse mo-
vimento talvez passe pela ideia de a 
arte contemporânea estar um pouco 
empobrecida. No campo da videoar-
te, por exemplo, há um esgotamento, 
uma falta de renovação. Por outro lado, 
quando você olha os artistas popula-
res, encontra uma criatividade e uma 
sabedoria ancestral que assombram. 
Estamos muito mais atentos à presença 
de manifestações de afrodescendentes 
no Brasil do que estávamos há 15 anos. 
De certa forma, parte da revolta e da 
conscientização sobre o assunto de-
riva da influência de movimentos de 
afro-americanos nos Estados Unidos. 
Assim como aquele país, o Brasil sem-
pre sofreu, mas esse sofrimento não 
se manifestava de forma tão gritante 
como agora. Hoje, ligamos a televisão 
e vemos anúncios de casais miscigena-
dos, mesmo que isso não corresponda 
rigorosamente à realidade cotidiana. 
As novas gerações recebem uma in-
jeção de conscientização e alertas so-
bre o preconceito contra a população 
negra, que se arrasta por séculos. Em 
termos educacionais, o Brasil está abai-
xo, inclusive, de outros países latino-
-americanos. Aqui, afrodescendentes 
e populações indígenas sofrem isso de 
maneira atroz. Há uma efervescência 
na criação artística indígena e afro-
brasileira que está desvinculada dos 
grandes centros urbanos. Hoje essas 
produções estão em todas as pautas, 
na agenda de galerias, colecionadores 
e museus. Mesmo a arte dita popular, 
ou seja, de populações que vivem mais 
recolhidas no interior do país, passou 
a ser buscada pelo mercado de forma 

A arte 
contemporânea 
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mais acomodados? Não sei responder. 
Jogo essa pergunta para você.

Como fica o trabalho do curador em 
tempos de pandemia?
A exposição em cartaz no MAM sobre 
a Semana de Arte Moderna foi a mais 
difícil de toda minha vida profissional. 
Em 2019, quando Regina e eu fomos 
convidadas para fazer a pesquisa que 
embasaria a mostra, ainda tivemos um 
tempo no segundo semestre e nos dois 
primeiros meses de 2020 para visitar 
museus e começar a selecionar as obras 
participantes. Porém, com a chegada da 
pandemia, tudo foi interrompido dras-
ticamente e passamos a trabalhar so-
mente por intermédio de reuniões vir-
tuais. Houve um momento de absoluto 
silêncio e ninguém sabia o que ia aconte-
cer, nem mesmo os prazos que teríamos 
para fazer as entregas. Imagine pensar 
em planejar uma exposição só com reu-
niões remotas, por computador ou celu-
lar. Perdeu-se aquele caráter prazeroso 
que tínhamos ao encontrar e conhecer 
pessoas. Não dá para ficar todo tempo 
conversando por meio de quadrados de 
videoconferências. Obras que tínhamos 
pensado em apresentar tiveram seu em-
préstimo negado, surgiram novas regras 
de exibição e circulação de pessoas em 
museus. Fomos obrigadas a reduzir o 
número de trabalhos a serem expostos. 
Fizemos três ou quatro relações de obras 
que deveriam integrar a mostra até che-
garmos à lista definitiva. Mesmo assim, 
muitas instituições já não queriam fazer 
o empréstimo, pensando nas atividades 
comemorativas sobre a Semana de Ar-
te Moderna, que serão organizadas em 
2022. Uma exposição como essa, com 
uma pandemia em andamento, tendo de 
contatar colecionadores e instituições 
responsáveis pelas obras que queríamos 
solicitar e localizar pesquisadores de vá-
rias partes do país para colaborar com o 
catálogo, foi um desafio pesado. Como 
todos, acho agradável poder, às vezes, ir 
a um restaurante, tomar um café e en-
contrar conhecidos e amigos. Esses pe-
quenos prazeres da vida ninguém pôde 
ter nesses tempos. Com deslocamentos 
tolhidos ou reduzidíssimos, o sentimento 
de culpa quando saímos também ocorre. 
Não sabemos se haverá público nas ex-
posições. Vivemos um tempo cruel, tanto 
para quem é sênior quanto em especial 
para as gerações jovens. n

intensa a partir da década de 1990. Se 
antes as obras desses artistas estavam 
na mão de alguns poucos coleciona-
dores, hoje observamos a abertura de 
galerias dedicadas exclusivamente a 
esse tipo de arte. Esse é um fenômeno 
positivo de nosso tempo, mas também 
é resultado de uma importação. O Bra-
sil, infelizmente, é um importador de 
tendências de países desenvolvidos. 

A senhora fez um levantamento siste-
mático da obra de Tarsila do Amaral,  
produziu análises e exposições sobre 
inúmeros modernistas, trabalhou com 
o universo do concretismo e da videoar-
te, investigou o engajamento político 
na arte brasileira e elaborou estudos 
sobre a presença da identidade hispâ-
nica na arquitetura de São Paulo. Que 
temas desejaria ver pesquisados no 
campo da história da arte? 
Historicamente, o Brasil sempre foi 
alheio ao que se passa no contexto cul-
tural de países latino-americanos. O in-
telectual do país está afastado do conví-
vio com a região e, com isso, estamos um 
pouco divorciados do que eles fazem. A 
América Latina dialoga entre si, mas o 
Brasil não dialoga com a América Latina. 
Isso é um problema. Então, eu pergunto: 
será exclusivamente por causa da diferen-
ça da língua? Ou o Brasil, por julgar-se 
um gigante esplêndido, não se interessa 
e dá as costas à região, buscando ficar de 
frente para a Europa e os Estados Uni-
dos? Mais da metade de nossa população 
tem herança africana e tampouco dialo-
gamos com a África. O Brasil é um país 
periférico. Por que não se articula com 
a África para pensar temas envolvendo a 
história da música e da alimentação, por 
exemplo? Faltam estudos para investigar 
a relação do Brasil com a América Lati-
na, tanto no tempo presente como no 
passado. Análises sobre os séculos XVIII 
e XIX e sobre movimentos artísticos de 
caráter popular em Minas Gerais e no 
Nordeste também são necessários, além 
de investigações sobre a importância da 
informação estrangeira na formação de 
nossos pesquisadores de história da arte. 

Há estudos que a senhora gostaria de 
desenvolver?
Tenho pesquisas que não pude levar a 
cabo e outras que foram interrompidas. 
Há, ainda, projetos que não dei conta 
de assumir. Quando eu tomava ônibus 

de um país a outro na América do Sul, 
observava inúmeras situações e objetos 
que podiam render trabalhos. Algumas 
ideias permaneceram no fundo de mi-
nha mente. Então, de repente, sinto que 
a vida é muito breve para fazer tudo o 
que quero. Por causa disso, quando vejo 
jovens universitários sem saber o que 
pesquisar, tenho vontade de sacudi-los 
e dizer que é preciso olhar em volta. 
Tenho a desconfiança de que os jovens 
não têm apreço pela leitura. Também 
não existe uma base firme para fazer 
pesquisa no Brasil. As instituições não 
estão sólidas suficientes para apoiar 
as novas gerações. Conheço jovens do 
interior que se mudam para os aloja-
mentos da Cidade Universitária, na USP, 
em São Paulo. Mesmo antes da pande-
mia, eles não iam ao cinema, teatro ou a 
exposições porque não tinham dinheiro. 
Tampouco podem conhecer os arre-
dores de São Paulo. Isso afeta sua mo-
tivação e criatividade para pesquisar. 
Antigamente, também tínhamos essas 
dificuldades, mas penso que havia mais 
entusiasmo. Pergunto-me: em que medi-
da os novos meios de comunicação têm 
contribuído para os estudantes serem 

Sempre observei 
inúmeros objetos 
que podiam 
render pesquisas.  
De repente,  
sinto que a vida  
é breve para 
fazer tudo  
o que quero



Novo relatório do IPCC mostra que o homem  

impulsiona o aquecimento global e torna o planeta  

mais sujeito a eventos extremos, como ondas  

de calor e episódios de seca e chuvas intensas

Marcos Pivetta

O CLIMA  
NO ANTROPOCENO

CAPA

N
IC

O
L

A
S 

EC
O

N
O

M
O

U
 / 

N
U

R
P

H
O

T
O

 V
IA

 G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S



PESQUISA FAPESP 307  |  33

e de previsões sobre o futuro do clima. Elaborada 
ao longo de três anos, a primeira parte do AR6 
foi escrita por um conjunto de 234 autores de 66 
países. Outros 567 autores colaboradores também 
participaram da formulação do documento, cujo 
lançamento inicial era previsto para abril deste 
ano, mas foi postergado em razão da pandemia 
de Covid-19. O texto do relatório, aprovado pelos 
195 países que participam do painel, faz menção 
a mais de 14 mil estudos científicos para embasar 
suas conclusões. 

Segundo o WG1-AR6, a temperatura média da 
atmosfera deverá “muito provavelmente” aumen-
tar 1,5 grau Celsius (ºC) no início da próxima dé-
cada em relação ao valor registrado entre 1850 e 
1900. Esse período do século XIX é considerado 
representativo da fase pré-industrial do planeta, 
quando a atmosfera não sentia efeitos significa-
tivos das atividades humanas, em especial da 
queima de combustíveis fósseis que liberam ga-
ses de efeito estufa. O novo prazo estimado para 
atingir esse aumento de 1,5 ºC é cerca de 10 anos 
antes do que os relatórios anteriores tinham pre-
visto. De acordo com as definições adotadas pelo 
IPCC, um evento climático ou resultado de um 
processo é considerado “muito provável” quando 
a probabilidade de sua ocorrência se situa entre 
90% e 100% (ver quadro sobre a linguagem ado-
tada pelo painel na versão on-line desta reporta-
gem). Os cinco cenários futuros projetados pelos 
modelos climáticos adotados pelo IPCC, desde o 
mais otimista até o mais pessimista, convergem 
para esse nível de elevação da temperatura glo-
bal ainda na década de 2030. 

Limitar o aquecimento global nos próximos 
anos a um aumento de 2 ºC, preferencialmente 
1,5 ºC, é a principal meta do Acordo do Clima de 
Paris, firmado em dezembro de 2015 no âmbito 
da ONU por 195 países. Esse nível de aumento 
de temperatura é considerado elevado, mas com 
potenciais impactos socioeconômicos ainda ad-
ministráveis. “O relatório do IPCC deixa claro 
que será muito difícil alcançar essa meta se não 
reduzirmos drástica e rapidamente as emissões de 
gases de efeito estufa”, diz o físico Paulo Artaxo, 
da Universidade de São Paulo (USP), um dos se-
te pesquisadores brasileiros que participaram da 
elaboração do WG1-AR6 e um dos coordenadores 
do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudan-
ças Climáticas Globais (PFPMCG). O relatório 
do IPCC foi lançado no Brasil em um webinário 
promovido pela FAPESP também em 9 de agosto.

A Terra já está muito perto de cruzar a fron-
teira de 1,5 ºC de aquecimento global. Desde o 
período pré-industrial, a temperatura média 
em toda a superfície do planeta subiu cerca de  
1,1 °C. É um nível de aquecimento sem preceden-
tes ao longo dos últimos 2 mil anos, segundo o 
relatório. O aumento médio foi maior sobre as 

E
m 2007, em seu quarto relatório, o 
Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC) dizia que 
“o aquecimento do sistema climáti-
co é inequívoco”. A quinta versão do 
documento, de 2013, dava um passo 
adiante e afirmava que “a influência 
humana no sistema climático é clara”. 
Divulgada em 9 de agosto de 2021, a 

primeira parte do sexto relatório de avaliação 
do painel (WG1-AR6), que faz um resumo do 
estado da arte sobre o conhecimento científico 
a respeito das mudanças climáticas, não deixa 
mais dúvidas sobre o papel da civilização con-
temporânea nesse fenômeno: “É inequívoco que 
a influência humana esquentou a atmosfera, o 
oceano e a superfície terrestre”. O documento 
também afirma que “aumentos observados nas 
concentrações de gases de efeito estufa (GEE) 
desde cerca de 1750 são inequivocamente cau-
sados por atividades humanas”. O aquecimento 
global é provocado pelo crescimento progressivo 
nas taxas atmosféricas de GEE, principal assina-
tura deixada no clima pelo Antropoceno, a era 
dos seres humanos. 

Nenhuma parte do planeta está a salvo das 
consequências do aumento na temperatura mé-
dia da atmosfera e de alterações decorrentes ou 
associadas a esse processo. “As mudanças cli-
máticas já afetam todas as regiões da Terra de 
múltiplas maneiras. As mudanças que estamos 
experimentando vão se intensificar com o au-
mento adicional da temperatura”, comentou, 
durante a divulgação do relatório, Panmao Zhai, 
da Academia Chinesa de Ciências Meteorológi-
cas, copresidente do grupo 1 de trabalho do AR6. 
Esse grupo foi o responsável pela produção da 
primeira parte do relatório de avaliação do IPCC, 
dedicado a atualizar o conhecimento científico 
sobre as mudanças climáticas. No primeiro tri-
mestre de 2022, o painel deverá lançar as duas 
partes seguintes do AR6. O segundo documento 
vai tratar de impactos e vulnerabilidades causa-
dos pelas mudanças climáticas e do que pode ser 
feito para se adaptar a elas. O terceiro abordará 
formas de mitigação das mudanças climáticas. 

Painel coordenado pela Organização Meteo-
rológica Mundial (OMM) e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), 
o IPCC não faz ou patrocina pesquisa científica. 
Também não sugere políticas ambientais. No en-
tanto, divulga um resumo em linguagem acessí-
vel de seus relatórios, denominado Sumário pa-
ra Tomadores de Decisão, que fornece as bases 
científicas sobre o clima para auxiliar os países 
a definirem suas ações. O IPCC reúne especialis-
tas de diferentes áreas para compilar e analisar a 
produção científica com o intuito de produzir re-
latórios periódicos de avaliação da situação atual 
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áreas que abrigam os continentes, onde vive a 
população humana, do que sobre os oceanos, res-
pectivamente, de 1,6 °C e 0,9 ºC. As frias regiões 
polares, em especial o Ártico, foram as que mais 
se aqueceram desde o período pré-industrial, 
cerca de 3 ºC. 

O documento também indica que, se a tendên-
cia de elevação global da temperatura do planeta 
não for revertida em pouco tempo, as geleiras 
continuarão derretendo, o nível do mar seguirá 
subindo, os oceanos vão se tornar mais ácidos e 
os chamados eventos climáticos extremos, como 
fortes ondas de calor, chuvas volumosas e secas 
severas, deverão ser ainda mais frequentes e 
intensos ao longo deste século. Na verdade, de 
acordo com estudos citados pelo IPCC, esse ti-
po de fenômeno, com grande potencial de cau-
sar mortes e prejuízos socioeconômicos, já se 
tornou mais comum e exacerbado nas últimas 
décadas e só tende a aumentar à medida que o 
planeta esquenta. 

Ondas de calor extremamente fortes que ocor-
riam uma vez a cada 100 anos antes do século 
XX, quando a influência humana sobre o clima 
era pouco significativa, tornaram-se atualmente 
4,8 vezes mais frequentes e 1,2 ºC mais quen-
tes, segundo dados do IPCC. Se a temperatura 
global aumentar 1,5 ºC, esse tipo de evento ex-
tremo será 8,6 vezes mais comum e 2 ºC mais 
quente do que há 150 anos, prevê o painel. Mais 
meio grau de subida na temperatura média do 
planeta, atingindo uma elevação de 2 ºC, fará 
provavelmente com que essas ondas de calor se 
tornem 13,9 vezes mais frequentes e 2,7 ºC mais 
quentes. Caso a atmosfera terrestre aqueça 4 ºC, 
uma hipótese desoladora, esses episódios de ca-
nícula exacerbada tenderão a ser 39,2 vezes mais 

frequentes e 5,2 vezes mais quentes do que no 
século retrasado. Tendências semelhantes são 
detalhadas no documento com relação a even-
tos extremos relativos a chuvas e secas severas. 

A ocorrência cada vez mais corriqueira de epi-
sódios superlativos do clima – como o registro 
de temperaturas recordes, na casa dos 50 ºC, no 
atual verão da América do Norte e na Europa e a 
maior cheia em quase 120 anos do rio Negro, no 
Amazonas, em decorrência de fortes chuvas ocor-
ridas em meados deste ano – deu origem a uma 
nova área de pesquisa: trabalhos específicos sobre 
um evento extremo com o intuito de determinar 
se a ocorrência foi causada, ainda que em parte, 
por mudanças induzidas pelo homem ou por uma 
variação natural do clima. “Ainda há poucos es-
tudos desse tipo sendo feitos na América do Sul, 
mas essa é uma área em crescimento”, comenta 
o climatologista José Marengo, coordenador de 
pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de Desastres Natu-
rais (Cemaden), que atuou como revisor-editor 
no mais recente relatório do IPCC (ver reporta-
gem sobre essa área de pesquisa na página 38). 

CHOQUE DE REALIDADE
“Esse relatório é um choque de realidade”, co-
mentou a paleoclimatologista francesa Valérie 
Masson-Delmotte, da Universidade Paris-Saclay, 
outra copresidente do grupo 1 de trabalho do 
IPCC, no material de divulgação do documento. 
“Agora temos uma imagem muito mais clara do 
clima no passado, no presente e no futuro. Isso é 
essencial para entender para onde estamos indo, o 
que pode ser feito e como devemos nos preparar.” 
O avanço na determinação do peso das atividades 
humanas na promoção das mudanças climáticas 

O AQUECIMENTO GLOBAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRÉ-INDUSTRIAL
A temperatura média anual da superfície subiu pouco mais de 1 ºC nos últimos 170 anos. As simulações climáticas 
somente conseguem reproduzir esse aumento se consideradas as emissões de gases de efeito estufa de origem 
natural e também as decorrentes de atividades humanas
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se deve a uma série de aprimoramentos nos estu-
dos sobre o clima ocorridos nos últimos sete anos. 

Melhores reconstituições paleoclimáticas, da-
dos mais confiáveis e detalhados sobre a evolução 
das temperaturas e dos regimes de chuvas atuais 
e modelos computacionais mais aptos a fazer re-
construções do clima passado e projeções sobre o 
clima das próximas décadas – todos esses refina-
mentos permitiram que as conclusões do painel 
mais recente sejam mais incisivas do que em suas 
versões passadas. “Há muito menos incertezas 
nesse relatório sobre o que é decorrente de ati-
vidades humanas e o que é variação natural do 
clima”, explica a oceanógrafa Letícia Cotrim, da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), 
uma das autoras brasileiras do WG1-AR6.

O 
aquecimento global é provocado 
pelo aumento da emissão de gases 
de efeito estufa, como óxido nítrico 
(N2O), metano (CH4) e sobretudo 
dióxido de carbono (CO2). O novo 
relatório enfatiza que, desde meados 
do século XVIII, a elevação nas con-
centrações de gases de efeito estufa 
na atmosfera é “inequivocamente” 

causada por atividades humanas, em especial 
as associadas à queima de combustíveis fósseis. 
A conclusão deriva de estudos que simulam a 
evolução da temperatura média da atmosfera 
terrestre com e sem a emissão dos GEE deri-
vados da ação do homem. Nos cenários em que 
ocorre emissão de gases de efeito estufa apenas 
por processos naturais, o planeta não esquenta, 
um indicador de equilíbrio no sistema climático. 
Quando a contribuição humana é adicionada a 
esse processo, a temperatura média do planeta 

atinge os níveis atuais. Hoje a concentração de 
CO2, principal GEE, é de quase 420 partes por 
milhão (ppm), cerca de 50% maior do que há 
170 anos, no período pré-industrial.

Uma vez emitidos, os gases de efeito estu-
fa têm três destinos possíveis: a atmosfera, os 
oceanos e a superfície terrestre. Se estocados 
no ar, causam o aquecimento global. Nos ma-
res, tornam suas águas mais ácidas e ameaçam 
o ciclo de vida de muitas espécies. O caminho 
mais benigno é ser absorvido pelas plantas, via 
fotossíntese, e virar biomassa – por exemplo, 
o tronco de uma árvore. Desde a revolução in-
dustrial até hoje, 41% dos GEE foram para a at-
mosfera e 59% para a superfície terrestre e os 
oceanos. “Mas há uma tendência de a atmosfera 
absorver mais CO2 do que os oceanos e super-
fície terrestre, tanto em termos proporcionais 
como absolutos, se as emissões desse gás não 
caírem até o fim do século”, explica o clima-
tologista Marcos Heil Costa, da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), de Minas Gerais, que 
estuda as interações do clima com a agricultura 
e é um dos autores do WG1-AR6. Em um cená-
rio pessimista projetado pelo IPCC, em que os 
níveis atuais de emissão de dióxido de carbono 
dobrariam até o fim deste século, a atmosfera 
passaria a estocar 54% do CO2 liberado. Em um 
quadro muito pessimista, em que as emissões 
duplicariam até meados do século, a fatia de 
CO2 aprisionada na atmosfera subiria para 62%. 

As mudanças climáticas exacerbam o ciclo da 
água. Isso provoca tanto chuvas mais intensas 
como períodos áridos e quentes, gerando desas-
tres naturais, como inundações, deslizamentos 
de terra e secas mais severas em muitas regiões. 
As áreas costeiras, por exemplo, verão a conti-IN
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nuidade do aumento do nível do mar ao longo 
do século XXI, fenômeno que, combinado com 
tempestades mais intensas, promoverá erosão 
e inundações costeiras mais frequentes e volu-
mosas em áreas baixas. Eventos extremos asso-
ciados à elevação do nível do mar que ocorriam 
anteriormente uma vez a cada 100 anos podem 
se tornar ocorrências anuais perto do final des-
te século. Entre 1901 e 2018, o nível médio do 
mar aumentou 20 centímetros. Mas nos anos 
mais recentes esse ritmo tem se acelerado. Foi 
de 1,3 milímetro (mm) ao ano entre 1901 e 1971 
e passou para 3,7 mm ao ano entre 2006 e 2018. 
O aquecimento progressivo do clima global am-
pliará o derretimento de geleiras sazonais, de 
gelo marinho no verão do oceano Ártico, e do 
permafrost – solo continuamente congelado na 
região ártica, que contém muito metano, gás de 
efeito estufa que, se liberado, acelerará ainda 
mais o aquecimento global. 

Cada elevação de 0,5 ºC na temperatura mé-
dia do planeta repercute de forma não linear na 
frequência e intensidade de ondas de calor e de 
episódios de seca ou chuvas exacerbadas. “Um 
aumento dessa ordem na temperatura duplica 
ou triplica alguns eventos climáticos extremos”, 
ponderou o climatologista Lincoln Muniz Alves, 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), outro membro do grupo 1 de trabalho do 
IPCC. Alves fez parte da equipe que desenvolveu 
um atlas interativo, uma novidade do WG1-AR6, 
que pode ser acessado na internet (https://www.
ipcc.ch/report/ar6/wg1/#InteractiveAtlas). 

EFEITOS NO BRASIL
O relatório do IPCC não faz projeções sobre o 
clima específico de um país, apenas para o pla-
neta como um todo ou dividido em regiões. Mas, 
a partir dessas projeções regionais, é possível ter 
uma noção do que a literatura científica sinali-

MAIS CALOR, MAIS MUDANÇAS
Cada grau adicionado à temperatura média da superfície global deverá impactar  
de forma distinta o clima regional nas diferentes latitudes do planeta

Simulação de mudança da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em três cenários de aquecimento global

1,5 ºC de aquecimento global 2 ºC de aquecimento global 4 ºC de aquecimento global
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za como as tendências atuais e futuras do clima 
na América do Sul e no território nacional. Em 
linhas gerais, há uma tendência de a temperatu-
ra média no continente continuar subindo a um 
ritmo mais acelerado do que a média global. O 
nível do mar no Atlântico sul (mas não no Pací-
fico) se elevou de forma mais acentuada do que 
a média do globo nas últimas décadas, inclina-
ção que deve se manter ao longo deste século e 
favorecer a ocorrência de inundações costeiras. 
Se o aquecimento global aumentar pelo menos 
2 ºC, as projeções para a vasta área abrangida 
pelo Brasil são um misto de mais chuvas con-
centradas e mais episódios de seca, uma espé-
cie de gangorra climática exacerbada de efeitos 
potencialmente desastrosos. 

N
a Amazônia, as projecões sinalizam, 
com alto grau de certeza, uma maior 
ocorrência de dias sem chuvas e de 
secas, e, com menor nível de confian-
ça, mais episódios de chuva extrema 
e inundações. No cenário mais pes-
simista, em que as emissões globais 
de CO2 dobram até 2050, mais de 
150 dias por ano terão temperatu-

ras acima de 35 ºC até o fim do século. Para o 
Nordeste, uma região naturalmente bem menos 
úmida, o cenário projetado é semelhante, com 
destaque para um aumento na duração do pe-
ríodo de estiagem. 

No Centro-Oeste, não há dados confiáveis que 
sinalizem uma diminuição na quantidade de pre-
cipitação atmosférica, mas a estação chuvosa de-
ve ter seu início atrasado. Mais eventos de chuva 
extrema e também de seca são esperados, além 
de maior propensão à ocorrência de incêndios, 

que devem afetar a agricultura e biomas como o 
Pantanal e o Cerrado. No Sudeste e no Sul, onde 
vive 60% da população brasileira, tem ocorrido 
um aumento claro no nível de pluviosidade mé-
dia e de episódios extremos de chuvas desde os 
anos 1960, tendências que devem se intensificar 
nas próximas décadas caso o planeta aqueça 2 ºC. 
“As projeções para aumento de temperatura são 
sempre mais confiáveis do que as de chuva”, com-
para Alves. Isso porque o aquecimento do clima é 
um processo mais direto, que depende de menos 
variáveis do que a formação de nuvens e chuvas. 
“Modelar a formação das nuvens na atmosfera 
e suas interações com os demais parâmetros do 
clima ainda é um desafio”, comenta Marengo.

Não é por acaso que há mais e melhores infor-
mações sobre aumento de temperatura do que de 
pluviosidade em praticamente todas as regiões 
do globo. No atlas do IPCC, que divide os setores 
habitados dos continentes em 45 áreas, apare-
cem 41 regiões que tiveram aumento de ondas de 
calor desde 1950 até hoje. Na maior parte dessas 
áreas, há um grau de certeza alto ou médio de 
que as atividades humanas contribuíram para a 
ocorrência desse fenômeno. Para episódios de 
chuvas fortes, apenas em 19 regiões foi consta-
tado nesse período um aumento de eventos ex-
tremos, quase sempre com baixo grau de certeza 
de que o homem teve algum papel em determi-
nar essa tendência. Nas demais 26 regiões, não 
havia dados em quantidade ou com qualidade 
suficiente para estabelecer uma tendência. “O 
atlas deixa claro que a maior parte dos dados e 
estudos sobre clima se concentra nos países do 
hemisfério Norte. Precisamos investir mais em 
pesquisas sobre mudanças climáticas na América 
do Sul e no Brasil”, comenta Alves. n

Geleiras polares,  
como as do Ártico, 
estão derretendo  
em razão do 
aquecimento
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D
esde 2012, o periódico cientí-
fico Bulletin of the American 
Meteorological Society (Bams) 
dedica uma edição anual es-
pecial a estudos que tentam 
identificar se um evento ex-
tremo recém-ocorrido, co-
mo uma seca muito severa, 
uma chuva torrencial ou um 

recorde de temperatura, pode ter sido 
influenciado, mesmo parcialmente, por 
alguma ação humana ou decorre simples-
mente da variabilidade natural do clima. 
É como se os pesquisadores submetessem 
um fenômeno específico, bem localizado 
no tempo e no espaço, a um exame anti-
doping com o intuito de flagrar algum 
indício de que a ocorrência pode ter sido 
turbinada por atividades humanas que 
contribuem para a emissão de gases de 
efeito estufa e para o aquecimento global.

O site britânico CarbonBrief, especiali-
zado na cobertura da ciência e da política 
do clima, compila e analisa periodica-
mente os resultados desse tipo de estu-
do, um conjunto de mais de 350 artigos 
científicos, a maioria publicada no Bams. 
Segundo seu levantamento mais recente, 
de fevereiro de 2021,  quatro em cada cin-

co trabalhos feitos nos últimos 10 anos 
identificaram algum nível de influência 
antrópica na periodicidade ou intensi-
dade de eventos extremos. No total, 405 
fenômenos foram estudados nos arti-
gos científicos, como ondas de calor na 
Suécia, furações no Caribe, inundações 
em Bangladesh, secas e queimadas na 
Califórnia (Estados Unidos) e Austrália. 

Em 70% dos casos, mudanças climá-
ticas provocadas pelo homem tornaram 
mais frequente ou intenso um evento 
extremo específico. Em 9% das ocorrên-
cias, a ação antrópica produziu o efeito 
inverso: diminuiu a periodicidade ou a 
severidade do fenômeno. Resultados in-
conclusivos ou inconsistentes aparecem 
em 11% dos eventos extremos e, em 10% 
deles, não foram encontradas evidências 
de influência humana. A taxa de sucesso 
em encontrar uma relação de associação 
entre atividades do homem e essas ocor-
rências superlativas do clima é maior pa-
ra episódios de elevação de temperatura 
do que para ocorrências de secas, chuvas 
concentradas e enchentes.

De um conjunto de 132 estudos sobre 
aumentos excessivos de temperatura, 
92% dos trabalhos identificaram algum 

nível de influência humana. Para episó-
dios de chuva exacebada ou de inunda-
ções, fatores de origem antrópica foram 
apontados em 69% de 82 estudos reali-
zados. “Todo evento extremo tem um 
componente natural, mas alguns deles 
também têm caraterísticas favorecidas 
pelas mudanças climáticas causadas pelo 
homem”, comenta o climatologista Jo-
sé Marengo, coordenador de pesquisa e 
desenvolvimento do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden). “O próprio relató-
rio do IPCC destacou esse ponto.”

Um evento extremo pode ser visto co-
mo um atleta fora de série, para retomar 
a metáfora do doping esportivo. Ele se 
destaca dos demais por suas habilidades 
naturais claramente acima da média de 
seus competidores. Alguns, só com treino 
e dedicação, tornam-se fenômenos inter-
nacionais e chegam a uma Olimpíada. 
Outros, apenas com seu esforço próprio 
e habilidades naturais, são destaque em 
nível nacional, mas não têm potencial de 
se tornar um campeão mundial – a menos 
que recorram a substâncias proibidas que 
turbinem de forma artificial seu desempe-
nho. O evento extremo influenciado por 

ATMOSFERA  
TURBINADA
Estudos indicam que quase 80% de 405  

eventos extremos recentes analisados  

tiveram sua frequência ou intensidade aumentada  

por mudanças induzidas pelo homem 
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ações do homem é o esportista de elite 
impulsionado por esteroides. 

Com exceção dos trabalhos realizados 
na Austrália, a maioria dos estudos de atri-
buição de eventos climáticos extremos é 
feito no hemisfério Norte. Dois dos clima-
tologistas mais importantes nesse campo 
de atuação são a alemã Friederike Otto, di-
retora associada do Instituto de Mudança 
Ambiental da Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, e o holandês Geert Jan van 
Oldenborgh, do Instituto Meteorológico 
Real dos Países Baixos (KNMI). Ambos 
coordenam o World Weather Attribution, 
uma iniciativa internacional que, desde 
2014, desenvolve métodos computacio-
nais para realizar trabalhos de atribuição 
climática e fazer pesquisas na área. 

Um número reduzido de pesquisado-
res brasileiros já publicou estudos de atri-
buição climática. “Nesses trabalhos, são 
rodados modelos climáticos computacio-
nais em que comparamos a probabilidade 
de um evento extremo específico ocorrer 
em dois cenários distintos: nas condições 
atuais, em que há aumento de gases de 
efeito estufa na atmosfera, e no período 
pré-industrial, quando praticamente não 
havia influência humana sobre o clima”, 

explica o meteorologista Caio Coelho, do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). “Se as simulações apontam que 
há alguma diferença no fenômeno no-
tável na probabilidade de ocorrência do 
evento nos dois cenários, isso é um sinal 
de que esse evento sofreu a influência do 
componente humano.” 

Em parceria com os britânicos de Ox-
ford, holandeses e colegas do Brasil, Coe-
lho participou de dois artigos com essa 
abordagem. Em 2016, publicou no Bams 
um trabalho sobre a seca e a crise hídrica 
a ela associada que castigou a região Su-
deste entre 2014 e 2015, mas não encon-
trou evidências de o fenômeno climático 
ter sido impulsionado pela ação humana. 
Em 2018, no mesmo período, participou 
de um trabalho que não identificou in-
fluência humana no período prolongado 
de seca no Nordeste, entre 2012 e 2016.

O meteorologista Rafael de Abreu, que 
faz doutorado no Instituto de Astrono-
mia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da 
Universidade de São Paulo (IAG-USP), 
também é coautor de dois estudos desse 
tipo, sempre com colegas do exterior e de 
outras instituições do país. Em dezembro 
de 2018, publicou, também no Bams, um 

artigo sobre a chuva concentrada, de 550 
mm, que caiu entre abril e maio de 2017 
na bacia do rio Uruguai. O trabalho con-
cluiu que mudanças climáticas induzidas 
pelo homem tornaram a ocorrência des-
se tipo de evento pelo menos duas vezes 
mais frequente. 

Em 14 de agosto deste ano, o me-
teorologista assinou com colaborado-
res da USP, do Inpe, do Cemaden e de 
Oxford um estudo na revista Climate 
Resilience and Sustainability sobre a 
chuva recorde de 320,9 mm que caiu 
em apenas três dias sobre Belo Hori-
zonte em janeiro de 2020. Para os au-
tores do trabalho, as mudanças climá-
ticas antrópicas aumentaram em 70% 
a probabilidade desse tipo de evento 
extremo ocorrer. “É preciso ter acesso 
a grande capacidade computacional e 
a modelos climáticos para fazer até mil 
simulações de um evento para alcançar 
um nível de confiabilidade nos estu-
dos de atribuição climática”, diz Abreu.  
“Por isso, recorremos a tantas parcerias 
no exterior.” n Marcos Pivetta

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

Pouca água no reservatório Jacareí, no interior 
paulista, durante a grande seca no Sudeste entre 
2014 e 2015: eventos extremos são alvo de  
estudos que tentam identificar se podem ter sido 
amplificados pela influência humana no clima
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Posteriormente, a pesquisa ampliou seu esco-
po e examinou as 645 cidades do estado de São 
Paulo observando, por exemplo, se os municí-
pios contam com instrumentos para prevenção 
de enchentes e deslizamentos e se dispõem de 
planos para redução de riscos. Identificou se 
há programas de estímulo à agricultura fami-
liar e comunitária e se existe legislação ou ins-
trumento de gestão ambiental que contemple 
adaptação e mitigação de mudança do clima. 
Para avaliar o potencial de adaptação dos mu-
nicípios, os pesquisadores do projeto criaram o 
Índice de Adaptação Urbana (UAI), que oferece 
26 indicadores sobre políticas públicas em áreas 
como habitação, mobilidade urbana, agricultura 
sustentável e gestão ambiental. O índice dialo-
ga com os parâmetros estabelecidos pelo Plano 
Nacional de Adaptação Climática, publicado 
em 2016 como reflexo da Lei nº 12.187/2009, 
que indica as diretrizes a serem observadas pe-
los diferentes níveis de governo para mitigar as 
consequências do aumento da temperatura do 
planeta. “Por meio do índice, conseguimos medir 
a atual capacidade adaptativa dos municípios”, 
relata Di Giulio. “Ele foi aplicado nos 645 mu-
nicípios paulistas e permitiu constatar que mais 
da metade apresenta pouca capacidade de adap-
tação”, relata a pesquisadora. A próxima etapa 
do projeto é estender a análise para todos os 5,5 
mil municípios do país. 

Também baseada na análise de agendas de 
adaptação de cidades brasileiras, a socióloga 
Fabiana Barbi Seleguim, do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Ambientais (Nepam) da Unicamp, 
identificou que os planos municipais começa-
ram a ser efetivamente publicados há cinco anos, 
mas seguem incipientes. “Santos foi uma das 
primeiras cidades do país a elaborar um plano 
desse tipo, em 2016. Desde 2018, ele vem sendo 
reformulado, a partir da participação no projeto 
ProAdapta, que fomenta a adaptação de centros 
urbanos às mudanças climáticas e conta com 
aportes da Sociedade Alemã para Cooperação 
Internacional [GIZ]”, diz. 

A 
preocupação com a crise climática 
é crescente entre gestores muni-
cipais que, impulsionados pela 
experiência de outras cidades 
de países emergentes, procuram 
incorporar estratégias para com-
bater os efeitos do aquecimento 
global na formulação de suas 
políticas públicas. Em tendên-

cia que ganhou força a partir dos anos 2000, 
pesquisadores de áreas das ciências humanas 
e sociais têm elaborado estudos para mostrar 
os impactos do fenômeno no cotidiano, iden-
tificar desafios e propor caminhos para que 
cidades brasileiras criem planos de adaptação 
considerando cenários futuros. 

“A agenda de adaptação de cidades brasilei-
ras à crise climática ainda é incipiente porque 
compete com outras questões urgentes em áreas 
como saúde e educação”, afirma Gabriela Mar-
ques Di Giulio, da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (FSP-USP). Em 
projeto desenvolvido desde 2015, Di Giulio in-
vestiga como as cidades brasileiras avançam na 
agenda adaptativa, alinhando ações climáticas 
com políticas de desenvolvimento sustentável. 
Em sua primeira etapa, o estudo, que além de 
cientistas da USP envolveu também pesquisa-
dores da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Universidade Federal de Itajubá 
(Unifei) e Universidade de Michigan, nos Es-
tados Unidos, com a colaboração de cientistas 
de outras universidades federais brasileiras, 
identificou a compreensão de seis grandes ci-
dades (São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Ma-
naus, Vitória e Natal) a respeito da vulnerabi-
lidade urbana, examinou ações já executadas 
e as barreiras existentes para colocá-las em 
prática. Análises de planos diretores e arca-
bouços regulatórios fizeram parte do escopo 
de trabalho, permitindo apurar em que medida 
questões climáticas integram o cotidiano admi-
nistrativo e são consideradas na formulação de 
políticas públicas. 

Pesquisas em ciências humanas e sociais  

ajudam municípios a elaborar planos  

de adaptação à nova realidade do planeta 

Christina Queiroz

Aviso aos motoristas: 
alerta para risco  
de alagamento  
em bairro de São PauloLÉ
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Com recursos de R$ 27 milhões, compartilha-
dos com Salvador, outra cidade integrante da ini-
ciativa, Santos colocou em prática ações como a 
instalação de 49 grandes sacos de areia no fundo 
do mar na Ponta da Praia, uma região da cidade 
que vinha sofrendo com a erosão – entre 2013 e 
2016, aquele trecho de praia perdeu quase 80 mil 
metros cúbicos de areia (ver Pesquisa FAPESP n°s 
238 e 274). “Apesar de ainda não ter uma política 
climática já aprovada, o município avançou em 
sua agenda e conta com uma comissão sobre o 
tema, que trabalha diretamente com o gabinete 
do prefeito”, relata a socióloga. Como reflexo dis-
so, a preocupação com questões climáticas hoje 
está presente em distintas pastas do município. 
Desde o ano passado, a Comissão Municipal de 
Adaptação à Mudança do Clima (CMMC), com-
posta por servidores de diferentes secretarias, por 
exemplo, desenvolve projeto para adaptar a região 
do morro Monte Serrat, que há muitos anos sofre 
problemas de deslizamentos em decorrência do 
desmatamento e do adensamento populacional. 

“A gestão municipal está investindo na revita-
lização do ecossistema e engajando a população 
por meio de seminários e workshops de conscien-
tização sobre a importância da cobertura vege-
tal para reduzir os riscos de desastres naturais”, 
explica Seleguim, citando Recife, Sorocaba (SP), 
Extrema (MG), Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, 
Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo como mu-
nicípios que têm apresentado avanços na agen-
da de adaptação e cujos planos têm envolvido, 
principalmente, setores da Defesa Civil e plane-
jamento urbano. No caso da capital paulista, que 
também dispõe de um comitê do clima assesso-
rando a prefeitura, acaba de ser publicado um 
plano de ação climática, documento estratégico 
que mostra como o município pretende alinhar 
suas iniciativas com os compromissos do Acordo 
de Paris, tratado mundial que entrou em vigor 
em 2016, com a participação do Brasil e de ou-
tros 194 países, e que visa reduzir o aquecimento 
global. Para além do plano nacional que passou 
a vigorar há cinco anos, em seu estudo Seleguim 
constatou que a filiação de cidades brasileiras a 
redes transnacionais de municípios, como a Go-
vernos Locais pela Sustentabilidade (Iclei), es-
tabelecida em 1990 e que reúne 2,5 mil cidades 
de 125 países, tem colaborado para o avanço da 
agenda climática no país.

Buscando contribuir para a elaboração de pla-
nos municipais, desde 2012 a historiadora Silvia 
Helena Zanirato, da USP, estuda pequenas cida-
des do Vale do Paraíba e do litoral norte de São 
Paulo. A pesquisa mapeia vulnerabilidades e com-
partilha as informações coletadas com gestores 
públicos de 31 municípios envolvidos no projeto. 
“As cidades da região se desenvolveram há três 
séculos em função da economia cafeeira, com 

muitas moradias construídas em morros, ainda 
no século XIX. Naturalmente não foram pensadas 
considerando o aumento da temperatura e da plu-
viosidade, causada pela crise climática”, observa. 
Tais vulnerabilidades, somadas às formas de uso 
e ocupação do solo, com desmatamento intenso 
e rebanho bovino pisoteando amplas áreas dos 
terrenos, acentuam os riscos de deslizamento de 
terra. “A ideia é que os gestores locais levem em 
conta essa realidade, expressa nas informações 
adquiridas durante o mapeamento, na formulação 
de políticas públicas”, afirma Zanirato. 

S
e por um lado o envolvimento com 
questões urgentes do cotidiano, em 
áreas como saúde e educação, difi-
culta o planejamento de agendas de 
adaptação de longo prazo, a escassez 
de dados constitui outro desafio im-
portante para a crise ambiental. Isso 
abrange desde o mapeamento de 
comunidades costeiras, que podem 

ser afetadas pelo aumento do nível do mar, até 
lacunas no conhecimento sobre impactos locais 
relacionados a eventos climáticos. Essa foi uma 
das constatações de pesquisa de pós-doutorado 
do sociólogo Pedro Henrique Campello Torres, 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH), realizada no Instituto de Energia e Am-
biente (IEE), ambas unidades da USP, como parte 
de projeto temático financiado pela FAPESP. 

No trabalho, desenvolvido na chamada ma-
crometrópole paulista, região que abriga 175 
cidades onde vivem 35 milhões de habitantes, 
Torres buscou identificar práticas de inovação 
para governança ambiental, tendo por base a ex-
periência de outros países em desenvolvimento. 
“Para formular suas estratégias, o Brasil pode se 
espelhar em iniciativas de nações do sul global 
com características similares em termos de de-
sigualdades e vulnerabilidades populacionais”, 

1

Projeto desenvolvido  
em Santos, no litoral 
paulista, utiliza sacos  
de areia para conter  
a erosão na região de  
Ponta da Praia
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informa o pesquisador. Além disso, segundo ele, 
o conceito de justiça climática, que considera 
como o aquecimento global impacta de forma 
desigual as sociedades, também pode orientar 
novas ações. “O conceito surgiu em 2001, durante 
conferência sobre o clima realizada na Europa, 
e consolidou-se depois do furacão Katrina, que 
devastou parte dos Estados Unidos em 2005 ma-
tando cerca de 1,8 mil pessoas. Ali ficou evidente 
para o mundo como a crise climática atinge de 
forma mais intensa os mais vulneráveis”, observa. 

Coordenador do projeto em que se insere a pes-
quisa de Torres, o sociólogo e economista Pedro 
Roberto Jacobi, do Programa de Pós-graduação 
em Ciência Ambiental da USP, explica que a in-
vestigação se dá sobre diferentes impactos de 
eventos relacionados às mudanças climáticas, em 
dois tipos de áreas urbanas da macrometrópole 
paulista, região caracterizada por desigualdades 
ambientais e sociais. Em artigo publicado no ano 
passado, pesquisadores do projeto analisaram 61 
eventos chuvosos e 47 mortes a eles relacionadas, 
ocorridas entre 2016 e 2019. “Há dois padrões 
predominantes de mortes causadas pela chuva, 
especialmente em sua forma extrema. Em áreas 
não vulneráveis, a maioria se relaciona com en-
chentes em rios canalizados e planícies de inun-
dação ocupadas por avenidas em bacias imper-
meáveis”, informa. Além do problema de infraes-
trutura, as mortes também podem ser associadas 
ao desconhecimento dos perigos de transitar em 
áreas alagadas e à ausência de uma estrutura de 
resgate ágil o suficiente para salvar vidas. 

Já em setores vulneráveis, as mortes estão as-
sociadas à precariedade das moradias, locali-
zadas em zonas suscetíveis a deslizamento de 
terra. “Se a infraestrutura de regiões de classes 
média e alta é inadequada às incertezas trazidas 
pelas mudanças climáticas, nas periferias ela é 
incompleta ou mesmo inexistente”, diz Jacobi. 
“A realidade evidenciada por dados como esses 
precisa ser considerada na construção de estra-
tégias municipais de adaptação e governança.”

 De acordo com o pesquisador, quando foi cria-
do, em 1988, no âmbito da Organização das Nações 
Unidas  (ONU), o Painel Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas (IPCC) priorizava dis-
cussões sobre as métricas envolvendo os efeitos 
das mudanças na temperatura do planeta. Hoje a 
organização integrada por cientistas de cerca de 
40 países reconhece a existência de um hiato na 
comunicação com a sociedade, quando o assunto 
é a crise climática. “Nesse sentido, pesquisas nas 
ciências humanas e sociais também tentam situar 
como os impactos são sentidos na materialidade 
da vida cotidiana”, informa Di Giulio, da USP. 

Para o pesquisador Danilo Rothberg, da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), campus de 
Bauru, embora as pesquisas em ciências naturais 
venham alertando para as consequências da crise 
ambiental, a população parece pouco prepara-
da para modificar seus hábitos. “Cientistas das 
humanidades podem ajudar a projetar o tema 
na sociedade”, sustenta. Com essa premissa no 
horizonte, em projeto de pesquisa financiado pela 
FAPESP, ele entrevistou 45 integrantes do Comitê FO
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Em 2010, deslizamento  
de terra em Niterói,  
no Rio de Janeiro, matou 
cerca de 200 pessoas
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da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, entre repre-
sentantes de movimentos sociais, empresários, 
executivos da indústria e integrantes do poder 
público. “Identificamos que existe uma preo-
cupação crescente com a crise climática entre 
setores envolvidos com a governança das águas. 
Apesar disso, eles têm dificuldades em transfor-
mar essas inquietações em políticas efetivas”, diz 
Rothberg. “Alguns representantes contaram que 
seus setores só se mobilizam em emergências.” 

Para o antropólogo Renzo Romano Taddei, da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o 
formato científico da mensagem climática, quan-
do evidencia seus indicadores físicos em escala 
global, chega de forma muito abstrata aos atores 
locais, dificultando sua integração aos processos 
decisórios. “O grande desafio é mostrar como a 
informação global se desdobra em consequên-
cias locais contextualizadas. Para a mensagem 
ser mais efetiva, em vez de falar em elevação do 
nível médio do mar, por exemplo, melhor seria 
realizar diagnósticos específicos de seus efeitos 
na infraestrutura das orlas”, considera o antro-
pólogo, que desde 2002 pesquisa o assunto. 

De acordo com Taddei, o envolvimento de pes-
quisadores das ciências sociais e humanas no Bra-
sil com o tema das mudanças climáticas é menor 
do que o observado nos Estados Unidos e na Eu-
ropa. No país, um grande impulso ocorreu com 
a publicação do livro Há mundo por vir? Ensaio 
sobre os medos e os fins (Instituto Socioambiental, 
2014), do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro 

e da filósofa Déborah Danowski. “No campo dos 
estudos sociais da ciência e tecnologia, as comu-
nidades científicas e os processos de produção de 
conhecimento climático são pesquisados pelas len-
tes da sociologia, antropologia, história e filosofia”, 
diz. Taddei explica que na antropologia uma das 
diretrizes tem sido desenvolver estudos empíricos 
com comunidades tradicionais como as campone-
sas, indígenas e de pescadores para compreender 
como tais mudanças repercutem e são interpreta-
das. O antropólogo lembra que as discussões em 
torno do conceito de Antropoceno – a nova era 
geológica em que seres humanos, segundo alguns 
autores, teriam se tornado capazes de alterar as 
condições biotermodinâmicas do planeta – tam-
bém têm mobilizado a participação de cientistas 
sociais (ver Pesquisa FAPESP nº 243). Ele destaca 
o papel de agências de fomento nesse panorama. 
Com frequência cada vez maior, instituições co-
mo a FAPESP têm incentivado a participação de 
pesquisadores das ciências sociais e humanas em 
editais de financiamento sobre o tema. 

P
artindo da premissa de que as expe-
riências de países do Sul global podem 
trazer aportes à agenda climática bra-
sileira, em projeto de pesquisa desen-
volvido entre 2014 e 2016 com apoio 
da FAPESP, a ecóloga e socióloga Leila 
da Costa Ferreira, da Unicamp, reali-
zou estudo comparando as políticas 
ambientais do Brasil e da China. O 

Conceito de justiça 
climática consolidou-se 
depois do furacão  
Katrina, que devastou 
parte dos Estados Unidos 
em 2005. Na foto, 
morador de Biloxi, no 
Mississippi, observa 
destroços de sua moradia
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projeto teve continuidade em outro estudo de-
senvolvido entre 2017 e 2019, que incluiu também 
Moçambique. Ferreira explica que apesar de a 
China seguir sendo o maior emissor de gases de 
efeito estufa do mundo, desde 2010 o país tem 
adotado ações para amenizar a poluição. É aí 
que se insere, por exemplo, a política nacional 
de reflorestamento, com o replantio de árvores 
nativas e o envolvimento de comunidades locais. 

“O Exército chinês está replantando árvores e 
os camponeses têm sido remunerados para atuar 
nessa frente. A iniciativa constitui uma estratégia 
para criação de empregos verdes que pode servir 
de exemplo para o Brasil”, destaca a socióloga. 
Mesmo ainda sendo um dos países mais polui-
dores do mundo, um dos resultados obtidos, se-
gundo Ferreira, é que em cidades como Beijing, 
onde há 10 anos não era possível visualizar o céu 
por causa da fumaça, hoje se observa a redução 
da poluição do ar. “A China está em processo de 
substituir sua matriz energética, que ainda é ba-
seada em carvão, investindo na construção de 
grandes parques eólicos e solares”, afirma. Ou-
tro aspecto da agenda climática chinesa envolve 
a crescente participação da sociedade. Em 2010, 
em seus primeiros estudos sobre o país, Ferreira 
contabilizou a existência de 3 mil organizações 
não governamentais (ONG) dedicadas a combater 
a crise climática. Hoje são cerca de 9 mil. 

Em sua pesquisa de pós-doutorado, Seleguim 
identificou três momentos no processo de ins-
titucionalização da questão climática no Bra-
sil. No primeiro, entre 1992 (quando ocorreu a 
conferência Rio-92) e 2002, foram estabelecidas 
estruturas político-institucionais e científicas 
voltadas para o tema, em um momento caracte-
rizado pela articulação entre o nível internacio-
nal e nacional. Com a proposta de apresentar e 

mobilizar a sociedade, o Fórum Brasileiro sobre 
Mudança Climática (FBMC), criado em 2000, 
constitui um marco da primeira fase. A segunda 
etapa engloba o período que vai de 2003 a 2008 
e caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma 
agenda político-científica e pelo planejamento 
de ações. Por fim, o período iniciado em 2009 
tem sido marcado pela elaboração de uma po-
lítica climática e pelo fortalecimento da agenda 
científica em torno do tema. “A Política Nacional 
sobre Mudança Climática foi aprovada em 2009, 
estipulando planos setoriais. Nesse período, fo-
ram organizados eventos públicos, editais de 
instituições de pesquisa e estabelecidas novas 
organizações pela sociedade civil”, comenta Fer-
reira, mencionando o lançamento do Programa 
de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais 
(PPMCG) pela FAPESP, em 2008. “Tanto o Brasil 
quanto a China têm voltado grande parte de seus 
esforços para ações relacionadas à mitigação, ou 
seja, à estabilização ou diminuição das emissões 
de gases de efeito estufa. Mas as estratégias de 
adaptação ainda são incipientes nos dois países”, 
informa, sublinhando a relevância da atuação 
municipal para o desenvolvimento dessa agenda. 

Durante o seminário on-line Ações subnacionais 
na implementação da Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC) brasileira, promovido pelo 
PPMCG da FAPESP no começo de julho, Suzana 
Kahn Ribeiro, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), também destacou o papel de 
governos subnacionais. Na avaliação da pesquisa-
dora, tais entidades são fundamentais para a con-
cretização de políticas que permitam reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa e desenvolver 
modelos econômicos baseados em soluções de 
baixo carbono, colaborando com o avanço da agen-
da nacional de combate às mudanças climáticas. 

O evento também abordou os resultados de 
estudo elaborado pela Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) 
com a Parceria Estratégica para Implementação 
do Acordo de Paris, da Agência Alemã de Coope-
ração Internacional, como o dado que 40% dos 
estados brasileiros contam com metas de redução 
de emissões alinhadas com o Acordo de Paris. Par-
ticipante do seminário, Inamara Santos Melo, da 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
do Estado de Pernambuco e coordenadora técnica 
do clima da Abema, explicou que, por outro lado, 
70% dos estados do país dispunham de políticas 
de mudança climática, em 2019. Melo destacou 
o papel estratégico de governos estaduais para 
o desenvolvimento dessa agenda, por sua proxi-
midade tanto de instituições de pesquisa quanto 
gestões municipais. n 

Na China, cidades  
como Beijing buscam 
estratégias para  
reduzir a poluição do ar

Os projetos, artigos científicos e livros consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.
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atualiza anualmente o Journal Citation Reports, 
base de dados que estima o fator de impacto médio 
de mais de 10 mil revistas. O FI é considerado em 
diversas disciplinas como um bom sinalizador da 
repercussão que um artigo teve entre especialistas 
de sua área e se tornou matéria-prima para outros 
indicadores, como o índice h – que combina o 
número de artigos de um autor com a frequência 
de citações desses manuscritos. 

No novo modelo proposto pela Universidade 
de Utrecht, os pesquisadores serão avaliados 
sem computar o número e a influência de seus 
papers, mas sim com base na qualidade do en-
sino, no compromisso de atuar em equipes e na 
disposição de compartilhar dados de pesquisa. 
Cada departamento deverá elaborar estratégias 
próprias para apreciar o desempenho de seus 
docentes, levando em conta o efeito na economia 

A 
comunidade científica dos Países 
Baixos trava uma disputa que 
promete reverberar na forma 
como são avaliados a qualidade 
do trabalho e o desempenho de 
pesquisadores em outras partes 

do mundo. A controvérsia teve início em junho, 
quando a Universidade de Utrecht, a mais antiga 
e bem ranqueada instituição de ensino superior 
holandesa, anunciou uma reforma em suas re-
gras de contratação e promoção, abolindo o uso 
de indicadores bibliométricos como o fator de 
impacto (FI) para mensurar a relevância da pro-
dução de seus docentes. Calculado pelo número 
de citações que um artigo recebe nas referências 
bibliográficas de outros artigos, o FI é adotado, 
por exemplo, para examinar o prestígio de perió-
dicos científicos – a empresa Clarivate Analytics 

Universidades e agências de fomento buscam  

e adotam métricas mais abrangentes  

para examinar o desempenho de pesquisadores

Fabrício Marques

NOVAS  
RÉGUAS  
PARA  
MEDIR  
A QUALIDADE

AVALIAÇÃO ACADÊMICA
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e na sociedade e os princípios de “ciência aber-
ta”, conjunto de práticas que promove a trans-
parência e o trabalho em colaboração. “Temos 
uma forte convicção de que algo precisa mudar. 
E abandonar o fator de impacto é uma mudança 
necessária”, disse à revista Nature Paul Boselie, 
professor da Escola de Governança da universida-
de, responsável pela construção do novo sistema. 
Segundo ele, o uso indiscriminado do FI produziu 
consequências indesejadas, como a preocupação 
excessiva em publicar artigos e a busca de artifí-
cios para anabolizar sua ressonância, deixando 
em segundo plano outros objetivos importantes 
da atividade científica. 

A decisão gerou ondas de choque em outras ins-
tituições dos Países Baixos, que se materializaram 
em uma carta aberta assinada por 170 pesquisa-
dores contrários à mudança e temerosos de que 
ela seja adotada por mais universidades – entre 
os signatários está o Nobel de Química de 2016 
Bernard Feringa, da Universidade de Groningen. 
O contra-argumento é que, na ausência de indi-
cadores objetivos, os processos de contratação 
e promoção passem a ser regidos por critérios 
eventualmente arbitrários. “O fator de impacto é 
uma métrica imperfeita, mas continua sendo útil”, 
disse à revista Nature Index um dos signatários da 
carta, o biólogo celular Raymond Poot, do Centro 
Médico da Universidade Erasmus, em Roterdã.

N
a avaliação de Jacques Marco-
vitch, reitor da Universidade 
de São Paulo (USP) entre 1997 
e 2001, o embate nos Países Bai-
xos põe em evidência vantagens 
e limites das duas abordagens. 

“Indicadores bibliométricos são racionais e obje-
tivos, mas eles sabidamente provocam distorções 
de comportamentos e são incapazes de captar 
dimensões como a qualidade do ensino na sala 
de aula”, afirma. Já a análise detalhada da contri-
buição científica e acadêmica de pesquisadores é 
mais trabalhosa e impõe desafios complexos. “Na-
turalmente, isso envolve um processo bem mais 
demorado e difícil de realizar”, afirma Marcovitch, 
que coordena um projeto financiado pela FAPESP 
voltado ao desenvolvimento de novas métricas 
para avaliar o desempenho científico, econômico 
e cultural das universidades públicas paulistas.

A disputa nos Países Baixos é simbólica porque 
estabelece uma ruptura com indicadores consa-
grados, cujo uso exagerado há tempos é criticado 
como reducionista. Nos últimos anos, uma série 
de manifestos propôs meios de fazer avaliações 
mais abrangentes e ganhou adeptos entre uni-
versidades de toda parte. O principal deles é a 
Declaração de São Francisco sobre Avaliação de 
Pesquisa (Dora), de 2012, endossada por mais 
de 20 mil pesquisadores e 2 mil instituições de O
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Nos últimos anos,  
uma série de 
manifestos propôs 
meios de fazer 
avaliações mais 
amplas, ganhando  
adeptos entre  
as universidades

148 países, que recomenda 
abolir o uso isolado do fa-
tor de impacto de periódi-
cos em avaliações relativas 
a financiamento, promo-
ções e contratações. Outro 
documento de referência 
é um conjunto de diretri-
zes definidas em 2019 na 
6ª Conferência Mundial 
de Integridade Científica, 
realizada em Hong Kong, 
para avaliar o desempe-
nho dos pesquisadores de 
forma mais ampla e criar 
recompensas na carreira 
para os que adotarem prá-
ticas capazes de reforçar a 
integridade da ciência (ver 
Pesquisa FAPESP nº 303). 

Instituições de vários 
países vêm reduzindo o 
peso de indicadores bi-
bliométricos e ampliando 
o de parâmetros de cará-
ter qualitativo, em busca 
do que se convencionou 
chamar de “métricas res-
ponsáveis”. A Universida-
de de Glasgow, no Reino 
Unido, incorporou recentemente o critério de 
“colegialidade” à avaliação de docentes: para se-
rem promovidos ao topo da carreira, eles devem 
demonstrar que contribuíram com a trajetória 
de colegas e assistentes, compartilhando dados e 
produzindo artigos em coautoria. No sistema de 
avaliação das universidades do Reino Unido, uti-
lizado para classificar as instituições e distribuir 
recursos, há tempos se conjugam alguns indica-
dores bibliométricos com a análise feita por pares 
de uma seleção dos trabalhos mais relevantes dos 
pesquisadores – o peso de cada modelo é ajustado 
a cada temporada de avaliação.

A estratégia da China também está em transfor-
mação. Em vez de valorizar o volume de estudos 
publicados, passou-se a exigir que os pesquisa-
dores selecionem as melhores contribuições para 
serem analisadas por painéis de especialistas. Os 
chineses anunciaram a intenção de elaborar indi-
cadores bibliométricos próprios, que contemplem 
o impacto regional de sua pesquisa. 

Em novembro do ano passado, diversas inicia-
tivas relacionadas a uma avaliação mais completa 
da pesquisa foram apresentadas em uma confe-
rência virtual do Global Research Council, enti-
dade criada em 2012 para estimular o intercâmbio 
de práticas de gestão entre agências de fomento. 
Em vários países, os pesquisadores estão sendo 
instados a fornecer uma narrativa estruturada 



sobre sua carreira, exprimindo sua contribuição 
individual, em vez de listar o volume de artigos e 
as citações que receberam. A Fundação Nacional 
de Ciência da Suíça está testando um currículo 
desse tipo, o SciCV, fácil de preencher e de atuali-
zar. A Royal Society, do Reino Unido, desenvolveu 
um currículo dividido em quatro seções: geração 
de conhecimento, desenvolvimento de talentos, 
contribuição para a comunidade de pesquisa e 
contribuição para a sociedade. 

A
pesar das mudanças, os indica-
dores bibliométricos ainda são 
uma ferramenta muito presen-
te na avaliação da ciência. Um 
estudo publicado em 2019 na 
revista eLifeSciences constatou 

que 40% das universidades de pesquisa nos Es-
tados Unidos e Canadá mencionam fatores de 
impacto ou termos relacionados em documen-
tos referentes à estabilidade, revisão e promoção 
de seus quadros. Um caso recente envolvendo 
a Universidade de Liverpool, no Reino Unido, 
é revelador das dificuldades de promover uma 
mudança de cultura. A instituição é uma das sig-
natárias do manifesto Dora e se diz engajada na 
adoção de métricas responsáveis, como a análise 
por pares do trabalho de seus pesquisadores. Mas 
está sendo criticada por utilizar indicadores de 

ordem financeira para escolher os 32 docentes 
de sua Faculdade de Saúde e Ciências da Vida 
que serão demitidos. Para manter os empregos, 
eles precisam demonstrar que conseguiram atrair 
financiamento para seus projetos em níveis se-
melhantes aos de um grupo de 24 universidades 
intensivas em pesquisa ao qual Liverpool pertence. 
Um editorial recente da revista Nature apontou o 
imbróglio de Liverpool como uma encruzilhada 
para o movimento deflagrado pelo manifesto Dora.

A busca e a adoção de métricas responsáveis 
também avançam no Brasil. Em um artigo divul-
gado recentemente nos Anais da Academia Brasi-
leira de Ciências, um trio de bioquímicos lançou o 
manifesto “Avaliação científica responsável: Mi-
nimizando os índices, aumentando a qualidade”, 
que ressalta a importância da revisão por pares 
para identificar a contribuição de uma pesquisa. 
Uma das recomendações é criar mecanismos de 
recompensa para bons avaliadores, aqueles cien-
tistas que têm conhecimento profundo em um 
tema e concentram suas sugestões na possibili-
dade de melhorar a qualidade do manuscrito ou 
de um projeto de pesquisa de colegas. 

O documento propõe ainda que indicadores 
bibliométricos sejam utilizados com parcimônia, 
levando em conta as suas limitações. “O trabalho 
de pesquisadores atuando na fronteira do conhe-
cimento não pode ser avaliado de forma quanti-

Campus da Universidade 
de Utrecht: em vez do 
fator de impacto, 
docentes serão avaliados 
pela repercussão de seu 
trabalho no ensino, na 
economia e na sociedade
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tativa. A avaliação da qualidade só pode ser feita 
por pessoas experientes, na chamada revisão por 
pares”, afirma Alicia Kowaltowski, pesquisadora 
do Instituto de Química da USP e coordenadora 
de área da Diretoria Científica da FAPESP, que es-
creveu o manifesto em parceria com Ariel Silber, 
também da USP, e Marcus Oliveira, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O uso 
responsável de métricas, observa Kowaltowski, 
exige uma análise do contexto. “O número de ci-
tações varia de acordo com as áreas do conheci-
mento e é mediado por outros fatores – artigos de 
revisão, por exemplo, não trazem dados originais, 
mas costumam ser mais citados. O contexto é im-
portante”, afirma. 

O bioquímico Jorge Guimarães, que foi presi-
dente da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) entre 2004 e 
2015 e atualmente preside a Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), 
vê com cautela a dicotomia entre indicadores de 
quantidade e qualidade. “Fala-se muito em mudar 
para componentes mais qualitativos, mas ninguém 
sabe muito bem quais deveriam ser usados”, afir-
ma. Ele rejeita a ideia de que índices bibliométri-
cos sejam meramente quantitativos. “O fator de 
impacto mede qualidade. Mostra que alguém leu 
seu artigo e o utilizou como referência, em geral 
por conta de sua contribuição.”

N
os anos 2000, a Capes criou o 
Qualis, sistema de classificação 
de revistas científicas usado pa-
ra avaliar os programas de pós-
-graduação do Brasil. O sistema 
está sendo revisto e costuma ser 

criticado por considerar a importância de um 
artigo não pelo número de citações que ele de fato 
recebeu, mas por um parâmetro indireto: o fator 
de impacto médio do periódico que o publicou. 
Essa estratégia é condenada em manifestos favo-
ráveis a métricas responsáveis, mas Guimarães 
explica que ela teve uma razão de ser. “A avaliação 
dos programas leva em conta a produção científica 
gerada nos quatro anos anteriores. Nesse breve 
espaço de tempo, o número de citações de cada 
artigo é pequeno e não serviria como boa medida 
de avaliação”, afirmou. Ele observa que o peso 
atribuído a cada periódico era objeto de discussão 
aprofundada entre os representantes dos comitês 
de avaliação de cada área do conhecimento.

Guimarães sustenta que indicadores devem 
sempre ser interpretados com critério. Ele obser-
va, por exemplo, que o impacto da ciência brasilei-
ra em agricultura tropical é baixo, uma vez que os 
resultados têm interesse regional. “Mas ninguém 
tem dúvida de sua importância econômica e so-
cial no Brasil. Isso precisa ser levado em conta 
na avaliação.” Já os pesquisadores brasileiros da 

Universidade de 
Liverpool: críticas por 
utilizar indicadores 
financeiros para demitir 
pesquisadores
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área de química, diz Guimarães, têm trabalhos 
de alta qualidade. “Mas há pouca transposição 
da pesquisa desenvolvida nas universidades para 
o setor industrial.”

P
ara Jacques Marcovitch, um dos 
desafios é identificar os tipos de 
impacto que a universidade é ca-
paz de gerar em diferentes áreas do 
conhecimento. “Há métricas que são 
adequadas para algumas disciplinas, 

mas não fazem nenhum sentido para outras. Se 
nas engenharias um indicador sobre patentes 
pode ser útil, na filosofia o reconhecimento dos 
pares é o principal objetivo a ser obtido”, explica. 
Já a sociedade espera das universidades um outro 
tipo de impacto. “Quer ver resultado todo ano, na 
forma de ingresso de novos alunos e na saída de 
profissionais bem formados, assim como espera 
extensão e pesquisa de qualidade. Na crise sani-
tária, essa pressão gerou um enorme estresse e 
as universidades se esmeraram em dar respostas 
à sociedade”, afirma. 

A avaliação dos programas de pós-graduação 
da Capes está mudando para contemplar mais 
aspectos qualitativos. Alguns indicadores, como 
quantidade de professores e número de estudantes 
de mestrado e doutorado, perderam importância 
na avaliação quadrienal que se encerra neste ano e 

não influenciarão mais na 
nota dos cursos. Serão con-
siderados apenas como in-
dicativo para manter o mí-
nimo de pessoas atuando 
no programa. Já a publica-
ção de artigos dos docentes 
e alunos vinculados a ca-
da programa passará a ser 
analisada em três níveis 
diferentes e só o primeiro 
deles, o que mede a pro-
dução total, terá caráter 
quantitativo. Nos demais, 
contemplará análise por 
pares para avaliar um con-
junto seleto de trabalhos 
de cada docente, assim co-
mo os melhores itens da 
produção intelectual do 
programa – além da produ-
ção científica, também será 
possível escolher trabalhos 
técnicos e artísticos. Para 
o cientista da informação 
Rogério Mugnaini, da Es-
cola de Comunicações e 
Artes da USP, as mudanças 
são interessantes. “A ideia 
de obrigar os docentes e a 

coordenação do programa a destacar o que há de 
mais relevante na produção é boa e reduz o peso 
do volume de produção na avaliação do programa, 
desestimulando o produtivismo”, afirma. Segundo 
ele, ainda é cedo para avaliar quais serão os efeitos. 
“O ideal é que esses modelos fossem testados em 
um ciclo de avaliação, mas só implementados no 
seguinte, para ver se funcionam bem”, afirma. No 
futuro, a Capes planeja mudar profundamente seu 
sistema de avaliação, analisando os programas em 
cinco diferentes dimensões (ver Pesquisa FAPESP 
nº 286). De acordo com Mugnaini, a combinação 
ideal entre indicadores de quantidade e qualida-
de está por ser testada, mas ele não acredita que 
métricas sobre a produção venham a ser abando-
nadas. “Publicar trabalhos é parte essencial para 
a atividade científica e não me parece possível 
prescindir deles em um modelo de avaliação. Mas 
sem dúvida importa olhar além do mero produto, 
estimulando o desenvolvimento de projetos con-
sistentes e duradouros e também a participação 
em redes de colaboração.”

A FAPESP tem aperfeiçoado o processo de ava-
liação de projetos para assegurar uma análise cal-
cada em mérito e qualidade. A principal mudança 
envolve os termos usados nos formulários para 
apresentação de projetos – e servem para refor-
çar as expectativas da Fundação tanto para quem 
submete propostas quanto para quem as avalia. 
Em vez de indagar quais foram os artigos, livros 
ou patentes do proponente que tiveram mais im-
pacto, o foco agora são os resultados científicos 
mais relevantes e a capacidade daquele projeto 
de multiplicar essa contribuição e ampliar seu 
alcance. “O objetivo é colocar na frente a quali-
dade do projeto e garantir que o que está sendo 
avaliado em primeiro lugar é a sua contribuição”, 
diz Cristóvão de Albuquerque, gerente de Cola-
boração em Pesquisa da FAPESP. 

Há um esforço, também, no sentido de aperfei-
çoar a revisão por pares. A Fundação fez um vídeo 
para orientar avaliadores que busca ajudá-los a 
produzir um despacho construtivo. “A ideia é que 
o parecer represente sempre uma contribuição à 
melhoria da proposta e, caso seja denegada, ela 
possa ser refeita e ressubmetida adiante de forma 
mais consistente”, afirma Albuquerque. A FAPESP, 
observa ele, também permite que os proponentes 
incluam narrativas informando circunstâncias da 
vida relevantes para compreender sua contribui-
ção. “Isso auxilia, por exemplo, pesquisadoras 
que foram mães e precisaram se afastar por um 
período”, conclui. n

Quarenta por cento  
das universidades de 
pesquisa nos Estados 
Unidos e Canadá 
consideram o fator  
de impacto como 
critério de promoção  
de docentes
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Indicadores de desempenho nas universidades estaduais paulistas 
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plataforma. Constataram que os papers obtidos 
via Sci-Hub receberam 2,2 mais citações do que 
os não baixados e concluíram que o acesso ao 
repositório foi decisivo para esse desempenho.

O trabalho teve repercussão entre os entusiastas 
do acesso aberto – movimento lançado no início 
dos anos 2000 com o propósito de tornar a produ-
ção científica disponível on-line sem custo para os 
leitores –, mas também recebeu críticas quanto à 
sua metodologia e às conclusões. Para o odontolo-
gista Sigmar de Mello Rode, presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Editores Científicos (Abec) 
e pesquisador da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), campus de São José dos Campos, o estu-
do deveria ter cruzado os registros de download 
do Sci-Hub com dados oficiais dos periódicos em 
que os artigos analisados foram publicados, e com-
parado seu desempenho em cada plataforma. “Só 
assim seria possível verificar se o Sci-Hub é de fato 
responsável por ampliar o impacto dos trabalhos 
ou se é apenas um componente associado à qua-
lidade dos estudos”, diz. José Roberto de França 
Arruda, professor da Faculdade de Engenharia 
Mecânica da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e membro da Coordenação Adjunta 
de Ciências Exatas e Engenharias da Diretoria 
Científica da FAPESP, compartilha dessa crítica. 
“Os autores sugerem que alguns artigos tiveram 
mais impacto porque foram baixados do Sci-Hub, 
mas é possível que esses estudos tenham sido bai-
xados justamente porque são de maior qualidade 
e, portanto, atraem mais atenção, de modo que 
é natural que sejam procurados e baixados com 
mais frequência”, comenta.

Tejada reconhece que os resultados podem ser 
controversos, mas defende a metodologia do es-
tudo. “Aplicamos técnicas de econometria usadas 
especificamente para determinar relações de cau-
salidade em conjuntos de dados aparentemente 
não correlacionais”, informa o pesquisador. Essas 
técnicas, ele acrescenta, são frequentemente uti-
lizadas em estudos econômicos, nos quais não é 
possível empreender experimentos. “As pesquisas 
em economia partem de eventos passados e lan-

A
rtigos obtidos por meio do Sci-
-Hub, repositório pirata que 
oferece milhões de estudos de 
acesso pago e fechado, têm mais 
impacto e visibilidade segundo 
análise de um grupo internacio-
nal de pesquisadores atuando 
em diferentes instituições, entre 
elas a Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Um estudo pu-
blicado na revista Scientometrics 
sugere que trabalhos descarre-

gados pela plataforma são citados duas vezes mais 
do que os não baixados. A conclusão resulta de 
uma avaliação de registros de acesso de 4.015 arti-
gos computados pelo repositório entre setembro 
de 2015 e fevereiro de 2016 – e divulgados em 2017 
pela programadora cazaque Alexandra Elbakyan, 
fundadora do serviço virtual que disponibiliza 
cópias de trabalhos científicos sem pagar direitos 
autorais. Os registros reúnem informações como 
o código identificador dos estudos – o Digital Ob-
ject Identifier (DOI), por meio do qual é possível 
identificar os periódicos em que foram publicados 
e as citações que receberam – e a geolocalização 
aproximada dos downloads.

Os artigos analisados no estudo foram publi-
cados em 12 revistas, entre elas Science e Nature. 
Os autores usaram o DOI desses trabalhos para 
levantar o número de citações que receberam. 
Em seguida, cruzaram esses dados com variáveis 
tradicionalmente relacionadas a estudos com al-
to impacto, como número de coautores, índice-
-h do pesquisador principal, fator de impacto da 
publicação, entre outros. “A ideia era isolar as va-
riáveis que pudessem interferir no desempenho 
dos artigos e identificar a que melhor explicas-
se o número de citações”, esclarece o psicólogo 
colombiano Julian Tejada, do Departamento de 
Psicologia da UFS, um dos autores do trabalho. Os 
pesquisadores então compararam o desempenho 
dos artigos baixados no Sci-Hub com o de outros 
4.646 estudos publicados nas mesmas revistas no 
período, mas que não haviam sido fornecidos pela 

Estudo sugere que artigos baixados do  

repositório pirata recebem mais citações
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çam mão de técnicas específicas para identificar 
possíveis relações de causalidade entre eles. Foi 
o que fizemos no nosso estudo e por isso defen-
demos que há relação causal entre trabalhos bai-
xados do Sci-Hub e maior número de citações.”

O estudo publicado na Scientometrics é tal-
vez o primeiro a tentar estimar a influência do 
Sci-Hub no número de citações de artigos cien-
tíficos, mas a discussão na qual ele se insere é 
antiga. Desde o início dos anos 2000, pesquisa-
dores de diferentes áreas tentam descobrir se 
artigos disponíveis em acesso aberto – sem que 
seja necessário pagar para obtê-los – produzem 
mais impacto do que os publicados em revistas só 
para assinantes. Passadas mais de duas décadas, 
ainda não parece haver consenso. É o que sugere 
um estudo publicado em junho por pesquisado-
res da Universidade de Minnesota, nos Estados 
Unidos, na revista PLOS ONE. Eles fizeram um 
levantamento dos trabalhos produzidos desde 
2001 que se propuseram a estimar o impacto de 
artigos em acesso aberto em relação aos publi-
cados em periódicos fechados: dos 134 trabalhos 
analisados, 64 (47,8%) concluíram que os artigos 
em acesso aberto têm mais visibilidade e recebem 
mais citações, enquanto 37 (27,6%) não identifica-
ram evidências nesse sentido. Outros 32 (23,9%) 
verificaram que as vantagens associadas a essa 
prática se restringem a algumas áreas.

U
ma das dificuldades para se chegar 
a uma conclusão é que existem di-
ferentes modelos de acesso aber-
to e o número de citações de um 
artigo tende a variar de acordo 
com cada um deles. Um estudo 
publicado em 2018 na revista 
PeerJ pela programadora norte-
-americana Heather Piwowar, 
da Universidade de Pittsburgh, 
constatou que os artigos dispo-
nibilizados nos modelos de via 

verde – em que o autor pode arquivar no banco 
de dados de sua instituição o manuscrito revisado 
e aceito para publicação em periódicos fechados 
e disponibilizá-lo após um período de embargo – 
e híbridos – em que revistas de acesso fechado 
cobram uma taxa do autor para disponibilizar 
seu trabalho em acesso aberto – têm desempenho 
30% acima da média mundial de citações. Já os 
artigos publicados no modelo de via dourada, 
totalmente abertos, têm desempenho 17% abaixo 
da média mundial (ver Pesquisa FAPESP nº 259).

O surgimento de vários formatos é um refle-
xo do esforço das editoras em tentar adequar 
seus modelos de negócio ao avanço do acesso 
aberto e mitigar os prejuízos causados por sites 
como o Sci-Hub. Uma das modalidades mais re-
centes criadas nesse sentido é a via bronze, em 

que editoras de periódicos de acesso fechado 
disponibilizam alguns artigos livremente na in-
ternet sem que exista uma licença formal para 
isso. “Elas selecionam os trabalhos com maior 
potencial de impacto e os colocam em acesso 
aberto, geralmente por um tempo limitado, para 
tentar impulsionar seu alcance e dar visibilidade 
à própria publicação”, explica Raphael Xavier, 
bibliotecário do repositório digital da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.

A criadora do Sci-Hub, Alexandra Elbakyan, ti-
nha 22 anos de idade quando lançou a plataforma, 
em 2011. Como muitos estudantes no Cazaquis-
tão, ela não dispunha de dinheiro para acessar 
artigos protegidos por paywall, em que os leitores 
são submetidos a sistemas de pagamento de taxas 
ou assinaturas. A saída era recorrer a colegas de 
universidades com acesso a esses periódicos ou 
às redes sociais na expectativa de que alguém lhe 
cedesse uma cópia do trabalho de interesse. Foi 
então que decidiu criar o site. O empreendimento 
ganhou fôlego e logo se tornou o maior reposi-
tório de artigos científicos em acesso aberto no 
mundo. Eram mais de 85 milhões de trabalhos 
disponíveis até agosto sobre praticamente todos 
os tópicos de pesquisa, de experimentos em físi-
ca publicados há décadas a avanços recentes em 
biotecnologia. Quando alguém solicita um artigo 
que não consta na plataforma, ela automatica-
mente sai em busca de uma cópia do estudo e a 
adiciona ao seu banco de dados.

O uso da plataforma é hoje disseminado, in-
clusive em nações ricas com amplo acesso a pe-
riódicos científicos – em 2017, os Estados Unidos 
eram o quinto país que mais usava o Sci-Hub pa-
ra baixar papers, segundo dados divulgados por 
Elbakyan. Ao todo, um quarto dos downloads 
computados pela plataforma ocorreu de Pro-
tocolos da Internet (IP) de universidades de 34 
países-membros da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo 
que reúne as 37 nações mais industrializadas. A 
maioria compra assinaturas das principais pu-
blicações científicas para que seus estudantes, 
professores e pesquisadores possam acessar os 
artigos sem custos. Então, por que eles recorrem 
ao Sci-Hub? Segundo Tejada, a praticidade para 
obter o artigo de interesse na plataforma ajuda a 
explicar esse comportamento. “Com alguns pou-
cos cliques é possível encontrar quase qualquer 
trabalho no Sci-Hub. Já para acessar um paper 
pelo sistema das universidades, é preciso se co-
nectar à rede da instituição, procurar o artigo no 
site da revista e baixá-lo.”

Ninguém sabe como Elbakyan e seus colabo-
radores obtêm as cópias dos artigos. A progra-
madora diz apenas que o processo envolve o uso 
de ID e senhas de indivíduos ou instituições com 
acesso aos periódicos. Já as editoras acusam-na 
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de roubar esses dados enviando e-mails a pes-
quisadores com links para sites de revistas que 
não existem. Elbakyan alega, porém, que muitas 
credenciais usadas pelo repositório foram cedidas 
por cientistas simpáticos à iniciativa.

Em 2017, uma corte distrital de Nova York deu 
ganho de causa à Elsevier no processo movido 
pela editora científica holandesa contra o repo-
sitório e outros sites que disponibilizam ilegal-
mente artigos de acesso pago e fechado. A decisão 
estipula que eles devem pagar US$ 15 milhões por 
violar direitos autorais associados aos trabalhos 
pirateados – a Elsevier também processa Elbak-
yan por hacking ilegal. “Não se trata apenas de 
roubar conteúdo e oferecê-lo de graça. A ques-
tão é quem está financiando o Sci-Hub e o que 
mais eles estão roubando das universidades e dos 
pesquisadores”, disse Youngsuk Chi, presidente 
da Elsevier, em entrevista publicada em julho de 
2019 (ver Pesquisa FAPESP nº 281). Estima-se 
que o veredicto tenha servido de ameaça a quem 
compartilha literatura científica, mas a decisão 
teve pouco efeito prático. Sites como o Sci-Hub 
trocam constantemente de endereço na internet, 
estão armazenados em servidores fora dos Esta-
dos Unidos e seus criadores costumam evitar os 
países onde são alvo de ações judiciais. “Dificil-
mente um processo impedirá essas plataformas 
de continuarem funcionando”, diz a física Márcia 
Bernardes Barbosa, professora do Instituto de 
Física da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). “Elas vieram para ficar.”

Esse talvez tenha sido o principal impacto cau-
sado nos últimos anos pelo Sci-Hub. “A platafor-
ma influenciou o ecossistema de comunicação 
científica, apresentando-se como uma alternativa 
viável àqueles que não têm acesso a artigos”, co-
menta Fabiano Couto Corrêa da Silva, professor 
da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação 
da UFRGS. Na avaliação de alguns especialistas, 
o repositório foi além, pressionando as editoras a 
rearranjarem sua forma de operação comercial. 
“Fala-se sobre acesso aberto desde o início dos 
anos 2000, mas somente na última década as 

editoras se envolveram de forma mais incisiva 
no debate sobre como adequá-lo à sua dinâmica 
de negócio”, comenta Barbosa. Segundo ela, essa 
mudança de postura, em parte, deve-se ao fato de 
as empresas terem percebido que as transforma-
ções promovidas pelo Sci-Hub podem ser tão dis-
ruptivas quanto às empreendidas pelo Napster – 
sistema de compartilhamento ilegal de arquivos 
pela internet – no mercado fonográfico no início 
deste século. “O Sci-Hub ajudou a catalisar essa 
mudança ao mostrar que é fácil piratear papers 
e que se as editoras fechassem os olhos para isso 
perderiam seu conteúdo para esses sites e não 
ganhariam nada com isso”, comenta Silva.

A saída encontrada pelas editoras, porém, po-
de resultar em outro problema. “A tendência é 
que elas migrem seus sistemas de acesso híbri-
do e fechado para o de acesso aberto. E, para 
compensar a perda das receitas das assinaturas, 
estão cobrando dos autores uma taxa de publi-
cação”, destaca Barbosa. Ela lembra que o Brasil 
não dispõe de uma política de financiamento de 
publicações em acesso aberto. Em novembro de 
2020, um grupo de 32 revistas da coleção Nature 
apresentou uma estratégia para publicar artigos 
em acesso aberto baseada na cobrança de € 9.500 
por artigo. Para Abel Packer, coordenador-geral 
da biblioteca SciELO Brasil, o Sci-Hub ajudou a 
estabelecer um consenso sobre a importância do 
acesso aberto e chamou a atenção para uma ques-
tão importante: os custos do financiamento das 
publicações científicas não devem recair sobre 
quem as lê. “Mas, da forma como as coisas estão 
se desenrolando, corremos o risco de transferir 
essa conta para os pesquisadores.” n
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OS ESTADOS UNIDOS FORAM  
O QUINTO PAÍS QUE MAIS  
USARAM O SCI-HUB PARA BAIXAR 
ARTIGOS CIENTÍFICOS EM 2017
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Ex-reitora da Unifesp fala sobre os objetivos de  

novo centro dedicado à análise e proposição de políticas 

de educação superior e financiamento da ciência

A 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) lançou em 
julho o Sou Ciência, força-
-tarefa de pesquisadores fo-

cada na produção de estudos e debates 
sobre políticas públicas de educação 
superior e financiamento da ciência, 
tecnologia e inovação (CT&I) no Brasil. 
O centro tem 19 cientistas de diferentes 
perfis e instituições, além de alunos 
de iniciação científica e pesquisadores 
em estágio de pós-doutorado. Com fi-
nanciamento inicial da Fundação Tide 
Setubal, eles pretendem trabalhar na 
elaboração de diagnósticos e proposi-
ções para orientar tomadores de deci-
são em estratégias voltadas para essas 
áreas. Sob a coordenação da farmacêu-
tica Soraya Smaili, reitora da Unifesp 
entre 2013 e 2021, a iniciativa também 
pretende ser um polo de reflexão sobre 
o papel da universidade na defesa da 
democracia e atuar como uma ferra-
menta de combate à desinformação e 
ao negacionismo. Na entrevista a seguir, 
a pesquisadora detalha os objetivos e 
as expectativas da iniciativa.

ESTREITANDO 
OS LAÇOS 
ENTRE CIÊNCIA 
E SOCIEDADE 

Rodrigo de Oliveira Andrade

ENTREVISTA SORAYA SMAILI

Quais são os objetivos do Sou Ciência?
Trata-se de um centro de estudos so-
bre universidade, ciência e sociedade. 
O objetivo é desenvolver pesquisas que 
contribuam para o aprimoramento dos 
modelos de educação superior e apro-
ximem as universidades de diferentes 
atores e grupos sociais. Também ire-
mos investir na produção de análises e 
propostas de mecanismos de financia-
mento da CT&I.

Como ele está estruturado?
O centro está sediado na Unifesp, mas 
congrega pesquisadores de várias uni-
versidades brasileiras. Fizemos um ma-
peamento dos cientistas que se dedicam 
a pesquisas sobre educação superior e 
financiamento público de CT&I no Bra-
sil e os convidamos para participar da 
iniciativa. A ideia é que produzam es-
tudos sobre os impactos das políticas 
de educação superior implementadas 
a partir dos anos 1990 e levantamentos 
históricos de financiamento da CT&I à 
luz de diferentes estratégias e recursos 
de diversas origens.

Qual o perfil desses pesquisadores?
São acadêmicos cujas pesquisas dialo-
gam com a gestão da educação superior 
e da CT&I. É o caso do economista Evila-
sio da Silva Salvador, da Universidade de 
Brasília [UnB], que há muito se dedica a 
estudos sobre mecanismos de financia-
mento de políticas ligadas à ciência e 
educação no país. O centro também tem 
a participação do físico Carlos Eduardo 
Bielschowsky, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro [UFRJ], um dos res-
ponsáveis pela criação da Universidade 
Aberta do Brasil, programa criado em 
2005 no Ministério da Educação que 
busca ampliar a oferta de cursos e pro-
gramas de educação superior por meio 
da educação a distância.

Outra preocupação do centro é promo-
ver estudos sobre os impactos de proje-
tos de extensão, não? Por quê?
Sim, pretendemos avaliar como as uni-
versidades brasileiras colaboraram, ou 
podem colaborar, com a sociedade e as 
administrações públicas na defesa da 
democracia e na garantia de direitos. Es-
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sa linha de pesquisa está ligada a uma 
tradição da Unifesp de promover pro-
jetos sociais, mas essa não é uma práti-
ca recorrente em muitas instituições de 
ensino superior. Queremos fazer um le-
vantamento dos projetos empreendidos 
pelas universidades brasileiras e estimar 
o impacto dessas iniciativas.

Como chegaram à delimitação das li-
nhas de pesquisa?
A partir de um diagnóstico que eu e al-
guns colegas fizemos à época em que fui 
reitora da Unifesp. Percebemos que fal-
tavam dados que pudessem nos orientar 
em relação a políticas de interesse da 
universidade. Por exemplo, são escassos 
os estudos sobre políticas públicas de 
educação superior implementadas nas 
últimas duas, três décadas no Brasil. Da 
mesma forma, quando alguém estuda o 
financiamento público à educação supe-
rior ou à CT&I, o faz de forma isolada.

Que tipo de pesquisa querem desen-
volver?
A ideia é produzir trabalhos que inte-

grem essas informações e as analisem 
de forma ampla, de modo a respaldar o 
debate sobre esses assuntos e auxiliar os 
tomadores de decisão. Queremos saber 
o que deixamos de produzir por conta 
dos cortes no orçamento para a CT&I 
nos últimos anos, notadamente o con-
tingenciamento do FNDCT [Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico]. Quais empreendimentos 
foram comprometidos? Qual o impacto 
disso para o futuro da CT&I brasileira? 

O que pretendem com isso?
A ideia é, entre outras coisas, fazer um 
diagnóstico das consequências da redução 
do orçamento na formação de recursos 
humanos de pesquisa no país. Há casos 
de jovens doutores desistindo da carreira 
acadêmica e professores e pesquisadores 
se transferindo para instituições do exte-
rior em busca de melhores condições de 
trabalho. Podemos estar experimentando 
uma fuga de cérebros, mas não há dados 
concretos sobre isso. Pretendemos abor-
dar essa questão e oferecer um retrato 
mais nítido da realidade científica brasi-

leira. Também faremos um balanço da 
lei de cotas para o ensino superior, que 
completará uma década no próximo ano. 
Queremos entender os impactos social, 
econômico e científico dessa política.

Não pretendem estudar o financia-
mento privado à pesquisa?
Sim, mas estamos mais preocupados em 
analisar os impactos do fomento públi-
co, já que a maior parte da ciência brasi-
leira é feita nas universidades públicas.

Como estão se articulando para fazer 
com que os resultados dessas pesquisas 
cheguem aos tomadores de decisão?
Estamos em contato com a Andifes 
[Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior] e a Iniciativa de Ciência e 
Tecnologia no Parlamento, coordenada 
pela SBPC [Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência] e outras 60 insti-
tuições, que procura se aproximar dos 
parlamentares para sensibilizá-los dos 
tópicos de interesse da comunidade 
científica.

O lançamento do centro nesse momen-
to foi proposital?
Sim. Julgamos que o centro pode atuar 
no sentido de valorizar as instituições 
de ensino e pesquisa do país. A ciência 
e as universidades brasileiras nunca fo-
ram tão atacadas e desvalorizadas como 
agora. Ao mesmo tempo, estamos teste-
munhando sua importância no combate 
à pandemia. As pesquisas desenvolvidas 
no Sou Ciência vislumbram quantificar 
esse esforço e ressaltar a importância 
do conhecimento científico para as so-
ciedades modernas.

Como planejam financiar as pesquisas 
do centro?
Contamos com um financiamento ini-
cial de R$ 300 mil da Fundação Tide Se-
tubal por um ano, com possibilidade de 
renovação. Há também outros R$ 300 
mil oriundos de emendas parlamenta-
res que deverão ser liberados em breve. 
Esses recursos estão sendo usados para 
o custeio de bolsas de pesquisadores em 
estágio de pós-doutorado e de estudan-
tes de iniciação científica, que realiza-
rão as atividades de pesquisa com os 
pesquisadores do centro. Além disso, 
temos a intenção de submeter proje-
tos a agências de fomento à pesquisa. nLÉ
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Coordenadora do  
Sou Ciência, Smaili quer 
produzir um retrato  
mais nítido da realidade 
científica brasileira
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Pequenas quantidades 
de barro ou argila  
são utilizadas em 
investigações criminais
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em saber se poderia existir um mapa com perfis 
dos solos da Região Metropolitana de Curitiba 
que permitisse identificar o local de origem das 
amostras encontradas em objetos possivelmen-
te utilizados pelos suspeitos. Melo se encantou 
com o assunto e iniciou um trabalho criterioso de 
coleta de amostras de solo nos bairros com índi-
ces de criminalidade mais elevados. Também se 
uniu a outro especialista na área e a um químico 
e, em colaboração com Barbar, desenvolveu uma 
metodologia de caracterização de solos da capi-
tal paranaense voltada para a prática forense. 

Descrita em artigo publicado em 2008 na re-
vista Forensic Science International, a estratégia 
envolvia a avaliação de características físicas, 
como cor e textura, além de análise das proprie-
dades químicas e dos minerais presentes no solo. 
Em uma simulação da cena de um crime, ela foi 
usada para analisar amostras colhidas em bairros 
de Curitiba, a capital do estado, e de duas cidades 
vizinhas, Colombo e São José dos Pinhais. Usan-
do uma quantidade mínima de material – apenas 
1 grama (g) – para uma análise às cegas, os pes-
quisadores conseguiram identificar com elevado 
nível de segurança de onde haviam sido retiradas. 
O solo é composto por três frações primárias, clas-
sificadas por tamanho decrescente dos grãos em 
areia, silte e argila. Nessa avaliação, o grupo verifi-
cou que a análise da última fração – a argila, que é 
altamente responsiva às análises em razão do seu 
tamanho diminuto e pode herdar características 
dos minerais presentes nas rochas responsáveis 
por sua formação – permitia agrupar com mais 
precisão as amostras coletadas em um mesmo 
local e separá-las das coletadas em outras áreas.

O
s criminosos nem sempre atentam 
ao detalhe: um pouco de barro 
na sola do sapato ou uma fina 
camada de argila aderida à pele 
pode permitir aos especialistas 
em análise de solos confirmar se 
uma pessoa ou objeto fez parte 
da cena de um crime. E nem é 
preciso muito material. Com as 
técnicas aprimoradas nos últi-
mos anos, uma quantidade de 
solo equivalente a um grão de 

arroz pode ser suficiente para revelar a origem 
de uma amostra. Os principais avanços nessa 
área – a ciência do solo forense ou análise de 
solos forenses – datam das duas últimas décadas. 
Surgiram em países como Austrália, Reino Unido 
e Estados Unidos, onde seu uso é mais difundido, 
e em geral foram motivados pela necessidade de 
a polícia ter acesso a ferramentas novas e mais 
precisas para analisar elementos encontrados 
no local do crime ou com um suspeito. Mais 
recentemente, as estratégias começaram a ser 
adotadas por unidades das polícias científica e 
federal no Brasil em decorrência de colaborações 
com o engenheiro-agrônomo Vander de Freitas 
Melo, professor aposentado da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), e os pesquisadores 
formados por ele.

Especialista na área de química e mineralo-
gia de solos, Melo foi procurado em meados dos 
anos 2000 por Leila Barbar, perita do Instituto 
de Criminalística do Paraná. Em vários casos 
sob investigação à época, ela vinha encontrando 
solo aderido a tecidos e calçados e se interessou 

Análise de amostras de terrenos podem  

orientar investigações e auxiliar na solução de delitos

Ricardo Zorzetto
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“Esse trabalho foi seminal para estimular o 
estudo de solos com finalidade forense no Brasil. 
Ele estabeleceu critérios técnicos bem definidos 
para a coleta e análise do material”, afirma o geó-
logo Fábio Salvador, que foi perito do Instituto 
de Criminalística de São Paulo e diretor tecno-
científico da Polícia Federal (PF), em Brasília, de 
2019 a 2020. Integrante da Iniciativa em Geolo-
gia Forense, grupo internacional que reúne pes-
quisadores e peritos interessados em incentivar 
e divulgar estudos de geologia para obtenção e 
análise de provas criminais, Salvador conheceu o 
trabalho de Melo em meados da década passada 
e começou a atuar em parceria com a equipe da 
UFPR. “Antes, essa análise era realizada de forma 
esporádica por iniciativa individual do perito e 
sem critérios difundidos e discutidos”, conta o 
geólogo, que atualmente trabalha no setor tec-
nocientífico da PF em Curitiba.

Mesmo após o teste simulado bem-sucedido, 
levou tempo até que a metodologia fosse ava-
liada na prática. A oportunidade de testá-la em 
um caso real só surgiu anos mais tarde, quando 
peritos da Polícia Científica do Paraná pediram 
à equipe de Melo auxílio para analisar amostras 
de solo encontradas em um cofre de banco rou-
bado em dezembro de 2016 de uma agência na 
cidade de Araucária, na Região Metropolitana 
de Curitiba. O cofre havia sido descartado na 
zona rural do município dias mais tarde, depois 
de aberto. Foram coletadas amostras de solo en-
contradas na superfície do cofre, em um veículo 
suspeito de ter sido usado para transportá-lo e 
em uma propriedade na qual teria sido aberto. 
A comparação, porém, não permitiu uma con-
clusão clara. “Esse caso serviu para mostrar que 
era preciso aprimorar ainda mais a estratégia de 
coleta de amostras, buscando uma padronização 
dos procedimentos adotados”, conta a agrônoma 
Samara Alves Testoni, que trabalhou na análise 
do caso durante seu doutorado, feito sob a orien-
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tação de Melo e com um período no Instituto 
James Hutton, na Escócia, onde trabalhou sob 
a supervisão da geógrafa Lorna Dawson, uma 
pesquisadora reconhecida internacionalmente 
na área de análises de solos forenses.

Com o auxílio de Dawson, Salvador e outros 
peritos brasileiros, Testoni e Melo ajustaram as 
estratégias de coleta, aperfeiçoaram os métodos 
de análise e redigiram um roteiro de como pro-
ceder ao encontrar vestígios de solo em cenas de 
crime: o procedimento operacional padrão (POP 
de solos). Nele, os pesquisadores descrevem em 
detalhes como e onde realizar a coleta, os equi-
pamentos utilizados e as formas adequadas de 
armazenamento. Concluída uma versão inicial, o 
protocolo foi apresentado em congressos de cri-
minalística e aperfeiçoado com base em críticas e 
comentários apresentados por peritos. Com cerca 
de 20 páginas, a versão final foi publicada em 2019 
na Revista Brasileira de Ciências do Solo. Em ou-
tra avaliação, feita em cenas simuladas de crimes, 
pesquisadores e peritos, de maneira independente, 
coletaram amostras de solo seguindo as orienta-
ções do POP de solos. Um integrante da equipe da 
UFPR que não participou das expedições a campo 
examinou o material sem saber qual grupo havia 
coletado o que e chegou às mesmas conclusões.

O
utra oportunidade de validar o 
procedimento e verificar se esta-
va calibrado para o uso em uma 
situação real surgiu com outro 
caso, dessa vez um homicídio. 
Em julho de 2016, um homem 
havia sido morto e esquarteja-
do em Colombo e as partes de 
seu corpo enterradas em pon-
tos diferentes da zona rural de 
Araucária. Tempos depois, a 
ex-mulher da vítima confessou 

o assassinato e indicou os lugares em que os mem-
bros do cadáver tinham sido enterrados. O solo 
que permaneceu aderido à pá usada para abrir 
as covas coincidiu com o coletado nos locais de 
sepultamento, comprovando a versão da ré, afir-
maram os pesquisadores da UFPR no artigo em 
que descrevem o achado, publicado em 2020 na 
revista Journal of Forensic Sciences. A estratégia 
parecia funcionar bem e foi posta à prova no-
vamente em outro assassinato, um feminicídio 
ocorrido em 2018.

Na madrugada de 9 de maio, uma mulher desa-
pareceu em Colombo. Seu corpo foi encontrado 
quase um mês mais tarde, a cerca de 50 quilôme-
tros da cidade, jogado em um barranco da estrada 
que corta a Estrada da Graciosa e liga Curitiba ao 
litoral paranaense. Em 19 de maio, o ex-namorado 
da vítima, um policial militar, foi preso, suspeito 
de ter cometido o crime. Câmeras de segurança 

Microscopia eletrônica 
de areia obtida  
em cena simulada  
de crime: forma  
e tamanho dos grãos 
indicam solo de origem
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do prédio em que a mulher morava registraram 
sua saída na madrugada, acompanhada do ex-na-
morado. O acusado, no entanto, negava e dizia não 
ter estado na Estrada da Graciosa. Chamados para 
auxiliar na busca de indícios, a equipe da UFPR 
procurou amostras de solo no interior do veícu-
lo do suspeito, onde costumam ficar aderidas. “O 
carro estava limpo nos pedais e carpetes”, lembra 
Testoni, que participou da coleta e hoje faz estágio 
de pós-doutorado na área de ciências forenses na 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

Na parte externa, porém, havia uma quantida-
de pequena de solo em um dos para-lamas e em 
um dos espelhos retrovisores – cerca de 0,5 g no 
total. Análises mineralógicas preliminares revela-
ram que o material continha feldspato potássico, 
um mineral típico de solos formados de granito, 
rocha comum na Estrada da Graciosa. Amostras 
de solo foram, então, coletadas em diferentes tre-
chos da estrada e levadas para o laboratório da 
UFPR. O perfil químico e mineralógico do solo 
encontrado no veículo coincidia com um local 
próximo ao descarte do corpo, informaram os 
pesquisadores em um artigo publicado em 2019 
na revista Science & Justice. O réu continua preso, 
aguardando o julgamento pelo tribunal do júri.

“A identificação de impressões digitais e de 
amostras de DNA permite chegar à identidade 
de alguém que comete um crime, enquanto a 
entomologia forense, o exame de larvas de in-
setos encontrados nos cadáveres, é importante 
para estimar o tempo desde a morte. Já a análi-
se do solo torna possível conectar o suspeito ou 
objetos usados por ele à cena do crime”, explica 
o engenheiro-agrônomo especialista em solos 
Rodrigo Studart Corrêa, perito da Polícia Civil 
do Distrito Federal. Corrêa conheceu Melo em 
2015 e fez um estágio de pós-doutoramento no 
laboratório da UFPR. Ao retornar para Brasília 
em 2017, começou a instituir na rotina da polí-
cia a análise de solos forenses. “Estamos imple-
mentando com muita cautela porque, seja qual 
for o resultado, há sempre impacto na vida de 
alguém. Um resultado falso positivo prejudica 
o indiciado, já um falso negativo afeta a família 
da vítima”, conta o perito, que já ajudou a obter 
indícios para esclarecer alguns inquéritos, do 
mais simples a homicídios dolosos. 

Em um deles, um homem foi morto e esquar-
tejado depois de um desentendimento em uma 
festa ocorrida em 2020 em Planaltina, perto de 
Brasília. Seu corpo foi colocado em uma mala 
e enterrado longe da cidade. Além do suspeito, 
havia um possível cúmplice, em cuja casa fo-
ram encontradas uma pá e uma enxada sujas 
de terra. A análise do solo indicou que os ves-
tígios da enxada não condiziam com o do local 
de descarte, mas os da pá, sim, o que levantou 
indícios contra o suposto cúmplice. “Nosso lau-

do ajudou a colocar a pá 
na cova”, diz Corrêa.

A análise de solos pa-
ra resolver crimes não é 
uma prática recente, em-
bora apenas nas últimas 
décadas tenha avançado 
e se sofisticado, conquis-
tando espaço em alguns 
institutos de criminalís-
tica. Existem relatos de 
que os antigos romanos 
já adotavam uma prática 
precursora dessa ciência 
ao inspecionar os cascos 
dos cavalos de exércitos 
inimigos para saber de on-
de vinham. Segundo os es-
pecialistas na área, o pri-
meiro caso documentado 
do uso de uma nascente 
análise forense do solo para elucidar um delito 
teria ocorrido em abril de 1856 na Prússia. Um 
barril repleto de moedas de prata foi colocado 
em um trem e chegou a seu destino carregado 
de areia. Chamado para ajudar no caso, o natu-
ralista e geólogo alemão Christian Ehrenberg 
(1795-1876) obteve amostras de solo de todas as 
estações em que a composição havia parado e, 
usando um microscópio, identificou em qual teria 
ocorrido a troca, permitindo chegar ao culpado. 

Desde então, pouco mudou até o início dos 
anos 2000. “O uso da análise forense de solos 
foi esporádico, muito baseado na análise visual, 
e dependente do conhecimento acumulado pe-
lo especialista”, relata Corrêa. A transformação 
veio com o trabalho de pesquisadores acadêmicos 
como Lorna Dawson e o agrônomo australiano 
Robert Fitzpatrick, criador do Centro Australia-
no de Ciência Forense do Solo, que adaptaram 
técnicas utilizadas na agricultura para a área 
investigativa e ajudaram a solucionar crimes de 
repercussão internacional. Em um deles, que se 
tornou conhecido como o caso do World’s End, 
em referência a um pub da capital da Escócia no 
qual duas jovens haviam estado na noite em que 
foram mortas, em 1977, Dawson ajudou a detalhar 
uma sequência de eventos ocorridos na hora dos 
assassinatos a partir de vestígios de solo coleta-
dos do pé de uma das vítimas e guardados por 37 
anos. Seu laudo, produzido em 2014, contribuiu 
para mais uma condenação do serial-killer Angus 
Sinclair (1945-2020). “Se conseguirmos instituir 
a análise de solos como rotina no trabalho das 
polícias, talvez ela se torne tão difundida quanto 
o exame de DNA”, diz Corrêa. n

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

 
Pesquisadores 
aperfeiçoaram  
os métodos de 
análise e redigiram 
um roteiro de  
como proceder em 
cenas de crime
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E
m uma das mais conhecidas 
cirurgias de revascularização 
cardíaca, um segmento de uma 
veia da perna – a safena – é im-
plantado no coração para res-

tabelecer o fluxo de sangue para partes 
do órgão privadas de oxigênio e nutrien-
tes em decorrência de um bloqueio arte-
rial causado por coágulo sanguíneo ou 
placas de gordura. O médico argentino 
René Favaloro (1923-2000) revolucionou 
a cirurgia cardíaca ao criar em 1967 essa 
técnica – a ponte de safena – para aju-
dar a tratar uma das doenças que mais 
matam no mundo: a doença arterial co-
ronariana. A transposição de uma veia 
para as condições de funcionamento de 
uma artéria, no entanto, nem sempre é 
uma solução duradoura nem se dá sem 
problemas. Quase metade dos implantes 
sofre obstrução e precisa ser substituída 
até uma década após a revascularização.

Em um artigo publicado em 29 de ju-
nho na revista Scientific Reports, a equi-
pe do médico José Eduardo Krieger, do 

Transplantada para o coração em cirurgia para tratar a doença arterial coronariana, veia 

sofre reestruturação drástica e pode acabar entupida Ricardo Zorzetto

A SAFENA SOB PRESSÃO

FISIOLOGIA

Instituto do Coração (InCor) da Univer-
sidade de São Paulo (USP), começou a 
identificar as transformações iniciais que 
ocorrem em veias submetidas ao papel 
de artéria e podem levar ao comprome-
timento do enxerto. Veias transportam 
sangue em regime de baixa pressão, en-
quanto artérias o conduzem sob pressão 
elevada. Por essa razão, assim que o mé-
dico libera a circulação no implante de 
veia safena suturada à artéria coronária, 
a mudança de ambiente é drástica.

Mantida por certo tempo sob pulsos 
de pressão maiores do que aqueles a que 
está habituada, a veia começa a apresen-
tar modificações físicas e bioquímicas em 
suas células. Na camada mais interna, o 
endotélio, as células parecem desorgani-
zar momentaneamente o citoesqueleto, 
que lhes dá forma e sustentação. Ao mes-
mo tempo, aumenta a concentração de 
compostos que danificam as estruturas 
celulares e diminui a de outros que as 
protegem. Essas mudanças podem deixar 
a superfície interna do vaso inflamada, 

mais aderente e fazer suas camadas mais 
externas se espessarem, contribuindo 
para a oclusão. “Nossos dados sugerem 
que a intensidade desse processo patoló-
gico é variável e pode levar a problemas 
no enxerto”, conta Krieger, coordenador 
de uma equipe que investiga como essa 
alteração de regime de funcionamento 
afeta as diferentes camadas das veias.

Os resultados apresentados agora com-
plementam os obtidos anos atrás. Nos 
primeiros trabalhos, feitos com ratos que 
passaram por uma cirurgia para conectar 
uma veia a uma artéria do pescoço (si-
mulando as condições da safena na ponte 
cardíaca), o grupo do InCor havia obser-
vado uma reprogramação gênica que, 
em até duas semanas, conduzia a uma 
proliferação celular intensa nas camadas 
mais internas da veia. Em geral formado 
por uma única camada de células, esse 
revestimento do vaso – chamado de en-
dotélio, ou camada íntima – tornava-se 
até 100 vezes mais espesso, enquanto a 
camada média, imediatamente externa 
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a ele e composta por células muscula-
res contráteis, dobrava de espessura (ver 
Pesquisa FAPESP nº 160). Esse aumento 
de robustez, considerado uma provável 
adaptação à alta pressão, é controlado 
pelo gene CRP3, que mais tarde os pes-
quisadores verificaram ser responsável 
por modular a morte celular programada 
(apoptose). A diminuição da atividade 
desse gene reduz a morte celular e favo-
rece o espessamento exacerbado do vaso.

Agora, trabalhando com células culti-
vadas in vitro, o grupo regrediu mais no 
tempo e registrou transformações que 
ocorrem nas primeiras horas sob o novo 
regime de funcionamento. No doutora-
do, feito sob a orientação da biomédica 
Ayumi Miyakawa, a também biomédica 
Thais Girão da Silva cultivou por quatro 
dias células do endotélio extraídas de sa-
fena humana sobre uma placa flexível de 
silicone. Uma bomba de vácuo controla-
va a deformação da superfície da placa, 
permitindo reproduzir nas células do 
endotélio os movimentos de estiramento 
cíclicos a que estão sujeitas as células da 
parede de uma artéria.

Já nas primeiras 24 horas surgiram 
mudanças. Normalmente com aparên-
cia de um paralelepípedo, as células do 
endotélio se tornaram mais alongadas. 
Outra transformação ocorreu no citoes-
queleto, que ficou bem mais espesso. “As 
células pareciam estar se reestruturando 
para suportar o nível alto de estiramento, 
em um fenômeno que, na veia, é conhe-
cido como arterialização”, conta Girão.

Um dia mais tarde, outra alteração 
surpreendeu os pesquisadores. Uma das 
partes estruturais do citoesqueleto, for-
mada por fibras de actina, praticamente 
desapareceu. Embora exista a possibili-
dade de que modificações em sua estru-
tura tridimensional as tenham tornado 
invisíveis aos compostos usados para 
marcá-las, outros testes sugerem que 

Células do endotélio de safena submetidas à condição de veia (à esq.) e depois de 24 horas (centro) e 48 horas (à dir.) sob regime de estiramento de artéria
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Projeto
Genômica cardiovascular: Mecanismos & novas terapias 
– CVGen mech2ther (nº 13/17368-0); Modalidade Projeto 
Temático; Pesquisador responsável José Eduardo Krieger 
(USP); Investimento R$ 8.466.618,88.

Artigo científico
GIRÃO-SILVA, T. et al. High stretch induces endothelial 
dysfunction accompanied by oxidative stress and actin 
remodeling in human saphenous vein endothelial cells. 
Scientific Reports. 29 jun. 2021.

tenham sido desmontadas em unidades 
menores e depois transportadas para o 
núcleo da célula, onde podem alterar o 
funcionamento de alguns genes. 

O provável desmonte do citoesqueleto 
foi acompanhado de mudanças bioquí-
micas. Houve uma redução importante 
na síntese de óxido nítrico (NO), gás pro-
duzido pelas células endoteliais com fun-
ções variadas e benéficas para o vaso – 
ele impede a adesão de células à parede 
interna do vaso e favorece a prolifera-
ção celular no endotélio, mas bloqueia 
essa multiplicação na camada muscular 
da veia. Níveis baixos de NO deixam o 
interior do vaso mais aderente a célu-
las inflamatórias ao mesmo tempo que 
favorecem o espessamento da camada 
muscular da safena. Em paralelo, os pes-
quisadores verificaram um aumento da 
produção de espécies reativas de oxigê-
nio (radicais livres), moléculas potencial-
mente lesivas para diversas estruturas 
das células.

O grupo do InCor notou 
ainda a reconfiguração 
de complexos de proteí-
nas localizados na super-
fície das células nos quais 

ficam ancoradas as fibras do citoesque-
leto. Chamados de adesões focais, esses 
complexos proteicos funcionam como 
sensores: detectam as condições do meio 
extracelular, como a intensidade da for-
ça que causa o estiramento, e transferem 
a informação para o interior da célula, 
desencadeando sinais químicos que go-
vernam o seu funcionamento. Após 48 
horas de níveis elevados de estiramento, 
as adesões focais das células de safena 
encolheram ao mesmo tempo que perde-
ram a aparência fusiforme e se tornaram 
esféricas. “Esse conjunto de transforma-
ções parece ser uma tentativa da célula 
de reajustar sua sensibilidade às novas 

condições do meio”, explica Krieger. As 
alterações bioquímicas e estruturais não 
ocorrem em células do endotélio de ar-
téria submetido às mesmas condições.

“Estudos de fisiologia celular como 
esse nos ajudam a compreender quais 
mecanismos podem estar por trás da fa-
lha dos enxertos venosos e podem levar 
ao desenvolvimento de tratamentos”, 
comenta o cardiologista Francisco Lau-
rindo, do InCor, que não participou da 
pesquisa. “Esses resultados dão a plau-
sibilidade biológica necessária para ex-
plicar os fenômenos que ocorrem com 
os enxertos de safena e observamos na 
prática clínica”, complementa o cardio-
logista Andrei Sposito, da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

A equipe de Krieger ainda busca en-
tender a ordem em que os fenômenos 
ocorrem. Com base nos resultados desse 
e de outros trabalhos, o grupo suspeita 
que o aumento de espécies reativas de 
oxigênio leve ao desmonte das fibras de 
actina e reduza a disponibilidade de óxi-
do nítrico, desencadeando outras mu-
danças responsáveis pela degeneração 
da ponte de safena. Quando trataram as 
células com um composto antioxidante 
antes de iniciar o experimento, houve 
redução do desmonte do citoesqueleto 
e das proteínas inflamatórias. “Enten-
der esse processo talvez torne possível 
propor formas de intervenção durante o 
preparo da safena que possam melhorar 
o seu desempenho”, propõe Miyakawa. n



Simulações indicam que a aplicação de campo elétrico estimula a formação de “bolhas” que 

tornariam a epiderme uma porta de entrada para medicamentos no organismo Tiago Jokura

FÍSICO-QUÍMICA

PASSAGEM LIVRE 
PELA PELE
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P
esquisadores da Universidade Federal 
do ABC (UFABC) simularam em com-
putador um mecanismo biológico pouco 
conhecido que, se vier a ser controlado 
satisfatoriamente, talvez possa possibi-
litar a passagem pela pele de qualquer 

substância solúvel em água, inclusive fármacos, e 
dar acesso direto à corrente sanguínea. Em ensaios 
digitais, o grupo chefiado pelo físico Herculano 
Martinho, do Programa de Pós-graduação em Na-
nociências e Materiais Avançados da instituição, 
percebeu que a aplicação na pele de um pequeno 
campo elétrico externo e constante, de valor com-
parável ao de um pente eletrizado por seu atrito 
com o cabelo, facilita a entrada de água – e do que 
ela possa carregar junto – no organismo.

Os pesquisadores construíram, no computador, 
um modelo de pele que, nos seus diversos elemen-
tos, contêm mais de 300 mil átomos para estudar 
seu comportamento em diversas condições. Ao 
aplicarem um campo elétrico, observaram a forma-
ção de vesículas (membranas similares a pequenas 
bolhas) com água que eram capazes de atravessar a 
barreira do epitélio, tecido que protege e reveste a 
pele e as mucosas. “Essa propriedade permitiria que 
medicamentos solúveis em água ‘pegassem carona’ 
nessas vesículas e fossem direcionados para órgãos 
específicos. Há trabalhos experimentais repor-
tando esse tipo de transporte, mas não evidências  
sobre o seu mecanismo direto”, explica Martinho. 
“Até então, considerava-se como única hipótese 
para explicar esse transporte a possível formação 
de poros. Nosso trabalho indica que seria possí-
vel realizá-lo por meio da produção de vesículas.” 

O trabalho faz parte do projeto de pesquisa de 
pós-doutorado na UFABC da bióloga Neila Cristina 
Fonseca Machado e rendeu um artigo científico no 
periódico Physical Chemistry Chemical Physics, em 
abril deste ano. Também participaram do estudo 
o biólogo Marcelo Christoffolete, da UFABC, e a 
médica Clarissa Callegaro, colaboradora que tra-
balha em uma clínica particular de dermatologia. 
O próximo passo do grupo de pesquisa é validar o 
modelo digital em experimentos de laboratório, 
com peles artificiais, correntes elétricas reais e 
membranas de difusão transdermal, que podem 
desempenhar um papel similar ao das vesículas.

A compreensão mais detalhada do funciona-
mento da permeabilidade da pele amplia o po-
tencial de desenvolvimento de medicamentos e 
terapias que podem minimizar efeitos colaterais 
próprios da administração de fármacos via oral. 
Sob esse novo olhar, a pele deixa de ser considera-
da apenas como uma barreira natural que impede 
a entrada de compostos estranhos ao organismo 
e passa a ser vista, também, como uma possível 
porta de entrada para tratamentos farmacológi-
cos mais personalizados, na seara da chamada 
medicina de precisão.

Projeto
Estudo e desenvolvimento de novos materiais avançados: eletrônicos, 
magnéticos e nanoestruturados: uma abordagem interdisciplinar 
(11/19924-2). Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável 
Carlos Rettori (UFABC); Investimento R$ 4. 531.979,87.

Artigo científico
MACHADO. N. et al. Tuning the transdermal transport by application of 
external continuous electric field: A coarse-grained molecular dynamics 
study. Physical Chemistry Chemical Physics. v. 24, n. 14. abr. 2021.

Responsável pela modelagem das moléculas da 
pele virtual, Machado explica que o trabalho foi 
além da mera observação da passagem de água 
de fora para dentro da pele. “Mostramos tam-
bém que, alterando o nível da corrente elétrica, 
é possível controlar a permeabilidade do tecido, 
um dado valioso para a indústria farmacêutica e 
de cosméticos”, afirma a bióloga.

Martinho conta que sua equipe se deparou 
com a permeabilidade induzida da pele por acaso, 
quando investigava outra questão. A ideia inicial 
do projeto era estudar o processo de envelheci-
mento e seus efeitos. Com esse intuito, simularam 
uma pele virtual sendo exposta à radiação solar 
e a diversos comprimentos de onda da luz. “Tes-
tamos inúmeras variações até decidirmos aplicar 
um campo elétrico constante. Foi quando apare-
ceu algo que não esperávamos”, recorda o físico. 

A simulação gerava estruturas com capacidade 
de transportar água da superfície para o interior 
da pele – as inesperadas vesículas. A pele sempre 
foi considerada um tecido impermeável, mas os 
ensaios digitais descritos no artigo sugerem que, 
em determinadas condições, essa propriedade 
pode ser alterada. “Começamos a pesquisar se, 
de fato, não havia relatos na literatura científica a 
respeito dessa propriedade cutânea, e descobri-
mos que no campo da eletroforese [técnica usada 
para separar moléculas em razão de seu tamanho 
e carga elétrica] há trabalhos experimentais, mas 
o mecanismo biológico envolvido no transporte 
de substâncias pela pele, por via tópica, era algo 
desconhecido”, comenta Martinho.

A aplicação de campos elétricos na pele não é 
uma novidade completa para áreas como fisio-
terapia e dermatologia, como detalha Callegaro. 
“Existe uma técnica, chamada iontoforese, que 
utiliza campos elétricos para promover a maior 
absorção de fármacos pela pele. É algo aplicado, 
por exemplo, para tratamento de hiperidrose, que 
é a transpiração excessiva nas axilas, pés e mãos”, 
diz a dermatologista. “Sabemos que a iontoforese 
funciona, mas, até esse trabalho, desconhecíamos 
como isso ocorria em nível molecular.” Machado 
recorda-se de que, quando encontraram uma es-
trutura estranha na visualização da pele virtual 
em suas simulações, logo entraram em contato 
com a médica para checar se não era algum de-
feito de modelagem. Não era. Eram as vesículas. n

Ensaio computacional 
mostra o processo  
de formação de vesículas, 
“bolhas” que podem 
transportar água,  
quando um campo  
elétrico é aplicado em  
um modelo de pele
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O 
Brasil deu um importante passo para 
ingressar no circuito internacional 
de lançamentos espaciais. Dois pro-
cessos de chamada pública para uso 
não militar do Centro de Lançamento 
de Alcântara (CLA), no litoral do Ma-
ranhão, estão em curso. O primeiro 
deles selecionou quatro empresas 
especializadas para uso conjunto da 

base: a canadense C6 Launch e as norte-americanas 
Virgin Orbit, Orion AST e Hyperion Rocket Sys-
tems. Agora estão em fase avançada as negociações 
contratuais com a Força Aérea Brasileira (FAB), 
responsável pela administração do CLA. “Essa 
etapa está prevista para ser concluída em seis me-
ses e o primeiro lançamento espacial deve ocorrer 
no segundo semestre de 2022”, estima o coronel 
aviador Marcello Correa de Souza, diretor do CLA.

“Está bem encaminhado. As quatro escolhidas 
aceitaram as condições de uso do CLA. A FAB 
conhece as empresas, que já passaram por um 
longo processo de seleção”, avalia Carlos Moura, 
presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB). O 
órgão é responsável pelos editais de chamamento 
público e pela fase de pré-seleção das companhias 
interessadas em realizar lançamentos no espaço-
porto de Alcântara. “O que está em negociação é 
a frequência e o cronograma de uso da base, os 

Base espacial de Alcântara 

deverá realizar seus primeiros 

lançamentos orbitais  

em 2022, após quase 40 anos  

de sua criação

Domingos Zaparolli

PRONTO  
PARA  
DECOLAGEM

ESPAÇO
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Imagens mostram  
a sequência do 
lançamento do foguete 
suborbital AV-FTB, 
realizado em AlcântaraC
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valores contratuais e os seguros necessários”, in-
forma Moura. As negociações ocorrem em sigilo. 

O primeiro edital prevê o uso das estruturas 
do CLA indicadas para operações de foguetes 
de pequeno e médio portes, com até 100 tonela-
das (t) e 30 metros (m) de altura. Cada uma das 
selecionadas irá operar em uma área específica 
do espaçoporto (ver infográfico na página 68). 
A Virgin Orbit, do bilionário britânico Richard 
Branson, utilizará a pista do aeroporto que faz 
parte da base. Com 2,6 quilômetros (km), permi-
te a operação de aviões de grande porte capazes 
de realizar o lançamento de foguetes a partir de 
suas asas ou fuselagem.

Com sede na Califórnia, a empresa usa um 
Boeing 747-400 adaptado para realizar seus lan-
çamentos. O primeiro foguete, o LauncherOne, 
foi ao espaço em janeiro e colocou em órbita nove 
satélites de pequeno porte para a Nasa, a agência 
espacial dos Estados Unidos. O avião decolou de 
um aeroporto privado na Califórnia. O bilionário 
tem outro empreendimento espacial, a Virgin 
Galactic, cuja proposta é levar turistas ao espa-
ço – em julho, a nave fez seu primeiro voo, com 
o próprio Branson a bordo.

As demais empresas selecionadas irão operar 
no chamado Setor de Preparação e Lançamento 
(SPL) do CLA, composto por três áreas de lança-

mento. A Hyperion ficou com a Torre Móvel de 
Integração (TMI), estrutura originalmente des-
tinada ao uso do Veículo Lançador de Satélites 
(VLS), um foguete projetado pela Aeronáutica 
brasileira. A instalação original foi praticamen-
te destruída em 2003, quando a terceira versão 
da VLS explodiu em solo três dias antes de seu 
lançamento, matando 21 técnicos e engenheiros. 
Oito anos depois, a TMI foi reconstruída. 

Para as áreas Lançador de Porte Médio e Perfi-
lador de Vento foram selecionadas duas empresas 
que ainda não fizeram operações comerciais. O 
primeiro setor foi reservado para a Orion AST, 
especializada na produção de nanossatélites para 
rastrear detritos espaciais. Ela deve realizar lan-
çamentos de até 200 km de altitude. A C6 Launch, 
que constrói foguetes de 13 m de altura para colo-
car em órbita satélites pequenos, foi a habilitada 
para a área do Perfilador de Vento. Nesse local há 
uma instalação para medir a direção e a velocidade 
do vento em grandes altitudes, que será adaptada 
para lançamentos – as obras de adequação serão 
assumidas pela empresa canadense.

Segundo o coronel Correa, as quatro empresas 
terão que apresentar durante a fase de negociação 
seus planos de operação em termos de cadência 
de lançamentos e volume de artefatos. “Após a 
assinatura dos contratos, será possível analisar 
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O ESPAÇOPORTO EM DETALHES
A base é composta por quatro setores,  
três deles destinados a lançamentos espaciais

SETOR DE PREPARAÇÃO E LANÇAMENTO (SPL)
Permite a operação de foguetes de até 100 

toneladas. Compreende três áreas de lançamento: 

Torre Móvel de Integração (TMI), Lançador de 

Porte Médio e Perfilador de Vento, onde deverão 

operar, respectivamente, as empresas Hyperion 

Rocket Systems, Orion AST e C6 Launch 

AEROPORTO
Aeródromo com pista de 2,6 

quilômetros de extensão capaz  

de receber aviões de grande porte. 

Será o local utilizado pela Virgin 

Orbit para lançamentos a partir de 

um Boeing 747 modificado

ÁREA 4
Projetada para o lançamento de 

veículos de grande porte, acima de 

100 toneladas, ainda está em 

construção. É o alvo do segundo 

chamamento público, cujo resultado 

será anunciado ainda este ano

Área do 
espaçoporto: 

620 km2
Centro de  
Controle Avançado

Depósito de 
propulsores

Edifício da 
segurança

Prédio de 
equipamentos 
especiais

FATOS MARCANTES
O CLA já realizou mais de 
500 lançamentos espaciais  
governamentais e sofreu 
um grande acidente

FONTE AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB)

Torre de 
Integração 
Móvel (TMI)
Construída  
para lançamento 
do VLS, será 
operada pela 
norte-americana 
Hyperion

Perfilador  
de Vento
A canadense 
C6 Launch foi 
habilitada para 
esta área

Lançador de Porte Médio
A Orion AST, com sede 
nos Estados Unidos, 
arrematou esta instalação
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SETOR DE COMANDO 
E CONTROLE

Abriga o centro de  

comando das operações  

e gerenciamento  

técnico, responsável 

pelas coordenadas  

de lançamento, 

acompanhamento  

da trajetória e localização 

dos veículos lançados.  

Faz a integração de 

dados de telemedidas, 

meteorologia e radares

Prédio de 
preparação 
de carga útil

1983 
Criação do 
Centro de 
Lançamento 
de Alcântara 
(CLA)

1988 
Acordo Espacial 
Brasil-China. Os seis 
satélites CBERS lançados 
até agora partiram da  
base de Taiyuan, na China

1990 
Primeiro 
lançamento 
realizado na base,  
a sonda brasileira  
2 XV-53

2003 
Brasil e Ucrânia  
fecham acordo 
para a criação da 
Alcântara Cyclone 
Space

Foguete 
brasileiro  
VLS-1 explode,  
matando 21 
pessoas



a possibilidade de operação conjunta de outras 
empresas nos mesmos setores”, diz. Para Mou-
ra, da AEB, o perfil das companhias selecionadas 
indica grande possibilidade de janelas de tempo 
livre na ocupação das áreas. Nesse caso, um novo 
chamamento público será feito para o preenchi-
mento do tempo ocioso.

O 
outro edital de licitação em curso 
foi publicado em abril e tem como 
objetivo selecionar um operador 
para a Área 4 do CLA. Nesse setor 
localiza-se a estrutura de lançamento 
não concluída que seria utilizada pela 
empresa binacional Alcântara Cyclone 
Space (ACS), fruto do acordo espacial 
entre o Brasil e a Ucrânia firmado em 

2003 (ver Pesquisa FAPESP nº 186). O negócio foi 
encerrado em 2015 sem que nenhum artefato es-
pacial tenha sido lançado e deixando um prejuízo 
aos cofres públicos calculado em R$ 483 milhões, 
em valores da época, segundo o Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

A Área 4 é a única do complexo de Alcântara 
capaz de realizar lançamentos orbitais com fogue-
tes de grande porte, acima de 100 toneladas. Para 
isso, porém, serão necessários investimentos su-
periores a R$ 300 milhões, dependendo do perfil 
de artefato que será lançado, estima o presidente 
da AEB. O edital, contudo, não prevê que a área 
seja necessariamente ocupada com lançamentos 
de grande porte. O vencedor ficará responsável 
pela adaptação e conclusão das obras. O contrato 
será de exclusividade de uso – ou concessão – por 
um tempo proporcional ao investimento realizado. 
“Temos cinco propostas em estudo. Entre outubro 
e novembro esperamos anunciar a empresa habi-
litada a negociar com a FAB”, antecipa Moura. 

LANÇAMENTOS PRÓPRIOS
O CLA foi criado em 1983 para complementar a 
capacidade da base espacial Barreira do Inferno, 
situada a cerca de 20 km de Natal, capital do Rio 
Grande do Norte. Com o tempo, a região potiguar 
tornou-se densamente povoada – a proximidade 
da população potencializa riscos em caso de um 
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em Alcântara, distante uma hora de barco da 
capital maranhense, São Luís, é muito menor. A 
base ocupa uma área isolada de 620 quilômetros 
quadrados (km²), distante do centro urbano do 
município, que tem menos de 25 mil habitantes. 
A região é uma península e tem a capacidade de 
realizar lançamentos sem sobrevoo de áreas habi-
tadas. Isso é uma enorme vantagem operacional 
e também reduz impactos de possíveis acidentes. 

Apesar de ter sido projetado, prioritariamen-
te, para dotar o país da infraestrutura necessária 
para colocar em órbita seus próprios satélites, até 
hoje o CLA fez apenas lançamentos suborbitais, 
aqueles que podem atingir grandes altitudes, 
superiores a 100 km do nível do mar, mas não 
conseguem colocar objetos numa trajetória de 
revolução orbital completa (ver infográfico na 
página 71). Nenhum satélite desenvolvido no país 
foi lançado até hoje de Alcântara. O mais recen-
te, o Amazonia 1, partiu em fevereiro deste ano 
do Centro Espacial de Satish Dhawan, na Índia 
(ver Pesquisa FAPESP nº 300). 

As negociações em curso pela FAB deverão 
tornar viáveis os primeiros lançamentos de sa-
télites de solo brasileiro. Caso tudo dê certo, o 
novo status de país lançador de foguetes só será 
alcançado em razão do Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas (AST) firmado em 2019 entre os 
governos do Brasil e dos Estados Unidos, que 
protege a propriedade intelectual de tecnolo-
gias norte-americanas usadas nos dispositivos 
propelidos de Alcântara (ver box na página 70). 
“É um acordo necessário e comum, mas que o 
Brasil relutou décadas em aceitar por questões 
políticas, o que contribuiu para nosso atraso no 
mercado espacial”, afirma Petrônio Noronha 
de Souza, pesquisador do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) e diretor de Política 
Espacial da AEB entre 2012 e 2018. 

A base de Alcântara tem vantagens competi-
tivas frente a outras instalações do gênero, mas 
também tem problemas. O principal ponto po-
sitivo é sua localização geográfica. Está próxi-
ma à linha do Equador, a 2 graus e 18 minutos 
de latitude sul (2o18’ sul). Para lançamentos de 

FONTE AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB)

2015 
Acordo entre Brasil  
e Ucrânia é encerrado,  
sem nenhum  
lançamento realizado

2019
Assinado o Acordo  
de Salvaguardas  
Tecnológicas  
Brasil-Estados Unidos

2020 
Primeiro 
chamamento público 
para o uso não 
militar do Centro

2021
Em abril, as empresas Virgin Orbit, 
C6 Launch, Orion AST e Hyperion 
Rocket Systems são selecionadas 
no primeiro chamamento público

Realizado o segundo 
chamamento público para 
uso da Área 4 do CLA
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ACORDO COM EUA  
VIABILIZA LANÇAMENTOS 
Acerto resguarda a propriedade intelectual  
de tecnologias norte-americanas  
usadas em foguetes lançados de Alcântara

O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil  

e Estados Unidos percorreu um longo caminho até ser 

assinado em 2019. A primeira tentativa data do governo 

Fernando Henrique Cardoso, que em 2000 chegou a um 

acerto com os norte-americanos, mas a iniciativa foi barrada 

pelo Legislativo. Políticos de oposição alegavam que  

o tratado feria a soberania nacional ao impedir a inspeção 

brasileira nos equipamentos trazidos dos EUA. A negociação 

só foi retomada na presidência de Michel Temer, em 2017.  

A conclusão do entendimento deu-se no governo atual.

Na prática, o acordo é um compromisso firmado  

entre os dois países que as tecnologias e patentes dos 

equipamentos utilizados nos lançamentos estarão 

protegidos contra usos e cópias não autorizados. “O acordo 

atual não difere muito do proposto em 2000 nem do 

assinado com a Ucrânia em 2003”, diz Petrônio Noronha  

de Souza, ex-diretor de Política Espacial da Agência 

Espacial Brasileira (AEB).

Os Estados Unidos têm entendimentos semelhantes com 

Rússia, China, Índia, Ucrânia e Nova Zelândia, os principais 

países lançadores de foguetes. Especialistas apontam  

que não ter acordo com os norte-americanos praticamente 

inviabiliza um país a oferecer serviços de lançamento,  

uma vez que cerca de 80% dos equipamentos espaciais  

do mundo possuem algum componente daquele país.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 

estima que a demora brasileira em realizar o acordo  

de salvaguardas com os Estados Unidos resultou em uma 

perda de aproximadamente US$ 3,9 bilhões em receitas  

de lançamentos não realizados, considerando o potencial 

brasileiro de ter feito pelo menos 5% dos lançamentos 

ocorridos no mundo nos últimos 20 anos.

O cientista político Flávio Rocha de Oliveira, especialista 

em geopolítica e professor de relações internacionais  

da Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Paulo,  

vê o acordo com reservas. Para ele, apenas a remuneração 

financeira pelo uso do CLA é uma contrapartida tímida, 

diante do fato de que o AST posiciona o Brasil como  

aliado geopolítico dos Estados Unidos na competição 

aeroespacial entre norte-americanos, chineses e russos. 

“Deveríamos ter negociado um acordo que trouxesse mais 

benefícios tecnológicos ao programa espacial brasileiro, 

como o investimento dos recursos obtidos no AST no 

desenvolvimento de um veículo lançador de satélites”,  

diz. “Na emergente indústria dedicada ao  

espaço, podemos repetir o que aconteceu com o setor 

automobilístico, ou seja, não conseguirmos ter um 

conglomerado industrial de peso e sermos condenados  

a ser, no máximo, fornecedores de autopeças ou a ceder  

o território para a instalação de multinacionais, algo 

diferente do que fizeram Coreia do Sul e Japão.”

satélites que visam a órbita equatorial, como os 
geoestacionários, que chegam a 36 mil km do ní-
vel do mar, utilizados principalmente em teleco-
municações, partir de Alcântara representa uma 
economia de combustível de até 30% em relação 
a um lançamento de Cabo Canaveral, na Flórida 
(EUA). “Menos combustível significa menos peso 
no foguete e, consequentemente, maior capaci-
dade de carga útil a ser transportada – é aí que 
reside a vantagem”, explica Souza. 

Além de Alcântara, apenas o Centro Espacial 
de Kourou, na Guiana Francesa, está localizado 
próximo à linha equatorial. A estrutura é usada 
principalmente pela companhia francesa Arianes-
pace, que faz lançamentos para a Agência Espa-
cial Europeia. Kourou, porém, tem uma agenda 
intensa de operações e poucas janelas de oportu-
nidades para novos contratos. A disponibilidade 
de agenda, por ora, é uma vantagem para o ini-
ciante CLA no cenário internacional. 

Alcântara também tem uma abertura azimutal 
de 107o disponível para lançamento. Azimute é a 
medida de abertura angular horizontal, ou seja, é 
a amplitude espacial que pode ser utilizada para o 
lançamento; quanto maior, melhor. “Somos capa-
zes de colocar veículos em qualquer plano orbital, 
desde equatoriais, de planos inclinados e órbitas 
polares”, assegura o coronel Correa. Quando o lan-
çamento já é direcionado na origem para a órbita 
desejada, reduz-se a necessidade de manobras do 
foguete, o que requer menos energia, ou seja, me-
nos combustível a ser carregado pelo foguete. A 
maioria dos satélites busca a órbita polar, realizan-
do um trajeto no sentido norte-sul, passando pelos 
dois polos. São equipamentos para mapeamento 
geográfico, observação da Terra e meteorologia. 

A 
base maranhense apresenta, ainda, 
a vantagem de estar longe de áreas 
sísmicas, sujeitas a terremotos e tsu-
namis, e em uma região com boas 
condições climáticas. Fica longe 
das rotas de furacões e tornados e 
tem estações de seca e chuva bem 
definidas. Outro fator relevante es-
tá relacionado à atividade aérea na 

região. “Não temos aerovias com tráfego intenso, 
o que permite janelas extensas para lançamento 
sem causar impactos significativos na atividade 
aérea”, elenca o diretor do CLA. A logística é fa-
vorecida pela proximidade do porto do Itaqui, em 
São Luís, que tem um dos maiores calados do país, 
permitindo a atracação de navios de grande porte. 
As estruturas operacionais do CLA, como radares, 
antenas de telemedidas e centro de controle, são 
capazes de dar suporte a foguetes de todos os 
portes, segundo o coronel Correa. 

Os problemas concentram-se na infraestrutura 
precária, como o acesso à internet e telefonia mó-
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vel, ambos ruins, e na falta de mão de obra espe-
cializada. “São pontos que esperamos aprimorar 
com o projeto Centro Espacial de Alcântara, o 
CEA, para o qual pretendemos reunir recursos 
públicos e privados”, relata Correa.

O CEA precisa melhorar, igualmente, a infraes-
trutura da cidade de Alcântara, desprovida de 
hotéis e restaurantes adequados para atender a 
demanda de visitantes e equipes das empresas 
lançadoras de foguetes. Não há na região a oferta 
de serviços especializados de suporte metalúrgi-
co, mecânico ou pneumático, caso sejam neces-
sários pequenos reparos em peças e partes, ou 
mesmo a oferta de gases, oxidantes e combustí-
veis. Tudo precisa vir da capital maranhense. “A 
experiência de outros centros de lançamento é 
que o início das atividades comerciais alavanca a 
oferta de serviços locais”, ressalta Moura.

Para o engenheiro Julio Shidara, presidente da 
Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil 
(Aiab), as operações de lançamento a partir do 
CLA podem gerar demanda de fornecimento de 
sistemas com elevado grau de conteúdo tecnoló-
gico e, com isso, resultar em oportunidades para 
as empresas do setor no Brasil. “Muitas compa-
nhias nacionais estão aptas a atender a todos os 
segmentos de apoio ao CLA, de infraestrutura a 
componentes e sistemas para os foguetes”, diz. 
O executivo da Aiab estima que possa haver pro-
cura por sistemas de rastreio, radares meteoroló-
gicos, sistemas de telemetria e de telecomando, 

infraestrutura para manuseio de combustíveis e 
de materiais explosivos, além de serviços de ma-
nutenção e calibração de equipamentos.

O engenheiro aeronáutico João Luiz de Aze-
vedo, pesquisador do Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE), órgão vinculado ao Comando da 
Aeronáutica, avalia que as empresas estrangeiras 
que vão atuar em Alcântara deverão trazer de suas 
bases, no exterior, a maior parte dos equipamen-
tos e insumos necessários para os lançamentos. 
Com isso, pelo menos num primeiro momento, 
deverão ser geradas poucas oportunidades para o 
desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento 
local. Mesmo assim, ele se mostra otimista. “O 
início dos lançamentos orbitais em Alcântara 
pode quebrar o atual círculo vicioso”, diz. “Não 
temos uma indústria forte voltada a veículos lan-
çadores, porque não temos lançamentos. É pre-
ciso ter um início.” 

Desde o acidente com o VLS-1, há quase 20 
anos, a base é subutilizada, mesmo para fins go-
vernamentais. A nova fase de operações, com os 
editais internacionais, insere o centro em um 
mercado, o de lançamentos orbitais, que faturou 
US$ 4,9 bilhões em 2019, de acordo com a Asso-
ciação da Indústria de Satélite (SAI), com sede 
nos Estados Unidos. Moura, da AEB, diz que a 
meta brasileira é tentar alcançar 10% desse mer-
cado até 2040, quando se espera que o número 
global de lançamentos seja três vezes maior que 
o atual, chegando à casa de 300 por ano. n

ORBITAL × SUBORBITAL
A principal diferença entre os dois voos  
é a velocidade atingida pelo foguete

LANÇAMENTOS 
SUBORBITAIS
O veículo até pode 
ultrapassar a altitude de 
100 km, mas não atinge a 
velocidade necessária que 
lhe permita entrar na órbita 
da Terra. O voo descreve  
o traçado de uma parábola

VOOS ORBITAIS
O foguete deve 
ultrapassar o limite teórico 
da atmosfera terrestre,  
a Linha de Kármán, 
situada a 100 quilômetros 
(km) acima do nível do 
mar, a uma velocidade 
igual ou superior  
a 28 mil km/h

Espaço

Trajetória 
dos voos 
suborbitais

100 km
(Linha de Kármán)

12 km
Voos comerciais

Tráfego aéreo

Estação Espacial 
Internacional

400 km
Foguetes
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a uma temperatura de 560 graus Celsius (°C), 
transformando sais fundidos (fluoreto, cloreto 
ou nitrato de sódio, entre outros) em um fluido 
usado para produzir vapor de água que aciona 
turbinas e geradores com capacidade para gerar 
110 megawatts (MW). Cada heliostato tem cer-
ca de 140 metros quadrados (m2) de superfície.

Com auxílio de uma estrutura fotovoltaica com-
plementar, a planta chilena, pioneira na América 
Latina, alcança 210 MW, quantidade suficiente 
para abastecer 380 mil residências. Mais comum 
no Brasil e no mundo, a energia solar fotovoltaica 
se vale da incidência do sol sobre placas semicon-
dutoras, como as instaladas nos telhados de casas 
e prédios e em parques geradores. Comumente 
feitas de células de silício, elas convertem a ra-
diação solar em energia elétrica. 

No Brasil, o projeto heliotérmico mais adian-
tado é o da Companhia Energética de São Paulo 
(Cesp). Orçado em R$ 56 milhões, deve entrar em 
operação em setembro. A unidade foi projetada 
para gerar 0,5 MW e está sendo construída no 
complexo experimental de energias alternativas 
renováveis da empresa junto à usina hidrelétrica 
Porto Primavera, no rio Paraná. A Cesp optou pe-
la tecnologia heliotérmica de calha parabólica, a 

O
s primeiros projetos experi-
mentais brasileiros de geração 
de energia heliotérmica, ou 
termossolar, estão em fase de 
instalação e devem entrar em 
operação nos próximos me-

ses. Esse tipo de energia solar, internacionalmen-
te conhecida pela sigla CSP, de concentrating 
solar power, utiliza o calor capturado do sol para 
aquecer um fluido que, por sua vez, movimenta 
uma turbina a vapor, produzindo eletricidade. O 
princípio é o mesmo de qualquer planta terme-
létrica, mas emprega uma fonte 100% renovável, 
abundante e limpa, a irradiação solar, no lugar 
de combustíveis de origem fóssil e poluentes, 
como gás, óleo ou carvão. 

Um exemplo de usina CSP é a Cerro Domina-
dor, planta de grande porte inaugurada em junho 
no deserto do Atacama, no Chile. Construída a 3 
mil metros (m) de altitude, em uma área circu-
lar de mais de 700 hectares, o equivalente a 700 
quarteirões, ela tem 10,6 mil heliostatos, espelhos 
ou conjunto de espelhos que podem girar para se-
guir a trajetória do sol, refletindo a luz em direção 
ao topo de uma torre central de 252 m de altura. 
O receptor situado no alto da torre é aquecido 

Os primeiros projetos de geração heliotérmica  

estão começando a sair do papel no Brasil

Domingos Zaparolli

ELETRICIDADE

ENERGIA  
DO CALOR DO 

SOL
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ca e a energia eólica, produzida a partir da força 
dos ventos, são intermitentes, ou seja, a geração 
cessa imediatamente quando não há luz ou vento.

O projeto da Cesp foi concebido em resposta 
a uma chamada pública da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), de 2015, que teve 
como objetivo recolher informações capazes de 
fomentar uma estratégia para o desenvolvimen-
to da geração heliotérmica no país. “Em nosso 
relatório de conclusão do projeto, pretendemos 
informar à Aneel que a tecnologia ainda apresen-
ta custo unitário superior a outras fontes, mas 
reúne atributos importantes, por gerar energia 
renovável e controlável. Precisa ser incentivada”, 
antecipa Paschoalotto. 

Alguns especialistas recomendam que sejam 
realizados leilões de compra de energia específi-
cos para a geração heliotérmica até que essa fonte 
ganhe escala e competitividade. Esse foi o meca-
nismo adotado para incentivar as energias eólica 
e fotovoltaica em seus primeiros anos no Brasil.

A geração heliotérmica ainda é incipiente no 
mundo. A Agência Internacional de Energias 
Renováveis (Irena) contabiliza a capacidade ins-
talada de geração de energia solar em 713,9 giga-
watts (GW) em 2020. Desse total, 707,5 GW são 

mais difundida entre os quatro sistemas termos-
solares existentes (ver infográfico na página 75).

A usina experimental paulista será composta 
por seis linhas de espelhos de alumínio revestidos 
com um filme refletivo. Em formato retangular, ca-
da um dos 576 espelhos tem 7 m de comprimento 
por 64 centímetros de largura, sendo que as linhas 
se estendem por 150 m. “O alumínio tem vida útil 
maior e montagem mais fácil do que o espelho de 
vidro”, explica Luis Paschoalotto, gerente de En-
genharia de Operação e Manutenção da Cesp. O 
material foi importado dos Estados Unidos.

Uma vantagem das plantas heliotérmicas é que 
o armazenamento de calor permite que ela con-
tinue a gerar energia após o fim da incidência de 
sol sobre o sistema, já que o fluxo de fluido aque-
cido pode ser controlado de forma a permanecer 
movendo o gerador elétrico. “É uma característica 
importante, que permite que a usina seja despa-
chável”, destaca Paschoalotto. Despachável, no jar-
gão do setor elétrico, significa que a geração pode 
ser acionada mesmo quando a fonte de energia, 
no caso a luz solar, não está disponível naquele 
momento, como à noite. Em uma usina heliotér-
mica de grande porte, a geração de energia pode 
se estender por até 18 horas. A energia fotovoltai-

A usina chilena  
de Cerro Dominador 
ocupa uma área 
circular com mais  
de 700 hectares
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obtidos com a geração fotovoltaica e apenas 6,4 
GW são provenientes de sistemas CSP.

Paulo Cunha, pesquisador do Centro de Estu-
dos de Energia da Fundação Getulio Vargas (FGV 
Energia), destaca que a indústria de equipamen-
tos fotovoltaicos avançou significativamente nos 
últimos 10 anos. Nesse período, houve uma redu-
ção do custo médio de geração de US$ 0,378 por 
quilowatt-hora (KWh), em 2010, para US$ 0,068 
por KWh, em 2019, de acordo com os dados da 
Irena. Por isso, segundo Cunha, os sistemas de ge-
ração fotovoltaicos se popularizaram. No mesmo 
período, a indústria de equipamentos de geração 
CSP não evoluiu e vários fornecedores de painéis 
solares e receptores de calor encerraram ativida-
des. O custo de geração heliotérmica, segundo a 
Irena, é de US$ 0,182 por KWh, cerca de 2,5 maior 
do que o da fotovoltaica (ver infográfico abaixo).

A Companhia de Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica do Sul do Brasil (Eletrosul) e a 
Neoenergia, do grupo espanhol Iberdrola, presen-
te em 18 estados brasileiros, também inscreveram 
projetos na chamada pública da Aneel. Procura-
dos pela reportagem, não quiseram se pronunciar. 
Outra empresa que atendeu ao chamamento da 
Aneel foi a Companhia Hidrelétrica do São Fran-

Pouca coisa em comum
Conheça as diferenças entre a geração de energia heliotérmica e fotovoltaica

SISTEMA DE PRODUÇÃO

CUSTO DE PRODUÇÃO (POR KWH)

CAPACIDADE INSTALADA (EM GW)

EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DE LUZ 

SOLAR EM ELETRICIDADE

TEMPO DE PRODUÇÃO CONTÍNUA  

DA USINA

PERFIL DAS USINAS

Geração térmica

US$ 0,182 

6,4 no mundo; 0 no Brasil

de 35% a 40%

Permite armazenamento térmico e geração 

por até 18 horas sem incidência solar.  

Só funciona com radiação direta

Geração concentrada em parques 

produtivos. Pode também produzir vapor 

de água para processo

Células fotovoltaicas

US$ 0,068

707,5 no mundo; 9 no Brasil

de 20% a 25%

Geração intermitente diária, apenas 

quando há incidência solar.  

Funciona com radiação direta e difusa

Geração concentrada em parques 

produtivos e distribuída sobre galpões, 

lajes e telhados urbanos

HELIOTÉRMICA FOTOVOLTAICA

FONTES AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (IRENA) E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (ABSOLAR)

cisco (Chesf ). José Bione de Melo Filho, gerente 
do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação da empresa, informa que o objetivo da 
empresa é construir duas usinas experimentais 
em Petrolina, em Pernambuco, a primeira com 
a tecnologia de calha parabólica e outra de tor-
re central, como a chilena de Cerro Dominador.

A usina de calha parabólica terá 0,8 MW de po-
tência, e a expectativa é que as obras de instalação 
se iniciem neste ano, assim que o projeto obtenha 
o licenciamento ambiental. Outra pendência é a 
aquisição dos espelhos côncavos necessários para 
captar e refletir a irradiação solar ao ponto focal. 
“O Brasil não tem know-how nesses espelhos. É o 
principal gargalo”, diz Melo Filho. Não há ainda 
previsão para a construção da usina de torre central.

N
a Faculdade de Zootecnia e En-
genharia de Alimentos da Uni-
versidade de São Paulo (FZEA-
-USP), campus de Pirassununga, 
um projeto experimental CSP está 
previsto para entrar em operação 

em 2022. A concepção da usina se distingue por 
ser um sistema híbrido de geração de eletricidade 
associado à cogeração de calor para uso industrial. 

A geração solar será obtida com o uso de 74 
heliostatos, cada um formado por 9 espelhos de 
vidro nacional. Quadrados, eles têm 9 m2 e serão 
direcionados a um ponto focal no alto de uma 
torre central de 25 m. Terá potência instalada de 
70 KW. “Quando não houver sol, a turbina será 
alimentada por biocombustível – por isso, o siste-
ma é híbrido”, explica o professor da FZEA Celso 
Eduardo Lins de Oliveira, coordenador do Grupo 
de Pesquisa em Reciclagem, Eficiência Energética 
e Simulação Numérica (Green-USP). 

A cogeração é o aproveitamento da energia 
perdida no processo de geração de eletricidade 
para o uso em processos industriais diversos, 

Planta heliotérmica 
experimental da  
Cesp junto à usina 
hidrelétrica Porto 
Primavera, no rio 
Paraná, na divisa  
de São Paulo com  
Mato Grosso do Sul
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como secagem, refrigeração e pasteurização. 
No projeto da USP, o calor será dirigido ao ma-
tadouro-escola da faculdade, para esterilização 
da área de abate e outros fins. “Nossa proposta é 
viabilizar usinas CSP de pequeno porte para uso 
em agroindústrias, auxiliando-as a obter inde-
pendência energética”, afirma Oliveira. 

O projeto do Green nasceu de uma parceria 
com a empresa paulista Solinova e o centro es-
pacial alemão (DLR). Spin-off do Laboratório 
de Eficiência Energética e Simulação de Proces-
sos da FZEA, a Solinova também desenvolve um 
projeto experimental de cogeração em uma fá-
brica de lácteos em Caiçara do Rio do Vento, no 
Rio Grande do Norte, ainda em fase inicial. No 
projeto de Caiçara, a Solinova é a responsável 
pelo fornecimento das tecnologias do bloco de 
potência e cogeração. Recentemente, a empresa 
obteve o apoio do programa Pesquisa Inovativa 
em Pequenas Empresas (Pipe), da FAPESP, para 

o desenvolvimento de um novo bloco de potên-
cia híbrido de biocombustíveis e energia CSP.

Para o professor da Escola Politécnica (Poli) 
da USP José Roberto Simões-Moreira, autor do 
livro Energias renováveis, geração distribuída e 
eficiência energética, a atual escassez de chuvas 
que afeta o Brasil é mais uma prova de que o país 
precisa diversificar sua matriz elétrica e reduzir 
a dependência da geração hídrica, responsável 
por cerca de 60% da eletricidade produzida no 
país. “A geração térmica híbrida, com a radiação 
solar suplementada, quando necessário, por bio-
massa ou gás natural, é uma boa alternativa, além 
das energias eólica e solar fotovoltaica”, afirma 
Simões-Moreira. “Proporciona confiabilidade à 
matriz elétrica e deve ser incentivada, uma vez 
que é economicamente competitiva.” n
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As tecnologias 
heliotérmicas
Conheça os quatro mecanismos 
de captura e concentração da 
irradiação solar

REFLETOR FRESNEL
Tecnologia similar à da calha 

parabólica, com a diferença  

de que a estrutura é fixa – não 

acompanha o movimento  

do sol. O fluido aquecido  

é exclusivamente vapor de 

água, responsável por 

movimentar a turbina

CALHA PARABÓLICA
Painéis solares formados por 

espelhos côncavos desenhados 

para acompanhar a movimentação 

do sol capturam a radiação solar  

e a direcionam a um sistema de 

tubos, onde um fluido é aquecido 

pelo calor. Esse fluido é bombeado 

para trocadores de calor. O vapor 

gerado movimenta as turbinas e 

geradores, produzindo eletricidade

DISCO STIRLING
A luz é capturada em uma estrutura que lembra 

uma antena parabólica. Os raios são 

direcionados a um receptor, posicionado em 

frente ao centro do disco. O receptor aquece 

um fluido, que aciona um motor do tipo stirling 

(máquina térmica que opera em um ciclo de 

compressão e expansão do ar ou outros gases), 

gerando uma corrente elétrica

O projeto consultado para esta reportagem está listado na versão 
on-line.

TORRE SOLAR
Painéis solares móveis  

acompanham a movimentação do 

sol. Os heliostatos (espelhos 

refletores) direcionam o reflexo da 

luz a um receptor de calor  

instalado no alto da torre. O receptor 

aquece um fluido térmico, que 

circula em trocadores de calor,  

onde é produzido o vapor que 

movimentará a turbina e o gerador

FONTES AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (IRENA), ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (ABSOLAR) E PORTAL SOLAR

Receptor e motor

Receptor

Receptor

Receptor

Heliostato

Sistema 
de tubos

Sistema 
de tubos

Refletor

Refletor

Refletor



ARQUEOLOGIA

O QUEBRA-CABEÇA 
KORIABO

Bordas em forma de flor: uma das características mais marcantes do estilo cerâmico koriabo
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zonas era considerada remota. Desde os anos 
1960, pensava-se que esse tipo de cerâmica havia 
sido produzido exclusivamente por povos indí-
genas que viveram onde hoje estão as Guianas 
e parte do estado do Amapá, ainda no período 
pré-colombiano. Já os artefatos “misteriosos” 
que Barreto tinha em mãos eram oriundos de es-
cavações feitas a centenas de quilômetros desses 
locais, nos municípios paraenses de Monte Ale-
gre e Almeirim. Foi a partir da troca de informa-
ções com arqueólogos que há anos trabalham nas 
Guianas que os pesquisadores do Goeldi puderam 
confirmar a presença da cerâmica koriabo no 
baixo Amazonas. Os resultados dessa interação, 
iniciada há cinco anos, estão publicados no livro 
Koriabo – From the Caribbean sea to the Amazon 
river, lançado em abril. 

“A troca de dados entre programas de pesquisa 
no Brasil, nas Guianas e no Caribe evidenciou que 
esse estilo cerâmico, na verdade, adquiriu uma 
distribuição geográfica extraordinariamente am-
pla”, diz Barreto, uma das organizadoras da obra, 
que reúne 32 autores e é fruto de parceria entre 
o museu Goeldi, o Centro Nacional de Pesquisa 
Científica (CNRS) da França e a Universidade 
de Leiden, na Holanda. Tudo indica que, antes 
da colonização europeia, houve uma forma de 
expressão cultural bastante singular desde a re-
gião caribenha até a margem sul do rio Amazo-

C
erta de que aqueles pedaços de 
cerâmica espalhados pela ban-
cada do laboratório não corres-
pondiam às principais tradições 
ceramistas da região, a marajoara 
e a tapajônica, e sem uma pista 

sequer sobre a origem dos fragmentos, em um dia 
qualquer de 2016 a arqueóloga Cristiana Barreto 
decidiu, resignada, guardá-los em um armário. 
“Pensei: ‘Chega! Depois resolvo esse mistério’”, 
lembra a pesquisadora do Museu Paraense Emí-
lio Goeldi, de Belém. Ao abrir o compartimento, 
porém, deparou-se com vasilhames restaurados 
fazia pouco tempo. “Meus colegas também não 
sabiam determinar o estilo daqueles objetos.” O 
quebra-cabeça começou a ser resolvido quando 
Barreto notou semelhanças entre os achados. 
A forma de seus fragmentos era igual às bordas 
arredondadas dos vasilhames inteiros. Outros 
cacos tinham pequenos apliques de aparência 
humana ou de animais, coincidindo com a deco-
ração de alguns potes recém-restaurados. “Não 
sabíamos, mas estávamos diante de vestígios do 
estilo koriabo, uma das culturas cerâmicas mais 
enigmáticas dos trópicos”, conta a pesquisadora. 
“Fomos pegos de surpresa.”

O espanto se deu porque, até aquele momento, 
a probabilidade de encontrar cerâmicas koriabo 
em sítios arqueológicos na região do baixo Ama-

Livro reúne evidências de que estilo cerâmico  

pré-colombiano estava presente entre povos indígenas  

do Caribe ao baixo Amazonas

Bruno de Pierro
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nas – uma área enorme, de aproximadamente 1,5 
milhão de quilômetros quadrados (km²), maior 
que o território do Peru. 

P
ara o livro, o ponto de partida foi a 
realização de dois encontros interna-
cionais no museu Goeldi, entre 2014 
e 2017, sobre cerâmicas arqueológi-
cas encontradas na vasta região ama-
zônica. Durante os eventos, dezenas 

de arqueólogos, antropólogos e linguistas de países 
como Brasil, França, Alemanha, Holanda e Guiana 
Francesa compartilharam conhecimentos sobre 
diferentes culturas cerâmicas, entre elas a koriabo. 
“Na época eu havia encontrado fragmentos desco-
nhecidos no município de Gurupá, na confluência 
do rio Xingu com o delta do rio Amazonas”, conta a 
arqueóloga Helena Pinto Lima, também do museu 
Goeldi. “Apresentei algumas amostras para colegas 
e um deles comentou: ‘Isso parece ser koriabo’. A 
partir daí, iniciamos uma colaboração.”

Quem arriscou o palpite – e acertou – foi o 
arqueólogo francês Stéphen Rostain, do CNRS, 
que há décadas atua em sítios arqueológicos nas 
Guianas. “A maioria deles se localiza ao longo 
de grandes rios. A conexão de aldeias via cursos 
d’água provavelmente explica o aparecimento de 
cerâmicas koriabo no baixo Amazonas”, disse a 
Pesquisa FAPESP. Graças ao diálogo estabeleci- FO
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do entre os pesquisadores, foi possível mapear e 
analisar a distribuição geográfica do estilo cerâ-
mico, que se dispersa desde o Caribe, passando 
pelas Guianas e margeando pela costa do oceano 
Atlântico, e desce até os rios Xingu e Trombetas 
(ver mapa). O pesquisador explica que sítios com 
datações posteriores à chegada dos europeus à 
América foram encontrados nas Antilhas, na Amé-
rica Central. “Isso sugere uma redistribuição do 
estilo koriabo, em decorrência dos efeitos sociais 
e territoriais induzidos pela colonização.”

Cursos fluviais que nascem no planalto das 
Guianas e desaguam no Amazonas teriam ser-
vido, portanto, como rotas de comunicação e de 
trocas entre diferentes comunidades indígenas. 
“Esse é um dos consensos costurados entre os 
autores do livro”, ressalta Lima. “Assim como 
ocorreu com outros estilos cerâmicos, a circu-
lação da koriabo se deu mediante densas redes 
pelas quais distintos povos originários se articu-
lavam.” Essas interconexões evidentemente não 
dependiam exclusivamente de rotas fluviais. Es-
tudos recentes têm destacado a importância de 
estradas para conectar povoações em períodos 
pré-colombianos (ver Pesquisa FAPESP nº 299). 

Especialista em arqueologia amazônica, o ar-
queólogo Eduardo Góes Neves, do Museu de Ar-
queologia e Etnologia da Universidade de São 
Paulo (MAE-USP), explica que articulações entre 

Localidades onde  
foram encontrados 

vestígios de 
cerâmica koriabo

Belém

Barcarena

Belo Monte

Rio Iriri

Laranjal do Jari

Cajuaçu Boa Sorte

Amapari

Chaton 
Fantastique

Suriname

SURINAME

Araguari

Macapá

Santarém
Altamira

Manaus

Paramaribo

GUIANA 
FRANCESA

GUIANA

VENEZUELA

COLÔMBIA

BRASIL

Georgetown

Caracas

Rupununi

Trombetas/Mapuera

Linha do equador

500 km

Guadalupe

Dominica

São Vicente

Granada

Baruma

Berbice

Apostadero

CaxiuanãMonte Alegre

Oceano Atlântico

Rio Tapajós

Mar do Caribe

Rio X
ingú

Gurupá

Almeirim

Porto 
de Moz

Prainha

Portel Moju

Cayena

Rio Amazonas

FONTE KORIABO – FROM THE CARIBBEAN SEA TO THE AMAZON RIVER
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aldeias de Caribe, Guianas e baixo Amazonas – 
distantes entre si dezenas ou centenas de quilôme-
tros – já eram conhecidas. “As pesquisas recentes 
sobre a cultura koriabo, porém, apresentam agora 
evidências mais fortes desse intercâmbio”, diz 
Neves, que não participou dos estudos publicados 
no livro. Em razão do trabalho colaborativo entre 
linguistas e arqueólogos, já se sabia que houve 
uma expansão concomitante de línguas arawak – 
originada no oeste do Amazonas – com a produção 
de variados estilos cerâmicos. “A difusão geográ-
fica da língua arawak aconteceu há mais de 2.500 
anos”, conta ele. No caso da cerâmica koriabo, os 
pesquisadores acreditam que sua dispersão estaria 
ligada a expansões mais recentes relacionadas a 
falantes do grupo linguístico caribe. 

Outro exemplo é a circulação dos muiraqui-
tãs, pequenos objetos feitos de pedra verde, que 
aparecem em sítios no Caribe, na Venezuela e 
na Amazônia brasileira. “Em muitas localidades 
não havia esse tipo de rocha. Uma hipótese para 
explicar como os muiraquitãs foram parar nes-
ses lugares é a existência de redes de comércio 
bem estruturadas, que existiram na região muito 
antes do período colonial”, diz o pesquisador do 
MAE. Para Neves, um dos méritos do livro é não 
apenas mostrar que essas conexões entre povos 
sempre existiram, mas que resistiram durante 
um tempo, após a colonização.

As amostras de radiocarbono mais antigas in-
dicam que a cultura koriabo floresceu após o ano 
1000 d.C. e espalhou-se até cerca de 500 anos 
atrás, quando ocorreram as primeiras entradas 
de europeus na Amazônia. Holandeses, ingleses, 
franceses e missionários portugueses se aprovei-
taram das redes de troca indígenas para se estabe-
lecerem na região. “Sabemos de fortes holandeses 
construídos a partir de 1560 no baixo Xingu. Na 
mesma área foram encontrados fragmentos de 
cerâmica koriabo”, diz Lima. 

A competição entre impérios europeus por 
domínios na América contribuiu para que a in-
teração entre colonizadores e povos indígenas 
fosse marcada simultaneamente por conflitos e 
cooperações (ver Pesquisa FAPESP nº 302). “Pa-
ra os europeus, participar de redes de troca era 
uma maneira de escoar seus produtos, além de 
ter contato com saberes tradicionais sobre plantas 
e a geografia local”, observa Barreto. “O objetivo 
era efetivar a ocupação territorial.” 

PERGUNTAS AINDA SEM RESPOSTA
A cultura cerâmica koriabo teria ligação com povos 
falantes do tronco linguístico caribe e foi inicial-
mente definida como uma fase arqueológica, na 
década de 1960, pelo casal norte-americano Betty 
Meggers (1921-2012) e Clifford Evans (1920-1981), 
arqueólogos do Instituto Smithsonian, nos Estados 

Tigela encontrada na região de Santarém  
pode ter sido usada em rituais ou festas (1)  
e cerâmicas koriabo localizadas em um sítio 
arqueológico do Ibama Caxiuanã, no Pará (2)

1 2
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Unidos, e pioneiros nas escavações da Amazônia. 
“Para eles, o estilo koriabo compunha a tradição 
policroma, em que as cerâmicas, geralmente pro-
duzidas por mulheres, eram pintadas de vermelho, 
branco e preto”, explica Lima. Essa fase, contudo, 
estaria situada apenas na atual República Coope-
rativa da Guiana, então Guiana Britânica. 

Com a descoberta de vestígios koriabo em ou-
tros lugares, como ilhas caribenhas e Amazônia 
brasileira, uma pergunta ainda sem resposta emer-
giu: a hiperdistribuição de apetrechos koriabo se 
deve à circulação intensa de pessoas, possibili-
tando que cerâmicas produzidas em uma região 
específica – a das Guianas – se difundissem pelo 
território? Ou, na verdade, o estilo koriabo era 
dominado por diferentes aldeias espalhadas pelas 
florestas de Caribe, Guianas e baixo Amazonas? 

“Ainda não há um consenso acadêmico, mas se 
vislumbra essa cultura como um acontecimento 
em si, etnológica e cientificamente incontestável, 
corrente temporal da história antiga amazônica”, 
escreveu, em artigo publicado na revista National 
Geographic, o arqueólogo brasileiro João Salda-
nha, pesquisador da Universidade de Évora, em 
Portugal, e um dos autores do livro.

Para Rostain, o koriabo seria um estilo único das 
Guianas, que de lá se dispersou em decorrência da 
troca de mercadorias entre populações indígenas. 
Outros pesquisadores, como Barreto, apoiam a hi-

pótese de que o estilo koriabo difundiu-se como 
um “modelo”, isto é, espalhou-se como uma ideia 
a ser aplicada na produção local de cerâmicas nas 
aldeias. Além disso, Barreto sugere que a cerâmica 
era usada em situações específicas, como rituais 
de cura e festas, como é feito até hoje – muitas 
vezes para celebrar o encontro entre aldeias. “No 
caso, vasos, potes e cuias podem ter servido para 
o preparo e o consumo de bebidas, alimentos e 
outras substâncias.”

Por exemplo, nos sítios do rio Jari, entre o Pará 
e o Amapá, a cerâmica koriabo aparece enterrada 
em poços cerimoniais. Próximo à capital Macapá, 
os vestígios surgem em poços funerários, e nas 
margens do rio Oiapoque, que delimita a fronteira 
entre o Amapá e a Guiana Francesa, o estilo ko-
riabo ocorre em locais ritualísticos variados. “O 
uso cerimonial era realmente importante, mas 
não foi o único”, ressalva Rostain. Ele comenta 
que os lugares com presença de koriabo também 
preservam muitos recipientes domésticos para 
uso culinário cotidiano. 

Um primeiro passo para começar a sanar dúvi-
das é iniciar a caracterização dos objetos encon-
trados. Isso é feito por meio de análise da chamada 
pasta cerâmica, que é a argila tratada antes de ser 
cozida e se transformar em cerâmica. “Compara-
mos fragmentos escavados em Gurupá e Monte 
Alegre e vimos que a composição da pasta varia 

Um traço comum de cerâmicas koriabo 
encontradas em Almeirim, no Pará (1),  
e na Guiana Francesa (2) é a decoração com 
apliques de aparência humana ou de animais 

1

2
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muito de lugar para lugar. Isso reforça a hipótese 
de que o estilo koriabo era um template e que ca-
da aldeia reproduzia à sua maneira”, diz Barreto, 
que faz uma ressalva importante. 

“A ideia de que a produção da koriabo era des-
centralizada não exclui o claro entendimento de 
que esse tipo cerâmico circulava entre as aldeias. 
Redes de relações não incluem apenas compro-
missos sociais e festas, mas também guerras e 
alianças. Por exemplo, muitos conflitos incluíam 
roubo de mulheres, que eram as ceramistas. Uma 
vez inserida em outro povoado, a mulher conti-
nuava fazendo cerâmica como aprendera em sua 
aldeia. Essa também era uma maneira de dispersar 
a cultura koriabo”, observa a arqueóloga. 

A
lém disso, ao longo desse enorme 
território onde se encontram 
cerâmicas koriabo, foram acha-
dos outros tipos de cerâmica, 
que aparecem muitas vezes 
misturadas com artefatos ainda 

mais distintos, como as cerâmicas tapajônica, jari 
e aristé. “Tudo isso indubitavelmente acontecendo 
a partir do ano 1000 d.C.”, ressalta Saldanha, no 
artigo da National Geographic. 

O estilo koriabo, portanto, pouco se assemelha 
ou se insere diretamente em alguma outra cultu-
ra arqueológica até agora conhecida do passado 

amazônico. Supõe-se que os traços estilísticos das 
cerâmicas dessa cultura tenham ricos símbolos 
sociais, que poderiam estar coligados a grafismos 
e tecnologias, como a inclusão de caco moído, 
conchas e areia na pasta, a fim de dar maior resis-
tência à cerâmica na hora da secagem e queima. 

Para Saldanha, pode ser que tenha existido um 
tipo koriabo do Jari (sítio escavado nas imediações 
do rio Jari); um tipo koriabo Macapá; um koriabo 
fronteiriço entre Guiana Francesa e o Suriname; 
e um koriabo do Araguari, tanto encontrado em 
pontas de cachoeiras quanto nos barrancos de 
terra preta. “A diversidade impera. Ela importa 
porque existe um imaginário metafórico de elas-
ticidade koriabo.”

Os pesquisadores concordam que a emergência 
de perguntas é sinal de que muitos estudos preci-
sam ser colocados em campo daqui para frente – 
com especial atenção às extensas redes de relações 
entre povos dessas regiões. Explicar a enorme dis-
persão geográfica de um mesmo estilo cerâmico 
continua sendo um desafio. “O livro é apenas um 
ponto de partida, e não uma síntese final sobre a 
cultura koriabo”, afirma Rostain. “Provavelmente 
estamos abrindo um novo capítulo da arqueolo-
gia na Amazônia, e isso se deu graças ao diálogo 
travado entre dezenas de pesquisadores que tra-
balham com o mesmo tipo de cerâmica, mas que 
até pouco tempo atrás não interagiam.” n

Dispersão pelo baixo Amazonas: vaso (3)  
e fragmento de cerâmica (5) localizados em 
Almeirim; urna funerária (4) localizada  
em Gurupá e caco com decoração em filetes (6) 
escavado em Monte Alegre

4

3 5 6
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 “N
ão tenho passado ocioso estas 
férias, antes bem trabalhadas 
de leitura tenho-as levado. 
Nesse pouco espaço de três 

meses escrevi um romance de duzentas e 
tantas páginas; dois poemas, um em cinco 
e o outro em dois cantos; uma análise do 
Jacques Rolla de Musset; e uns estudos 
literários sobre a marcha simultânea da 
civilização e poesia em Portugal, bastante 
volumosos; um fragmento de poema em 
linguagem muito antiga, mais difícil de 
entender que as Sextilhas de Frei Antão, 
noutro gosto porém, mais ao jeito do Th. 
Rowley, de Chatterton.” O trecho da carta 
escrita a um amigo em 1850, aos 18 anos, 
por Manuel Antônio Álvares de Azevedo 
(1831-1852), denota o apreço do poeta, crí-
tico e estudante de direito pela atividade 
intelectual. “Apesar de ter morrido muito 
cedo, aos 20 anos, ele deixou uma obra 
variada, que visita diferentes gêneros 
literários, como a prosa e o drama, além 
da crítica, e está cada vez mais viva”, diz 
Andréa Sirihal Werkema, professora  
do Instituto de Letras da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

(Edusp, 1997), resultado da dissertação 
de mestrado defendida na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

“Parte dessa responsabilidade é do Ro-
mantismo, movimento artístico e cultural 
que defendia a ideia da poesia como ex-
pressão da experiência do próprio poeta”, 
completa Cunha, autora do livro O belo e o 
disforme: Álvares de Azevedo e a ironia ro-
mântica (Edusp, 1998). O ponto de virada 
sobre a produção azevediana, de acordo 
com a pesquisadora, aconteceu na déca-
da de 1980, sobretudo a partir dos textos 
“Cavalgada ambígua” e “A educação pela 
noite”, do crítico literário e professor da 
USP Antonio Candido (1918-2017). “Ele 
destrinchou a obra de Álvares de Azeve-
do e modificou a interpretação corrente 
até então que a concebia como produto 
de um estudante rebelde e mimado, com 
pouca ou nenhuma influência sobre sua 
época, e chamou a atenção para os aspec-
tos literários”, explica. 

Oriundo de família abastada, Álvares de 
Azevedo nasceu em São Paulo, mas cres-
ceu no Rio de Janeiro, onde se bacharelou 
em letras, aos 16 anos, no Imperial Colégio 

Werkema organizou o recém-lança-
do Cuidado, leitor: Álvares de Azevedo 
pela crítica contemporânea (Alameda/
Faperj). A obra reúne nove ensaios de 
especialistas azevedianos, a exemplo de 
Cilaine Alves Cunha e Vagner Camilo, 
ambos da Universidade de São Paulo 
(USP), Wilton José Marques, da Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
e Natália Gonçalves de Souza Santos, da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
e integra a safra de estudos acadêmicos 
que, nas últimas décadas, lançaram no-
vos olhares sobre a produção do autor 
romântico. “No século XIX e parte do 
século XX, críticos como Mário de An-
drade [1893-1945] privilegiaram o aspec-
to biográfico em detrimento da questão 
estética ao avaliar a obra de Álvares de 
Azevedo, como se essa fosse quase um 
registro confessional, deixando trair, in-
voluntariamente, pulsões latentes. A meu 
ver, essa concepção equivocada atrasou 
a percepção de aspectos que realmen-
te importam na produção dele, como 
a ironia”, opina Camilo, autor de Risos 
entre pares: Poesia e humor românticos 

Estudos acadêmicos lançam  

novos olhares sobre a obra  

de Álvares de Azevedo no marco  

dos 190 anos de seu nascimento 

Ana Paula Orlandi

UM  
ROMÂNTICO  
RADICAL
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de Pedro II. Em 1848 ingressou na Acade-
mia de Ciências Sociais e Jurídicas de São 
Paulo, designação da Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco até 1854. “Ele 
não era complacente com a cidade natal e 
chegou a criticar até mesmo o pavimento 
das ruas paulistanas, mas, como disse An-
tonio Candido, sua invenção ficcional da 
São Paulo de tom soturno e melancólico 
atravessou a história e chegou, inclusive, 
ao cinema”, observa Camilo. 

Antes de ingressar no quinto ano do 
curso de direito, Azevedo viajou de férias 
para o Rio de Janeiro. Depois de sofrer 
uma queda de cavalo, o rapaz precisou 
ser submetido a uma cirurgia e morreu, 
provavelmente em decorrência de uma 
infecção generalizada. “Em razão da mor-
te precoce, a quase totalidade de sua obra 
foi publicada de forma póstuma, inicial-
mente por meio de dois volumes, lan-
çados respectivamente em 1853 e 1855, 
organizados pelo primo, Domingos Jaci 
Monteiro”, informa Werkema.

A repercussão foi imediata. “A obra de 
Álvares de Azevedo veio a público em um 
momento de grande instabilidade política 
do governo do imperador Pedro II. Seus 
textos repletos de ceticismo casaram com 
o clima da época”, aponta Cunha. O suces-
so também se deveu às inovações estilís-
ticas trazidas pelo autor de poemas como 
“Ideias íntimas” e “Pálida à luz da lâmpada 
sombria”. “Álvares de Azevedo costuma-
va ironizar em seus poemas os clichês do 
Romantismo com um tom despojado para 
a época, bem como inserir objetos e cenas 
do cotidiano em seus versos. A meu ver, 
ele criou um padrão na lírica brasileira que 
influenciou não apenas poetas contempo-
râneos, como também pós-românticos e 
até mesmo modernistas”, defende Camilo. 

Uma obra que se tornou influente é a 
novela Noite na taverna, em que cinco 
personagens, depois de participarem de 
uma orgia, narram em primeira pessoa 
reminiscências pontuadas por temas co-
mo canibalismo, incesto e assassinato. O 
impacto foi tal que o político e intelectual 
Homero Pires (1887-1962) elencou no li-
vro Obras completas de Álvares de Azevedo 
(1942) outras 79 novelas góticas até en-
tão inspiradas pela história azevediana, a 
exemplo de Ruínas da glória, de Fagundes 
Varela (1841-1875), e País das quimeras, 
de Machado de Assis (1839-1908). “Além 
de alfinetar a moral da época, Noite na 
taverna foi precursora na adaptação da 
narrativa do horror no Brasil. O gênero, 

até hoje pouco presente na literatura 
brasileira, tem em Álvares de Azevedo 
seu principal representante”, observa 
Alexandre de Melo Andrade, da Uni-
versidade Federal de Sergipe (UFS). “É 
curioso observar como essa atmosfera 
sobrenatural, da imaginação e do medo 
criada pelo escritor no século XIX ainda 
fascina os jovens”, prossegue o pesquisa-
dor, que no momento prepara um dossiê 
sobre o autor romântico para a revista 
acadêmica Travessias Interativas, com 
artigos de pesquisadores de instituições 
como a Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) e a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Embora tenha unidade, a narrativa de 
Noite na taverna levantou em críticos co-
mo Antonio Candido a suspeita de que a 
obra pudesse ser a continuidade de Macá-
rio, drama escrito de forma fragmentada, 
em diálogos, sobre um estudante que faz 
pacto com o demônio. “A obra de Álva-
res de Azevedo é repleta de fragmentos. 
Não se sabe se porque ele não teve tem-
po para terminar os escritos em razão da 
morte precoce ou porque aderiu a um 
gênero popular entre os autores român-
ticos, a exemplo de Goethe [1749-1832]”, 
diz Cunha, que reuniu as duas obras no 

livro Macário/Noite na taverna (Editora 
Globo, 2006). “Tendo a acreditar na se-
gunda hipótese, porque o escritor era um 
romântico radical, que levava a busca pela 
originalidade às últimas consequências e 
não tinha medo de experimentar.” 

C
om ela concorda Werkema, au-
tora de Macário, ou do drama 
romântico em Álvares de Aze-
vedo (Editora UFMG, 2012), 

resultado de sua tese de doutorado na 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). “Ele sabia ser romântico à sua 
maneira e não abria mão da contradi-
ção”, pontua. “Nada é certo em Macário 
e isso se espelha na abertura radical de 
um texto que começa por um prefácio 
ficcionalizado, divide-se em dois episó-
dios complementares e contrastantes, 
e parece simplesmente não terminar.”

Os prefácios escritos por Álvares de 
Azevedo para as obras Lira dos vinte anos, 
Conde Lopo e Macário inspiraram a dis-
sertação de mestrado de Natália Gonçal-
ves de Souza Santos, hoje professora da 
UFV, em Minas Gerais. O estudo, realiza-
do na USP com apoio da FAPESP, resul-
tou no livro Antagonismo e dissolução: O 
pensamento crítico de Álvares de Azevedo 
(Humanitas, 2014). Na tese de doutorado, 
defendida em 2018 na mesma instituição 
também com apoio da FAPESP, a pesqui-
sadora analisou o conjunto da produção 
ensaística do autor, composta por quatro 
textos, como “Literatura e civilização 
em Portugal”. Ainda sem data de lan-
çamento, a pesquisa deve ser publicada 
pela Edusp sob o título provisório de Um 
leitor inconformado: Álvares de Azevedo 
e a literatura comparada. 

“Entre outras coisas, ele era inconfor-
mado com a tese do nacionalismo literá-
rio, do ufanismo, da brasilidade verde e 
amarela fomentada por dom Pedro II e 
incorporada de certa forma por alguns 
autores românticos, como Gonçalves Dias 
[1823-1864]. Uma tese que, por sinal, ga-
nhou o debate intelectual naquele mo-
mento”, conta Santos. “Isso não significa 
que Álvares de Azevedo fosse contra a 
cultura brasileira. Pelo contrário, ele acre-
ditava que essa visão mais cosmopolita 
poderia engrandecer nossa literatura e 
trazer mais complexidade à nossa identi-
dade cultural”, conclui a pesquisadora. n

Saudades

Foi por ti que n’um sonho de  
                                            ventura
A flôr da mocidade consumi,
E ás primaveras disse adeus 
                                           tão cedo
E na idade do amor envelheci!

Vinte annos! derramei-os gota 
                                                     a gota
N’um abismo de dor e   
             esquecimento...
De fogosas visões nutri meu 
                                              peito...
Vinte annos!... não vivi um só 
                                         momento!

(trecho de Lira dos vinte anos)

O livro e os projetos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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Referência em estudos 

sobre autores como  

Marx e Wittgenstein,  

José Arthur Giannotti  

legou uma obra original  

e formou gerações  

de investigadores

Christina Queiroz 

FILÓSOFO E 
PROVOCADOR

C
om uma trajetória intelec-
tual de mais de 60 anos, José 
Arthur Giannotti construiu 
pontes entre a filosofia da ló-

gica e da linguagem contemporânea e 
vertentes mais tradicionais da filosofia, 
como o marxismo e a fenomenologia, 
propondo interpretações e extraindo 
consequências originais das obras de 
autores como Karl Marx (1818-1883) e 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Para 
além do legado filosófico, desempenhou 
papel central na estruturação de uma das 
mais importantes instituições de pesqui-
sa na área de ciências humanas, formou 
gerações de investigadores científicos e 
participou ativamente do debate sobre 
temas políticos e culturais relevantes 
para a sociedade brasileira. Professor 
emérito da Universidade de São Paulo 
(USP), morreu em 27 de julho, aos 91 
anos. Deixou um filho e dois netos.

Giannotti nasceu em São Carlos e, aos 
9 anos, mudou-se com os pais e dois ir-

mãos para a capital paulista. Em 1950, 
passou a cursar graduação em filosofia na 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. Seis anos depois obteve uma bolsa 
de doutorado da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) para estudar na Universidade de 
Rennes, na França, com o filósofo Gilles-
-Gaston Granger (1920-2016). De volta ao 
Brasil, em 1958 começou a lecionar filo-
sofia da lógica na USP e coordenou um 
grupo multidisciplinar de estudo sobre 
O capital, de Marx. Em 1966, Giannot-
ti prestou concurso de livre-docência, 
apresentando uma tese que resultou em 
seu primeiro livro, Origens da dialética do 
trabalho – Estudo sobre a lógica do jovem 
Marx. Em 1970, ele e outros professores 
da USP foram aposentados compulsoria-
mente, por razões políticas, pela ditadu-
ra militar (1964-1985). Com a demógrafa 
Elza Berquó, o sociólogo Fernando Hen-
rique Cardoso e outros fundou o Cen-
tro Brasileiro de Análise e Planejamento 

Giannotti
em sua  
casa, em 2019
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(Cebrap), apoiado inicialmente pela Fun-
dação Ford. Foi no Cebrap que Giannotti 
consolidou sua trajetória intelectual como 
filósofo, professor e polemista.

Além de seu primeiro livro, Giannot-
ti dedicou ao pensamento de Marx tra-
balhos como Marx, vida e obra (L&PM, 
2001) e Certa herança marxista (Com-
panhia das Letras, 2001). Outros livros 
de destaque foram Exercícios de filosofia 
(Vozes, 1977), Trabalho e reflexão: Ensaios 
para uma dialética da sociabilidade (Edi-
tora Brasiliense, 1983), O jogo do belo e do 
feio (2005) e Notícias no espelho (Publi-
folha, 2011). Em 2020, aos 90 anos, lan-
çou Heidegger/Wittgenstein: Confrontos 
(Companhia das Letras). 

A simbiose entre história da filo-
sofia e pensamento filosófico 
original é considerada uma das 
características de seu pensa-

mento. “Valendo-se de seu conhecimento 
amplo da história da filosofia, Giannotti 
produziu uma obra original e consisten-
te”, diz Luiz Henrique Lopes dos Santos, 
professor do Departamento de Filoso-
fia da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH) da USP, 
membro das coordenações adjuntas da 
Diretoria Científica da FAPESP e inter-
locutor constante de Giannotti durante 
mais de meio século. “De um modo ou de 
outro, ele sempre buscou obsessivamente 
nos autores clássicos elementos para dar 
forma à sua ideia seminal, vislumbrada 
em Origens da dialética do trabalho, dese-
nhada com nitidez em Trabalho e reflexão 
e redesenhada, sob o impacto da obra 
de Wittgenstein, em Apresentação do 
mundo e em seu último livro, Heidegger/
Wittgenstein: Confrontos. É a ideia de que 
a trama de conceitos que baliza nosso 
contato racional com o mundo não está 
fundada em visões intelectuais ou atos 
de consciência, mas na esfera da vida 
prática, em que se formam e estabilizam 
certas regularidades básicas das ações e 
comportamentos humanos.”

Outra marca do pensamento de Gian-
notti é a ousadia. “Ele tinha muita admi-
ração por Oswald de Andrade. Ele era um 
intelectual que tinha esse lado vanguar-
dista e para ser vanguardista tem que ser 
um pouco iconoclasta”, afirma Vinicius 
Berlendis de Figueiredo, professor do 
Departamento de Filosofia na Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR), orien-
tando de Giannotti na iniciação científica, 

com Giannotti a valorizar a pesquisa in-
terdisciplinar. Ele tirava as pessoas de 
suas zonas de conforto. Todo mundo 
tinha pânico dele e ao mesmo tempo o 
amava”, sublinha Lopes dos Santos, que 
colaborou com Giannotti na iniciativa.

O filósofo João Carlos Salles, reitor da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
recorda que Giannotti esteve inúmeras 
vezes em diversos estados, ministran-
do cursos e conferências. “Ele teve uma 
importância estruturante na filosofia 
em todo o Brasil”, avalia. “Gianotti foi 
um gigante intelectual. Além da enorme 
contribuição à filosofia e à política, esti-
mulou o debate sobre a boa universidade 
pública, sempre elevando seu nível e va-
lorizando o papel social do bom ensino 
superior”, afirma o engenheiro e físico 
Carlos Henrique de Brito Cruz, vice-pre-
sidente sênior de Redes de Pesquisa da 

Elsevier e diretor cien-
tífico da FAPESP entre 
2005 e 2020.

Amigos há 50 anos, a 
cientista política Lour-
des Sola, professora 
aposentada da FFL-
CH-USP, salienta que 
Giannotti procurava 
pensar filosoficamen-
te a realidade política 
brasileira. “Há um mês, 
já fragilizado de saúde, 
se ofereceu para pre-

parar uma pasta em minha casa, para 
rever dois amigos com quem mantínha-
mos conversas regulares”, relata Sola ao 
apontar, também, as habilidades culiná-
rias do filósofo. Em sua residência ampla 
no bairro do Morumbi, Lopes dos Santos 
lembra que “Giannotti cozinhou para 
muitos expoentes da filosofia francesa, 
como Gilles-Gaston Granger e Michel 
Foucault [1926-1984]”.

A influência exercida por ele sobre 
seus colegas e alunos é salientada pela 
socióloga Ângela Alonso, da FFLCH-USP, 
ex-presidente do Cebrap e integrante das 
coordenações adjuntas da Diretoria Cien-
tífica da FAPESP. “Giannotti foi uma for-
ça da natureza, pela personalidade, e da 
cultura, pela obra. Foi também um mes-
tre exigente, não aceitava as ideias feitas  
nem os raciocínios fáceis e era contun-
dente em suas críticas. Mas era também 
generoso, capaz de conversar por horas 
sobre o texto de um iniciante, sugerir 
novas leituras, ângulos, abordagens.” n

Valendo-se de 
conhecimento  
da história da 
filosofia, Giannotti 
produziu uma  
obra original  
e consistente

mestrado e doutorado. De acordo com 
Figueiredo, em depoimento à Agência 
FAPESP, foi essa característica que o 
fez ser capaz de ir a fundo em várias 
questões, sem muito receio de contra-
riar certas correntes de pensamento. O 
filósofo Marco Zingano, da FFLCH-USP, 
destaca que, em seus textos, “Giannotti 
não apenas mostrava o estado da arte de 
determinadas questões filosóficas, mas 
ia além, identificando novos problemas 
e abrindo clareiras de reflexão”.

Para o filósofo Marcos Nobre, da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), que atualmente preside o Ce-
brap, Giannotti representa uma geração 
que profissionalizou a filosofia no Bra-
sil, colaborando com os debates sobre a 
modernização da universidade. “Como 
mestre e amigo, ele era provocativo e 
não deixava ninguém se acomodar”, diz. 
O apreço pelo debate é 
lembrado pelos pares. 
“Da mesma forma que 
era um crítico ácido dos 
colegas e amigos, ele 
aceitava críticas como 
ninguém e, inclusive, 
adorava recebê-las. Ele 
tinha o gosto pela polê-
mica e acreditava que 
apenas pelo diálogo era 
possível aprender. Ele 
tinha um forte compro-
misso moral com a ho-
nestidade intelectual, acima da vaidade. 
E instilou esse compromisso em várias 
gerações de pesquisadores”, relatou Lo-
pes dos Santos à Agência FAPESP.

Como presidente do Cebrap, Giannotti 
contribuiu para diversificar o campo de 
atuação do centro. Esther Hamburger, da 
Escola de Comunicações e Artes (ECA) 
da USP e integrante das coordenações de 
área da Diretoria Científica da FAPESP, 
recorda que Giannotti assumiu a presi-
dência da instituição com o projeto de 
ampliar e atualizar o escopo de pesquisas 
para incluir temas caros a pensamentos 
pós-estruturalistas, como a cultura e os 
movimentos sociais. Em 1986, Giannotti 
concebeu e coordenou, no Cebrap, um 
programa multidisciplinar para forma-
ção de quadros. Alunos de pós-graduação 
de diferentes áreas enviavam currículo e 
eram selecionados em entrevistas. “Mui-
tos pesquisadores que são hoje de ponta 
nas áreas das humanidades passaram 
por esse programa. Todos aprenderam 
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D
emocracia, populismo e sindi-
calismo foram alguns dos te-
mas que mereceram a análise 
do cientista político Francisco 

Weffort, morto em 1º de agosto, no Rio 
de Janeiro, aos 84 anos. A exemplo de 
outros nomes de sua geração, foi um in-
telectual que soube conjugar militância 
política e trajetória acadêmica: além de 
professor universitário, ajudou a fundar 
o Partido dos Trabalhadores (PT) e foi 
ministro da Cultura do governo Fernan-
do Henrique Cardoso (PSDB). “Ele teve 
um papel fundamental na construção do 
pensamento político brasileiro e é um 
nome incontornável para se entender 
a vida intelectual do país na segunda 
metade do século XX”, diz José Álvaro 
Moisés, professor aposentado do De-
partamento de Ciência Política da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo 
(DCP-FFLCH-USP). “Entre outras coi-
sas, antecipou em mais de uma década o 
debate atual sobre a qualidade da demo-
cracia e sempre valorizou a pluralidade 
de ideias.”

Filho de uma dona de casa e de um 
comerciante, Francisco Correia Wef-

Considerado um dos maiores pensadores do país, Francisco Weffort 

participou com entusiasmo da vida política brasileira

Ana Paula Orlandi

UM INTELECTUAL 
EM AÇÃO

fort nasceu em 1937, em Quatá, interior 
de São Paulo. Em 1960 formou-se em 
ciências sociais pela USP e, cerca de um 
ano mais tarde, tornou-se professor da 
mesma instituição até se aposentar em 
1995. Ali, formou levas de intelectuais, 
sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. 
“Quando entrei nas ciências sociais pen-
sava em ser antropóloga, mas decidi ru-
mar para a ciência política por causa 
das aulas do professor Weffort”, conta 
a socióloga e cientista política Maria 
Victoria Benevides, professora aposen-
tada da Faculdade de Educação (FE) da 
USP. “Ele tinha uma linguagem muito 
clara e grande vocação para o ensino, 
com respeito aos alunos. Suas aulas so-
bre Gramsci [1891-1937] eram sempre 
disputadas”, prossegue Benevides, que 
foi orientada por Weffort no mestrado 
e doutorado. 

Ainda na década de 1960, Weffort ini-
ciou os estudos sobre as raízes sociais do 
populismo, que se tornariam referên-
cia nas discussões sobre o tema. Um de 
seus livros mais conhecidos é O popu-
lismo na política brasileira (editora Paz 
e Terra, 1978), que reúne textos escri-
tos entre 1963 e 1971. “Com suas ideias, 

ele influenciou o debate não apenas no 
âmbito das ciências sociais, como tam-
bém na esfera pública brasileira”, afirma 
André Kaysel Velasco e Cruz, do De-
partamento de Ciência Política do Ins-
tituto de Filosofia e Ciências Humanas 
da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH-Unicamp). “O populismo foi o 
conceito que Weffort mobilizou para ex-
plicar como a corrida pelo voto e o ape-
lo individual da liderança substituíam a 
formação de fidelidades partidárias de 
longo prazo no país.”

Em 1964, Weffort mudou-se para San-
tiago, no Chile, para trabalhar como pro-
fessor e pesquisador no Instituto Latino-
-americano de Planificação Econômica e 
Social (Ilpes), vinculado à Organização 
das Nações Unidas (ONU). Nos dois úl-
timos anos da década de 1960, já dou-
tor pela USP, foi professor visitante na 
universidade de Essex, na Inglaterra. 
“Ele era um crítico ferrenho do regime 
militar”, recorda Benevides. De volta ao 
Brasil, vinculou-se ao Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (Cebrap), fun-
dado em 1969, na cidade de São Paulo. Na 
instituição, formou um núcleo de estu-
dos específico sobre a classe operária e 
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Por cerca de sete anos Weffort inte-
grou o alto escalão do PT, ocupando en-
tre 1983 e 1987 o cargo de secretário-ge-
ral do partido. Desligou-se da legenda em 
1994, pouco antes de aceitar o convite 
para ser ministro da Cultura no gover-
no do recém-eleito Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), que havia sido seu pro-
fessor na USP. Weffort ficou no cargo 
por oito anos. Permanece sendo o mais 
longevo comandante da pasta, criada em 
1985, durante o governo de José Sarney.

“Ele organizou o ministério e institu-
cionalizou a área da cultura como órgão 
do governo brasileiro”, diz a socióloga 
Maria Arminda do Nascimento Arruda, 
da FFLCH-USP. Entre suas medidas está 
o fato de ter aumentado os valores das 
alíquotas a serem deduzidas no imposto 
de renda de empresas que financiassem 
projetos culturais por meio das leis de 
incentivo fiscal, criadas em gestões an-
teriores – a Lei Rouanet entrou em vigor 
em 1991, no governo Fernando Collor de 
Mello (1990-1992), e a Lei do Audiovi-
sual em 1993, no governo Itamar Franco 
(1992-1994). “Elas já existiam, mas só fo-
ram usadas de forma sistemática graças 
às regulamentações feitas por Weffort. 
Isso possibilitou, por exemplo, a retoma-
da do cinema brasileiro, setor que havia 
sido destroçado pelo governo Collor”, 
prossegue. 

C
om o fim do governo FHC, 
Weffort retomou a vida aca-
dêmica e passou a revisar o 
pensamento político brasilei-

ro em livros como Espada, cobiça e fé: 
As origens do Brasil (editora Civilização 
Brasileira, 2012). No início de 2021 lan-
çou seu último livro, Crise da democracia 
representativa e neopopulismo no Brasil 
(Fundação Konrad Adenauer), escrito 
em parceria com Moisés. Na obra, os 
amigos, que se conheciam há quatro 
décadas, mas nunca haviam publicado 
juntos, analisam o cenário atual. “Ele 
estava preocupado com o momento po-
lítico, mas nunca deixou de acreditar na 
democracia do país”, conclui Moisés.

Weffort morreu em decorrência de 
problemas cardíacos. Teve três filhos, 
Alice, Isabel e Alexandre, com a cientista 
social Zillah Branco, e quatro filhas, Ca-
rolina, Helena, Marina e Cristina, com a 
educadora Madalena Freire. Atualmente 
era casado com a servidora pública He-
lena Severo. n

tica naquela época”, explica a cientista 
política Daniela Mussi, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que 
investigou a trajetória do Cedec.

O cientista político Bernardo Ricu-
pero, atual presidente do Cedec, lem-
bra que ambos os centros buscavam dar 
continuidade ao trabalho de pesquisa de 
intelectuais cassados ou perseguidos du-
rante a ditadura militar. “À frente do Ce-
dec, onde nos primeiros anos respondeu 
pela presidência da instituição, Weffort 
impulsionou investigações sobre os mo-
vimentos sociais que emergiam no Bra-
sil no final da década de 1970 e que logo 
tiveram impacto político”, diz Ricupero, 
também professor da FFLCH-USP.

Um desses desdobramentos, segundo 
o pesquisador, foi a criação do PT, fun-
dado oficialmente em fevereiro de 1980, 
com a participação de Weffort. Além dis-
so, passou a analisar o processo de tran-
sição democrática e escreveu livros como 
Por que democracia? (editora Brasiliense, 
1984), fruto de sua tese para professor 
titular do DCP-FFLCH-USP, defendida 
naquele ano. Em 1986 candidatou-se a 
deputado constituinte, mas não conse-
guiu se eleger. 

os sindicatos e publicou, em 1972, Parti-
cipação e conflito industrial: Contagem e 
Osasco – 1968, sobre greves de operários 
ocorridas nas duas cidades, respectiva-
mente, de Minas Gerais e de São Paulo. 
“Ele captou o nascimento de um novo 
sindicalismo no Brasil, que recusava o 
peleguismo da era Vargas”, aponta Mil-
ton Lahuerta, da Faculdade de Ciências 
e Letras da Universidade Estadual Pau-
lista (FCLAr-Unesp), campus de Arara-
quara. “Em sua concepção, tratava-se de 
um operariado com autonomia diante da 
tradição corporativista, própria do sin-
dicalismo populista e mais capacitado 
para exercer papel ativo na sociedade.” 

Em 1976 Weffort desligou-se do Cebrap 
e, com um grupo de pesquisadores que 
incluía Moisés, Benevides e a filósofa Ma-
rilena Chauí, criou o Centro de Estudos 
de Cultura Contemporânea (Cedec), tam-
bém em São Paulo. “Não foi uma ruptu-
ra, mas uma tentativa de configurar uma 
nova experiência de pesquisa e atuação 
político-cultural. Esses intelectuais ti-
nham vontade de dialogar com certos te-
mas e sujeitos, a exemplo do movimento 
sindical, que os estudos do Cebrap não 
contemplavam de maneira tão sistemá-

O cientista político  
em registro  
de maio de 2010
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Marco Antonio Raupp dirigiu importantes instituições  

de pesquisa do país e ajudou a consolidá-las

Rodrigo de Oliveira Andrade

O matemático Marco Antonio 
Raupp morreu aos 83 anos 
de idade, em São José dos 
Campos (SP), em 24 de ju-

lho, por insuficiência respiratória agu-
da, decorrente, segundo familiares, de 
um tumor cerebral. Ministro da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT, agora MCTI) 
entre 2012 e 2014, Raupp é lembrado 
por sua capacidade de gestão e formu-
lação de políticas públicas de ciência, 
tecnologia e inovação (CT&I). “Ele se 
interessava em pensar os problemas 
da CT&I brasileira e em desenhar so-
luções inovadoras para que ela pudesse 
se consolidar”, destaca a bioquímica 
Helena Nader, professora da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp) e 
vice do matemático à época em que ele 
presidiu a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), entre os 
anos de 2007 e 2011. “A CT&I brasileira 
deve muito a ele. Sua atuação à frente 
de instituições como a SBPC e muitas 

GESTOR DA 
CIÊNCIA

Raupp quando era  
ministro da Ciência  
e Tecnologia, em 2012
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que conseguisse contaminar seus co-
legas com esse desejo de transformar 
o Brasil em um polo de CT&I”, lembra 
Vasconcelos. “Ele pensava muito no fu-
turo das instituições, sempre preocupa-
do em melhorá-las.”

Em 2011, Raupp deixou a SBPC para 
assumir a presidência da AEB, instituição 
à qual levou sua experiência em temas da 
política e tecnologia do espaço. Ele tam-
bém integrou o Conselho Administrativo 
da Alcântara Cyclone Space, empresa 
pública binacional brasileira e ucraniana 
criada em 2006 e extinta em 2018. Em 
2011, Raupp foi convidado pela então 
presidente Dilma Rousseff para assumir 
o MCT no lugar de Aloizio Mercadante. 
“Era uma questão de tempo até ele ser 
nomeado ministro”, comenta Ana Tereza 
de Vasconcelos. À época em que esteve à 
frente do ministério, Raupp se envolveu 
na formulação de empreendimentos de 
promoção do desenvolvimento de CT&I 
nas empresas. Exemplo disso é a criação 
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Ino-
vação Industrial (Embrapii).

E
le também participou das arti-
culações para a  implementação 
do Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estra-

tégicas, o qual proporcionou acesso à 
internet de banda larga em regiões re-
motas do país e ajudou a garantir mais 
segurança às comunicações do governo 
federal. “Ele transitava como poucos no 
Congresso Nacional, promovendo um 
diálogo direto e transparente com os 
parlamentares, quando da votação do 
orçamento, sobre a importância dessa 
área para o país”, complementa Luiz 
Elias, secretário-executivo do ministério 
à época em que Raupp esteve à frente 
da pasta.

“Raupp foi uma figura permanente no 
cenário de ciência, tecnologia e inova-
ção do país nos últimos 35 anos”, afir-
mou Marco Antonio Zago, presidente 
da FAPESP. “Nas numerosas institui-
ções que dirigiu, sua atuação foi sem-
pre voltada para a busca de soluções de 
grandes problemas. Na direção do In-
pe fortaleceu nossa autonomia na fabri-
cação e testes de satélites e foi a grande 
liderança na criação do PqTec, modelo 
desse tipo de organização no país.”

Raupp deixa a esposa, Elisabeth Alves 
Mendonça, sete filhos (mais uma filha 
falecida) e 13 netos. n

tes ramos da física e da matemática em 
torno de pesquisas aplicadas.”

O matemático também se destacou 
como entusiasta da ideia de aproximar 
o setor produtivo da atividade acadê-
mica e foi um dos idealizadores do Par-
que Tecnológico São José dos Campos 
(PqTec), do qual foi diretor-geral entre 
2006 e 2011, atuando de forma decisiva 
na implementação de projetos inova-
dores. “Apesar de sua forte atuação na 
esfera pública, Raupp sempre foi muito 
sensível às necessidades do setor priva-
do e, principalmente, à importância de 
aproximá-lo das instituições de ensino 
e pesquisa”, comenta Souza. Raupp as-
sumiu a presidência da SBPC na mesma 
época em que era diretor do PqTec. “Ele 
era muito hábil politicamente e sempre 
conseguiu se manter no nível estratégi-
co em algumas das principais institui-
ções de pesquisa do país, atuando co-
mo um grande empreendedor público.”

O neurocientista Luiz Eugênio Mel-
lo, diretor científico da FAPESP, teste-
munhou a capacidade de articulação 
de Raupp. “Considero-o, juntamente 
com outros colegas, um dos responsáveis 
pela criação do campus da Unifesp em 
São José dos Campos. Fomos juntos ao 
Ministério da Educação e, graças tam-
bém ao aval de Raupp, então à frente 
do PqTec, saímos de uma reunião com 
o então diretor da Sesu [Secretaria da 
Educação Superior], Nelson Maculan, 
com as primeiras oito vagas de docen-
tes aprovadas”, lembrou Mello, que, na 
época da criação desse campus era pró-
-reitor de Graduação da Unifesp. “Ele 
naturalmente se tornava um líder nas 
instituições em que atuava, talvez por-

outras ao longo da carreira foi funda-
mental para enrobustecer o sistema 
nacional de pesquisa e inovação.”

Nascido em Cachoeira do Sul, no Rio 
Grande do Sul, em julho de 1938, Raupp 
graduou-se em física na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e fez o doutorado em matemática na 
Universidade de Chicago, nos Estados 
Unidos, em 1971. Iniciou a carreira de 
docente como professor na Universi-
dade de Brasília (UnB). Em fins de 1985, 
assumiu a direção do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em 
sua gestão, criou o Centro de Previsão 
do Tempo e Estudos Climáticos e o La-
boratório de Integração de Testes (ver 
Pesquisa FAPESP nº 306).

“Raupp foi um dos principais respon-
sáveis pela articulação de um acordo de 
cooperação entre o Inpe e a Academia 
Chinesa de Tecnologia Espacial”, conta 
o engenheiro mecânico Petrônio No-
ronha de Souza, tecnologista do Inpe 
e ex-diretor de Política Espacial e In-
vestimentos Estratégicos da Agência 
Espacial Brasileira (AEB). O acordo 
resultou no Programa Sino-brasilei-
ro de Satélites de Recurso Terrestre 
(CBERS), responsável, desde os anos 
1980, pelo desenvolvimento de seis sa-
télites de sensoriamento remoto – fei-
to pelo qual Raupp recebeu o título de 
Comendador da Ordem de Rio Branco, 
concedido pelo Ministério das Relações 
Exteriores.

Raupp deixou o Inpe em 1989, após 
desavenças envolvendo o Satélite de 
Coleta de Dados 1 (SCD-1), que seria 
lançado quatro anos mais tarde. Em 
1990, ele assumiu a direção do recém-
-criado Instituto Politécnico do Rio de 
Janeiro da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj). Voltou para São 
Paulo em 1994, após obter o título de 
livre-docência na Universidade de São 
Paulo (USP), na qual foi professor as-
sociado no Instituto de Matemática e 
Estatística. Em 2001, assumiu a direção 
do Laboratório Nacional de Computa-
ção Científica (LNCC). “Raupp já havia 
sido um dos responsáveis pela criação 
do LNCC na década de 1980 e pela ins-
titucionalização da matemática aplicada 
no Brasil”, comenta Ana Tereza de Vas-
concelos, pesquisadora do Laboratório 
de Bioinformática do LNCC. “Como 
diretor da instituição, trabalhou para 
congregar pesquisadores de diferen-

Raupp se destacou 
como entusiasta  
da ideia de  
aproximar o  
setor produtivo  
da atividade  
acadêmica no Brasil
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O recifense Mario Schenberg se destacou na física teórica, 

foi deputado e escreveu sobre artes plásticas

Bruno de Pierro

MEMÓRIA

S
ó poderia ser um equívoco a 
encomenda que acabara de 
chegar a um prédio da rua 
São Vicente de Paula, no bair-

ro de Higienópolis, em São Paulo, em 
algum momento da década de 1950. 
Questionado pela esposa, o marido 
confirmou que, sim, os 25 pares de 
sapato eram para ele. O pedido ha-
via sido feito horas antes, na loja de 
departamentos Mappin, no centro da 
cidade. O gesto, porém, estava longe 
de servir à ostentação. Ao adquirir 
tantos calçados, todos do mesmo mo-
delo, o homem buscava finalmente se 
libertar da tarefa maçante de sair de 
casa para experimentar sapatos. Para 
quem prezava dedicar tempo e energia 
a leituras e debates sobre ciência, arte 
e política, obter de uma só vez todos 
os calçados que usaria para o resto da 
vida era uma questão de praticidade. 

ENTRE 
ESTRELAS, 
POLÍTICOS  
E ARTISTAS

Schenberg trabalhando em 1937 em uma sala da Escola Politécnica da USP
1
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Formado em engenharia elétrica na 
Poli em 1935 e em Matemática na an-
tiga Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras no ano seguinte, foi contratado 
por Wataghin para ajudar nas aulas de 
física experimental. Em 1938, diante das 
perseguições políticas do Estado Novo 
(1937-1945) a professores de universi-
dades, Schenberg pediu uma bolsa de 
estudos de nove meses ao governo pau-
lista e partiu para a Itália. 

Foi no Instituto de Física da Uni-
versidade de Roma que ele começou a 
trabalhar com raios cósmicos, uma das 
áreas em que se destacaria, com o físi-
co Giuseppe Occhialini (1907-1993) – 
anos depois, Occhialini foi professor 
da USP, convidado por Wataghin, e em 
1947 integrou o grupo, junto com Lat-
tes, que descobriu o méson-pi, partícula 
que ampliou a compreensão do mundo 
subatômico.

Desde cedo ele se interessava por histó-
ria, arte e matemática. Queria estudar na 
Europa, mas, como a situação financeira 
da família não dava para tanto, voltou à 
terra natal e cursou a Escola de Enge-
nharia de Pernambuco. 

Em 1933 ele se transferiu para a Es-
cola Politécnica de São Paulo (Poli), que 
no ano seguinte ajudou a formar a re-
cém-criada Universidade de São Pau-
lo (USP). O motivo que o atraiu para a 
capital paulista é que “cogitavam criar 
uma faculdade de ciências”, disse ele em 
depoimento para o livro Voar também é 
com os homens – O pensamento de Mário 
Schenberg (Edusp, 1994), do físico e his-
toriador da ciência José Luiz Goldfarb, 
da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP). Influenciado pe-
lo físico ítalo-ucraniano Gleb Wataghin 
(1899-1986), que chegara à USP havia 
pouco tempo, ele migrou para a física.

O desapego a peças de vestuário é 
lembrado por familiares e amigos co-
mo a antítese do espírito estético do fí-
sico teórico, matemático e crítico de arte 
recifense Mario Schenberg (1914-1990). 
“Ele detestava comprar roupa, então 
cabia à minha mãe essa tarefa”, recorda 
a filha, a geneticista Ana Clara Guerri-
ni Schenberg, professora aposentada 
do Instituto de Ciências Biomédicas da 
USP. Pioneiro no Brasil em física teórica 
e astrofísica, ele foi professor de outros 
físicos brasileiros que se destacaram in-
ternacionalmente, como César Lattes 
(1924-2005), José Leite Lopes (1918-
2006) e Jaime Tiomno (1920-2011).

Nascido Mayer Schönberg, filho de 
judeus russos de origem alemã, Schen-
berg terminou o curso secundário (atual 
ensino médio) em 1930 no Recife e se 
mudou para o Rio de Janeiro para fazer 
o curso preparatório para o vestibular. FO
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O físico em sua 
casa, por volta 
de 1982
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Em Roma, o físico pernambucano 
trabalhou com o italiano Enrico Fermi 
(1901-1954), ganhador do Prêmio Nobel 
de Física de 1938. Fermi, em 1932, foi 
quem deu o nome de neutrino à partí-
cula subatômica prevista teoricamente 
em 1930 pelo austríaco Wolfgang Pauli 
(1900-1958). Neutrinos só foram obser-
vados experimentalmente em 1956. Ain-
da em 1938, ele colaborou em Zurique 
com Pauli, ganhador do Nobel de Física 
em 1945. Em Paris, ele trabalhou tam-
bém com o físico francês Frédéric Joliot-
-Curie, laureado com o Nobel de 1935. 

Ao voltar ao Brasil, em 1940, Schen-
berg era “uma pessoa diferente”, obser-
vou Wataghin. “Ele desenvolveu um belo 
trabalho sobre raios cósmicos e come-
çou, depois, a trabalhar com eletrodi-
nâmica”, relatou o físico ítalo-ucrania-
no em depoimento ao sociólogo Simon 
Schwartzman, autor de A formação da 
comunidade científica no Brasil (Com-
panhia Editora Nacional e Finep, 1979). 
Wataghin argumentava que Schenberg 
havia aprendido muito em Roma, não 
tinha muito mais o que fazer no Brasil 
e, por isso, deveria partir novamente. 

Schenberg seguiu o conselho e no mes-
mo ano embarcou para a Universidade 
George Washington, nos Estados Uni-
dos, com uma bolsa da Fundação Gugge-

nheim, e integrou-se à equipe do físico 
George Gamow (1904-1968), russo natu-
ralizado norte-americano. “Schenberg 
introduziu o neutrino na astrofísica para 
explicar o colapso estelar, que dá origem 
ao processo explosivo nas estrelas chama-
das novas e supernovas”, comentou Al-
berto Luiz da Rocha Barros (1930-1999), 
que foi professor do Instituto de Física da 
USP (IF-USP) e assistente de Schenberg, 
em um artigo na revista Estudos Avança-
dos publicado em abril de 1991.

O trabalho sobre neutrinos, publicado
em 1941, deu projeção internacional a 
Schenberg. “Foi em uma conversa com 
Gamow que Schenberg teve a ideia, co-
mo uma epifania, de que a perda dos 
neutrinos por uma estrela poderia cau-
sar o fenômeno das [estrelas] superno-
vas”, escreveu o físico Antonio Carlos da 
Silva Miranda, da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), em um 
capítulo do livro História da astronomia 
no Brasil (Mast, MCTI, 2014). 

A descrição desse fenômeno, que 
Gamow batizou de efeito Urca, contri-
buiu para a consolidação da teoria do 
Big Bang, a explosão que teria gerado 
o Universo há 13,8 bilhões de anos. Ga-
mow escolheu esse nome depois de vi-
sitar um cassino no bairro da Urca, no 
Rio de Janeiro, com a mulher e Schen-
berg. “Em homenagem ao Brasil, vamos 
chamar de efeito Urca, porque a ener-
gia some tão rapidamente no centro da 
estrela como o dinheiro no cassino da 
Urca”, explicou Schenberg em depoi-
mento a Schwartzman. 

Na Universidade de Chicago, nos Es-
tados Unidos, Schenberg trabalhou com 
o astrônomo norte-americano de origem 
indiana Subrahmanyan Chandrasekhar 
(1910-1995). Em 1942, os dois publicaram 
juntos um estudo sobre a evolução das 
estrelas, que se tornou uma referência no 
desenvolvimento da astrofísica estelar, 
no qual estabeleceram o chamado limite 
Schönberg-Chandrasekhar (Schenberg 
assinava seus artigos científicos como 
Mario Schönberg, usando o sobrenome 
original da família paterna). 

O limite Schönberg-Chan-
drasekhar estabelece um 
máximo de massa das es-
trelas a partir do qual elas 

se contraem por colapso gravitacional, 
iniciando a fusão nuclear do elemento 
químico hélio. Schenberg considerava 
esse trabalho como o mais importan-
te de sua carreira. Na época, tinha 28 
anos. Em 1983, Chandrasekhar recebeu 
o Prêmio Nobel de Física pelos estudos 
teóricos de processos físicos do interior 
das estrelas.

“Poucos brasileiros trabalharam com 
tantos cientistas brilhantes e laureados, 
como Fermi, Chandrasekhar e Gamow”, 
observa o físico Luís Carlos Menezes, do 
IF-USP,, que foi aluno e depois amigo de 
Schenberg. “Ele era muito respeitado e 
admirado internacionalmente.”

Novamente de volta ao Brasil, no final 
dos anos 1950 e início dos 1960, Schen-
berg ajudou a criar o Departamento de 
Materiais e Mecânica e o Laboratório 

O físico com a crítica de arte Maria Eugênia 
Franco, nos anos 1940

Schenberg, entre José Leite Lopes  
(à dir.) e César Lattes, em uma 
reunião com Antônio Moreira 
Couceiro, dirigente do CNPq, em 1958

1

2
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de Física do Estado Sólido, ambos no 
IF-USP, e participou da compra do pri-
meiro computador da USP. “Para ele, a 
nova revolução tecnológica viria da fí-
sica dos materiais, com o uso de silício 
e cristais”, salienta Goldfarb, que o co-
nheceu em um seminário na USP sobre 
o físico inglês Isaac Newton (1643-1727). 
“Ele estava certo, porque depois essa 
área foi a base para o desenvolvimento 
de computadores e de toda a indústria 
de tecnologia da informação.”

Afeito à abstração, acostumado a par-
tículas invisíveis e campos imateriais, 
Schenberg transitava com facilidade 
pelo mundo colorido e vibrante da ar-
te. O gosto por telas, esculturas e ar-
quitetura vinha da infância. “Tive um 
interesse permanente pela arte desde 
os 8 anos de idade, quando visitei pela 
primeira vez a Europa com meus pais”, 
ele contou no que chamou de currícu-
lo artístico, escrito por ele mesmo em 
1983. “Visitei numerosos museus, ca-
tedrais e palácios.” 

Schenberg recebia em sua casa ar-
tistas jovens. “Às vezes, o trabalho que 
apresentavam não parecia interessante, 
imaturo ainda, mas o Mario sempre ti-
nha atenção para ele, era sempre capaz 
de estímulo”, contou o poeta e tradutor 
paulistano Haroldo de Campos (1929-
2003) em depoimento para o livro Diá-
logos com Mario Schenberg (Nova Stella, 
1985), organizado por Goldfarb. 

“Participei de várias reuniões na ca-
sa de Schenberg”, conta o artista plás-
tico José Roberto Aguilar. “Na mesma 

noite, ele conversava com Lattes sobre 
partículas atômicas e em seguida com 
o músico Jorge Mautner sobre seu ma-
racatu atômico.” A mineira Lygia Clark 
(1920-1988) e o carioca Hélio Oiticica 
(1937-1980) também desfrutaram do que 
Campos chamava de “escuta poética” de 
Schenberg para definir a habilidade do 
físico em ouvir com atenção antes de 
fazer eventuais críticas, sempre com 
delicadeza. 

Como os físicos Roberto Salmeron 
(1922-2020) e Leite Lopes, Schenberg 
conciliou a trajetória acadêmica com 
a atuação política e foi eleito duas ve-
zes deputado estadual em São Paulo. A 
primeira em 1946, pelo Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB), e a segunda em 
1962, pelo Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB). 

E
le participou da elaboração da 
Constituição paulista de 1947 
ao lado de outros intelectuais, 
como o historiador Caio Prado 

Júnior (1907-1990). O artigo 123 da nova 
Constituição determinava que o apoio 
à pesquisa científica seria propiciado 
pelo Estado e instituiu as bases para a 
criação da FAPESP em 1962. 

Ele permaneceu no país no perío-
do mais repressivo do governo militar 
(1964-1985). Filiado ao PCB, foi cassado, 
preso e aposentado compulsoriamente 
pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), mas 
permaneceu no país. Quando invadiram 
seu apartamento, policiais levaram a es-
cultura de um santo católico, de estilo 

barroco, confundido com o revolucio-
nário russo Vladmir Lênin (1870-1924). 
Também confiscaram vários livros, entre 
os quais um exemplar de Diálogos, de 
Platão, taxado de obra subversiva pelas 
autoridades. 

“Após ter sido libertado, meu pai con-
seguiu uma liminar para ir à delegacia e 
explicar aos policiais que não havia co-
mo Platão ter sido comunista”, recorda 
Ana Clara Schenberg. “Ele conseguiu 
pegar de volta o livro, não sem antes de-
dicar horas à popularização da filosofia 
platônica na delegacia. Durante meses, 
ele ia à delegacia todas as quintas-feiras 
e passava a tarde dando explicações so-
bre o conteúdo dos livros apreendidos 
até conseguir recuperá-los.”

“Como os amigos se dispersaram, nes-
sa época ele se dedicou mais à crítica 
de arte e, vez ou outra, a pintar umas 
telas”, conta Aguilar. Sem dar as costas 
à física, tornou-se assíduo em bienais, 
galerias de arte e estúdios de artistas. 
Ele participou do Júri da Bienal de São 
Paulo em 1965 e 1967 e foi membro da 
Associação Brasileira de Críticos de Arte 
e da Associação Internacional de Críti-
cos de Arte.

Embora ateu, quando já estava com a 
saúde debilitada ele pediu para um mon-
ge budista comparecer ao seu velório. 
“Era muito interessado por religiões e 
ia à umbanda, à sinagoga e a templos”, 
conta Goldfarb. “Ele dizia que a reli-
gião tinha um fundo de coisas que não 
entendemos, mas um dia poderíamos 
entender.” n 

Amigo e 
incentivador de 
jovens artistas, 
também 
colecionava 
quadros (foto  
maior, em sua casa, 
década de 1950), 
conciliando a arte 
com suas leituras 
de astrofísica  
e física teórica  
(ao lado, em 1983)
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pensamento científico na segunda parte do livro. 
Em 10 artigos, ele examina, de várias formas, o 
que é a ciência fundamental, como avaliar seu 
impacto e qual a relação entre a produção de 
conhecimento e o diálogo com a sociedade. Sem-
pre claro, destaca a beleza da criação científica, 
sem esquecer a tênue ligação entre a produção 
de conhecimento e a sociedade que nos rodeia. 
A dissociação existente entre a qualidade do co-
nhecimento gerado, o uso que dele se faz na tec-
nologia nacional e sua serventia para a sociedade 
também são objeto de análise. Essa reflexão se 
faz cada vez mais necessária. A dissociação entre 
geração de conhecimento e sociedade permite, 
como estamos presenciando hoje, ataques rei-
terados contra a ciência e a cultura produzidas, 
sobretudo, pelas universidades públicas. Espe-
cial ênfase na divulgação científica e no papel 
dos museus levanta um problema que, apesar de 
universal, é especialmente agudo no Brasil, onde 
os canais de divulgação científica e os espaços 
museológicos de ciência são escassos.

Knobel trata de pseudociência, negacionis-
mo e suas consequências em artigos da terceira 
parte do livro. Neles consegue apontar os pro-
blemas mais fundamentais e, como humanista 
que é, deixar o leitor com um raio de esperança. 
Nesses tempos de pandemia, em que estamos 
presos simultaneamente a um governo federal 
negacionista, é imperativo responder à pergun-
ta que o autor nos coloca: “Dá para escapar da 
pseudociência?”. Knobel conclui, coberto de 
razão, que um mínimo de cultura científica é 
essencial em toda sociedade, o que leva a um 
debate ao mesmo tempo urgente e prioritário. 
A despeito da gravidade da situação, Knobel ter-
mina sua coletânea de artigos lembrando que, 
até mesmo no Brasil de 2021, as evidências às 
vezes triunfam.

Por se tratar de uma coleção de artigos infor-
mativos que chamam à reflexão, mas são relati-
vamente curtos, recomenda-se a leitura de pe-
lo menos um por dia. Seria demasiado ingênuo 
imaginar que, em Brasília, muitos dos ocupantes 
do poder pudessem fazê-lo no café da manhã?

A curiosidade – muitas vezes seguida pelo 
assombro – e uma pergunta, que sempre a 
acompanha, são características marcantes 

no desenvolvimento de uma criança. Boa parte 
da sociedade, no entanto, tende a considerar que 
isso passa com os anos, em vez de aceitar que essa 
sequência curiosidade/assombro/pergunta mos-
tra que toda criança nasce cientista. Algumas se 
salvam, pois algumas famílias, por uma ou outra 
razão, não se irritam com tanto questionamento. 
Mas, à medida que os anos passam, o número de 
crianças que mantém firme a sua curiosidade 
diminui porque o sistema educacional tende a 
inibir as perguntas, especialmente aquelas que 
contestam a autoridade do professor. 

É o assombro permanente frente à natureza, 
em especial perante aquilo que não encontra uma 
explicação racional, que desperta a curiosidade 
dos que, por terem sobrevivido a desestímulos e 
a alguma censura, se tornam cientistas. 

A ilusão da Lua, coleção de artigos escritos por 
Marcelo Knobel, mostra um cientista que nos 
traz “ideias para decifrar o mundo por meio da 
ciência e combater o negacionismo”. O livro está 
dividido em três partes. A primeira nos apresenta 
a ciência ao nosso redor, segue, na segunda parte, 
uma discussão sobre o pensamento científico e a 
obra termina com um tema que, desafortunada-
mente, está em nosso cotidiano nessa pandemia: 
a pseudociência, o negacionismo e suas trágicas 
consequências.

Na primeira parte do livro o autor analisa, em 
artigos que mostram ao mesmo tempo conheci-
mento, humor e profundo respeito pelo leitor 
leigo, fenômenos do cotidiano que vão desde 
a linguística até o problema da temperatura da 
sopa. Aliás, o autor possivelmente já se enganou 
com a temperatura da sopa quando, antes de se 
tornar cientista, saboreou um caldo de galinha 
que, por não mostrar vapor, parecia estar em uma 
temperatura relativamente baixa. Em “Ciência ao 
redor”, Knobel trata de assuntos diversos como 
a forma da Lua, a culinária, a física dos coberto-
res, o mistério dos sons e as complexidades do 
magnetismo – esse último fonte inesgotável de 
tendências científicas juvenis.

A cultura do autor bem como suas experiên-
cias como cientista e gestor levam-no a analisar o 

Viva a ciência

A ilusão da Lua:  
Ideias para decifrar  
o mundo por meio  
da ciência e combater  
o negacionismo
Marcelo Knobel
Editora Contexto
160 páginas
R$ 39,90

Hernan Chaimovich

Hernan Chaimovich é professor emérito do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo (IQ-USP).
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Gestão animal
Com área de atuação abrangente, zootecnistas são responsáveis 
pelas diversas etapas da produção pecuária
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Campo profissional e de pesquisa das 
ciências agrárias, a zootecnia busca 
garantir a eficiência da produtividade na 

criação de animais e na obtenção de produtos 
derivados como carne, ovos, leite, couro, seda, 
lã e mel. Dentre as principais atribuições do 
zootecnista estão a elaboração de dietas que 
garantam a saúde e o bem-estar, a promoção  
da seleção e o melhoramento genético dos 
animais criados em ramos da pecuária como  
bovinocultura, suinocultura, avicultura, 
apicultura e aquicultura, além da gestão  
técnica e econômica de empreendimentos.

“Podemos dizer que o bom zootecnista 
também é um bom nutricionista”, define  
Telma Teresinha Berchielli, da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias da 
Universidade Estadual Paulista (FCAV-Unesp), 
campus de Jaboticabal. Além de conhecimentos 
que o capacitam para atuar em gerenciamento, 

CARREIRAS

pesquisa ou assistência a diferentes sistemas 
de produção animal, considerando tecnologias 
sociais e ambientais sustentáveis, Berchielli 
ressalta que a atuação dos zootecnistas  
vai além das fronteiras das propriedades 
rurais, uma vez que o profissional precisa,  
com as diferentes configurações do mercado 
agropecuário, conhecer o que envolve  
a administração e o planejamento de 
atividades executadas em empresas públicas  
e privadas do setor. 

O bacharel da área também encontra 
oportunidades em instituições de ensino e de 
pesquisa como as agências de tecnologia em 
agronegócios, assim como nas diversas 
associações de criadores. “Zootecnistas podem 
trabalhar inclusive na produção de rações  
para animais domésticos, como pássaros, cães 
e gatos”, completa. Além disso, estão aptos  
a desempenhar funções na área de gestão 
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ambiental e com animais silvestres  
em zoológicos, naquilo que envolve nutrição, 
manejo e produção de instalações. Em  
reservas ecológicas, zootecnistas podem  
criar programas de ecoturismo e projetos  
de preservação ambiental.

De acordo com dados da Associação 
Brasileira de Zootecnistas (ABZ), o Brasil 
conta com aproximadamente 37 mil 
profissionais trabalhando nas diferentes 
regiões do país. As 129 faculdades de zootecnia 
formam, a cada ano, cerca de 1.700 novos 
profissionais. Mesmo sendo fundamental  
na cadeia de produção de alimentos, a 
ocupação ainda é pouco conhecida, muitas 
vezes gerando dúvidas sobre quais as 
atividades que o profissional desempenha. 
“Isso é comum até entre aqueles que  
ingressam na faculdade. Muitos chegam  
com a ideia de que zootecnistas têm 
atribuições semelhantes às de agrônomos  
ou mesmo de médicos veterinários”,  
explica Giovani Fiorentini, coordenador da 
graduação em zootecnia da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel). Se dentro da  
cadeia produtiva o zootecnista trabalha com 
elementos relacionados ao melhoramento 
genético, nutrição e bem-estar animal, 
veterinários, por sua vez, são os responsáveis 
por tratar doenças de modo clínico ou 
cirúrgico e manter a saúde dos animais.  
“Essas são ocupações afins. Médicos 
veterinários podem se especializar em 
zootecnia por meio de cursos de 
pós-graduação”, lembra Fiorentini, ao 
assinalar que a interação entre zootecnistas, 
agrônomos e veterinários é constante.  
Os zootecnistas podem se pós-graduar nas  
áreas de agronomia e medicina veterinária, 
sendo essa última mais restrita, por demandar 
conhecimentos clínicos específicos. 

Antes exercida a partir dos conhecimentos 
acumulados por proprietários de fazendas  
e terras, a profissionalização da zootecnia 
começou na França, em 1848, com a criação  
do Instituto Agronômico de Versalhes –  
atualmente Instituto Nacional da Pesquisa 
Agronômica. Naquele período também foi 
criado o primeiro curso superior do mundo.  
“A sistematização do conhecimento em 
zootecnia que teve início na França substituiu 
o viés empírico e passou a ser adotada por 
diversos países do mundo”, explica Marinaldo 
Divino Ribeiro, presidente da ABZ e 
coordenador do Programa de Pós-graduação 
em Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás (PPGZ-UFG). A denominação sofreu 
algumas variações em certos países, chamada 
de ciência animal ou engenharia zootécnica.

No Brasil, o primeiro curso de graduação foi 
inaugurado em 1966, no campus de Uruguaiana 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS). “A aula inaugural 
aconteceu no dia 13 de maio, data que se 
tornou o dia do zootecnista brasileiro”, lembra 
Ribeiro. Até então as práticas zootecnistas 
eram ensinadas em determinadas disciplinas 
das faculdades de agronomia e medicina 
veterinária. A criação do bacharelado atendeu 
à demanda de profissionais que já atuavam na 
área de criação animal, como agrônomos, 
médicos veterinários e biólogos, e resultou do 
processo de modernização que, nas últimas 
décadas, tem levado companhias 
agropecuárias a tornarem-se mais 
competitivas no mercado internacional. 

Os resultados gerados pela especialização 
das carreiras no campo das ciências 
agrárias podem ser conferidos na 

prática. Segundo a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), nos últimos 
40 anos a produção de conhecimento que 
ocorre na pecuária brasileira aumentou em  
22 vezes a produção de aves, quatro vezes a  
de carne suína e bovina, além da produção de 
leite. Já as pesquisas em genética somadas aos 
avanços no controle de pragas e doenças, bem 
como a melhoria das pastagens, elevaram de 
11% para 22% a média de desfrute dos rebanhos 
bovinos de corte. Entende-se por desfrute a 
capacidade de um rebanho em gerar excedente, 
ou seja, a quantidade de arrobas obtidas a partir 
do número total de animais.

Com duração média de cinco anos,  
a graduação em zootecnia costuma concentrar 
nos anos iniciais disciplinas básicas como 
matemática, química, física e genética. “É 
importante que o zootecnista também tenha 
interesse pelo campo das ciências exatas, cujo 
conteúdo é essencial na formulação de rações e 
projeções de instalações para animais”, explica 
Adriana de Souza Martins, coordenadora do 
Programa de Pós-graduação em Zootecnia  
da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(PPZ-UEPG). Conforme vão avançando nos 
períodos, os alunos passam então a aprender 
sobre melhoramento genético animal, 
fisiologia, reprodução, pastagens, e os diversos 
segmentos da produção como apicultura, 
ranicultura, piscicultura, equinocultura, 
bubalino cultura, bovinocultura de corte  
e de leite, dentre outros, incluídas disciplinas 
que abordam a criação de cães e gatos.

Apesar do caráter generalista, que permite 
ao profissional atuar nas diferentes frentes da 
profissão, no Brasil as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da graduação em zootecnia preveem 
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a necessidade de os cursos serem formatados 
para atender a demandas regionais. Assim 
como ocorre com profissionais de áreas afins, 
na pós-graduação, zootecnistas podem se 
especializar em temas como sustentabilidade, 
desempenho animal, genética e melhoramento, 
nutrição, produção e conservação de plantas 
forrageiras. Com a intenção de contemplar 
aspectos éticos e legais na utilização de 
animais em ensino e pesquisa, tem aumentado 
a quantidade de cursos de capacitação  
com o objetivo de qualificar profissionais que 
trabalham ou pretendem atuar nos viveiros 
onde se mantêm animais para utilização  
em pesquisas científicas, os biotérios.

Formada pela Unesp de Jaboticabal em 
2008, a zootecnista Cynthia Zaccanini de 
Albuquerque Marquezi sempre achou que, ao 
terminar a graduação, trabalharia em alguma 
fazenda fora da cidade de São Paulo, onde 
mora sua família. Mas depois de seis meses 
dedicando-se à produção de aves em uma 
empresa de grande porte no interior do estado, 
foi chamada para ocupar uma vaga no Instituto 
Butantan, mais especificamente na seção de 
biotério. “Apesar de já ser graduada, aceitei  
o desafio de entrar em uma área que até  
então desconhecia”, conta Marquezi, hoje 
responsável pela gestão do departamento. 

“Fiquei surpresa com a possibilidade de 
trabalhar como zootecnista no Butantan e  
um pouco assustada quando me perguntaram 
se eu tinha medo de rato”, recorda, 
divertindo-se com a lembrança. 

No início da empreitada, o manejo e todo 
cuidado com o bem-estar dos roedores 
utilizados nas testagens de soros e vacinas 
produzidos pelo instituto estavam no rol de 
suas atividades cotidianas. “Os animais 
precisam ser muito bem tratados e apresentar 
perfeitas condições de saúde para que gerem 
resultados seguros em cada experimento  
ou teste”, explica. Para se especializar na área, 
Marquezi fez diversos cursos sobre manejo  
de animais de laboratório, temática não 
abordada na graduação. “Zootecnistas acabam 
sendo os mais preparados para trabalhar em 
biotérios justamente por dominarem técnicas 
de produção como os índices zootécnicos,  
que relacionam dados sobre fertilidade, 
natalidade, mortalidade e ganho de peso dos 
animais”, informa. Atenta a esse público,  
a Escola Superior do Instituto Butantan (Esib) 
abriu um curso de especialização em  
biotérios. Com a primeira turma constituída 
exclusivamente por funcionários da instituição, 
no próximo ano o curso será ofertado ao 
público externo. n Sidnei Santos de Oliveira

Atribuições profissionais

1  Criação, avaliação e execução de projetos  

de produção animal 

2  Assessoria e consultoria nas áreas de 

melhoramento genético, nutrição, reprodução, 

instalações, manejo e bem-estar animal

3  Estudos biológicos de digestibilidade de  

alimentos para animais

4  Planejamento e organização de feiras  

e exposições

5  Supervisão de construções rurais  

em propriedades como fazendas e haras

6  Cuidado e preservação de animais silvestres

FONTE CURSOS DE ZOOTECNIA / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTAS (ABZ)
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Olinto em sala de aula.  
Abaixo, preparativos para o lançamento  
de balão do projeto Euso-SPB1, em  
abril de 2017, em Wanaka, Nova Zelândia

PERFIL 

Laboratório do Universo
Especialista em física de astropartículas, Angela Villela Olinto 
tem trajetória duplamente reconhecida por academias  
de ciências dos Estados Unidos 

Telescópios acoplados a balões 
gigantes que, quando inflados, podem 
alcançar o tamanho de um estádio  
de futebol são alguns dos recursos  
que Angela Villela Olinto utiliza para 
investigar os eventos mais energéticos 
no Universo através dos raios cósmicos 
que incidem sobre a Terra, em seus 
estudos sobre física de astropartículas. 
“A energia que vem do Cosmo é  
uma das chaves para entendermos  
a história e o início do Universo”, 
explica a pesquisadora, cuja trajetória 
foi recentemente reconhecida por 
duas instituições científicas dos 
Estados Unidos: a Academia 
Americana de Artes e Ciências  
e a Academia Nacional de Ciências.

A notícia de que passaria a integrar 
essas duas instituições chegou em 
abril. “Fiquei bastante surpresa.  
A avaliação para o ingresso nessas 
academias é totalmente confidencial”, 
conta a filha de brasileiros que nasceu 
em Boston, quando seu pai fazia 
doutorado no Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Olinto chegou 
ao Brasil ainda criança e aos 16 anos 
decidiu estudar física na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ), graduação 
concluída em 1981. No ano seguinte, 
garantiu uma vaga para o doutorado 
no MIT. “Nessa época começavam a 
ganhar força as pesquisas na área de 
string theory, um campo de estudos 
que mistura conhecimentos da 

relatividade geral com fundamentos 
da mecânica quântica e em  
português é conhecido como teoria  
das cordas”, diz. 

Foi depois de conhecer o trabalho 
sobre matéria estranha, tipo de  
plasma composto por uma grande 
quantidade de quarks, do matemático 
e físico teórico Edward Witten, que 
ela optou pela astrofísica. “Percebendo 
a impossibilidade de estudar a matéria 
estranha na Terra, meu orientador  
me aconselhou a enveredar pela 
astrofísica, buscando esses elementos 
nas estrelas de nêutrons. Foi então  
que me dei conta de que o meu 
laboratório seria o próprio Universo.” 
Além das estrelas estranhas, em 
pesquisa de pós-doutorado, realizada 
em 1987 no Fermilab, localizado  
na cidade de Batavia, também nos  
Estados Unidos, Olinto propôs a  
teoria de inflação natural e estudou  
a origem e a dinâmica dos campos 
magnéticos primordiais. Em 2002 
tornou-se a primeira mulher a ocupar 
um cargo de professora permanente  
no Departamento de Astronomia  
e Astrofísica da Universidade  
de Chicago, onde trabalha até hoje, 
atualmente chefiando a Divisão  
de Ciências Físicas e Matemáticas.

Olinto também é responsável  
por projetos desenvolvidos em  
parceria com a Nasa, a agência  
espacial norte-americana. Dentre  
eles, o Extreme Universe Space 

Observatory on a Super Pressure 
Balloon II Mission (Euso-SPB2),  
que tem a missão de detectar, por  
meio de dois telescópios, partículas 
cósmicas ultraenergéticas. Os 
equipamentos serão transportados por 
um balão de hélio superpressurizado 
que irá flutuar a cerca de 33 
quilômetros de altura por um período 
de 100 dias. O lançamento, previsto 
para 2023, servirá de base para  
uma versão maior do estudo,  
o Probe of Extreme Multi-Messenger 
Astrophysics (Poemma), quando  
os telescópios serão levados ao espaço 
por meio de foguetes. Se aprovado 
pela Nasa, isso deve acontecer no final 
desta década. “Com ele, teremos dados 
mais precisos sobre os raios cósmicos 
ultraenergéticos e os neutrinos 
astrofísicos, que também se movem de 
baixo para cima depois de interagirem 
com a Terra”, finaliza. n S.S.O.
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O esforço global para o desenvolvimento, em tempo recorde, de vacinas contra  

a disseminação da COVID-19 deixa como legado o reconhecimento de que as parcerias público-

privadas podem acelerar a pesquisa e a descoberta de soluções para problemas que afligem  

a humanidade. A conferência debaterá as perspectivas que este novo arranjo abre para a busca 

de saídas para outros desafios que ameaçam a humanidade, como as doenças virais, fúngicas  

e bacterianas, com grande impacto sobre a saúde, os ecossistemas e as desigualdades sociais.
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