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Europa na China
À primeira vista, pedras desordenadas em meio a plantas. Um olhar mais 
atento, porém, notará os desenhos entalhados nas ruínas por trás das flores 
de lótus, simbólicas no budismo. O Yuanming Yuan, palácio de verão de 
Beijing, começou a ser construído durante o reinado do imperador Kangxi, 
nas primeiras duas décadas do século XVIII, por um conjunto de artistas 
chineses e europeus. Nessa corte trabalhou, durante 10 anos, o artista e 
arquiteto jesuíta Charles Belleville (Wei-Kia-Lou), que na volta para a 
França acabou se estabelecendo na Bahia. Registros de sua passagem 
incluem o teto da sacristia do seminário de Belém da Cachoeira, no 
Recôncavo Baiano, pintado com referências chinesas adaptadas ao Brasil.

Imagem enviada por Renata Maria de Almeida Martins, professora  
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de  
São Paulo (FAU-USP), onde coordena um projeto que investiga conexões 
entre culturas asiáticas, europeias e indígena no Brasil

FOTOLAB

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

O CONHECIMENTO EM IMAGENS
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  O mistério de uma nau portuguesa
Historiador identifica em um museu 
britânico o projeto de um navio de guerra 
construído no Brasil
bit.ly/igVNauBR

  Paisagens do passado de São Paulo 
guardadas em uma cratera
Pólen fossilizado ajuda a reconstruir  
o clima e a vegetação de até 1,5 milhão  
de anos atrás 
bit.ly/igVFlorestaAraucaria

PODCAST 
Crise na usina de recursos humanos 
As razões da queda no número de  
doutores e mestres formados em  
2020 e os desafios enfrentados pela 
pós-graduação brasileira
bit.ly/igPBR17jun22
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Empresas de aviação  
miram combustível mais 
sustentável (ENERGIA, P. 62);

pintura de Debret mostra  
Maria Leopoldina sendo  
recebida por dom Pedro I,  
no Rio (HISTÓRIA, P. 86)

Capa 
Marcus Deusdedit
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Vídeos
É muito bom saber que a madeira do pau-
-brasil é excelente para a construção de ar-
cos de instrumentos de cordas e fricção (“Na 
construção de arcos de violino, cada madeira 
é única”). No entanto, é necessário buscar 
alternativas para a conservação da espécie.
Márcio Camilo

Imagine se todo o interesse pelo Cerrado ti-
vesse surgido nas mesmas épocas que come-
çaram as pesquisas sobre a Mata Atlântica 
e a Amazônia (“Mamíferos endêmicos do 
Cerrado surgiram em áreas abertas”). Com 
pesquisas feitas com a mesma intensidade, 
quantos animais mais teríamos descoberto 
naquele bioma?
Eduardo Carvalho

Atlas do Rio
Esse trabalho é muito valioso 
para os estudos sobre o Rio 
(“Atlas interativo do Rio de 
Janeiro”, edição 316).
Eduardo Borsoi

Inovação
Não seria melhor investir na formação de 
ecossistemas setoriais de inovação segundo 
a aptidão geográfica (“Subvenção da Finep 
não conseguiu ampliar o ritmo de inovação 
em empresas”, edição 316)?
Bruno Hannud

Pecuária
Ótima a reportagem de capa “Menos metano 
no pasto” (edição 314). Parabéns a todos os 
envolvidos.
Braz Depoli

FAPESP, 60 
Parabéns à FAPESP e gratidão pelos seus 60 
anos de atuação incansável de apoio à ciência 
no Brasil. Votos de sucesso cada vez maior 
no cumprimento desse nobre compromisso.
Aracy Pereira Silveira Balbani

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

COMENTÁRIOS cartas@fapesp.br
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Reportagens que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Extinção de espécies de beija-flores brasileiros pode iniciar efeito cascata  
nas comunidades em que essas aves e plantas interagem de forma mais intensa

bit.ly/igBeijaFlor

O beija-flor-de- 
-garganta-verde vive 
ao longo da costa sul 
e sudeste do Brasil
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A reflexão sistemática sobre a res
ponsabilidade na pesquisa é um 
fenômeno recente em termos de 

história da ciência. Foi apenas no final do 
século XX que se iniciaram esforços or
ganizados para entender o problema de 
má conduta científica, centrada principal
mente em plágio, fraude e falta de ética 
em experimentos com seres humanos, e 
para verificar como ele aparecia nas di
versas áreas do conhecimento. A agenda 
evoluiu em direção a sistemas transparen
tes para abordar adequadamente esses 
casos, com ênfase nas responsabilidades 
dos indivíduos envolvidos e no ambiente 
de pesquisa. 

A integridade científica, um campo do 
conhecimento em processo de ampliação, 
incorporou questões como a reproduti
bilidade dos resultados de pesquisas e o 
sistema de recompensas de pesquisadores, 
o avanço do movimento de acesso aberto 
de publicações científicas e suas implica
ções para todas as partes.

Um novo tópico de análise envolve co
operações entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento que propiciam situações 
de má conduta. Exemplos incluem a re
tirada de materiais como fósseis para es
tudo sem participação das comunidades 
locais e a coleta de amostras humanas para 
ensaios clínicos sem o estabelecimento de 
colaborações respeitosas com os pares.

O tema foi objeto da 7ª Conferência 
Mundial sobre Integridade em Pesqui
sa, realizada na Cidade do Cabo, na Áfri
ca do Sul, no final de maio, centrada na 
importância de promover colaborações 
internacionais mais equânimes, equili
bradas e diversas. A reportagem de capa 
desta edição discute essa modalidade de 
má conduta e reconstitui a evolução do 

CARTA DA EDITORA

Ampliando conceitos

Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

tema desde a primeira edição dessa con
ferência, em 2007 (página 24).

Com a proximidade das eleições, aumen
tam os incentivos para difundir desinfor
mação sobre o processo de votação. Um 
dos alvos recorrentes é o equipamento de 
registro e contabilização dos votos, a urna 
eletrônica. Desenvolvido no país há 26 anos, 
a pedido do TSE, o dispositivo implantou 
um sistema eleitoral robusto e ágil, sendo 
submetido a testes externos a cada eleição. 
Ouvimos o engenheiro Osvaldo Catsumi 
Imamura, da primeira equipe técnica da 
urna eletrônica e o principal responsável 
pela segurança do equipamento, sobre o 
processo de desenvolvimento do sistema 
e por que ele é confiável (página 72).

Na mobilização que marca a efeméride 
dos 200 anos de Independência do Brasil, 
esta edição traz a figura das brasilianas. 
Originalmente definido como coleções de 
obras dos séculos XVI a XIX sobre o Brasil, 
o conceito vem sendo rediscutido. Pesqui
sadores defendem que, para contribuir com 
os esforços de entender o país, as brasilianas 
devem ser ampliadas, por exemplo, abar
cando também acervos documentais rela
cionados a essas obras e à cultura brasilei
ra, além de registros da produção indígena 
e de literatura das periferias (página 76). 

Em outra reportagem sobre o tema, 
apresentamos estudos sobre a participa
ção feminina no processo de Independên
cia do país, exemplificada por manifestos 
políticos, atuação em revoltas, cuidados 
com os combatentes e mesmo em luta na 
linha de frente, como foi o caso de Maria 
Quitéria, que dá nome a uma rua central 
no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. 
Durante o século XIX, construiuse a ima
gem da baiana como heroína da guerra da 
Independência (página 86).
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U m grupo de pesquisadores da França e da Rússia in-
vestigou a presença frequente de expressões sem sen-
tido em artigos de revistas de ciência da computação. 

Em vez de usar artificial intelligence (inteligência artificial), 
trabalhos se referiram a esse campo do conhecimento como 
counterfeit consciousness, algo como percepção simulada. Da 
mesma forma, o termo big data, consagrado para denominar 
a utilização de grandes volumes de dados, por vezes era subs-
tituído por algo com sentido aproximado, mas sem lastro no 
uso corrente: colossal information (informações colossais).

Em um estudo publicado no ano passado no repositório  
arXiv, os cientistas da computação Guillaume Cabanac, da 
Universidade de Toulouse, Ciryl Labbé, da Universidade de 
Grenoble, ambos na França, e o russo Alexander Magazinov, 
da empresa de software Yandex, concluíram que esses termos, 
batizados por eles de “frases torturadas”, podem sinalizar vários 
tipos de má conduta. O mais comum é o plágio. As expressões 
ficam estranhas porque são traduzidas de forma automatizada 
do inglês para um outro idioma e depois convertidas de volta 
para o inglês, com o objetivo de simular paráfrases e enganar 
os softwares detectores de plágio. 

Além de esquisitos, os termos mal traduzidos comprometem 
a compreensão dos textos, tornando-os imprecisos ou mesmo 
equivocados. Mas as “frases torturadas” podem ser o prenún-

Contorcionismo 
para ocultar  
má conduta
Cientistas da computação 
catalogam frases mal 
traduzidas que buscam 
escamotear plágio e fraudes 
em artigos científicos

BOAS PRÁTICAS
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cio de um problema mais grave. Elas também foram 
encontradas em papers totalmente fraudulentos, 
gerados por modelos de linguagem que se valem 
de recursos de inteligência artificial. “Ao contrário 
dos artigos em que os autores usaram recursos de 
paráfrase, que alteram um texto existente, esses mo-
delos de inteligência artificial podem produzir tex-
tos a partir do nada”, explicaram Cabanac, Labbé e 
Magazinov em um estudo publicado em janeiro no 
site do Bulletin of the Atomic Scientists. Eles se re-
ferem especificamente a uma rede neural chamada 
GPT-2, desenvolvida pela instituição privada de pes-
quisa OpenAI, dos Estados Unidos, capaz de gerar 
estruturas coerentes que parecem ter sido escritas 
por pessoas. No ano passado, o grupo submeteu 140 
mil resumos de trabalhos a um detector de textos 
gerados por GPT-2, criado pela própria OpenAI. 
“Centenas de artigos suspeitos apareceram em de-
zenas de periódicos respeitáveis”, escreveu o trio 
de pesquisadores.

P rogramas capazes de gerar artigos falsos 
não são uma novidade, mas até recentemen-
te o resultado era tão ruim que eles só con-

seguiam enganar pessoas incautas ou muito ne-
gligentes. Em 2005, três alunos do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) criaram um 
software, batizado de SciGEN, capaz de combinar 
sequências de palavras extraídas de papers genuí-
nos de forma a compor textos que, no entanto, não 
fazem nenhum sentido (ver Pesquisa FAPESP nº 
219). Naquele mesmo ano, eles submeteram um 
desses manuscritos a uma conferência mundial 
sobre cibernética e informática que ocorreu nos 
Estados Unidos e conseguiram publicá-lo – o ob-
jetivo do grupo do MIT era mostrar que o proces-
so de revisão por pares em anais de conferências 
com frequência é malfeito. A ferramenta que surgiu 
como uma piada virou munição para fraude. Em 
2012, o cientista da computação Cyril Labbé mos-
trou que o software dos alunos do MIT, disponível 
na internet, vinha sendo usado por falsificadores 
– ele encontrou artigos gerados pelo SciGEN em 
anais de mais de 30 conferências. Labbé desen-
volveu um programa para identificá-los por meio 
de palavras-chave, que foi adotado por editoras 
científicas para prevenir o problema.

Os avanços da inteligência artificial deram fôlego 
novo a esse tipo de fraude. Cabanac e seus parceiros 
criaram então um instrumento mais potente, batizado 
de rastreador de papers problemáticos, que procura 
artigos com “frases torturadas”. Voluntários compi-
laram expressões frequentemente mal traduzidas em 
trabalhos de diversas áreas do conhecimento para 
abastecer o banco de dados do rastreador. Nesse ca-
tálogo, irregular esteem (algo como estimativa irre-
gular) é apresentada como um suposto equivalente 
de random value (valor aleatório), comumente usado 
em análise estatística. Um caso bizarro é o do termo W
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bosom peril (perigo no peito), que apareceu no lugar 
de breast cancer (câncer de mama).

Nem estudos sobre Covid-19 escaparam: em al-
guns, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) 
foi convertida para algo como Síndrome Respirató-
ria Extremamente Intensa. Um deles, assinado pelo 
médico egípcio Ahmed Elgazzar, da Universidade 
de Benha, foi removido da plataforma de preprints 
Research Square por indícios de má conduta que 
iam além da linguagem imprópria. O estudo, que 
sugeria a eficácia do vermífugo ivermectina contra 
o vírus Sars-CoV-2, foi considerado inválido devido 
a discrepâncias encontradas entre os dados brutos 
da pesquisa e os protocolos do ensaio clínico. Além 
da tradução torta da sigla Sars, havia evidências de 
plágio de comunicados de imprensa sobre a iver-
mectina que resistiram aos truques para parafrasear 
os textos originais.

Periódicos que publicam manuscritos com ex-
pressões mal traduzidas podem ter outras falhas de 
controle de qualidade. Cabanac fez uma busca na 
base de dados Dimensions procurando documentos 
científicos com os termos que compilou. Foram de-
tectados 860 artigos com alguma “frase torturada” 
e 31 deles se concentravam em uma mesma revista: 
Microprocessors & Microsystems, da editora Elsevier. 
O cientista da computação fez, então, o download 
de todos os textos publicados pelo periódico entre 
2018 e 2021 e analisou-os em profundidade. Encon-
trou cerca de 500 casos problemáticos – a maioria 
envolvia irregularidades no processo de revisão por 
pares. Boa parte dos papers suspeitos havia sido pu-
blicada em edições temáticas especiais e apresentava 
datas idênticas para submissão, revisão e aceitação, 
em uma evidência de que não haviam sido avaliados 
com um mínimo de cuidado. 

Uma investigação feita paralelamente pela El-
sevier corroborou os achados do francês e 165 ar-
tigos foram removidos ou retratados. Segundo co-
municado da editora, “a integridade e o rigor do 
processo de revisão por pares foram investigados e 
confirmou-se que estavam abaixo dos altos padrões 
esperados pela Microprocessors & Microsystems”. 
Havia também indicações de que grande parte das 
edições especiais continha conteúdos “não originais 
e fortemente parafraseados”. 

A Elsevier não foi a única editora a lidar com o 
problema. Em março, a IOP Publishing, do Reino 
Unido, anunciou a retratação de 350 trabalhos divul-
gados em dois periódicos – The Journal of Physics: 
Conference Series e IOP Conference Series: Mate-
rials Science and Engineering –, que reúnem anais 
de conferências sobre física, ciência de materiais e 
engenharias. Muitos continham “frases torturadas”. 
Esses papers foram descobertos por Nick Wise, um 
estudante de engenharia da Universidade de Cam-
bridge, que utilizou o rastreador criado pelo grupo 
de Cabanac para analisar as revistas. n

Fabrício Marques
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China quer investir em qualidade e integridade de periódicos

Assédio e racismo em escola 
de arquitetura londrina

U ma investigação independente feita pela consultoria jurídica 
britânica Howlett Brown apontou práticas de bullying, assédio 
e racismo comandadas por funcionários da Escola de Arquite-

tura Bartlett, vinculada ao University College de Londres (UCL). Um 
relatório de 120 páginas divulgado pela empresa, baseado em cerca de 
300 entrevistas com alunos, ex-alunos e funcionários da instituição, 
identificou uma “cultura tóxica de ensino e aprendizagem” vigente 
há décadas. Vinte e quatro testemunhos diferentes denunciaram um 
funcionário que “enganava os alunos sobre seu progresso acadêmico, 
zombava e rebaixava estudantes, fazia comentários sexistas e agredia 
verbalmente as alunas”. Outro servidor, que desempenhava um cargo 
de chefia, foi citado por 27 entrevistados por seu comportamento mi-
sógino, antissemita e preconceituoso, e por acobertar comportamen-
tos inadequados de colegas. Outros funcionários foram acusados de 
racismo contra alunos chineses e de organizar festas com estudantes 
onde havia consumo de drogas. 

Os nomes dos funcionários não foram revelados. A direção da escola 
anunciou o afastamento deles do contato direto com alunos assim que 
o relatório foi divulgado. O reitor da UCL, Michael Spence, admitiu que 
“algo deu terrivelmente errado” na escola, mas afirmou que está com-
prometido em agir. “Os testemunhos expõem práticas indesculpáveis 
e perniciosas de bullying e outros comportamentos inaceitáveis que 
estão completamente em desacordo com os valores em que a UCL foi 
fundada”, afirmou, de acordo com a revista Times Higher Education.

Um dos objetivos da iniciativa é es-
timular pesquisadores a publicar em 
títulos de boa reputação fora do circui-
to das grandes editoras internacionais, 
mas ela também tem relação com uma 
política lançada há quatro anos para 
combater casos de má conduta em ar-
tigos de cientistas chineses. Em maio 
de 2018, o Comitê Central do Partido 
Comunista da China e o Conselho de 
Estado emitiram diretrizes sobre pro-
moção da integridade científica em res-
posta ao aumento dos casos de plágio, 
falsificação e fraudes. Desde então os 
periódicos do país passaram a investir 
no aperfeiçoamento de seu conteúdo e 
de suas práticas – dados apresentados 
por Yuzhuo informam que o número de 
revistas da China indexadas em bases de 
dados internacionais aumentou de 152 
para 257, enquanto a taxa de citações 
dos artigos dessas publicações quase 

triplicou no período, indo de 1,13 para 
4,42. Hoje, a China dispõe de 25 perió-
dicos que estão classificados no rol dos 
5% mais influentes do mundo, de acordo 
com o vice-presidente da Cast. 

O esforço envolveu ações na preven-
ção de má conduta. Em um texto publi-
cado em janeiro, a revista World Journal 
of Pediatrics, publicada pelo Instituto de 
Pediatria da Universidade Zhejiang em 
parceria com a editora Springer Nature, 
enumerou os cuidados tomados por seu 
corpo editorial desde 2018 para cumprir 
as diretrizes do governo. Entre eles, des-
tacam-se a exigência de uma descrição 
precisa da contribuição de cada autor na 
elaboração de um artigo e a adoção de 
uma triagem rigorosa de manuscritos, 
em busca de indícios de plágio, desres-
peito a normas éticas e duplicação de 
conteúdo, antes de enviar o trabalho para 
avaliação de revisores.

O governo chinês divulgou novos 
planos para melhorar a qualidade 
das revistas científicas do país. A 

ideia é concentrar esforços e investimen-
tos na criação de 50 novos periódicos e 
também permitir que boas revistas do ex-
terior publicadas em inglês possam trans-
ferir sua sede para a China. O anúncio foi 
feito em uma entrevista coletiva organi-
zada pela Associação Chinesa de Ciência 
e Tecnologia (Cast), organização afiliada 
ao governo, de acordo com o site do jor-
nal South China Morning Post. Segundo 
o engenheiro Zhang Yuzhuo, vice-presi-
dente da Cast, uma estratégia adicional 
será o desenvolvimento de plataformas 
digitais de serviços de publicação com 
padrão semelhante ao das editoras euro-
peias e norte-americanas. Dessa forma, 
os responsáveis pelas revistas poderão 
concentrar sua atenção na qualidade do 
conteúdo e na busca por competitividade.
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Seis décadas de 
investimentos em CT&I DADOS

Neste ano, a FAPESP – principal agência subnacional de apoio  
à pesquisa científica e tecnológica – completa 60 anos. Desde  
o início de suas atividades, a Fundação financiou mais de 310 mil 
projetos de pesquisa nas diferentes modalidades: foram 
contratados 179.931 bolsas e 130.212 auxílios à pesquisa,  
em todas as áreas do conhecimento. 

A média anual de projetos que a FAPESP contratou passou  
de aproximadamente 650, na década de 1960, para cerca de  
10 mil nos últimos 10 anos, mesmo considerando os efeitos 
negativos da pandemia, que implicaram forte retração da 
submissão de projetos. 

Entre 1976 e 2021,  
o valor acumulado dos 
apoios concedidos pela 
FAPESP para a pesquisa  
e a formação de recursos 
humanos qualificados 
ultrapassou R$ 54 bilhões.  
Desse montante, 62,6% 
foram direcionados a auxílios 
à pesquisa e 37,4%  à 
concessão de bolsas no país 
e no exterior. Desde o início 
de suas atividades, estima-se 
que a Fundação tenha 
beneficiado cerca de 150 mil 
pesquisadores, muitos deles 
mais de uma vez

NOTAS (1)  O PROCEDIMENTO DE NUMERAÇÃO ÚNICA DOS PROJETOS SUBMETIDOS À FAPESP (PROCESSOS FAPESP) TEVE INÍCIO NA DÉCADA DE 1980.  NOS REGISTROS ANTERIORES A ESSA DATA UM MESMO NÚMERO DE PROCESSO 
PODERIA SER ATRIBUÍDO A MAIS DE UM PROJETO COM DIFERENTES BENEFICIÁRIOS, RESPONSÁVEIS E/OU LINHAS DE FOMENTO. PARA ESSA SÉRIE HISTÓRICA FORAM UTILIZADOS OS SEGUINTES CONCEITOS: PROJETO COM DIFERENTES 
BENEFICIÁRIOS, RESPONSÁVEIS E/OU LINHAS DE FOMENTO, PARA OS REGISTROS COMPREENDIDOS NO PERÍODO 1962-1991; E PROCESSOS PARA OS REGISTROS COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE 1992-2021.
(2)  PARA ANOS ANTERIORES A 1976, NÃO SE DISPÕEM DE INFORMAÇÕES ORGANIZADAS DE FORMA COMPATÍVEL COM AS AQUI APRESENTADAS. PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, UTILIZOU-SE O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS (IGP), 
DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
FONTES FAPESP. REGISTROS ADMINISTRATIVOS. DE 1962 A 1991 – BASE RETROSPECTIVA DA BV-FAPESP. DE 1992 A 2021 – RELATÓRIO GERENCIAL DE PROCESSOS CONTRATADOS DO BI-FAPESP EXTRAÍDO EM 04/04/2022 

DESEMBOLSOS ACUMULADOS DA FAPESP  
POR MODALIDADE DE FOMENTO À PESQUISA2  – 
BILHÕES DE REAIS EM VALORES DE 2021 (IGP-DI)
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NOTAS

Oito exemplares de ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) criados em cativeiro foram soltos na natureza 
no município de Curuçá, na Bahia, em junho. A liberação das aves – três machos e cinco fêmeas –  
foi um passo importante na tentativa de reintroduzir a espécie em seu hábitat original, a Caatinga. 
Coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o projeto  
tem a participação essencial da organização não governamental alemã Associação para a 
Conservação de Papagaios Ameaçados (ACTP), que cuidou da reprodução das aves em cativeiro,  
e de pesquisadores brasileiros. Em 2019, a espécie foi oficialmente considerada extinta da natureza 
pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), quase 20 anos depois de  
o último macho nascido na natureza ter desaparecido dos céus da Caatinga – e 200 anos depois  
de o naturalista alemão Johann Baptist von Spix (1781-1826) ter capturado um exemplar, descrito 
em 1832 pelo seu assistente, Johann Wagler (1800-1832). A ararinha-azul desapareceu de seu 
hábitat original por causa de alterações na paisagem e do tráfico de animais silvestres. O trabalho 
para a reintrodução começou anos atrás, com a reprodução em cativeiro, na Alemanha, de 
exemplares comprados de colecionadores. Outras 12 ararinhas devem ser soltas até o final do ano.

Do cativeiro para os céus da Caatinga

1

Dois exemplares de 
ararinha-azul no 
criadouro da ACTP
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Dois planetas parecidos, 
mas diferentes
Conhecidos como gigantes de gelo, Urano e 
Netuno têm composição, massa e tamanho  
muito semelhantes, mas tons de azul diferentes: 
enquanto Urano, o sétimo planeta a partir do Sol, 
é azul pálido, Netuno, o oitavo, é azul profundo. 
Um grupo coordenado pelo físico planetário 
Patrick Irwin, da Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, usou dados coletados por telescópios em 
terra e no espaço para desenvolver um modelo 
atmosférico que explica essa diferença de 
coloração. O metano da atmosfera de ambos faz 
com que sejam azuis, já que esse gás absorve  
a luz vermelha emitida pelo Sol e reflete a azul.  
O contraste se deve ao fato de, em Urano,  
a camada de metano ser duas vezes mais  
espessa do que em Netuno, o que torna  
o primeiro mais esbranquiçado. Uma possível 
explicação, segundo os pesquisadores, é que  
o metano se condensa mais facilmente em 
Netuno e cai em forma de neve. A precipitação  
do metano torna a atmosfera do planeta mais 
fina, resultando em um azul mais vívido (Journal  
of Geophysical Research – Planets, 23 de maio). 

As andanças de Fred, o mastodonte
Um mastodonte (Mammut americanum) que ganhou o nome de Fred mal deixava 
seu grupo e circulava pouco até os 12 anos de idade. Quando se tornou adoles-
cente, porém, deixou o rebanho e começou a andar sozinho, indo cada vez mais 
longe. Já adulto, ele viajava até 30 quilômetros (km) por mês e aos 34 anos mor-
reu a quase 160 km do lugar onde nasceu, quando outro macho perfurou o lado 
direito de seu crânio com a ponta de uma presa. O esqueleto quase integral de 
Fred, que morreu há cerca de 13,2 mil anos, foi recuperado em 1998 em uma 
fazenda em Fort Wayne, no estado norte-americano de Indiana. Fred tinha por 
volta de 8 toneladas, era herbívoro e pastava em árvores e arbustos. O grupo 
liderado por Joshua Miller, da Universidade de Cincinnati, e Daniel Fisher, da Uni-
versidade de Michigan, ambas nos Estados Unidos, identificou as rotas migrató-
rias de Fred analisando a variação dos níveis de isótopos de estrôncio e oxigênio 
em uma de suas presas. De acordo com o trabalho, o nordeste de Indiana deve 
ter sido uma área de acasalamento para os mastodontes (PNAS, 13 de junho).

Crânio e presas de Fred, que está exposto no  
Museu Estadual de Indiana, em Indianápolis

2

3

Urano (à esq.),  
o sétimo planeta  
a partir do Sol,  
e Netuno o oitavo

Carlos Joly ganha 
o prêmio Conrado 
Wessel 2022
O botânico Carlos Alfredo Joly, professor emérito da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),  
é o ganhador do Prêmio FCW de Ciência em 2022. 
Concedida pela Fundação Conrado Wessel (FCW) desde 
2003, a honraria homenageia personalidades com 
trabalho de reconhecido valor para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país. Joly foi o principal 
mentor e coordenador do Programa-Biota FAPESP, que 
desde 1999 se dedica a mapear a diversidade de plantas 
e animais do estado de São Paulo e do Brasil. Também é 
coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade 
e Serviços Ecossistêmicos (BPBES), além de membro  
do Painel Multidisciplinar de Especialistas da 
Intergovernamental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES) e do Comitê Científico do 
Inter-American Institute for Global Change Research 
(IAI). Graduado em ciências biológicas pela Universidade 
de São Paulo (USP), Joly realizou seu mestrado  
em biologia vegetal na Unicamp e doutorado em 
ecofisiologia na Universidade de Saint Andrews,  
no Reino Unido. O prêmio, no valor de R$ 400 mil, 
será entregue em uma cerimônia em outubro.

Joly, criador do 
programa de 
mapeamento da 
biodiversidade 
paulista e brasileira
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1

O Reino Unido pode ficar de fora do Horizonte Europa, principal programa  
de fomento à ciência, tecnologia e inovação da União Europeia (UE), com 
orçamento de mais de US$ 100 bilhões. Em discurso à Comissão Europeia  
em 8 de junho, o ministro da Ciência britânico, George Freeman, afirmou  
que o prazo para uma resolução positiva sobre o impasse estava acabando.  
No mesmo dia, alguns cientistas britânicos financiados pelo programa 
disseram ter sido notificados de que seus projetos podem ser cancelados.  
A participação do Reino Unido no Horizonte Europa está ameaçada desde  
a saída do país do bloco europeu, em 2020. A situação vem se deteriorando 
desde então, sobretudo em razão da falta de entendimento entre as partes 
sobre a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que 
integra a UE. “A participação do Reino Unido no Horizonte Europa está sendo 
usada como moeda de troca em uma negociação política muito mais ampla”, 
afirmou Kieron Flanagan, professor de política científica e tecnológica da 
Universidade de Manchester, à reportagem da revista Nature em 9 de junho. 

Representação 
artística da estrela 
Beta Pictoris,  
seus planetas  
e cometas 

Reino Unido, prestes  
a perder financiamento

Distante 63 anos-luz da Terra, Beta Pictoris é um sistema extrassolar jovem, formado 
há pouco mais de 20 milhões de anos. Sua estrela, com massa 75% maior que a do Sol 
e brilho nove vezes mais intenso, é acompanhada por dois planetas, além de objetos 
menores e um disco de gás e poeira. Observações realizadas entre outubro de 2018 e 
fevereiro de 2021 pelo Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (Tess), da Nasa, 
permitiram a um grupo internacional de astrônomos, do qual participou o brasileiro Eder 
Martioli, do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), em Minas Gerais, e do Laborató-
rio de Astrofísica de Paris, na França, identificar a presença de ao menos 30 exocometas 
orbitando Beta Pictoris. A análise dos dados revelou que esses objetos têm um núcleo 
com dimensões que variam de 3 quilômetros (km) a 14 km de diâmetro. Também se 
constatou pela primeira vez que a proporção de exocometas de diferentes tamanhos é 
semelhante à observada no Sistema Solar e corresponde ao esperado para uma popu-
lação de objetos resultante de colisões e fragmentações (Scientific Reports, 28 de abril).

Astrônomos identificam 30 
exocometas em Beta Pictoris

O refúgio das  
algas gigantes 
A costa sul do Chile parece ser um refúgio 
seguro para as florestas de algas gigantes 
(Macrocystis pyrifera). Com talos de até  
60 metros de comprimento, essas algas 
formam verdadeiras florestas submersas 
em águas costeiras dos oceanos Pacífico  
e Atlântico de regiões com clima 
subtropical, temperado e subantártico.  
No mundo todo, essas florestas vêm 
encolhendo, com exceção do Chile. 
Próximo à Patagônia chilena, no entanto, 
elas se mantêm estáveis há ao menos  
um século, segundo a geógrafa marinha 
chilena Alejandra Mora-Soto, que faz  
um estágio de pós-doutorado na 
Universidade de Victória, no Canadá.  
Em um trabalho anterior, ela comparou 
imagens de satélite da distribuição dessas 
algas com cartas náuticas antigas, inclusive 
do período em que Charles Darwin esteve 
na região, e constatou que quase não 
houve mudanças. Agora, Mora-Soto  
e colaboradores atribuem a sobrevivência 
dessas florestas à ausência de ondas 
marinhas de calor na região. O grupo 
analisou a temperatura do oceano em 
1.300 quilômetros da costa chilena entre 
1982 e 2020 e verificou que as florestas de 
algas não enfrentaram ondas marinhas  
de calor depois de 1984. Na realidade, elas  
até experimentaram mais correntes frias  
de 2014 a 2019 – possivelmente por causa 
do degelo na região (Journal of Geophysical 
Research – Oceans, 2 de junho).

2

Algas gigantes, que 
formam florestas 
submersas em 
regiões de clima frio
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Uma possível origem da peste negra 

Los Angeles, na 
Califórnia, que 
recebe de regiões 
florestadas quase 
70% da água 
consumida por sua 
população

As florestas e a oferta de água nos EUA
Embora ocupe menos de um terço do território dos Estados Unidos, o sistema nacional de florestas produz 
quase metade de toda a água utilizada no país. O hidrologista Ning Liu, do Serviço de Florestas do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e colaboradores mapearam lagos, rios e outros corpos 
d’água superficiais e analisaram o abastecimento de mais de 5 mil redes hídricas públicas. Eles observaram  
que ao menos 10% da água consumida por 125 milhões de pessoas – ou quase 40% da população  
norte-americana – é produzida em regiões cobertas por florestas. No oeste do país, onde o clima é mais seco, 
metade do abastecimento hídrico de 39,5 milhões de pessoas depende das florestas (Water Resources 
Research, 12 de maio). Os pesquisadores alertam que as queimadas, o desmatamento e as mudanças  
climáticas estão ameaçando a existência dessas florestas. Por essa razão, afirmam que essas áreas cobertas 
por vegetação deveriam ser priorizadas por políticas e ações de conservação ambiental.

Lápide do cemitério Kara-Djigach  
com inscrição legível que faz referência 
à peste, em imagem feita em 1886

Causada pela bactéria Yersinia pestis, que 
algumas estimativas responsabilizam pela 
morte de 60% da população na Europa de 
1346 a 1353, a peste negra pode ter se 
originado em uma região da Eurásia hoje 
ocupada pelo Quirguistão, a oeste da China. 
Uma equipe com pesquisadores da Itália, do 
Casaquistão e da Rússia coordenada pelo 
paleogeneticista Johannes Krause, do Instituto 
Max Planck de Antropologia Evolutiva, na 
Alemanha, chegou a essa conclusão após 
analisar informações arqueológicas e o DNA 
de sete pessoas enterradas em dois cemitérios  
Kara-Djigach e Burana, no norte do 
Quirguistão. O atual sítio arqueológico  

reuniu vítimas de uma epidemia que  
havia marcado a região entre 1338 e 1339.  
As inscrições das sepulturas indicavam,  
como causa de morte, uma pestilência  
não especificada. O DNA de três das sete 
ossadas, exumadas entre 1885 e 1892, 
apresentava alterações que evidenciavam  
a infecção por Y. pestis. As análises  
indicaram que uma linhagem única da 
bactéria poderia ter saído da região, já que 
seus moradores faziam trocas comerciais  
com os vizinhos, ter se diversificado e se 
espalhado na Eurásia, causando a morte  
de um total estimado em até 100 milhões  
de pessoas (Nature, 15 de junho).

4
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Os casos de malária gestacional diminuíram 
no Brasil na última década, mas ainda repre-
sentam um sério risco para mulheres que 
engravidam em regiões onde a doença é 
endêmica, segundo levantamento feito por 
pesquisadores da Universidade de São Pau-
lo (USP) e técnicos do Ministério da Saúde. 
Sob coordenação do biólogo Claudio Mari-
nho, do Instituto de Ciências Biomédicas 
(ICB) da USP, eles analisaram dados do Sis-
tema de Vigilância Epidemiológica da Ma-
lária referentes a 61.833 mulheres com a 
doença. Houve uma redução de 50,1% no 
total de casos entre janeiro de 2004 e de-
zembro de 2018, sendo Plasmodium vivax 
responsável pela maioria deles (The Lancet 
Regional Health, 27 de maio). A queda, po-
rém, não torna a questão menos preocupan-
te. A doença continua sendo um sério pro-
blema de saúde pública em toda a região 
amazônica, sobretudo nos municípios de São 
Gabriel da Cachoeira, Japurá, Atalaia do Nor-
te e Barcelos, no estado do Amazonas. As 
mulheres com idade entre 15 e 24 anos e 
baixa escolaridade foram as mais afetadas, 
respondendo por 60,5% dos casos. “É im-
portante que os programas de controle da 
malária usem esses dados para identificar 
as áreas que podem exigir maior vigilância 
ou intervenções e criar estratégias especí-
ficas para proteger as gestantes e seus bebês 
das consequências da doença”, diz Marinho. 

Diminuem os  
casos de malária 
gestacional

Em janeiro deste ano, o vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai entrou em 
erupção no arquipélago de Tonga, em uma região isolada do Pacífico Sul, e gerou  
um tsunami de alcance global. Explosões vulcânicas, acompanhadas de terremotos, 
ejeção de lava ou colapso da caldeira, costumam causar tsunamis, mas não dessa 
magnitude. O megatsunami gerado por Tonga atingiu países na Oceania, Ásia  
e Américas, causando ondas de até 15 metros em alguns lugares. Um grupo de 
pesquisadores liderado pelo geofísico Rachid Omira, do Instituto Português do Mar  
e da Atmosfera, em Lisboa, está propondo uma possível explicação para o tsunami 
ter viajado mais longe e mais rápido do que o esperado. Usando dados do oceano 
e da atmosfera do mundo todo, Omira e colaboradores alimentaram modelos 
matemáticos e concluíram que o tsunami de Tonga pode ter sido amplificado por 
ondas de gravidade acústica, um tipo de onda sonora que se propaga em diferentes 
meios. A ejeção de gases ou lava na atmosfera a velocidades supersônicas causa  
um deslocamento de ar grande o suficiente para gerar ondas de gravidade acústica, 
que, por meio de ressonância, teriam transferido energia para a água e amplificado  
o tsunami. Segundo os cálculos, o tsunami de Tonga viajou de 1,5 a 2,5 vezes mais 
rápido do que um causado por erupção vulcânica menor (Nature, 13 de junho). 

O megatsunami de Tonga

Drones microscópicos controlados por luz
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O vulcão no arquipélago  
de Tonga semanas antes da 
supererupção de janeiro

Exemplar de microdrone usado nos experimentos pelos 
pesquisadores da Universidade de Würzburg

1

2

Físicos da Universidade de Würzburg, na Alemanha, conseguiram impulsionar um ob-
jeto microscópico e controlar com precisão seus movimentos usando apenas luz. Com 
formato de disco e apenas 2,5 micrômetros de diâmetro, o objeto feito de acrílico tem 
quatro diminutas antenas de ouro com as quais os feixes luminosos interagem, permi-
tindo a execução dos movimentos. As quatro antenas desempenham a mesma função 
dos rotores de um drone de quatro propulsores, razão pela qual os pesquisadores ape-
lidaram o objeto de microdrone. Ao incidir sobre as antenas, as partículas (fótons) do 
feixe de luz exercem uma pequena pressão. Imperceptível para objetos macroscópicos, 
essa pressão pode causar uma forte aceleração em partículas microscópicas. Usando 
dois feixes de luz, o grupo do físico Bert Hecht foi capaz de movimentar o microdrone 
imerso em um meio aquoso na direção vertical e horizontal, além de girá-lo tanto no 
sentido horário quanto no anti-horário, a depender de quantas e quais antenas eram 
excitadas. Nos testes, os pesquisadores conseguiram direcionar o microdrone enquan-
to percorria caminhos complexos (Nature Nanotechnology, 21 de abril). O aprimoramen-
to do controle de objetos microscópicos, segundo os autores, pode ser útil para a mon-
tagem de nanoestruturas ou a análise de superfícies com precisão nanométrica.



PESQUISA FAPESP 317  |  17

Um grupo internacional de pesquisadores, do qual participou o brasileiro Thomaz Pinotti, 
doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sequenciou pela primeira vez  
o genoma de um dos corpos encobertos pelas cinzas do vulcão Vesúvio na cidade romana de 
Pompeia no ano 79 d.C. Sob coordenação do geneticista Gabriele Scorrano, da Universidade 
de Roma Tor Vergata, a equipe extraiu o DNA dos restos mortais de um homem e de uma 
mulher encontrados em 1914 no local que os arqueólogos chamam de “A casa do artesão”.  
A avaliação dos esqueletos indica que o homem tinha entre 35 e 40 anos de idade  
e a mulher 50 anos ou mais. Os pesquisadores sequenciaram o DNA das duas vítimas, mas  
só conseguiram extrair informações do material genético do esqueleto masculino. As análises 
identificaram lesões em uma de suas vértebras e sequências de DNA compatíveis com as de 
bactérias do gênero Mycobacterium, grupo ao qual pertence a causadora da tuberculose 
(Mycobacterium tuberculosis). Esse resultado sugere que o homem pode ter tido a doença 
antes de morrer (Scientific Reports, 26 de maio). Comparações com o DNA de 1.030 indivíduos 
daquela época e 471 modernos da Eurásia ocidental indicam que o material genético do 
homem compartilhava semelhanças com o dos habitantes da região central da Roma imperial.

Genoma de vítima do Vesúvio 
sequenciado pela primeira vez

Esqueletos 
encontrados  
em 1914 na  
casa do artesão,  
em Pompeia

Má gestão de recursos de pesquisa na Noruega
O ministro da Pesquisa e Educação Superior da No-
ruega, Ola Borten Moe, demitiu em maio todos os 
membros do conselho diretivo da Forskningsrådet, 
principal agência de fomento à pesquisa daquele país, 
sob acusação de má gestão de recursos. A Forsknings-
rådet admitiu que deverá ter um rombo de 275 milhões 
de coroas norueguesas (cerca de US$ 28 milhões) em 
seu orçamento em 2022. Se nada for feito, esse déficit 
poderá chegar a 2,9 bilhões de coroas norueguesas 
em 2024, quase um terço de seu orçamento anual. 
Kristin Halvorsen, ex-ministra das Finanças e atual 
ministra da Educação, presidirá a agência até o final 
deste ano. Em 16 de maio, ela se reuniu com membros 

interinos do conselho para discutir cortes de financia-
mento. As medidas incluem a redução de 20% nos 
recursos para bolsas em 2022, o cancelamento do 
principal programa de apoio à pesquisa básica da No-
ruega em 2023 e o adiamento de projetos de infraes-
trutura. Líderes de universidades estão se articulando 
em favor de uma abordagem menos drástica. “O con-
selho diretivo [da Forskningsrådet] empenhou mais 
dinheiro do que dispunha”, disse Moe ao jornal norue-
guês Aftenposten. Ele atribui o problema à falta de 
controle e gestão dos recursos. Os membros do con-
selho demitido publicaram uma resposta coletiva no 
Aftenposten sustentando suas escolhas de gestão.

4

5

Ola Borten Moe, ministro da 
Pesquisa e Educação Superior 
da Noruega

3
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ENTREVISTA Carlos Roberto Ferreira Brandão

S
e o biólogo Carlos Roberto Ferreira Brandão tivesse de sair correndo para 
salvar apenas um livro de sua biblioteca, certamente seria o Sociobiology, 
que mudou sua vida quando estava terminando a graduação, no final dos 
anos 1970. Depois de passar pela classificação científica – ou classificação 
dos seres vivos – de lagartos, pela biologia molecular e pela bioquímica, 

ele se sentiu fascinado pelo estudo do comportamento social dos animais. Brandão 
escreveu para o autor, o especialista em formigas norte-americano Edward O. Wilson 
(1929-2022), contando que ele e seus colegas tinham ficado muito impressionados 
com o livro. Wilson não só respondeu como o recebeu em seu laboratório na Uni-
versidade Harvard, nos Estados Unidos, para visitas que reforçaram seu mestrado 
e doutorado, ambos feitos na Universidade de São Paulo (USP) sob orientação de 
Paulo Vanzolini (1924-2013). 

Ainda no doutorado, foi contratado pelo Museu de Zoologia (MZ) da USP para 
cuidar da coleção de formigas, abelhas e vespas. Hoje o acervo de formigas, sua es-
pecialidade, tem 440 mil exemplares guardados em centenas de gavetas em armários 
que ocupam o centro de seu laboratório, ladeados por mesas com retratos antigos, 
grandes formigas de madeira e metal, lupas binoculares e microscópios. 

Responsável por levantamentos de espécies de formigas do Cerrado, da Mata 
Atlântica e da Caatinga, Brandão tornou-se gestor de museus, começando pelo MZ 
em 2001, depois presidiu o capítulo brasileiro do Conselho Internacional de Museus 
(Icom), órgão associado à Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação 
e a Cultura (Unesco). Em seguida, assumiu a presidência do Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), que gerencia os museus nacionais. De volta a São Paulo, assumiu a 
direção do Museu de Arte Contemporânea (MAC), também da USP. Para ele, todos 
os museus, a despeito de suas especialidades, são, em essência, muito semelhantes, 
por trabalharem com a memória, expressa de formas diferentes.

Casado com um engenheiro, sem filhos, na manhã do dia em que recebeu a equi-
pe de Pesquisa FAPESP Brandão tinha visitado uma exposição sobre os negros no 
modernismo no Museu Afro, no Parque do Ibirapuera, onde ele caminha cerca de 
5 quilômetros quase todos os dias. 

Biólogo fez levantamentos de espécies do Cerrado,  

da Mata Atlântica e da Caatinga e, como gestor, 

cuidou de museus

Maria Guimarães e Carlos Fioravanti | FOTOS Léo Ramos Chaves

UMA VIDA  
COM FORMIGAS
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ni, veio dar um curso de pós-graduação 
no Instituto de Biociências da USP. Ele 
falou de uma técnica que começava a 
ser usada chamada biologia molecular 
e propôs que algum estudante brasilei-
ro fosse estudar no laboratório dele a 
técnica de eletroforese de proteínas em 
gel de amido. Me apresentei e fui. Passei 
dois meses lá, de janeiro a março de 1974, 
aprendendo essa técnica com [Thomas] 
Preston Webster [1947-1975], ex-aluno 
do Williams. Aprendi a fazer também 
cariótipos [análise de cromossomos]. 
Levei os lagartos vivos em uma caixinha 
de isopor e os analisei lá. Quando voltei, 
fiz o curso de bioquímica da graduação 
com Walter Terra, na USP. Gostei mui-
to e resolvi fazer mestrado nessa área. 
Larguei o museu, depois de discutir com 
o Vanzolini, e fui para a Escola Paulista 
de Medicina [atual Universidade Fede-
ral de São Paulo], aprender com o casal 
Leal Prado e Eline Prado e sua equipe. 
No laboratório, cada um trabalhava com 
um aspecto do metabolismo das cininas, 
o grupo das substâncias que incluem a 
bradicinina, um anti-hipertensivo desco-
berto anos antes pelo [médico brasileiro] 
Maurício Rocha e Silva [1910-1983]. Eu 
achava o máximo o trabalho em conjunto 
feito no laboratório, apesar de ser des-
critivo, de caracterização do pH, do peso 
molecular e da velocidade de reação de 
enzimas. No museu o trabalho era soli-
tário, de sujar a mão com escama de la-
garto. Como ainda me faltava cursar uma 
disciplina para o bacharelado em zoolo-
gia, fiz o curso de animais sociais dado 
pelo Paulo Nogueira Neto [1922-2019], 
um dos grandes especialistas brasileiros 
em abelhas. Como ele estava em Brasília 
criando a Sema [Secretaria do Meio Am-
biente], que depois virou o Ministério do 
Meio Ambiente, quem o substituiu foi a 
Vera Imperatriz Fonseca [ver Pesquisa 
FAPESP nº 284]. Esse curso foi para mim 
um divisor de águas. 

Por quê?
Vera nos apresentou a introdução dos 
principais livros sobre comportamento 
animal para lermos e discutirmos. Éra-
mos 15 alunos divididos em grupos de 
dois ou três. Para mim e Lia Prado de 
Carvalho, depois pesquisadora sobre 
memória do CNRS [Centro Nacional de 
Pesquisa Científica], na França, saiu o So-
ciobiology, do Edward Wilson, que tinha 
acabado de ser publicado. Esse livro tem 

duas partes, a primeira é um catálogo de 
espécies de animais sociais e a segunda 
procura explicar as regras que molda-
ram a socialidade nos diferentes grupos. 
A sociobiologia tratava dos meus senti-
mentos e das coisas em que eu acreditava, 
me apaixonei pelo livro. Escrevi para o 
Wilson descrevendo o impacto que tinha 
sido a leitura, não só para mim: a classe 
inteira tinha ficado estupefata. Inacredi-
tavelmente, ele me respondeu em 15 dias. 
Uma longa carta dizendo que estava mui-
to impressionado por saber que no Brasil 
os estudantes tinham apreciado o livro 
dele. Ele disse que eu deveria trabalhar 
com formigas e poderia me ajudar. Ele 
sugeriu uma coisa engraçada: “O primei-
ro passo é você ir ao Museu de Zoologia 
e procurar meu amigo Vanzolini”. Eles 
tinham sido colegas em Harvard.

Como ele recebeu você?
De cara amarrada. “Você já teve sua 
chance. Veio aqui fazer o quê?” Expli-
quei: “Vim buscar conselho”. “Então sente 
aí.” Mostrei a minha carta e a do Wilson e 
logo ele me convidou para voltar ao Mu-
seu de Zoologia. Eu comecei um projeto 
de mestrado, financiado pela FAPESP 
em 1977, embora nenhum avaliador te-
nha percebido que aquilo não podia dar 
certo: eu precisava encontrar uma rainha 
fundando uma colônia, o que não é trivial. 
Demorei um ano para achar um ninho de 
tamanho adequado da espécie que tinha 
escolhido estudar enquanto o mestrado 
era para ser feito em dois anos. Os pri-
meiros seis meses foram um desastre, eu 
trazia as formigas para o laboratório e elas 
fugiam, a estrutura que eu havia criado 
caía, o ninho se desorganizava. Eu tinha 
muitas dificuldades práticas para criar e 
observar as formigas. E meu orientador 
era o Vanzolini, que pouco podia me aju-
dar, porque trabalhava com répteis.

Como você resolveu?
Vanzolini me recomendou procurar três 
pessoas importantes que trabalhavam 
com formigas: o biólogo Mário Autuori 
[1906-1982], do Instituto Biológico, na-
quela época já na Fundação Zoológico; 
Lúcia Prado [de Almeida Ferraz], que 
havia feito doutorado com o etólogo fran-
cês Rémy Chauvin [1913-2009] em com-
portamento de formigas; e Walter Hugo 
Cunha, professor da psicologia experi-
mental, esses dois da USP. Realmente me 
orientaram e ajudaram muitíssimo, prin-

Você é coautor de um trabalho que saiu 
em fevereiro na revista Ecology com as 
1.500 espécies conhecidas de formigas 
da Mata Atlântica. É bastante, não?
Sim, comparativamente, é uma diversida-
de muito grande, maior que a do Cerrado, 
que mapeamos antes, onde encontramos 
cerca de 700 espécies, e da Caatinga, um 
ambiente muito mais difícil para as for-
migas, onde achamos só 173, em nosso 
trabalho mais recente. Com a Mata Atlân-
tica aconteceu algo muito instrutivo. Em 
1997, pedi um auxílio dentro do programa 
Biota-FAPESP com o objetivo de aumen-
tar o conhecimento sobre esse bioma. A 
resposta do parecerista foi algo assim: 
“Apenas aumentar o conhecimento não é 
ciência, é curiosidade. Arrume uma per-
gunta científica para que, ao respondê-la, 
você aumente o conhecimento”. Pensei 
o seguinte: a Mata Atlântica é uma faixa 
inclinada no sentido sudeste-nordeste, 
com um gradiente de latitudes. É o am-
biente ideal para testar algumas hipó-
teses da ecologia segundo as quais a ri-
queza biológica seria maior quanto mais 
perto da linha do Equador. Mapeamos 
as áreas de conservação e coletamos em 
26 localidades regularmente espaçadas, 
de Santa Catarina à Paraíba, usando as 
mesmas técnicas, em especial retirando 
as formigas de amostras de 1 metro qua-
drado de serapilheira. 

A hipótese inicial funcionou na Mata 
Atlântica? A biodiversidade aumenta 
mesmo quanto menor a latitude?
Na Mata Atlântica para formigas, não. A 
diversidade é alta independentemente 
da latitude, por causa da umidade. Uma 
espécie muito pequena, Strumigenys elon-
gata, de cerca de 1 milímetro de compri-
mento, é um dos animais mais abundantes 
e comuns da Mata Atlântica: está em 95% 
dos metros quadrados que amostramos. 

Você esteve em Harvard pela primeira 
vez ainda na graduação. Como foi?
Meu pai, José Henrique Brandão, era 
muito amigo do Vanzolini. Estudaram 
medicina juntos e conheceram duas ir-
mãs, com quem se casaram. Durante 
muitos anos moramos em casas pegadas. 
Vanzolini trabalhava com as faunas de 
répteis das ilhas litorâneas de São Paulo 
quando eu fazia um estágio com ele aqui 
no museu. Um professor de Harvard, 
o herpetólogo Ernest Williams [1914-
1998], que tinha sido colega do Vanzoli-
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cipalmente Lúcia no aspecto técnico, ao 
me sugerir simplificar a pesquisa: “Quan-
to mais complicar, mais coisas podem 
dar errado”. O curso de observação de 
comportamento do Walter Hugo Cunha 
no Departamento de Psicologia Experi-
mental era maravilhoso: cada aluno rece-
bia uma placa de Petri fechada com uma 
mosca lá dentro e tinha de descrever os 
comportamentos de limpeza de corpo 
que elas exibiam. Autuori, por sua vez, 
me sugeriu fazer projeto de campo em 
vez de no laboratório. Como o impasse 
continuava, Vanzolini recomendou: “Vá 
ver lá com o Wilson”. Fui outra vez para 
Harvard. Wilson então me deu uma co-
lônia de uma espécie norte-americana 
do gênero Formica, que não ocorre aqui, 
para observar. Eu tinha reunião com ele 
uma vez por semana, das 9h às 9h30. 
Tinha de levar as observações feitas, as 
dúvidas e o plano de trabalho para a se-
mana seguinte.

Como era Wilson?
Cordial e simpático, mas não muito calo-
roso. Jamais conheci a família nem fui à 
casa dele, como era comum eu e outros 
estudantes irmos às casas de outros pro-
fessores. Mas foi a pessoa mais estimu-
lante que já conheci. Em nossa primeira 
conversa, ele disse: “Vou lhe dar um livro 
para ler”. E tirou da estante um livro de 
cálculo numérico, que não tinha nada a 
ver com biologia. Ele achava que preci-

sávamos aprender a decompor os fenô-
menos em suas partes e modelar o que 
poderia acontecer, que é o que ele fez a 
vida toda. Tenho o livro até hoje. Quan-
do eu estava lá, foi o auge da polêmica do 
Sociobiology. Foi uma briga feia. Wilson 
trabalhava no sexto andar de um prédio 
anexo ao Museu de Zoologia Comparati-
va chamado MCZ Labs. No quarto andar 
estava o Richard Lewontin [1929-2021] 
e no terceiro o Stephen Jay Gould [1941-
2002]. Quando o livro saiu, publicaram 
uma crítica contundente, dizendo que 
Wilson era sexista e racista, que as ba-
ses biológicas do comportamento eram 
um assunto ultrapassado desde [Émi-
le] Durkheim [sociólogo francês, 1858-
1917] e que havia erros primários. Wilson 
sempre se defendeu de forma elegante, 
embora nem sempre as críticas fossem 
elegantes. Ao mesmo tempo, foi capa da 
revista Time. Foi ele que me pôs na tri-
lha das formigas, dizia assim: “A coleção 
do frei Kempf está sem curador. Se você 
trabalhar com formigas, vai ajudar mui-
ta gente que está preocupada com essa 
coleção e eu posso ajudá-lo”. 

Quem foi frei Kempf?
Walter Kempf [1920-1976] e Thomas 
Borgmeier [1892-1975] eram frades fran-
ciscanos alemães especializados em for-
migas. Eles organizaram uma coleção de 
formigas que ocupava uma sala na UnB 
[Universidade de Brasília]. Borgmeier 

havia publicado o primeiro catálogo das 
espécies brasileiras, depois começou a 
estudar moscas parasitas de formigas. 
Kempf continuou com as formigas, já 
aposentado da ordem dos franciscanos, 
como professor voluntário da UnB. Era 
muito reconhecido nacional e interna-
cionalmente. Mas em 1976, quando foi 
para um congresso de entomologia em 
Washington, faleceu inesperadamente 
no quarto de hotel. O curador de formi-
gas aqui do museu, Karol Lenko [1914-
1975], que colaborava na montagem da 
coleção com os dois padres, também já 
tinha morrido nessa época. A coleção fi-
cou sem cuidados. Eu não era funcionário 
do museu, mas já era aluno do museu, e 
percebi que, se fizesse o doutorado com 
classificação, teria emprego. Voltei de 
Harvard, terminei o mestrado e em 1977 
fui para Brasília de Kombi com o moto-
rista do museu buscar as caixas da cole-
ção. Junto veio a biblioteca e as lupas de 
Kempf, que usamos até hoje. O museu 
comprou a coleção com uma verba do 
CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico] em nome 
de Nelson Papavero, por um valor quase 
simbólico. A FAPESP pagou o transporte. 
Foram duas viagens. Eram dois dias para 
ir e dois para voltar. O museu de Harvard 
fazia a ligação entre a taxonomia e o com-
portamento, para estudar esse atributo 
do ponto de vista evolutivo. Estive lá em 
uma hora ótima.

Caixa de madeira para fechamento 
hermético com tampa de vidro

Formigas e etiquetas ficam no  
mesmo sentido para facilitar a leitura

Os holótipos (exemplares utilizados  
para descrever a espécie) recebem  
rótulos vermelhos para facilitar  
seu reconhecimento

Rótulos amarelos identificam  
os parátipos (exemplares adicionais 
utilizados na descrição original)

Materiais relacionados, como ninhos  
de formigas

 Exemplares do gênero Hylomyrma  
ainda não identificados
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Por quê?
Tive aula com os três maiores sociobiolo-
gistas e biólogos evolutivos já conhecidos, 
Wilson, Bert Hölldobler, que escreveu vá-
rios livros com ele, e Bill Hamilton [1936-
2000]. Todos os dias, na hora do almoço, 
um pesquisador visitante apresentava um 
seminário. Levávamos sanduíche e suco 
para lanchar enquanto assistíamos. Era 
um paraíso. Foi também quando conheci 
Ernst Mayr [1904-2005], responsável pela 
grande síntese da zoologia comparativa, 
que trabalhava lá e era muito reservado. 
Conheci também Bob Trivers, que de-
pois foi para a Rutgers University. Ernest 
Williams, que era amigo do Vanzolini, me 
levava às festas e para almoçar com ele e 
com os outros professores. 

Nesse paraíso, que dificuldades teve de 
enfrentar?
Eu não sabia muito de biologia, não sabia 
muito de inglês também e fui parar nesse 
meio. Durante seis meses morei no porão 
da casa do Brian Peterson, um grande 
paleontólogo de mamíferos da América 
do Sul. A mulher dele, uma pianista, Bia 
Peterson, percebeu que eu não falava in-
glês como deveria e me propôs: “Todo dia, 
quando voltar para casa, você vai me con-
tar o que fez, onde esteve, o que comeu, 
com quem se encontrou e vou corrigi-
-lo, se você me permitir”. Assim apren-
di um inglês de senhora, não falava nem 
gíria nem palavrão. Depois dos cursos em 
Harvard fui para a Universidade Cornell 
visitar o Bill Brown [1922-1997], grande 
especialista em taxonomia de formigas da 
época. Ele me orientou extraoficialmen-
te no doutorado, em que fiz uma revisão 
do gênero Megalomyrmex, de formigas 

grandes, de até 2 centímetros. Esse gê-
nero tinha umas 30 espécies, mas certas 
características da morfologia indicavam 
que ele poderia ser dividido em quatro 
grupos, com comportamentos distintos. 
Foi aí que consegui juntar comportamen-
to e taxonomia. Venham ver [caminha 
até uma gaveta com muitos exemplares 
de Megalomyrmex]. Os machos têm asas, 
estão vendo? Mesmo em exemplares de 
coleção se podem observar características 
comportamentais. Esta outra do gênero 
Dinoponera tem um abdome grande e uma 
história engraçada. Quando Borgmeier 
encontrou esse exemplar, em 1930, achou 
que era a primeira rainha coletada de to-
do o gênero e publicou um artigo sobre 
isso. Vinte anos depois, Kempf colocou 
esse exemplar em uma câmara úmida, 
uma caixinha com algodão e água, abriu 
o abdome lateralmente e tirou de lá um 
parasita enrolado, de 1 metro. Era uma 
formiga com um parasita! Até hoje nin-
guém encontrou a rainha de Dinoponera, 
em que uma operária da colônia, hoje 
sabemos, assume a função reprodutiva. 

É possível comparar as coleções de lá 
e daqui?
Em Harvard a maioria das caixinhas 
da coleção de formigas tem apenas um 
exemplar. É uma coleção mundial e inclui 
muitos tipos [exemplares utilizados para 
descrever uma espécie]. Nossa coleção 
se concentra na região neotropical, do 
México até a Argentina, com ênfase no 
Brasil. Temos caixas de vários tamanhos 
em geral com muitos exemplares de ca-
da espécie, de muitas localidades, o que 
dá uma boa amostra da diversidade e da 
variação dentro de cada espécie. Temos 

440 mil exemplares, só de formigas. É 
a maior coleção neotropical do mundo. 
 
O que você fez quando trouxe para cá a 
coleção dos padres?
Fui contratado no museu ainda no dou-
torado para cuidar da coleção. Tive de 
reorganizar tudo. Eu reunia as formigas 
da coleção Kempf e as do museu em uma 
mesma caixa quando eram da mesma es-
pécie. Encontrei vários erros e aos poucos 
fui corrigindo. Depois comecei a trabalhar 
em levantamentos no Cerrado para com-
pletar os estudos do frei Kempf. Trabalhei 
10 anos no Cerrado, que acho maravilhoso. 

Você gostava do trabalho de campo?
Muito. O que eu mais adorava era sair do 
museu com a Kombi cheia de material de 
coleta, com cinco estudantes, e passar um 
mês no mato coletando e observando o 
comportamento das formigas. Eu procu-
rava aplicar uma técnica quantitativa, a 
partir do quanto já havia coletado, para 
estimar o número esperado de espécies 
e distribuir o tempo de coleta. É a grande 
dúvida do trabalho de campo: quanto de-
vo coletar em cada lugar para ter uma boa 
representação e poder buscar outro local 
ou ambiente? Em um ponto, faço uma 
trilha e coleto, por exemplo, 50 amostras, 
uma a cada 10 metros. Ou raspamos de-
terminado número de amostras de solo, 
as folhas caídas e os tronquinhos, passa-
mos por uma peneira e depois colocamos 
a mistura em um saco de filó, dentro de 
um saco de pano, com um copinho com 
algodão e água na parte inferior. As for-
migas vão buscar umidade no algodão e 
as colocamos no álcool e trazemos para o 
laboratório. Me lembro de uma cena co-
letando com os alunos, de cara no chão, 
enfiando um fio de pesca nos buracos pa-
ra ver o desenvolvimento dos túneis e 
das câmaras. De repente vi alguma coisa 
com o canto do olho: era a rainha de uma 
espécie raríssima, que encontrava pela 
primeira vez, Basiceros scambognathus. 
Trouxe para o laboratório, criei, descre-
vi as operárias que nasceram da rainha, 
os machos, os ovos, o ninho, tudo. Mas a 
cada viagem encontrávamos mais des-
matamento, mais barulho de motosserra. 
Conheci o Cerrado intacto e o vi sendo 
destruído, em 50 anos. Hoje, além das 
reservas, a maior parte é soja. 

Como está a coleção de formigas do Mu-
seu de Zoologia? 

Cada exemplar  
é colocado na 
ponta de uma tira 
de papel, sobre  
sua identificação. 
Caso caia alguma 
parte do corpo, 
pode-se ver 
facilmente
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nados. Toda a formação de pessoal que o 
Ibram fazia de forma brilhante morreu. 
O Iphan [Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional] está sendo 
desmontado. Quando voltei para São Pau-
lo, o MAC estava sem diretor e nenhum 
docente tinha interesse em assumir. Em 
2016, o então reitor, Marco Antonio Zago 
[atual presidente da FAPESP], pediu que 
eu me candidatasse. Atendi nesse espí-
rito de que os museus são iguais. O que 
importava era minha experiência como 
gestor de vários tipos de museus. Apliquei 
algumas técnicas museológicas, como a 
construção de um plano estratégico no 
qual cada setor faz a sua proposta do que 
gostaria de fazer nos próximos cinco anos.

Houve resistências à sua entrada?
Não. Houve, sim, uma certa desconfiança. 
A primeira coisa que fiz foi estimular o 
trabalho em conjunto com o MAM. Fe-
lipe Chaimovich era o curador na épo-
ca. Fizemos uma exposição juntos, para 
comemorar os 60 anos da fundação do 
MAM, da qual derivou o MAC. Em 2020 
outro reitor, Vahan Agopyan, me ofereceu 
outro desafio, a Edusp [Editora da USP]. 
Resisti um pouco, mas aceitei. Também 
fiz lá um plano estratégico e um estudo 
de ocupação do espaço, usando a expe-
riência com os museus. Fui presidente 
da editora por um ano e meio, até março. 

E agora, quais os planos?
Vou ficar por aqui, no MZ. Completei 69 
anos e vou me aposentar em breve. Não 
tenho mais disposição para fazer viagens 
de campo ou gerenciar grandes projetos. 
Está na hora de entrar gente nova. 

Já tem um sucessor? 
Houve um concurso e foi contratada uma 
excelente pesquisadora em formigas, 
Gabriela Camacho, que foi orientanda 
de doutorado de um ex-aluno meu, Ro-
drigo Feitosa, hoje professor da UFPR 
[Universidade Federal do Paraná] em 
Curitiba. Ela antecipou a volta de um es-
tágio de pós-doutorado no Museum für 
Naturkunde, em Berlim, e tomou posse 
em 14 de junho. Mas não vou parar de 
frequentar o museu e de participar em 
pesquisas, posso continuar como pro-
fessor voluntário. Tenho ainda muito a 
fazer com meus alunos e muito material 
na coleção para trabalhar. O museu é um 
ambiente maravilhoso e continua sendo 
muito estimulante. n

Está bem cuidada, embora com pouca gen-
te. A universidade não contrata técnicos há 
oito anos e perdeu outros nos programas 
de demissão voluntária. Estou voltando pa-
ra o museu agora, fiquei praticamente fora 
desde 2015, mas nesse tempo os estudantes 
de mestrado e doutorado e os pesquisado-
res em estágio de pós-doutorado ajudaram 
a manter a organização da coleção. 

Em paralelo, a partir de 2001, você foi 
também gestor de museus.
Fui chefe do laboratório no Museu de Zoo-
logia, da seção de entomologia e da divisão 
científica até 2001, quando fui eleito dire-
tor do museu. O MZ sempre foi um órgão 
de pesquisa muito reconhecido, mas não 
era verdadeiramente um museu. As expo-
sições anteriores traziam conceitos muito 
antigos: armários com anfíbios, répteis ou 
mamíferos, que não faziam justiça à mo-
dernidade dos laboratórios e da pesquisa 
feita neles. A visitação era pequena e de-
corria do carinho da população do bairro 
do Ipiranga pelo museu. Contratei, por 
concurso público, a primeira educadora, 
Márcia Fernandes, e a primeira docente da 
Divisão de Cultura e Extensão, Elizabeth 
Zolksak, depois substituída por Maria Isa-
bel Landim. Ao terminar o mandato, qua-
tro anos depois, o museu era um interlo-
cutor reconhecido na área da museologia. 

Você entendia de museologia?
Não, mas cresci em um meio que favore-
cia a mistura de ciência e arte. Meu pai 
era médico. Minha tia-avó era bióloga do 
museu e um tio tinha coleção de cigarras. 
Sérgio Buarque de Holanda [historiador, 
1902-1982] e Arnaldo Pedroso d’Horta 
[pintor, 1914-1973] frequentavam minha 
casa e a do Vanzolini, que eram vizinhas. 
Quando eu conheci o Chico Buarque, filho 
do Sérgio, ele não tinha feito nenhuma 
música ainda, era um rapazote. Quando 
eu era pequeno, meu tio suíço naturalista 
me levava à Bienal de Arte. Sempre gostei 
de museus. Conheci o Masp [Museu de 
Arte de São Paulo] ainda pequeno, na rua 
7 de Abril, no centro da cidade, porque eu 
estudava na escola Caetano de Campos, 
na época na praça da República. Quando 
eu era diretor do Museu de Zoologia, com 
apoio do então reitor, Adolpho Melfi, re-
formamos e recuperamos a fachada ex-
terna, inauguramos uma nova exposição e 
passamos de 200 visitantes por ano para 
100 mil. Em 2005 me convidaram para 
ser presidente do capítulo brasileiro do 

Icom e passei a representar o Brasil nas 
reuniões anuais, na sede da Unesco. Em 
2007 fui eleito para o conselho execu-
tivo do Icom e comecei uma campanha 
para trazer para o Brasil a conferência 
internacional, realizada a cada três anos. 
Em 2013 fizemos a conferência no Rio 
de Janeiro, com 3 mil participantes de 
110 países e atividades em 57 museus 
da cidade. Em 2015, o então ministro da 
Cultura, Juca Ferreira, me convidou para 
ser presidente do Ibram, uma autarquia 
que depois passou para o Ministério do 
Turismo, responsável por toda a legisla-
ção da área e pelos 30 museus nacionais. 
E me mudei para Brasília. 

O que achou dessa experiência?
Foi um aprendizado fantástico. Visitei os 
30 museus nacionais do Ibram, desde o da 
ilha de Alcântara, em São Luís, no Mara-
nhão, até o das Missões, no Rio Grande do 
Sul. Reafirmei minha noção de que todo 
museu é igual, na verdade, independen-
temente do objeto que estuda, expõe ou 
preserva. É um espaço multidisciplinar 
por excelência, com museólogos, histo-
riadores, biólogos, especialistas em arte, 
historiadores de arte, conservadores e 
digitalizadores. Em essência, um museu 
trabalha com a memória, que se expressa 
de formas diferentes. Quando começou a 
gestão Temer [2016-2018], não quis ficar 
e voltei para São Paulo. O que vejo hoje é 
que os museus nacionais estão abando-

A formação  
de pessoal  
que o Ibram  
fazia de  
forma brilhante  
morreu. O Iphan  
está sendo 
desmontado 
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– e logo depois “levantam voo”, sem estabelecer co-
laborações respeitosas com colegas locais, muitas 
vezes privando-os de serem coautores de publica-
ções e de patentes. Sue Harrison, vice-reitora da 
Universidade da Cidade do Cabo (UCT), classificou 
na abertura da conferência esse comportamento de 
“colonialismo científico”, por se apropriar de dados 
sem contribuir com o desenvolvimento da infraes-
trutura local e da formação de recursos humanos. 
“Tais práticas podem causar mais danos à credi-
bilidade da ciência do que formas mais flagrantes 
de má conduta”, completou a médica, empresária 
e filantropista Precious Moloi-Motsepe, que desde 
2019 é a reitora da UCT.

Um caso possível de “pesquisa de helicóptero” 
foi apontado em um estudo da UCT que analisou 
no ano passado 94 artigos sobre Covid-19 na África 
publicados em 10 revistas médicas. Divulgado no 
periódico BMJ Global Health, o trabalho constatou 
que 66,1% dos autores desses papers não atuavam 
no continente e um em cada cinco artigos não ti-
nha um autor africano sequer. Editores mostraram 
o que estão fazendo para enfrentar o problema. Sa-
bine Kleinert, editora-executiva da revista médica 
The Lancet e uma das copresidentes da conferência, 
afirmou ter rejeitado artigos com dados da África 
que não faziam menção à participação de colabo-
radores locais ao menos na coleta de informações. 
Segundo ela, a falha em reconhecer o trabalho feito 
por outros equivale a uma violação de integridade. 
“Isso é inaceitável”, disse.

Não há muitos estudos na literatura acadêmica 
sobre equidade em parcerias. Um deles, publicado 
em 2020 na revista PLOS ONE por pesquisadores 
da Austrália e da África do Sul, entrevistou um 
grupo de 15 cientistas de várias nacionalidades 
envolvidos em uma colaboração internacional 
em saúde, o Consórcio Atlas de Células Humanas 
(HCA), que busca mapear características das cé-
lulas em indivíduos saudáveis que representem a 
diversidade global. Um problema recorrente tinha 
a ver com a divisão desigual de trabalho. Em geral, 
pesquisadores de países pobres não participam 
do desenho dos projetos de investigação e ficam 
encarregados apenas da coleta de dados brutos. 
Também sofrem com outras limitações sutis, como 

C
erca de 700 cientistas, gestores acadê-
micos e estudantes de várias partes do 
mundo estiveram presencial e virtual-
mente na Cidade do Cabo, na África 
do Sul, entre 29 de maio e 1º de junho, 
para discutir avanços relacionados à 
ética e à responsabilidade na pesquisa, 
e testemunharam o quanto esse campo 
do conhecimento vem se desdobrando 

em novos tópicos e ganhando amplitude. O tema 
principal da 7ª Conferência Mundial sobre In-
tegridade em Pesquisa, a primeira realizada no 
continente africano, foi a importância de promover 
colaborações internacionais mais equânimes, res-
peitosas e diversas. A premissa é que essas parcerias 
são desiguais e, com frequência, desfavoráveis a 
países pobres.

O pano de fundo é um fenômeno positivo: o 
crescimento, a partir do final da década de 1990, 
do número de consórcios e iniciativas internacio-
nais compreendendo colaborações entre nações 
do hemisfério Norte, que concentra a maioria dos 
países ricos, e do Sul, em desenvolvimento. Dados 
apresentados na conferência mostraram que, em 
cooperações globais, 90% do financiamento pro-
vém de nações de alta renda e isso em geral tem 
reflexos nas relações de poder. Os países de renda 
média e baixa, sequiosos por financiamento in-
ternacional, às vezes abraçam agendas que não 
necessariamente representam seus interesses de 
pesquisa mais prementes.

É certo que assimetrias podem estar presentes 
até em parcerias entre países de renda equivalente, 
mas a conferência concentrou seu foco em casos 
que evoluem para situações claras de má conduta, 
nas quais cientistas de nações pobres são privados 
do reconhecimento de seu trabalho nas colabora-
ções ou comunidades locais deixam de receber be-
nefícios gerados pelo conhecimento que ajudaram 
a produzir. Um exemplo de desvio ético discutido 
no evento é a chamada “pesquisa de helicóptero”. 
Funciona assim: cientistas de países ricos visitam 
países pobres para obter dados de seu interesse 
– como amostras humanas para ensaios clínicos, 
espécimes para pesquisas biológicas ou material 
fóssil para estudos em arqueologia e paleontologia 

Ao discutir a desigualdade em colaborações científicas,  

Conferência Mundial mostra como o debate sobre ética na pesquisa 

evoluiu para além do plágio e da má conduta individual

Fabrício Marques | ILUSTRAÇÕES Marcus Deusdedit
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o cumprimento de prazos exíguos para entregar 
sua contribuição. 

O estudo propôs algumas saídas para o proble-
ma. Uma delas é incentivar mudanças nas regras 
estabelecidas por universidades para que seus pes-
quisadores integrem colaborações: as instituições 
devem exigir de seus docentes o cumprimento de 
práticas equitativas. Outro ponto diz respeito ao 
financiamento de cientistas de países pobres em 
consórcios internacionais. De modo geral, as gran-
des agências de fomento disponibilizam menos 
recursos do que seria necessário para viabilizar a 
participação desses parceiros. Já as universidades 
de países pobres têm dificuldades em estimar seus 
custos e montar orçamentos factíveis. 

U
m estudo sobre equidade, publicado em 
2018 na revista Annals of Global Health 
por pesquisadores do Quênia, do Ca-
nadá, da Tanzânia e da África do Sul, 
analisou os resultados de 125 parcerias 
internacionais celebradas por quatro 
universidades do leste do continente 
africano. Quarenta e dois por cento 
das experiências foram consideradas 

de pouco valor, a maioria por terem curta duração, 
escala limitada e pouco impacto em treinamento e 
capacitação local. Uma em cada quatro parcerias 
era percebida como de alto valor. Um dos casos 
apontados teve início em 1988. Foi criado por lí-
deres das escolas de medicina da Universidade de 
Indiana, nos Estados Unidos, e da Universidade 
Moi, no Quênia, e envolve até hoje estudos sobre 
saúde global e formação de profissionais. Mais de 
mil médicos de Indiana estagiaram no Quênia, 
enquanto 400 quenianos complementaram sua 
formação em instituições norte-americanas. 

A preocupação com a desigualdade não está pre-
sente apenas nos países africanos. No Brasil, a FA-
PESP, nos convênios com instituições estrangeiras, 
requer que as parcerias sejam lideradas por um 
pesquisador paulista e um do exterior, em igual-
dade de condições. A Wellcome Trust, do Reino 
Unido, lançou no ano passado sua Estratégia para 
Diversidade, Equidade e Inclusão, alinhando-se a 
um consórcio de empresas e instituições científi-
cas conhecido como Edis Group, que, entre suas 
metas, busca “aumentar a diversidade de pessoas 
envolvidas no ciclo de pesquisa” e ampliar a in-
clusão para “combater as desigualdades em saúde 
e melhorar a qualidade da pesquisa”. A London 
School of Hygiene & Tropical Medicine está rea-
valiando suas parcerias globais. No ano passado, 
uma revisão independente enumerou evidências 
de práticas injustas e até racismo atingindo alunos 
e colaboradores. A escola está discutindo novos pa-
râmetros de relacionamento com nações pobres, 
segundo disse à revista Nature Patricia Henley, 
chefe de governança e integridade de pesquisa da 

instituição. Ela critica a imposição de financia-
dores de nações desenvolvidas no sentido de que 
seus pesquisadores liderem as colaborações. “Por 
que tudo precisa ser tão focado em instituições do 
Norte?”, indagou Henley.

Além dos dilemas éticos envolvidos, a desigual-
dade pode comprometer a qualidade da pesquisa. 
A compreensão de cientistas de países de baixa e 
média renda sobre a cultura local é essencial para 
analisar de forma adequada os dados coletados em 
seus territórios, proporá a Declaração da Cidade 
do Cabo sobre Integridade em Pesquisa, prevista 
para ser publicada até o final do ano com base em 
discussões alinhavadas em duas grandes plenárias 
na conferência. O documento deverá defender que 
práticas injustas em colaborações são questões 
de integridade e definir princípios e valores para 
promover a construção conjunta de agendas de 
pesquisa, além de formas equânimes de financia-
mento, produção, análise e gestão de dados.

James Lavery, especialista em bioética da Uni-
versidade Emory, em Atlanta, Estados Unidos, que 
ajudou a construir o documento de referência da 
declaração, afirmou à revista Science que o debate 
sobre a integridade tardou a olhar para a questão 
da equidade. “Por muito tempo, o espaço foi do-
minado pela abordagem regulatória norte-ame-
ricana”, afirmou, referindo-se 
a um foco em plágio, fraude e 
ética em experimentos com 
seres humanos. A brasileira 
Sonia Vasconcelos, pes-
quisadora do Instituto 
de Bioquímica Médica 
Leopoldo de Meis da 
Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro 
(UFRJ), que copresidiu 
a quarta edição da confe-
rência, realizada em 2015 
no Rio, testemunhou a evo-
lução desse debate. Ela lembra 
que, na primeira conferência, se-
diada em Lisboa, em 2007, a comu-
nidade científica ainda estava pouco 
mobilizada e tentava compreender as 
implicações do crescimento do número 
e da dimensão de casos de desvios éticos. 
“Havia uma preocupação principalmente 
no sentido de entender o tamanho do proble-
ma e como ele se distribuía nos vários países e 
áreas do conhecimento, e de também desenvolver 
um sistema transparente que abordasse adequa-
damente casos de má conduta, a fim de evitar que 
a confiança na ciência fosse abalada”, recorda. A 
ênfase era maior nas responsabilidades de indiví-
duos e no ambiente de pesquisa – influenciados 
pela pressão crescente por produtividade em ce-
nários altamente competitivos.

FINANCIAMENTO SE REFLETE NAS 
RELAÇÕES DE PODER EM 

COLABORAÇÕES CIENTÍFICAS
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O 
encontro seguinte, realizado em 2010 
em Singapura, produziu uma declara-
ção clara e articulada, embora ainda se 
ocupasse bastante de comportamentos 
individuais. “Naquele momento foram 
propostos princípios de integridade 
em pesquisa que seriam compartilha-
dos entre comunidades de diferentes 
países, bem como responsabilidades, 

apontando como universidades, agências de fomen-
to e sociedades científicas deveriam responder a 
alegações de má conduta e a outras práticas consi-
deradas irresponsáveis.” Em Montreal, no Canadá, 
em 2013, observa Vasconcelos, a conferência cha-
mou a atenção para conflitos éticos em redes de 
pesquisa colaborativas, por exemplo, relacionados 
ao acesso desigual a recursos e equipamentos e à 
existência de noções distintas de proteção de pro-
priedade intelectual. No Rio de Janeiro, em 2015, 
avançou-se no sentido de discutir a importância 
do papel de programas de educação e treinamento 
a fim de promover uma cultura institucional de 
integridade (ver Pesquisa FAPESP nº 233). 

Em Amsterdã, na Holanda, em 2017, um dos temas 
quentes foi a reprodutibilidade científica. Naquele 
momento, intensificavam-se preocupações sobre 
uma crise de confiança em resultados de pesquisa 
que não se repetiam em trabalhos subsequentes, 
especialmente em áreas biomédicas. “Os holan-
deses têm uma rede de integridade muito forte 

e eles imprimiram no evento a necessidade de se 
criar mecanismos para melhorar a confiabilidade 
na ciência.” Por fim, em Hong Kong, em 2019, o de-
bate girou em torno do sistema de recompensas dos 
pesquisadores na promoção da integridade cien-
tífica. O resultado foi uma declaração que critica 
a ênfase exagerada em indicadores quantitativos 
para avaliar a produção acadêmica. O documento 
também propôs reconhecer e recompensar quem 
adota os princípios da chamada ciência aberta, um 
ambiente marcado por uma dinâmica de colabora-
ção vigorosa, com acesso aberto ao conhecimento 
e um compartilhamento amplo de dados.

Os temas das conferências anteriores, natural-
mente, também estavam presentes em centenas 
de trabalhos apresentados na Cidade do Cabo. 
Pesquisadores brasileiros trataram de assuntos 
variados como uma iniciativa para reproduzir da-
dos de estudos da área biomédica ou a elaboração 
de cursos on-line de integridade para editores 
científicos (ver reportagem na página 28). Alguns 
tópicos tiveram desdobramentos importantes. Os 
desafios da ciência aberta foram tratados por um 
viés crítico – o das dificuldades enfrentadas por 
pesquisadores em ambientes com poucos recur-
sos para participarem de parcerias que exigem 
treinamento e infraestrutura em gerenciamento 
e armazenamento de dados. Outra questão foi o 
avanço do movimento de acesso aberto de publi-
cações científicas que, sobretudo na Europa, vem 
disseminando um modelo que transfere custos de 
publicação dos leitores para pesquisadores e agên-
cias de fomento, algo proibitivo para países pobres.

O epidemiologista Wongani Nyangulu, do Colé-
gio de Medicina da Universidade do Malawi, rece-
beu o prêmio de melhor apresentação oral na qual 
propôs uma série de ações para reforçar a posição 
de pesquisadores de países pobres em colaborações 
internacionais, tais como a criação de escritórios de 
integridade em instituições e agências para moni-
torar as parcerias. Outro trabalho reconhecido foi 
a apresentação da grade curricular do Programa de 
Treinamento em Integridade em Pesquisa, criado 
pelas universidades de Nova York, nos Estados Uni-
dos, e de Gana, na África. Financiado pelo Fogarty 
International Center, vinculado aos Institutos Na-
cionais de Saúde dos Estados Unidos, o programa 
busca formar especialistas em Gana com domínio 
em ética, integridade e governança de pesquisa a 
fim de liderar equipes internacionais e desenvol-
ver políticas institucionais no país. O encontro da 
Cidade do Cabo também marcou a consolidação 
da Rede Africana de Integridade em Pesquisa, uma 
parceria para promover práticas éticas envolvendo 
universidades de todo o continente. Pesquisadores 
das nações em desenvolvimento preocuparam-se 
em demonstrar o que estão fazendo para acompa-
nhar avanços e conceitos de integridade científica 
e estão trazendo novas questões à mesa. n

O Global Research Council, entidade que reúne mais de 60 agências de 

financiamento público à pesquisa de todos os continentes, aprovou  

no início de junho em uma reunião na Cidade do Panamá um documento  

sobre integridade e ética na pesquisa em ambientes de colaboração  

que requerem resultados rápidos, como os que envolvem estudos sobre  

a Covid-19 e as mudanças climáticas globais. Um dos destaques da  

declaração foi a necessidade de estabelecer critérios de avaliação de mérito 

de projetos que permitam análises transparentes e velozes, condizentes  

com a necessidade de obter respostas ágeis. Outro tópico tem a ver com  

a adoção de estratégias para reduzir conflitos em colaborações científicas, 

uma vez que elas tendem a ficar mais amplas e tensas em situações que 

demandam respostas prontas. 

O texto ressalta ainda a importância de que agências de financiamento  

e instituições disseminem treinamento relacionado a condutas 

responsáveis com a criação de módulos e conteúdo específico para 

contextos de pesquisa como o de uma emergência sanitária. “Apoiar 

pesquisadores na concepção, execução e divulgação de resultados  

de pesquisa, garantindo uma cultura de integridade, é essencial para 

preservar a confiança pública na ciência”, afirma Euclides de Mesquita 

Neto, coordenador adjunto em Programas Especiais e Colaboração  

em Pesquisa da FAPESP e secretário-executivo do GRC.

INTEGRIDADE EM PESQUISAS  
COM RESULTADOS RÁPIDOS
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FRONTEIRAS  
NO BRASIL



projeto discutido na plenária foi o consórcio 
europeu Melhoria da Qualidade em Dados Pré-
-clínicos (EQIPD). Apresentado pelo biólogo 
Björn Gerlach, da Universidade de Giessen, na 
Alemanha, o projeto foi idealizado por universi-
dades, sociedades científicas e indústrias farma-
cêuticas e criou ferramentas e protocolos para 
ampliar a transparência e a robustez dos dados 
em pesquisas básicas, tornando-os mais confiá-
veis para balizar o desenvolvimento de novos 
medicamentos. “Iniciativas de reprodutibilida-
de são uma novidade e não apenas no Brasil. Há 
projetos liderados por redes ou pesquisadores 
em alguns países, mas nenhuma nos moldes da 
nossa”, disse Amaral.

Já Gabriel Gonçalves da Costa, que faz mes-
trado no IBqM-UFRJ, apresentou um levanta-
mento sobre transparência e integridade em 24 
programas de pós-graduação brasileiros da área 
de fisiologia. Ele observou que as descrições dos 
programas privilegiam conteúdos relacionados 
ao número e ao impacto de publicações cientí-
ficas de seus pesquisadores, em detrimento dos 
conceitos de transparência e integridade. Cur-
sos relativos à reprodutibilidade da ciência e a 
tópicos similares são raros, segundo o trabalho.

A existência de bases de dados sobre artigos 
científicos invalidados por erros ou má condu-
ta municiou análises de dezenas de trabalhos 
apresentados na conferência, inclusive alguns do 
Brasil. Mariana Dias Ribeiro, também do IBqM-
-UFRJ, abordou a influência das retratações de 
papers na carreira de cientistas em países que 
lideram a produção acadêmica nas áreas bio-
médicas. Como parte de seu doutorado em an-
damento, Mariana cumpriu um período de seis 
meses na Universidade da Califórnia em San 
Diego, nos Estados Unidos. Nesse período, ela 
fez um levantamento com 224 pesquisadores 
que trabalharam como revisores em painéis de 
agências de fomento norte-americanas, como a 
National Science Foundation e os National Ins-
titutes of Health. De modo geral, observou que o 
fato de um pesquisador ter tido um trabalho re-
tratado, por má conduta, por exemplo, não teve 
influência na avaliação que recebeu. “A correção 

A 
participação de brasileiros na 7ª 
Conferência Mundial sobre Inte-
gridade em Pesquisa, na Cidade do 
Cabo, na África do Sul, mostra uma 
diversificação no país de estudos 
nesse campo do conhecimento. Es-
tudantes e pesquisadores de institui-
ções de estados como Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná, além do Distrito 

Federal, exibiram trabalhos sobre comporta-
mento ético e incidência de má conduta no país, 
experiências com treinamento e esforços para 
garantir a confiabilidade de resultados científicos.

Em uma plenária sobre aprimoramento da 
qualidade de dados de pesquisa, Olavo Amaral, 
do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de 
Meis da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(IBqM-UFRJ), apresentou a Iniciativa Brasileira 
de Reprodutibilidade, uma rede de laboratórios 
incumbida de reproduzir até 60 experimentos 
em ciências biomédicas publicados em artigos 
brasileiros entre 1997 e 2018 – o objetivo é ava-
liar se os resultados obtidos se confirmam e são 
fidedignos. Os resultados devem ser conhecidos 
até o final do ano. Amaral abordou os obstáculos 
para levar adiante um projeto dessa envergadu-
ra, como a falta de familiaridade de pesquisa-
dores brasileiros com os procedimentos e a ter-
minologia relacionados à reprodutibilidade e a 
dificuldade de coordenar os grupos associados 
enquanto estão envolvidos com outros projetos. 
A existência de uma extensa rede de laborató-
rios e de uma comunidade científica numerosa 
conta a favor, assim como a disponibilidade de 
recursos para a empreitada – o projeto recebeu 
financiamento do Instituto Serrapilheira, além 
de bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq). 

É certo que as ambições da iniciativa brasileira 
são menores do que as de projetos semelhantes 
em países ricos. Enquanto nos Estados Unidos 
um programa para reproduzir experimentos 
sobre câncer custou US$ 2 milhões, o projeto 
brasileiro deve custar um décimo disso. Outro 

Pesquisadores do país levam à Cidade do Cabo estudos sobre retratação, 

treinamento em integridade e qualidade de dados
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de registros de pesquisa, por erro honesto ou má 
conduta, foi percebida pelos entrevistados como 
um mecanismo importante para fortalecer a con-
fiabilidade da ciência, mas isso não é um fator 
que, até o momento, influencie objetivamente a 
revisão de projetos”, afirmou Ribeiro. 

O cientista da informação Edilson Damásio, 
bibliotecário da Universidade Estadual de Marin-
gá, no Paraná, levou duas contribuições à sessão 
de pôsteres. Uma delas analisou retratações de 
estudos de pesquisadores do Brasil publicados 
entre 2016 e 2021, registrados na base Retraction 
Watch. No total, foram identificados 116 artigos 
retratados. As áreas mais representadas foram 
medicina (25), bioquímica (18), biologia (11), entre 
outras. “A incidência de casos de plágio, falsifi-
cação e fraude é menor do que em outros países, 
mas chamou a atenção o número de artigos retra-
tados por duplicação de imagens e de resultados 
– o que provavelmente tem a ver com a prática de 
fatiar resultados em diferentes publicações para 
ampliar a produtividade acadêmica”, afirmou o 
cientista da informação.

D
amásio também entrevistou 209 
editores de periódicos latino-ame-
ricanos da biblioteca SciELO (Scien-
tific Electronic Library Online) para 
compreender como se comportavam 
quando encontravam evidências de 
má conduta em trabalhos subme-
tidos para publicação. Entre os 82 
editores brasileiros entrevistados, 

foi elevado (próximo dos 80%) o índice dos que 
rejeitaram artigos com indícios de má conduta, 
como fabricação e manipulação de dados e ima-
gens, mas poucos (menos de 10%) lançavam mão 
de medidas complementares, como comunicar às 
instituições e agências financiadoras as evidências 
de desvios éticos. Já entre editores de periódicos 
de outros países, como Argentina, Colômbia, 
Chile, Cuba e México, havia um cuidado maior 
com esses desdobramentos. 

A SciELO é uma biblioteca criada pela FAPESP 
em 1997 que hoje reúne quase 300 revistas na-
cionais e mais mil internacionais de acesso aber-
to – a coleção nasceu no Brasil e seu modelo foi 
adotado em vários países, na maioria de língua 
espanhola. A experiência brasileira com a publi-
cação de revistas científicas tornou-se uma fonte 
para estudos sobre integridade. Edna Montero, 
professora da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (FM-USP) e da Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp) e editora da 
revista Acta Cirúrgica Brasileira, apresentou um 
levantamento feito com 30 editores de periódi-
cos da SciELO. Os resultados foram fruto de um 
trabalho de conclusão do curso de Certificação 
em Publicação Científica, que ela fez no ano pas-

sado no Council of Science Editors, entidade 
com sede nos Estados Unidos, em parceria com 
a Associação Brasileira de Editores Científicos 
(Abec Brasil). Montero observou que a maioria 
dos editores entrevistados evitava rejeitar na pri-
meira análise os artigos que apresentavam pro-
blemas, preferindo devolvê-los aos autores com 
anotações e sugestões de mudanças. “Setenta por 
cento deles, por exemplo, não limitam o número 
de autores por artigo. Em alguns casos em que 
há número excessivo de autores, o manuscrito 
é devolvido com a recomendação de que sejam 
seguidos os critérios de autoria adequados às 
normas internacionais. Observamos que os edi-
tores de revistas da área da saúde assumem mais 
uma postura de orientação, sabendo que muitos 
desses manuscritos são apresentados por estu-
dantes e que seus problemas não são motivados 
por má-fé, em vez de recusar de pronto os tra-
balhos”, afirma. 

Membro da diretoria da Abec Brasil, Edna 
Montero foi à Cidade do Cabo com o presiden-
te da entidade, o odontologista Sigmar de Mello 
Rode, professor titular da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). Foram apresentadas outras 
duas iniciativas da Abec. Uma delas mostrou a 
primeira experiência de um programa de ensino 
a distância para aperfeiçoar a formação de edi-
tores de revistas brasileiras: o curso de avaliador 
de artigo científico teve 418 inscritos até agora. 
“Em breve, lançaremos outros sobre políticas 
editoriais e identificadores digitais”, afirma Ro-
de, que articula com a European Association of 
Science Editors (Ease), consórcio internacional 
de editores de periódicos, o uso em outros países 
dos cursos brasileiros. O segundo trabalho refletiu 
uma preocupação da Abec Brasil com o concei-
to de “reciclagem de texto”, que é diferente de 
plágio. “Há muita discussão sobre o quanto um 
autor pode reaproveitar trechos de textos que 
ele próprio escreveu. Os relatórios apresentados 
por softwares antiplágio não fazem distinção 
entre textos reciclados e apropriação de ideias 
de outras pessoas”, explica Rode. “Isso confun-
de muito os editores de periódicos, que buscam 
uma espécie de percentual mágico de quanto se 
pode tolerar de similaridade. Acreditamos que 
é preciso discutir isso com mais profundidade 
e ter tratamentos diferentes para plágio e reci-
clagem de texto.”

A participação de estudantes e pesquisadores 
do Departamento de Enfermagem da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade de Brasília 
(UnB) destacou-se na conferência. A mestranda 
Rafaelly Stavale analisou a presença de escritó-
rios de integridade e diretrizes de boas práticas 
em universidades e cinco agências de financia-
mento do país. Das 10 universidades examinadas, 
apenas quatro tinham comitês de integridade em 
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pesquisa. Das cinco agências de fomento, todas 
adotavam diretrizes para práticas responsáveis, 
mas só três criaram instâncias institucionais para 
lidar com a questão – a FAPESP entre elas. Stavale 
mostrou resultados preliminares de uma revisão 
sobre publicações retratadas em ciências da saúde 
e da vida relacionadas ao vírus Sars-CoV-2. “Eu 
trabalhei em UTIs [Unidades de Terapia Inten-
siva] de pacientes de Covid e vi artigos que in-
terferiam diretamente na minha prática serem 
retratados”, afirma. O estudo está em andamento e 
rastreou mais de 200 trabalhos cancelados – o de-

safio é compreen-
der por que foram 

invalidados, se por 
erro ou má conduta.
Graziani Izidoro 

Ferreira, que concluiu 
recentemente o douto-

rado na UnB e hoje é pes-
quisadora no laboratório de 

bioética, ética em pesquisa e 
integridade científica da univer-

sidade, colaborou com Stavale no 
trabalho sobre retratações e apre-

sentou um estudo sobre a importân-
cia da adoção de metodologias para 

validação de pesquisas de caráter qua-
litativo no campo da enfermagem. “É um 

trabalho reflexivo, sobre a necessidade de 
adotar um rigor metodológico maior e evitar 

a análise subjetiva”, explica Ferreira. O estudo 
será publicado como um capítulo de um livro. 
Já Gabriela Cantisani apresentou virtualmente 
seu projeto de pós-doutorado: a criação de uma 
plataforma de formação em integridade cientí-
fica a ser oferecida em acesso aberto, composta 
por cinco módulos de aprendizagem, cada qual 
com 20 minutos de duração, voltada para jovens 
pesquisadores e também para o público leigo. 
Dirce Guilhem, docente da UnB e orientadora 
de Stavale, Ferreira e Cantisani, contribuiu com 
um balanço de um programa de integridade apli-
cado e validado com mais de 200 alunos de pós-
-graduação da UnB de áreas como saúde, huma-
nidades e tecnologias. Diferentes estratégias de 
ensino, incluindo o uso de documentários e filmes 
e a análise de estudos de caso e de artigos, fazem 
parte da experiência, na qual professores atuam 
como facilitadores e palestrantes no Brasil e no 
exterior e falam sobre conduta ética em pesquisa.

Uma das participações mais prolíficas foi a da 
odontologista Anna Catharina Vieira Armond. Ela 
se interessou por integridade científica durante 
o mestrado em clínica odontológica, concluído 
em 2017 na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Mi-
nas Gerais. “A universidade atendia várias co-
munidades quilombolas e havia muitas dúvidas 

sobre as dimensões éticas para a realização de 
ensaios clínicos”, recorda-se. No doutorado, foi 
para a Hungria. Aproveitou contatos que tinha 
na Universidade de Debrecen, onde fizera um 
estágio durante a graduação no âmbito do pro-
grama Ciência sem Fronteiras, e conseguiu uma 
bolsa internacional para trabalhar no grupo do 
bioeticista Péter Kakuk. Lá, participou de uma 
iniciativa da União Europeia para criar uma pla-
taforma com as diretrizes de integridade cientí-
fica disponíveis nos países-membros. 

N
a Cidade do Cabo, Armond apresen-
tou três trabalhos. Um deles é sobre 
o Brasil. Ela coletou documentos de 
orientação, regulamentos e políticas 
sobre conduta responsável em 60 
universidades brasileiras. Consta-
tou que 28% delas desenvolveram 
diretrizes próprias ou adotaram 
oficialmente boas práticas e ape-

nas 15% estabeleceram escritórios ou comitês 
de integridade. O estudo mostrou que boa parte 
das instituições com políticas estava concentra-
da nas regiões Sudeste e Sul. “Observamos que 
várias universidades, mesmo quando não produ-
ziam documentos originais, adotavam normas 
fornecidas por agências de fomento à ciência. 
Principalmente nas de São Paulo, é notável a 
influência do Código de boas práticas científicas 
da FAPESP”, diz, referindo-se ao guia lançado em 
2011, que serve de referência para pesquisadores 
apoiados pela Fundação. O estudo concluiu que 
as experiências são ainda desiguais e heterogê-
neas e mais instituições precisam criar e adotar 
documentos normativos.

Armond também apresentou uma pesquisa 
feita com estudantes de doutorado de nove países 
europeus sobre conhecimentos em integridade 
científica. Dois terços de 1,5 mil alunos que res-
ponderam aos questionários haviam feito algum 
treinamento sobre conduta responsável. Embora 
os alunos que participaram de cursos conheces-
sem padrões de boas práticas sobre atribuição 
de autoria, isso não resultou em vantagens con-
sistentes quando eles eram questionados sobre 
situações problemáticas concretas. Um terceiro 
estudo mostrou os resultados de um levantamen-
to feito com 438 alunos de doutorado, estagiários 
de pós-doutorado e docentes das universidades 
de Debrecen, Szeged e Miskolc, na Hungria. 
Mostrou-se que pesquisadores em início de car-
reira, entre os quais pós-doutorandos e profes-
sores assistentes, foram os que perceberam de 
forma mais negativa o clima de integridade e a 
pressão para publicar resultados. Armond está 
se mudando para o Canadá, onde fará um está-
gio de pós-doutorado em integridade científica 
na Universidade de Ottawa. n Fabrício Marques

EDITORES DE REVISTAS  
DA SAÚDE PREFEREM  

ORIENTAR AUTORES  
EM VEZ DE  

REJEITAR ARTIGOS



Com apoio de ferramentas 

computacionais, pesquisadores  

analisam o desempenho de laureados  

com o famoso prêmio sueco  

em busca de padrões para carreiras 

científicas de alto impacto

ILUSTRAÇÃO Marília Marz

O NOBEL  
COMO MODELO

CIENTOMETRIA
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A 
trajetória de mais de 120 anos do 
Prêmio Nobel, que reconhece contri-
buições extraordinárias nas áreas de 
Física, Química, Medicina ou Fisio-
logia – além de Literatura, Economia 
e em prol da Paz –, tornou-se um 
celeiro de informações para a aná-
lise da produção e da carreira cien-
tífica. Dados sobre o desempenho 

e o perfil dos vencedores há tempos são usados 
como parâmetros para avaliar o comportamento 
de pesquisadores que atuam na fronteira do co-
nhecimento e extrair tendências que permitam 
compreender como a ciência funciona e avança. 
Uma novidade é que, com o apoio de ferramentas 
computacionais e o acesso a grandes volumes de 
dados, esses resultados vêm se sofisticando.

Um exemplo bastante produtivo foi criado em 
2019 por um grupo de cientistas da computação 
das universidades de Indiana, em Bloomington, e 
Northwestern, em Evanston, nos Estados Unidos. 
Eles montaram uma base de dados com os regis-
tros de publicação de quase todos os laureados 
nas três categorias científicas – estão cadastrados 

mais de 93 mil papers relacionados a 545 pesqui-
sadores premiados. Informações sobre a produção 
dos cientistas disponíveis na plataforma Microsoft 
Academic Graph foram relacionadas a dados cole-
tados de currículos pessoais, sites de universidades 
e da biblioteca virtual Wikipedia. Algoritmos aju-
daram a remover registros ambíguos ou repetidos.

O uso do banco de dados já resultou em diver-
sos artigos científicos. Um estudo publicado pelo 
grupo na revista Nature Reviews – Physics, por 
exemplo, avaliou peculiaridades atribuídas aos 
vencedores do Nobel e constatou que algumas 
delas ainda são válidas, enquanto outras, não. A 
análise confirmou que os ganhadores tendem a 
produzir contribuições importantes logo no início 
da carreira, e bem antes da média dos colegas. Mas 
rejeitou a ideia de que os ganhadores do prêmio 
são gênios solitários – na verdade, eles trabalham 
cada vez mais em colaborações envolvendo gran-
des equipes. Os laureados publicam artigos com 
equipes maiores, em média com 4,04 membros, 
que os não premiados (3,25 membros) – em uma 
evidência de que estão engajados em um modo de 
fazer ciência altamente cooperativo.



Uma análise feita pela revista Physics Today no 
banco de dados de Indiana e Northwestern mos-
trou que as mudanças nas práticas de publicação 
e de citação foram incorporadas pelos ganhadores 
do Nobel nos últimos 20 anos – os laureados mais 
recentes publicaram mais artigos que os vencedo-
res do século passado e seus papers citavam mais 
trabalhos em suas listas de referência. De acordo 
com o italiano Santo Fortunato, diretor do Institu-
to de Ciência de Rede da Universidade de India-
na e um dos responsáveis pelo banco de dados, o 
tempo transcorrido entre uma descoberta e o seu 
reconhecimento com um prêmio Nobel científico 
vem crescendo e alcançou uma média de mais de 
30 anos. Mas a recompensa pode ser rápida quan-
do os achados têm um grande impacto – caso da 
detecção de ondas gravitacionais, em 2016, que 
rendeu o Prêmio de Física em 2017. “Não tenho 
dúvidas de que as vacinas contra a Covid-19 serão 
reconhecidas com um Nobel muito em breve”, 
afirmou Fortunato à revista Nature. 

Não é nova a ideia de que dados sobre o Nobel 
podem ajudar a compreender o funcionamento 
da ciência. Na década de 1970, a socióloga Har-
riet Zuckerman, pesquisadora da Universidade 
Columbia, ficou conhecida por estudos sobre 
o papel de lideranças científicas no avanço do 
conhecimento nos Estados Unidos, utilizando 
dados sobre os vencedores do prêmio. Seu livro 
Scientific elite: Nobel laureates in the United States 
analisou as trajetórias científicas dos premiados 

entre 1907 e 1972 e mostrou como a construção 
de uma cultura acadêmica vigorosa foi decisiva 
para o país alcançar sua proeminência científica 
e tecnológica. Mas o desenvolvimento de ferra-
mentas computacionais potencializou o apelo 
do Nobel. Pesquisadores buscam identificar, no 
rol dos laureados, padrões de produtividade que 
caracterizam carreiras de alto impacto, sinais 
característicos da criatividade e até fatores rela-
cionados à gênese de descobertas. 

N
o ano passado, um estudo publicado 
na revista PLOS ONE analisou um 
conjunto de artigos publicados por 
ganhadores do Nobel para tentar com-
preender como a contribuição de cada 
um deles foi construída. Os autores, os 
cientistas de dados Yakub Sebastian, 
da Universidade Charles Darwin, na 
Austrália, e Chaomei Chen, da Uni-

versidade Drexel, nos Estados Unidos, concluíram 
que esses artigos compartilham uma característica 
definida como “transposição de fronteiras”, por 
meio da qual seus autores conseguiram conectar 
diferentes grupos e tópicos de pesquisa que não se 
articulariam naturalmente. A dupla está testando 
métricas para identificar tal característica. 

É certo que as respostas não virão de indicado-
res bibliométricos simples. Um estudo publicado 
em 2020 pelo químico polonês Marek Kosmuls ki, 
da Universidade Tecnológica de Varsóvia, mostrou 

Embora possa ser vantajoso utilizar dados so-

bre o Prêmio Nobel, há limitações para seu uso 

como parâmetro de análise da ciência. O prê-

mio criado pelo sueco Alfred Nobel (1833-

1896), inventor da dinamite, é conhecido por 

alguns vieses em seus critérios, tais como o nú-

mero exagerado de pesquisadores de países 

desenvolvidos (e os escandinavos em particu-

lar) convidados a indicar candidatos e a esco-

lher os vencedores. A seleção dos laureados, 

que envolve articulações entre os eleitores, 

não ocorre em terreno neutro. Mas isso não 

chega a ser uma desvantagem em estudos so-

bre a história da ciência. Professor aposentado 

da Faculdade de Medicina da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (UFMG), o médico José 

Eymard Homem Pittella publicou em 2018 um 

artigo na revista História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos sobre o grau de internacionaliza-

ção da ciência brasileira entre 1901 e 1966, 

cuja fonte principal é o Nomination Archive, 

banco de dados com a identificação e distribui-

PESQUISADORES BRASILEIROS INDICADOS PARA O NOBEL
ção de nomeadores, indicados e laureados nas 

categorias Medicina, Física, Química, Literatura 

e Paz do Nobel. Esse acervo foi aberto pela 

Academia Real Sueca de Ciências em 1974, em-

bora os dados sobre as cinco décadas mais re-

centes fiquem sempre embargados.

No artigo, Pittella mostra que, nos primeiros 

66 anos do Nobel, a baixa inserção internacio-

nal da ciência nacional foi decisiva para definir 

as chances do país – nenhum brasileiro ganhou 

o Nobel até hoje. Houve vários convites a pes-

quisadores brasileiros para que indicassem  

nomes ao prêmio nas áreas de Medicina ou Fi-

siologia, Física, Paz e Literatura. No período 

estudado, quem mais recebeu indicações de 

brasileiros em uma categoria científica foi o fi-

siologista norte-americano Walter Bradford 

Cannon, que nunca foi laureado. Em Medicina 

ou Fisiologia, Carlos Chagas (1878-1934) foi 

indicado uma vez em 1913 e outra em 1921. 

“Carlos Chagas foi um pesquisador genial. 

Descobriu uma doença, seu agente etiológico 

e sua forma de transmissão. Mas foi indicado 

apenas por pesquisadores brasileiros e não 

conseguiu ampliar esse apoio”, afirma Pittella. 

O médico Antonio Cardoso Fontes (1879-

1943) recebeu uma indicação em 1934. Quatro 

anos mais tarde, o infectologista Adolfo Lutz 

(1855-1940) também foi indicado. Já o médico 

Manoel Dias Abreu (1891-1962), inventor da 

abreugrafia, conseguiu receber quatro indica-

ções em 1946 – naquele ano, de forma inédita, 

cinco pesquisadores da Universidade do Brasil 

foram convidados a fazer indicações. Todos es-

colheram Abreu, exceto o médico Agenor Gui-

marães Porto – ele preferiu o argentino Bernar-

do Houssay, vencedor do Nobel em 1947. Já na 

categoria de Física, Cesar Lattes concorreu 

cinco vezes entre 1949 e 1954, recebendo in-

dicações de sete pesquisadores, todos estran-

geiros. O único deles com quem o brasileiro 

não trabalhara anteriormente foi Leopold Ru-

zick, laureado com o Nobel de Química em 

1939, que indicou Lattes três vezes.
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significativas no desempenho dos pesquisadores 
ou no tamanho das equipes. “Entre a física teórica 
e experimental, por exemplo, a idade dos laureados 
com o Nobel tende a variar muito. Um inovador 
experimental tende a ter seu grande avanço mais 
tarde na vida, pois a descoberta depende do acú-
mulo de conhecimento, enquanto os físicos teó-
ricos tendem a fazê-lo mais cedo, porque aplicam 
princípios abstratos para criar conhecimento”, diz 
o pesquisador, que coordena um projeto financia-
do pela FAPESP voltado ao desenvolvimento de 
métricas para avaliar o desempenho científico, 
econômico e cultural das universidades públicas.

Outras bases de dados sobre a produção cien-
tífica também vêm sendo exploradas. No Brasil, a 
plataforma Lattes, que reúne mais de 4 milhões de 
currículos acadêmicos, tornou-se fonte de informa-
ções para um número crescente de pesquisadores 
que buscam dados sobre a ciência brasileira para 
estudar seus fenômenos e tendências, isso graças 
ao desenvolvimento de uma ferramenta que aju-
da a extrair e organizar dados dos currículos. “As 
ferramentas computacionais são imprescindíveis 
para os estudos cientométricos, em particular pa-
ra coletar dados em fontes na internet e utilizá-los 
para diversas finalidades”, diz Fábio Mascarenhas e 
Silva, do Departamento de Ciência da Informação 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
que já produziu uma série de estudos utilizando 
dados do Lattes (ver Pesquisa FAPESP nº 233). Re-
centemente, publicou um artigo sobre o desempe-
nho de artigos de ganhadores do Nobel. Ele conta 
que debatia com os alunos de pós-graduação as 
formas de reconhecer o mérito de pesquisadores, 
hoje muito calcadas em indicadores de produtivi-
dade e de impacto acadêmico, quando a conversa 
desaguou no prêmio. “Levantamos fatores que 
podem contribuir para que um pesquisador seja 
mais citado, quando discutimos o que acontece 
quando um pesquisador ganha um Nobel”, lem-
bra Mascarenhas. 

O debate acabou inspirando o projeto de mes-
trado que a bibliotecária Jailiny Stanford defendeu 
em 2017, orientada por Mascarenhas. No trabalho, 
Stanford analisou os índices de citação de artigos 
de vencedores das áreas de Física e Química, entre 
2005 e 2015, registrados nas bases de dados Web 
of Science e Scopus, e constatou que o impacto 
é diferente nos dois campos do conhecimento. 
“Assim que ganham o prêmio, os laureados em 
Física tem um pico de citações notável, mas isso 
não interfere muito no desempenho dos artigos 
de maior prestígio, que já eram muito influentes 
anteriormente”, afirma Mascarenhas. “Já entre os 
vencedores do Prêmio de Química, não há mu-
dança perceptível, pois os picos antecedem a pre-
miação.” A dinâmica de cada disciplina, conta o 
pesquisador, influencia o reconhecimento mesmo 
de cientistas de alto perfil. n Fabrício Marques
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que não é fácil distinguir futu-
ros ganhadores do Nobel nas 
listas de pesquisadores muito 
produtivos divulgadas frequen-
temente por bases de dados in-
ternacionais. Kosmulski anali-
sou dados sobre 97 ganhadores 
dos prêmios de Química, Eco-
nomia, Medicina e Física entre 
2010 e 2019. Observou que só 
17 deles estão na lista dos 6 mil 
altamente citados da Web of 
Science. A empresa de análise 
de dados científicos Clarivate 
Analytics sustenta que é possí-
vel prever quem vai ganhar o 
prêmio com base em seus da-
dos de produção científica. Ela 

criou uma lista de citation laureates, de onde já 
saíram 64 vencedores do Nobel desde 2002. No 
ano passado, acertou os nomes de cinco vence-
dores. A Clarivate não compartilha detalhes de 
sua metodologia: afirma que o ponto de partida 
é a avaliação de artigos que receberam mais de 2 
mil citações e que depois seus técnicos adicionam 
uma camada de análise qualitativa.

O 
economista Ho Fai Chan, da Univer-
sidade de Tecnologia de Queensland, 
na Austrália, especializou-se em es-
tudos que utilizam os vencedores do 
Nobel como parâmetro. Trabalhos 
que publicou na revista Scientome-
trics mostram, por exemplo, que 
vencedores do Nobel reduzem os 
ritmos de colaborações científicas 

depois que ganham o prêmio, mas permanecem 
leais a seus parceiros mais frequentes de antes do 
reconhecimento. O paper mais recente de Chan, 
publicado neste ano, analisou 387 vencedores 
das três categorias científicas entre 1901 e 2000 
e concluiu que receber o Prêmio Nobel em uma 
idade mais jovem está relacionado a uma expec-
tativa de vida mais longa. “Avanços no status e 
na posição social propiciados pela premiação 
podem resultar em uma vida mais longa e sau-
dável”, disse Chan à revista Chemistry World. O 
físico Rasmus Bjørk, da Universidade Técnica da 
Dinamarca, publicou em 2019 um estudo sobre 
as idades dos vencedores do Nobel e concorda 
com a avaliação de Chan. “Nenhuma universidade 
no mundo demitiria um laureado, que em geral 
obtém financiamento para pesquisa abundante 
pelo resto de sua carreira”, disse Bjørk.

Jacques Marcovitch, reitor da Universidade de 
São Paulo (USP) entre 1997 e 2001, ressalta que a 
definição de métricas de avaliação em física, quí-
mica e medicina deve levar em conta as especifi-
cidades de cada área, uma vez que há diferenças 
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Segundo os autores, uma das explicações possíveis 
para o fenômeno seria a de que, em termos práticos, 
os pesquisadores brasileiros que permanecem em um 
mesmo lugar estariam mais adaptados à dinâmica 
de trabalho da instituição, tendo amplo acesso à sua 
infraestrutura laboratorial e se apoiando em redes de 
colaboração mais bem estabelecidas, ao passo que os 
que migram para outras universidades, parte delas 
distante dos grandes centros, passariam por um pro-
cesso de adaptação capaz de interferir no ritmo de 
produção e publicação de novos trabalhos. “Muitos 
dos artigos publicados resultam de pesquisas feitas 
em colaboração com outros cientistas – no caso dos 
que permanecem na mesma instituição, colegas de 
graduação e pós-graduação, ex-professores e orien-
tadores”, diz Borenstein. “Os recém-chegados em 
uma instituição levam tempo para formar vínculos 
e isso pode ter um efeito em sua produção.”

O economista Marco Túlio Franca, pesquisador 
da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), que não 
participou do estudo, lembra que o Brasil passou por 
um período de expansão das universidades federais, 
abastecidas com quadros acadêmicos formados em 
outras instituições, “que ainda não conseguem pro-
duzir tanto quanto os de centros mais consolidados”.

Uma possível limitação do estudo da UFRGS é o 
fato de ele não fazer distinção entre universidades 
públicas e privadas ao avaliar o impacto da circula-
ção na produtividade dos cientistas. A economista 
Tatiane Pelegrini, que analisou a mobilidade aca-
dêmica brasileira em seu doutorado na PUC-RS, 
ressalta que a maioria dos programas privados de 
pós-graduação é formada por indivíduos vindos de 
outros lugares, o que implicaria alta mobilidade. “Ao 
mesmo tempo, sabe-se que a pressão para publicar 
nas instituições públicas é maior”, afirma.

O trabalho dos pesquisadores da UFRGS também 
observou que a produtividade dos acadêmicos que 
se fixaram em sua alma mater tende a aumentar de-
pendendo das experiências que tiveram em outras 
instituições. Os cientistas que fizeram doutorado 
sanduíche ou trabalharam em outros lugares antes 

U
m levantamento feito por pesquisa-
dores da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) sugere que, 
pelo menos em termos quantitativos, 
a baixa mobilidade acadêmica no Bra-
sil não tem impacto significativo na 
produtividade científica. Segundo os 
autores, da Escola de Administração da 
UFRGS, cientistas que constroem sua 

carreira na mesma instituição em que obtiveram 
o doutorado produzem, em média, tantos artigos 
quanto aqueles que diversificaram sua experiência 
profissional e migraram para outros lugares.

O trabalho se baseou em dados de 76.521 cientis-
tas brasileiros de todas as áreas do conhecimento 
que se doutoraram entre 2000 e 2016 e atualmente 
trabalham em alguma instituição, pública ou priva-
da, de ensino e pesquisa do país. “Usamos dados da 
plataforma Lattes, que reúne milhares de currículos 
acadêmicos, para mapear o percurso de carreira 
desses cientistas”, destaca o engenheiro naval Denis 
Borenstein, um dos autores do estudo, publicado 
em maio na revista científica Journal of Informe-
trics. “Criamos um software capaz de identificar o 
local em que eles se doutoraram, se e onde fizeram 
estágios de pós-doutorado, por quais instituições 
passaram e onde trabalham.”

Os autores então cruzaram essas informações 
com dados sobre a produção científica dos pes-
quisadores, como número de artigos, fator de 
impacto das revistas em que foram divulgados, 
número de citações recebidas, entre outros. “Isso 
nos permitiu categorizá-los de acordo com dife-
rentes graus de mobilidade acadêmica e estimar 
a influência que isso teve em sua produtividade”, 
informa Takeyoshi Imasato, diretor da Escola de 
Administração da UFRGS, um dos autores do es-
tudo. De modo geral, constatou-se que tanto os 
cientistas cujas carreiras se restringiam às insti-
tuições em que obtiveram o doutorado quanto os 
que migraram para outros lugares publicaram, em 
média, a mesma quantidade de artigos por ano 
(ver infográfico na página 38).

Desigualdades regionais do país atenuam o impacto 

da baixa mobilidade acadêmica na produção científica 

dos pesquisadores, sugerem estudos

Rodrigo de Oliveira Andrade | ILUSTRAÇÃO Rodrigo Cunha
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de se fixar no local em que obtiveram o doutorado, 
ou então que puderam fazer mais tarde um estágio 
de pós-doutorado em outro lugar, publicaram mais 
do que aqueles que simplesmente foram trabalhar em 
instituições diferentes daquelas em que se doutora-
ram. Esses achados, na avaliação da cientista política 
Elizabeth Balbachevsky, professora da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo (FFLCH-USP), “reforçam a ideia de que 
o contato, ainda que mínimo, com outras culturas e 
realidades de pesquisa tende a enriquecer a forma-
ção dos cientistas, com reflexos em sua produção”.

Vários estudos indicam que o trânsito de pesqui-
sadores contribui para diversificar as maneiras de 
pensar os problemas científicos e oxigenar a pro-
dução acadêmica dentro das instituições. Também 
favorece a construção de redes de relacionamento 
e o desenvolvimento de trabalhos em colaboração 
– os quais, não raro, resultam em pesquisas mais 
originais e de maior impacto. Não por acaso, o trân-
sito de pesquisadores é cada vez mais valorizado 
e estimulado no mundo, sobretudo em países com 
sistemas de ensino e pesquisa consolidados. Caso 
da Alemanha, que há décadas conta com uma legis-
lação específica (Hausberufungsverbot), proibindo 
que jovens cientistas sejam promovidos para cargos 
de professor nas instituições em que se doutoraram, 
o que os força a circular por outros lugares. “Os be-
nefícios da circulação acadêmica são indiscutíveis 
e é claro que ela deve ser estimulada”, diz Imasato. 
“O que nossos achados sugerem é que, no caso es-
pecífico do Brasil e no que diz respeito a aspectos 
quantitativos, a mobilidade, sozinha, não teria efei-
tos tão diretos assim na produtividade científica. 
Há outras questões, próprias do sistema brasileiro 
de ensino e pesquisa, que parecem influenciar essa 
relação. Elas precisam ser identificadas e levadas 
em conta quando da elaboração de estratégias mais 
efetivas de estímulo ao trânsito de pesquisadores.”

Segundo Balbachevsky, a mobilidade acadêmi-
ca no Brasil se encontraria em um estágio inter-
mediário de desenvolvimento. “Os pesquisadores 
brasileiros valorizam a circulação por outras insti-
tuições, principalmente estrangeiras, e se esforçam 
para empreender doutorado sanduíche, estágios 
de pós-doutorado ou mesmo passar temporadas 
como pesquisador visitante em outros lugares”, 
ela comenta. “Ocorre que, de volta ao Brasil, esses 
indivíduos se valem dessas experiências para ten-
tar se efetivar nas melhores universidades do país, 
muitas vezes as mesmas em que eles se formaram.” 

O cientista político italiano Marco Seeber, do 
Departamento de Ciência Política e Gestão da Uni-
versidade de Agder, na Noruega, especialista em 
educação superior e política científica, explica que, 
no Brasil, como em muitos países em desenvolvi-
mento, um número restrito de universidades de 
prestígio forma a maioria dos doutores no país, “e 
elas tendem a atrair e reter os melhores”, disse a 
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Pesquisa FAPESP. Os que não conseguem se fir-
mar nessas instituições são forçados a procurar 
oportunidades em outras não tão consolidadas.

Segundo o sociólogo português Hugo Horta, 
da Faculdade de Educação da Universidade de 
Hong Kong, a prática das instituições de prestígio 
de selecionar os melhores em meio a um amplo 
conjunto de candidatos disponíveis é conhecido na 
literatura como cherry picking (seleção de cerejas). 
“As universidades contratam os melhores acadê-
micos que ajudaram a formar. Estes, por sua vez, 
beneficiam-se dos recursos, da infraestrutura e da 
influência dessas instituições para produzir mais 
e melhor, ajudando a formar novos pesquisadores 
de excelência, que provavelmente serão contrata-
dos por essas mesmas universidades no futuro”, 
explica o pesquisador, que há mais de uma déca-
da estuda os impactos da mobilidade acadêmica 
na produção científica. Essa prática favorece um 
fenômeno conhecido como endogenia acadêmica, 
em que cientistas e docentes se cercam apenas dos 
pesquisadores que ajudaram a formar. Um de seus 
efeitos perniciosos é a dificuldade de diversificar 
agendas de pesquisa com ideias vindas de fora. 
Em muitos casos, associa-se até a mazelas como 
clientelismo, nepotismo e favoritismo.

E
studos recentes indicam que o nível de 
endogenia acadêmica no Brasil tende a 
ser maior em instituições de prestígio nas 
regiões Sul e Sudeste. “Em 2016, 70% dos 
pesquisadores contratados pela Universi-
dade de São Paulo [USP] haviam se dou-
torado naquela instituição, ao passo que 
na Universidade Estadual de Campinas 
[Unicamp] esse percentual foi de 55,3%”, 

destaca Luís Filipe de Miranda Grochocki, diretor de 
estudos educacionais no Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais (Inep), que analisou a 
endogenia acadêmica e seus efeitos na produtividade 
científica no Brasil duran-
te o doutorado, concluído 
em 2020 na Universida-
de Stanford, nos Estados 
Unidos. “Se tal prática tem 
efeitos negativos na pro-
dutividade, como muitos 
estudos sugerem, era de 
se esperar que a endogenia 
nessas instituições fosse 
baixa, o que não é o caso. 
Isso sugere que a relação 
entre mobilidade e produ-
tividade tende a ser mais 
complexa no Brasil.”

Na sua avaliação, isso 
se deve, em grande parte, 
às desigualdades regio-
nais em ciência, tecnolo-
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gia e inovação (CT&I) no país. “As atividades de 
CT&I encontram-se fortemente concentradas em 
poucas instituições de ensino e pesquisa do Sul e 
Sudeste”, afirma Grochocki. “Elas reúnem os me-
lhores programas de pós-graduação, têm mais aces-
so a recursos financeiros, produzem mais, formam 
cientistas altamente qualificados e concentram as 
melhores oportunidades de trabalho, de modo que 
os indivíduos que se doutoram nessas instituições 
tentam permanecer nelas.” Já os programas de pós-
-graduação, sobretudo os com notas 6 e 7 na avalia-
ção da Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), agência do Mi-
nistério da Educação, muitas vezes dão preferência 
a acadêmicos que ajudaram a formar porque julgam 
que, assim, manterão o alto nível de seus cursos.

Uma vez contratados, esses pesquisadores tendem 
a ficar na instituição, sobretudo porque o desenho 
institucional da maioria das universidades brasileiras 
costuma valorizar e recompensar aqueles que fazem 
a carreira no mesmo lugar, de tal modo que no Brasil 
ainda ocorrem situações como as de concursos para 
professor titular com apenas um candidato: o mais 
antigo do departamento. A situação é diferente em 
países como Estados Unidos, Reino Unido e Alema-
nha, onde as universidades se esforçam para atrair 
talentos de fora – parte do prestígio dessas institui-
ções está associada à quantidade de candidatos que 
elas conseguem trazer de outras regiões.

 Essas nações dispõem ainda de muitas institui-
ções tradicionais de prestígio produzindo ciência 
de alto nível espalhadas pelo seu território. “Esse 
equilíbrio, indiretamente, acaba favorecendo o 

trânsito interno de cientistas”, destaca Grochocki. 
“Uma universidade classe A como Yale não preci-
sa se limitar a contratar apenas os pesquisadores 
que ajudou a formar. Seu raio de busca pode ser 
mais amplo, pois existem várias outras instituições 
norte-americanas de excelência produzindo cien-
tistas tão qualificados quanto os dela.” Da mesma 
forma, acrescenta, pesquisadores que se formam 
em Harvard podem pleitear oportunidades em 
Stanford, pois sabem que terão acesso a recursos, 
infraestrutura e prestígio equivalentes.

Para ele, as políticas de estímulo à mobilidade 
acadêmica, em meio a um processo de descentrali-
zação das atividades de CT&I no país, pressupõem o 
fortalecimento das demais universidades e institutos 
de pesquisa, de acordo com suas demandas e poten-
cialidades regionais. A Capes criou dois programas 
com esse objetivo, chamados Minter e Dinter, em 
que cursos de pós-graduação com nota de 5 a 7, as 
mais altas no modelo de avaliação brasileiro, aco-
lhem estudantes de mestrado e doutorado de insti-
tuições afastadas dos principais centros produtores 
de CT&I. “Ter programas de pós-graduação fortes 
em universidades específicas pode ser estratégico, 
mas concentrá-los em um número limitado de ins-
tituições e estados pode não ser a melhor política 
para fortalecer o sistema nacional de ensino e pes-
quisa, combater a endogenia e estimular o trânsito 
de pesquisadores”, alerta Grochocki. n
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IMPACTOS DA CIRCULAÇÃO ACADÊMICA
A produtividade dos pesquisadores brasileiros de acordo com diferentes graus de mobilidade

<< Menos intenso Graus de mobilidade  Mais intenso >>

MÉDIA DE PUBLICAÇÕES POR ANO

Grau 1 

Cientistas que trabalham 
na mesma instituição em 
que se graduaram e 
obtiveram o mestrado 
e o doutorado

Grau 2 

Cientistas que trabalham 
na instituição em que se 
doutoraram, mas fizeram 
graduação e mestrado 
em outros lugares

Grau 3 

Cientistas que se fixaram 
na instituição em que  
se doutoraram, mas fizeram 
doutorado sanduíche ou 
estágios de pós-doutorado 
em outros lugares

Grau 4 

Cientistas que 
trabalharam em outras 
instituições, mas 
voltaram para aquela 
em que obtiveram  
o doutorado

Grau 5 

Cientistas que 
trabalham em 
instituições diferentes 
daquelas em que  
se doutoraram
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O 
mês de junho trou-
xe mais incertezas 
para a comunidade 
científica brasilei-
ra, que não sabe se 
poderá contar com 

os recursos que haviam sido garanti-
dos para este ano. Em 30 de maio, o 
governo publicou um decreto alteran-
do sua programação orçamentária e 
financeira, bloqueando o repasse de 
R$ 8,239 bilhões para várias áreas – o 
orçamento aprovado no início do ano 
não é repassado aos ministérios de uma 
só vez, mas em etapas. A medida abarca 
apenas despesas discricionárias, res-
tos a pagar e investimentos, ficando de 
fora as legalmente obrigatórias, como 
pagamento de pessoal. O objetivo é 
acomodar o orçamento federal ao teto 
de gastos previsto na Emenda Consti-
tucional nº 95, aprovada em 2016 no 
governo de Michel Temer. Dados do 
relatório “Avaliação de receitas e des-
pesas primárias” referente ao segundo 
bimestre indicaram que as despesas 
primárias do governo estavam R$ 6,945 
bilhões acima do limite constitucional.

Medida do governo para se ajustar  

ao teto de gastos impõe novos  

bloqueios no orçamento do MCTI, 

comprometendo a capacidade  

de investimento em pesquisa no Brasil

FINANCIAMENTO

MAIS  
INCERTEZAS  
NOS  
RECURSOS  
DA CIÊNCIA
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O Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) foi um dos mais afe-
tados pelos cortes. Estava autorizado a 
empenhar R$ 6,807 bilhões em 2022. No 
decreto publicado em maio, o governo 
permitiu que o MCTI use esse valor, mas 
se comprometeu a repassar apenas R$ 
5,013 bilhões. O R$ 1,794 bilhão restan-
te ficará retido – ou “temporariamente 
impedido”, nas palavras da equipe eco-
nômica –, podendo ser reincorporado 
ao orçamento da pasta ainda este ano, 
caso o governo consiga equilibrar suas 
contas, ou transferido para a execução do 
orçamento de 2023, sob a rubrica “res-
tos a pagar”. 

Segundo Renato Janine Ribeiro, presi-
dente da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), a estratégia 
usada pela equipe econômica coloca nos 
ombros do MCTI a decisão de aplicar 
seus recursos para além da intenção do 
governo de repassá-los. “Se o ministério 
empenhar o valor total que lhe foi garan-
tido no início do ano, correrá o risco de 
só poder honrar seus compromissos no 
ano que vem”, afirma.

Há outras incertezas no horizonte. O 
bloqueio geral de R$ 8,239 bilhões não 
cobriria um eventual reajuste linear de 
5% aos servidores públicos federais, que 
chegou a ser prometido pelo governo, 
mas, por ora, parece ter sido descartado. 
Caso o aumento no salário do funciona-
lismo se concretize – a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal só permite que o governo 
dê reajustes salariais até 180 dias antes 
do fim do seu mandato –, seria necessá-
rio um corte adicional de R$ 5,3 bilhões 
no orçamento federal. O impacto nos co-
fres do MCTI, segundo estimativa apre-
sentada pelo Ministério da Economia, 
chegaria a R$ 2,926 bilhões, dos quais R$ 
426 milhões relativos ao seu orçamen-
to e R$ 2,5 bilhões referentes ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT), uma queda de 
44,7% em seus recursos em comparação 
com o orçamento liberado em 2021. Se 
não houver reajuste, o ministério poderá 
usar essa parte do dinheiro.

Ainda não há definição sobre quais 
programas ou unidades do MCTI seriam 
atingidos. “No entanto, qualquer corte 
de recursos orçamentários ou limitação 
dos níveis de empenho no ministério e 
seus órgãos representarão graves pre-
juízos às políticas estratégicas em anda-
mento e ações ordinárias”, afirma Fábio LÉ

O
 R

A
M

O
S 

C
H

A
V

E
S 

/ R
E

V
IS

TA
 P

E
SQ

U
IS

A
 F

A
P

E
SP

Guedes Gomes, secretário-executivo da 
Iniciativa para a Ciência e Tecnologia 
no Parlamento (ICTP.br). Na avaliação 
de setores da comunidade científica, o 
mais provável é que o atual titular da 
pasta, Paulo Alvim, adote uma postura 
cautelosa, restringindo o fluxo de distri-
buição de seus recursos enquanto não 
houver garantia de que o dinheiro esta-
rá disponível.

E
m audiência pública rea-
lizada em 2 de junho na 
Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indús-
tria, Comércio e Serviços 
da Câmara dos Deputados, 

Sérgio Freitas de Almeida, secretário-
-executivo do MCTI, informou que o 
aperto orçamentário no Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), caso o reajuste 
do funcionalismo ocorra, levaria a um 
corte de R$ 196 milhões. Em seguida, 
minimizou o cenário: “Trata-se de um 
mero impedimento de emissão de notas 
de empenho, algo temporário e que será 
recomposto ao longo do exercício”.

Segundo a biomédica Helena Nader, 
presidente da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), “não é possível tirar 
R$ 196 milhões do CNPq sem afetar os 
recursos de bolsas e projetos de pesqui-
sa”. Em nota, o MCTI confirmou que 
havia a intenção do Ministério da Econo-
mia de bloquear R$ 2,926 bilhões de seu 
orçamento, como medida para reajustar 
o funcionalismo. “Em 6 de junho, no en-
tanto, fomos informados de que apenas 
os valores do FNDCT permanecem tem-
porariamente bloqueados.” O comuni-
cado destaca que o bloqueio não afetará 
a execução das chamadas públicas. “O 
cronograma estabelecido será mantido 
e todos os editais serão lançados neste 
ano por meio das agências federais de 
fomento, CNPq e Finep [Financiadora 
de Estudos e Projetos]. Os trâmites de 
definição dos editais, abertura, seleção 
e aprovação dos projetos para cada cha-
mada pública, conforme preconiza a le-
gislação, transcorrerão normalmente ao 
longo do segundo semestre deste ano.”

Nader afirma que as entidades repre-
sentantes da comunidade científica es-
tão discutindo medidas possíveis para 
reverter essa situação, uma vez que a 
Lei Complementar nº 177, aprovada em 
2020 pelo Congresso Nacional, proíbe 

novos contingenciamentos nos recursos 
do FNDCT. “Talvez tenhamos de acionar 
o Ministério Público ou até mesmo o STF 
[Supremo Tribunal Federal].”

O Ministério da Educação também 
foi afetado com um bloqueio de R$ 1,99 
bilhão, o que retira do conjunto de uni-
versidades e institutos federais 14,5% de 
seu orçamento de custeio. No caso da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), isso corresponde a uma re-
dução de R$ 32 milhões em suas verbas 
de uso discricionário. Na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), esse valor se-
ria de aproximadamente R$ 26 milhões, 
na Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), de R$ 9,37 milhões, compro-
metendo a manutenção da infraestru-
tura de suas instalações e a compra de 
insumos para aulas práticas e pesquisas.

Em reunião com representantes do 
Conselho Nacional das Instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (Conif ) e da 
Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), o ministro da Educação, Victor 
Godoy, anunciou a redução do bloqueio 
para cerca de 7,25%. Na Universidade 
Federal do ABC (UFABC), chegou a ser 
anunciada uma retenção de R$ 7,6 mi-
lhões, que agora caiu para R$ 3,76 mi-
lhões. “Estávamos autorizados a empe-
nhar aproximadamente R$ 52,3 milhões 
em 2022 e, até março, 80% desse valor 
estava comprometido em contratos de 
manutenção de nossas instalações, ati-
vidades de rotina, custeio de bolsas e 
projetos de pesquisa. Agora, teremos que 
rever todo nosso planejamento”, destaca 
o engenheiro-agrônomo Dácio Roberto 
Matheus, reitor da universidade.

A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
sofrerá contingenciamento de R$ 402 
milhões. Na mesma audiência pública 
de 2 de junho na Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria, Co-
mércio e Serviços da Câmara dos Depu-
tados, Anderson Lozi, diretor de gestão 
da agência, afirmou que a manutenção 
de bolsas de pós-graduação e do Portal 
de Periódicos está garantida, mas não 
descarta impactos adicionais até o fim 
do ano. “Esperamos que esse contingen-
ciamento esteja resolvido até o segun-
do semestre”, referindo-se ao bloqueio 
imposto pelo governo ao orçamento da 
agência. n Rodrigo de Oliveira Andrade
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ZUZU
O ESQUELETO DE 9,6 MIL ANOS

ARQUEOLOGIA



PESQUISA FAPESP 317  |  43

determinar a idade dos corpos. Como alternativa, 
os arqueólogos tentam obtê-la de forma indireta, 
por meio da datação de materiais associados ao 
esqueleto, como a camada de sedimento da qual foi 
retirado ou fragmentos de carvão associados a ele.

Foi possível agora estabelecer em que perío-
do Zuzu viveu a partir da datação direta de íons 
de carbonato (CO3) do esmalte do dente. Isóto-
pos radioativos de carbono encontrados em dois 
molares permitiram afirmar que o esqueleto tem 
entre 9.526 e 9.681 anos. Essa, no entanto, seria 
uma idade mínima, afirmam os pesquisadores. 
É possível que Zuzu tenha algumas centenas de 
anos a mais, uma vez que carbonato de materiais 
do ambiente, mais jovem do que o do esqueleto, 
pode ter se integrado aos dentes após a morte.

“A ausência de datações diretas de esqueletos 
encontrados no Parque Nacional Serra da Capivara 
levava os pesquisadores estrangeiros que traba-
lham com o povoamento das Américas a descon-
siderar os dados da região”, relata a antropóloga 
física argentina Ana Solari, pesquisadora da Fun-
dação Museu do Homem Americano (Fumdham), 
entidade responsável pela preservação do patri-
mônio cultural e natural do parque, e coautora do 
trabalho publicado na Scientific Reports.

Localizado no sudeste do Piauí, a cerca de 530 
quilômetros da capital, Teresina, o Parque Nacio-
nal Serra da Capivara ocupa uma área de apro-
ximadamente 130 mil hectares de Caatinga nos 
municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, 
Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Ali está uma 
das maiores concentrações no país de sítios ar-
queológicos do Holoceno inferior, época geológi-
ca que durou de 11,7 mil anos atrás a 8,2 mil anos. 
Vinte e sete deles abrigam esqueletos humanos, 
sepultados solitariamente, como Zuzu, ou em 
grupos de até 20 indivíduos. Idades obtidas por 
meio de datação indireta, feita a partir da análise 
de materiais encontrados junto aos esqueletos, in-
dicam que alguns são contemporâneos de Zuzu e 
outros possivelmente até um pouco mais antigos.

A ossada de Zuzu foi encontrada em julho de 
1997 em escavações realizadas em um pequeno 
abrigo rochoso conhecido como Toca dos Co-
queiros, no município de Coronel José Dias, pela 
equipe de Guidon. O local é um paredão de rocha 

Z
uzu, um esqueleto humano bastan-
te antigo encontrado no interior 
do Piauí, já esteve envolvido em 
algumas polêmicas arqueológicas. 
Uma, aparentemente resolvida 
agora, é sobre quando esse indi-
víduo teria vivido. Zuzu habitou a 

região onde hoje é o sudeste do Piauí há cerca de 
9,6 mil anos, aproximadamente 1.400 anos depois 
do que o estimado anteriormente. Mesmo assim, 
está entre os exemplares humanos mais antigos 
achados até o momento na América do Sul. A ou-
tra, ainda em aberto, é sobre seu sexo: o esqueleto 
já foi indicado por alguns estudos como sendo de 
uma mulher, enquanto outros sugerem que seria 
de um homem, opção favorecida pelas análises 
mais recentes, mas com constituição corpórea 
que sugere um esqueleto feminino.

“O valor obtido na nova datação de Zuzu está 
dentro do esperado”, afirma a arqueóloga argen-
tina Lumila Menéndez, pesquisadora das uni-
versidades de Bonn, na Alemanha, e de Viena, na 
Áustria, e primeira autora do artigo publicado em 
12 de maio na Scientific Reports apresentando os 
resultados. “Esse valor é semelhante ao obtido por 
meio de datação direta para outros esqueletos an-
tigos da América do Sul. Nenhum deles tem muito 
mais do que isso.” Baseando-se na análise de fo-
gueiras e material lítico supostamente produzidos 
por seres humanos, a arqueóloga franco-brasileira 
Niède Guidon, coautora do trabalho atual e líder 
por quase cinco décadas das pesquisas no Par-
que Nacional Serra da Capivara, no Piauí, onde 
foi achado o esqueleto de Zuzu, defende desde 
os anos 1980 que o Homo sapiens se instalou na 
região dezenas de milhares de anos atrás. No en-
tanto, o valor obtido na nova datação de Zuzu é o 
mais antigo para um esqueleto humano da região. 

Determinar quando viveram os exemplares hu-
manos mais antigos do continente é fundamen-
tal para compreender como se deu a ocupação 
das Américas. A datação de materiais biológicos 
com milhares de anos, no entanto, é desafiadora 
no Brasil. O clima tropical, com alta umidade, 
e os solos muitas vezes ácidos dificultam a pre-
servação adequada de ossos e outros tecidos que 
contêm material genético e elementos úteis para 

Datação de dente indica que ossada encontrada na  

serra da Capivara, no Piauí, é de indivíduo contemporâneo 

dos grupos mais antigos da América do Sul

Ricardo Zorzetto

Crânio reconstituído  
de Zuzu, exposto  
no Museu do Homem 
Americano, em  
São Raimundo Nonato, 
no Piauí LÉ
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inclinado, coberto por pinturas rupestres, que 
oferecia proteção contra sol e chuva – o clima 
na região era mais úmido naquela época. Zuzu 
estava em posição fetal, deitado sobre seu lado 
esquerdo, com a mão esquerda sob a face e a di-
reita à frente do rosto.

D
epois de algumas tentativas de 
datação direta do esqueleto, 
frustradas pela ausência de 
colágeno nos ossos, Guidon e 
a bioarqueóloga Andrea Lessa 
conseguiram em 2002 esta-
belecer a idade de um carvão 

incrustado no calcanhar direito do esqueleto. O 
material tinha aproximadamente 11 mil anos, a 
primeira idade atribuída ao esqueleto. “Sempre 
que possível, tenta-se privilegiar a datação direta 
do esqueleto, capaz de definir em que período o 
indivíduo viveu”, explica a bioantropóloga Mer-
cedes Okumura, da Universidade de São Paulo 
(USP), estudiosa do povoamento pré-histórico 
do Brasil, que não participou do trabalho atual. 

A primeira datação, apresentada em um artigo 
publicado no American Journal of Physical Anthro
pology, era mais próxima à de outro esqueleto 
humano famoso, considerado até hoje o mais an-
tigo da América do Sul: Luzia, uma mulher adulta 
que morreu entre 12,5 mil e 13 mil anos atrás nos 
arredores do atual município de Lagoa Santa, na 
região central de Minas Gerais. “Com exceção 
de Luzia e um ou outro caso, a quase totalidade 
do material humano encontrado em Lagoa Santa 
tem entre 9 mil e 10 mil anos, a mesma atribuída 
agora a Zuzu”, conta o bioantropólogo Walter 
Neves, criador do Laboratório de Estudos Evo-
lutivos Humanos da USP, responsável nos anos 
1990 pela análise detalhada do crânio de Luzia e 
de outros esqueletos de Lagoa Santa.

No trabalho de 2002, Lessa e Guidon propuse-
ram que Zuzu teria tido entre 1,40 e 1,60 metro 
em vida e morrido entre 35 e 45 anos de idade. 
Características dos ossos da pélvis indicavam que 
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o esqueleto era de uma mulher, assim como os re-
sultados de uma análise de DNA extraído de dois 
ossos da mão direita e de uma vértebra da coluna.

Era o início de outra polêmica envolvendo o 
esqueleto da Toca dos Coqueiros, uma vez que 
o resultado da análise genética gerou ceticismo 
entre os arqueólogos por causa da dificuldade 
de preservação do colágeno nos esqueletos da 
serra da Capivara. 

Anos mais tarde, o arqueólogo Albert Russell 
Nelson, então pesquisador das universidades 
de Michigan e Wyoming, nos Estados Unidos, 
reconstituiu o crânio de Zuzu, encontrado bas-
tante fraturado, e reanalisou suas característi-
cas. Comparou ainda estruturas de sua pélvis 
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com as de dois esqueletos femininos – um quase 
contemporâneo a ele e outro bem mais recente – 
encontrados na serra da Capivara. 

Nelson concluiu que Zuzu teria sido um homem, 
embora com feições mais delicadas. Outro achado 
arqueológico apoiava a ideia: a presença de duas 
pontas de lança de pedra lascada encontradas junto 
ao corpo – acredita-se que esse tipo de oferenda só 
fosse feito para homens. Em um comentário pu-
blicado em 2005 também no American Journal of 
Physical Anthropology, ele sugeriu ainda, com base 
na forma e em medições de estruturas do crânio, 
que Zuzu teria uma aparência próxima à de Lu-
zia e dos outros indivíduos do povo que habitou 
a região de Lagoa Santa há cerca de 10 mil anos. 
A conclusão seria reforçada dois anos mais tarde 
por outra análise, publicada na mesma revista, feita 
por Neves e pelo bioantropólogo brasileiro Mark 
Hubbe, hoje professor na Universidade Estadual 
de Ohio, nos Estados Unidos, em colaboração com 
Guidon. No trabalho, eles afirmaram: “Em relação 
ao sexo de Zuzu, nossas análises corroboram a 
ideia defendida por Nelson em 2005 de que esse 
esqueleto pertence a um homem grácil”.

Q
uando analisou os crânios do 
povo de Lagoa Santa no final 
dos anos 1980, Neves veri-
ficou que esses indivíduos, 
assim como os outros es-
queletos do mesmo período 
encontrados nas Américas, 

apresentavam feições semelhantes às dos africanos 
e dos aborígenes da Austrália e da Melanésia – e 
distinta das de grupos indígenas atuais, com traços 
asiáticos. Chamados de paleoíndios, os indivíduos 
daquele grupo, ao qual pertenceriam Luzia e Zu-
zu, apresentam o crânio mais estreito e alongado 
no sentido ântero-posterior, com as órbitas mais 
baixas, do que o dos indígenas atuais. Eles seriam 
descendentes do primeiro grupo humano a entrar 
nas Américas, vindo a partir da Ásia e com traços 
australo-melanésios, de acordo com o modelo de 

ocupação do continente proposto em 1989 por 
Neves e pelo bioantropólogo argentino Héctor 
Pucciarelli. Essa morfologia teria existido até 
tempos históricos, em indivíduos de povos co-
mo os Botucudos. Os demais grupos indígenas, 
segundo o modelo, seriam descendentes de uma 
segunda leva migratória, composta por indivíduos 
com características asiáticas.

“O trabalho é muito elegante, mas já era espera-
do que Zuzu tivesse feições australo-melanésias, 
assim como os demais paleoíndios, como já ha-
via sido indicado”, afirma Neves, que não parti-
cipou do presente estudo. Ele atribui a presença 
disseminada dessa característica naquela época 
à história evolutiva dos seres humanos. Como o 
Homo sapiens surgiu na África e possivelmente 
passou por um processo relativamente recente 
de transformação morfológica do crânio, essas 
características mais antigas se tornaram disse-
minadas pelo planeta. “Até 10 mil anos atrás vá-
rios grupos em todo o mundo apresentavam essa 
morfologia que chamo de pan-africana”, afirma 
o bioantropólogo.

Além de estabelecer um valor obtido por data-
ção direta para o esqueleto de Zuzu, no trabalho 
da Scientific Reports, Menéndez, Solari e colabo-
radores analisaram 10 medidas de seu crânio e 
compararam com as de outros 108 esqueletos – 39 
de indivíduos que viveram no Holoceno inferior 
e 69 no Holoceno superior (últimos 4,2 mil anos) 
– encontrados em diferentes regiões do Brasil. Os 
resultados mostraram que Zuzu tem uma simila-
ridade muito maior com os crânios do primeiro 
grupo, quase todos paleoíndios de Lagoa Santa, 
do que com os dos indivíduos de períodos mais 
recentes, mesmo os que vivem ou viveram em lo-
cais geograficamente mais próximos da serra da 
Capivara, como o povo Guajajara, do Maranhão. 

Ao confrontar as formas do crânio de Zuzu com 
as de indivíduos dos dois períodos, os pesquisa-
dores concluíram que o esqueleto provavelmente 
seria de uma mulher. Já na comparação com os 
crânios apenas do Holoceno inferior, período ao 
qual pertence, Zuzu é homem com feições deli-
cadas. “Possivelmente o dimorfismo sexual, ou 
seja, as diferenças na fisionomia externa entre 
homens e mulheres, mudou ao longo do tempo. 
Essas diferenças podem ter sido menos acen-
tuadas ou, simplesmente, esses povos podem ter 
apresentado características morfológicas diferen-
tes no passado”, supõe Menéndez. “Talvez seja 
por esse motivo que temos dificuldade em saber 
se era um esqueleto masculino ou feminino.” O 
dimorfismo sexual, no entanto, era bem marca-
do entre os habitantes antigos de Lagoa Santa, 
contemporâneos de Zuzu. n

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

Zuzu na posição em  
que foi originalmente 
encontrado na  
Toca dos Coqueiros  
em 1997
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AMBIENTE

UM EFEITO DANOSO DO 

FOGO
Alimentadas pelo  
clima seco, as chamas 
avançam em uma  
reserva ecológica 
próxima de Brazlândia, 
cidade-satélite de Brasília
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Nesse estudo, a atividade fotossinté-
tica e a biomassa das folhas em grandes 
áreas foram avaliadas remotamente por 
meio do índice de vegetação de diferença 
normalizada (NDVI), que combina duas 
faixas de comprimento das ondas ele-
tromagnéticas (a luz vermelha e a infra-
vermelha) do satélite Modis. Esse índice 
ajuda a determinar a coloração das folhas 
da vegetação: as saudáveis são mais ver-
des e fazem mais fotossíntese, enquanto 
as queimadas assumem tons castanho-
-avermelhados e conseguem transformar 
menos energia luminosa em carboidratos. 

Quanto menor a atividade fotossinté-
tica, menor é a capacidade da planta de 
absorver CO2 e maior a dificuldade em 
produzir novas folhas. Como resultado, 
a recuperação da vegetação após o fogo 
torna-se mais lenta. 

No entanto, no Cerrado, sujeito a in-
cêndios naturais frequentes, a vegetação 
rasteira se recupera com rapidez, observa 
a engenheira florestal Giselda Durigan, do 
Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), 
que não participou do trabalho que levou 
a essas conclusões. Em ambientes secos 
como as savanas da África e da Austrália 
e o Cerrado brasileiro, o fogo de origem 
natural ajuda a renovar a vegetação e a 
selecionar espécies resistentes. Os tron-
cos das árvores são recobertos por uma 
camada grossa de cortiça, os frutos têm 

A
s árvores que resistem 
a incêndios de alta in-
tensidade, como os que 
devastaram o Pantanal 
em 2020, sofrem uma 
importante redução 
da capacidade de se 
recuperar, rebrotar e 
absorver gás carbôni-
co (CO2) da atmosfera. 
Como consequência, 
pode se tornar mais 

lenta e difícil a regeneração da vegeta-
ção nativa nas áreas queimadas.

Com base em informações de satéli-
tes sobre incêndios ocorridos de 2001 
a 2019 em todo o país, pesquisadores 
da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), em colaboração com es-
pecialistas da Universidade de Brasília 
(UnB) e do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), observaram que 
os chamados incêndios de alto impac-
to – aqueles que estavam entre os 10% 
de maior intensidade, frequência e área 
queimada – reduziram o potencial das 
folhas, principalmente de árvores, de 
fazer fotossíntese. Essa diminuição foi 
de 23% nas áreas queimadas frequente-
mente no sul e sudeste da Amazônia, de 
19% no Cerrado e de 16% no Pantanal, 
em comparação com áreas que nunca 
queimaram (ver mapa).

Incêndios florestais intensos reduzem a capacidade  

de fotossíntese das plantas e prejudicam a recuperação  

da vegetação nativa

Carlos Fioravanti
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um revestimento espesso e as sementes 
germinam somente após as queimadas 
(ver Pesquisa FAPESP nºs 291 e 309).

“A redução da taxa de fotossíntese e 
o consequente estresse fisiológico são 
maiores na vegetação da Amazônia por-
que são poucas as espécies resistentes ao 
fogo, mas ocorre também no Cerrado, 
cujas plantas estão adaptadas a incên-
dios de baixa intensidade, embora não 
aos de alta intensidade”, diz o geólogo 
Britaldo Soares-Filho, especialista em 
modelagem ambiental da UFMG, um dos 
autores do estudo que detalha esses re-
sultados, publicado em março na revista 
científica Frontiers in Forest and Climate 
Change. “No Cerrado, o fogo deixa de ser 
regenerador para ser destruidor, quando 
se torna mais intenso.”

Durigan observa que nem sempre a 
destruição é irreversível: “É uma simpli-
ficação indesejável dizer que, no Cerra-
do, os incêndios de alta intensidade são 
destruidores ou que o bioma não está 
adaptado a isso”. Segundo ela, essa afir-
mação poderia passar a ideia equivocada 
de que uma área que sofreu um incêndio 
de alta intensidade foi destruída, perdeu 
seu valor e poderia ser substituída por 
uma plantação como a de soja.

A análise de 12,2 mil imagens, realizada 
pelo biólogo da UFMG Ubirajara Oliveira, 
indicou que o Pantanal foi o bioma que, 



48  |  JULHO DE 2022

IN
FO

G
R

Á
FI

C
O

 R
O

D
R

IG
O

 C
U

N
H

A

em termos proporcionais, mais sofreu in-
cêndios naturais ou induzidos. Eles consu-
miram 45% do Pantanal, 34% do Cerrado, 
9% da Amazônia, 8,2% da Mata Atlântica, 
5,6% da Caatinga e 1,8% do Pampa. Já os 
incêndios de alto impacto afetaram uma 
área menor. Eles atingiram 16,5% de toda a 
área queimada no Pantanal, 8,8% no Cer-
rado e 6,3% na Amazônia, principalmente 
em remanescentes de vegetação nativa 
próximas a áreas desmatadas nos últi-
mos 20 anos. Os incêndios mais intensos 
não foram registrados nos outros biomas.

“Os incêndios naturais, causados por 
raios, são uma pequena fração do total, 
têm baixa intensidade e ocorrem princi-
palmente no Cerrado, no início da esta-
ção chuvosa”, observa Soares-Filho. “Na 
Amazônia, a grande maioria dos incên-
dios é induzida, após o desmatamento, 
para retirar a vegetação nativa de áreas 
que se pretende usar para pastagem ou 
cultivo agrícola.”

Soares-Filho coordena o projeto finan-
ciado pelo Programa de Investimento 

em Florestas (FIP – Monitoramento do 
Cerrado), que indica os riscos de incên-
dio em sete parques nacionais do bioma, 
com base em informações diárias do sa-
télite Sentinel. Com apoio do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) e do Banco Mundial, o proje-
to aprovou equipes do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) na prevenção e combate 
a incêndios florestais. “Muitas vezes, os 
parques nacionais são muito grandes e 
os brigadistas demoram dias até chegar 
aos focos dos incêndios”, testemunhou.

Um estudo da UFMG publicado na re-
vista Forest Policy and Economics em ju-
nho de 2021 indicou que a prevenção de 
incêndios, queimando de modo controla-
do faixas da vegetação para proteger áreas 
mais sensíveis, reduziu em 12% a área 
queimada naquelas sete unidades de con-
servação do Cerrado entre 2012 e 2016. 
“Esse tipo de manejo do fogo ter um efei-
to local não basta”, avalia Soares-Filho. 
“É indispensável melhorar a fiscalização 

e combater os incêndios criminosos.” A 
situação pode piorar. No estudo publicado 
neste ano na Frontiers in Forest and Cli-
mate Change, há uma estimativa de que, 
em um cenário de mudanças climáticas 
moderadas, os incêndios de alto impacto 
devem aumentar 97% na Amazônia, 95% 
no Cerrado e 74% no Pantanal até 2050.

“As previsões sempre têm limitações, 
mas a tendência é realmente de aumento 
na ocorrência de incêndios, no mundo 
inteiro, como alertado no relatório mais 
recente do IPCC [Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Climáticas], de 
agosto de 2021”, diz o botânico Giuliano 
Locosselli, do IPA. 

“Estamos lutando para reduzir a emis-
são de CO2 que os incêndios liberam em 
grande quantidade”, ele acrescenta. “Por 
sua vez, o CO2 aumenta a temperatura e 
gera mais incêndios, que emitem ainda 
mais desse gás.” n

O projeto e os artigos científicos consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.
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que nunca queimaram
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FOTÔNICA

Retrato de gato 
gerado em feixe  
de laser por  
meio de técnica 
criada na USP  
de São CarlosD

ois pesquisadores do Laboratório de Tec-
nologias Quânticas do Instituto de  Física 
de São Carlos da Universidade de São Pau-
lo (IFSC-USP) desenvolveram um método 
que pode controlar com mais agilidade e 
precisão a distribuição da intensidade lu-
minosa de um feixe de laser. Para mostrar 

que a técnica funciona, eles codificaram uma imagem 
em alta definição de um gato em um feixe de laser. Em 
vez de gerar um ponto luminoso estreito e focalizado, 
como faz uma ponteira laser, a projeção desse tipo de 
luz manipulada pela abordagem pode formar o retrato 
de um felino ou qualquer outro padrão programado. 

“O trabalho é uma prova de princípio para ilustrar 
como padrões complexos e intrincados podem ser 
codificados e reproduzidos com alto grau de detalhe 
e fidelidade por meio da técnica proposta por nós”, 
afirma o físico Sérgio Muniz, do IFSC, um dos au-
tores do estudo, ao lado de seu aluno de mestrado 
Pedro Faleiros Silva. O resultado foi apresentado 
em meados do ano passado e publicado no perió-
dico SBFoton International Optics and Photonics 
Conference (SBFoton IOPC).

Em laboratório, os pesquisadores fizeram com que 
o feixe de laser fosse refletido em um dispositivo cha-
mado modulador espacial de luz (SLM), construído 
com cristal líquido. Cada pixel desse dispositivo ul-
trarrefinado pode ser controlado por campos elétricos, 
programados por um computador. Dessa forma, os 
cientistas modulam a fase e controlam a interferên-
cia da intensidade da luz ponto a ponto e conseguem 
distribuí-la no padrão que desejam.

O nível de domínio de parâmetros da luz alcança-
do com o experimento pode ser útil para aprimorar 

as chamadas pinças ópticas. Esses dispositivos usam 
o laser para segurar e movimentar objetos micros-
cópicos, como nanopartículas, átomos, moléculas e 
condensados de Bose-Einstein, uma fase da matéria 
em que um gás rarefeito apresenta átomos resfriados 
a uma temperatura perto do zero absoluto, condição 
que o faz manifestar certas propriedades quânticas. 
“As pinças ópticas são uma ferramenta para controlar a 
matéria com extrema precisão, sem tocar diretamente 
nela”, explica Muniz. “Em experimentos com átomos 
ultrafrios, elas são fundamentais para não esquentar 
o sistema. Do contrário, os átomos seriam aquecidos 
até a temperatura do objeto com que tiveram contato.”

Por ora, além de codificar imagens, a nova técnica 
está sendo estudada em simulações quânticas com 
átomos ultrafrios e no controle de nanopartículas 
com pinças ópticas. Os autores do estudo dizem que o 
método permite o controle da luz de um feixe de laser 
sem a necessidade de recorrer a algoritmos de com-
putador complicados. Mas mais trabalhos precisam 
ser feitos para confirmar o potencial da abordagem. n

Método controla distribuição da intensidade luminosa e permite 

codificar imagens complexas em alta resolução em feixe de laser 

Eduardo Geraque
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Projetos
1. CePOF – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (nº 13/07276-1); Mo-
dalidade Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid); Pesquisador res-
ponsável Vanderlei Salvador Bagnato (USP); Investimento R$ 56.134.472,17  
(para todo o projeto). 
2. Desenvolvimento de novas plataformas experimentais para o estudo de 
nanotermodinâmica e a relação informação-energia na interface clássico-
-quântica (nº 19/27471-0); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pes-
quisador responsável Sérgio Muniz (USP); Investimento R$ 123.037,50.

Artigo científico
SILVA, P. F. e MUNIZ, S. R. Generating arbitrary laser beam shapes through 
phase-mapped designed beam splitting. SBFoton International Optics and 
Photonics Conference (SBFoton IOPC). 5 jul. 2021. 
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E
m março, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento lançou uma nova 
versão do Plano Nacional de 
Fertilizantes (PNF) com o ob-
jetivo de reduzir a dependên-
cia de matéria-prima importa-
da para a produção de fertili-
zantes químicos. As metas são 

agressivas: diminuir as importações dos 
atuais 85% para 60% até 2030 e 45% até 
2050. Uma estratégia do plano é levar ao 
produtor rural conhecimento que permita 
aumentar a eficiência do uso desses pro-

Inoculação de microrganismos em sementes  

e aumento da eficiência no uso de  

fertilizantes químicos podem amenizar  

a necessidade nacional de importação

Tiago Jokura

PARA REDUZIR A 
DEPENDÊNCIA

Máquina agrícola 
lança fertilizantes  
em plantação  
de soja em Goiás

AGRONOMIA

Aprimorar o manejo é importante, mas 
não suficiente. “É preciso também im-
plementar políticas de estímulo à fabri-
cação nacional a partir de tecnologias 
que já dominamos”, afirma o engenheiro 
de materiais Caue Ribeiro, da Embrapa 
Instrumentação, em São Carlos.

Atualmente, há cerca de 20 projetos 
industriais interrompidos no país que 
têm como meta produzir fertilizantes 
nitrogenados, fosfatados e potássicos – 
contendo, respectivamente, os elementos 
químicos nitrogênio (N), fósforo (P) e po-
tássio (K), essenciais ao crescimento das 
plantas. Esses fertilizantes são usados em 
proporções diferentes a depender do tipo 
de cultura e das características do solo. 

Um desses projetos é a unidade de fer-
tilizantes nitrogenados que a Petrobras 
começou a construir em 2011 em Três La-
goas, em Mato Grosso do Sul, cujas obras 
só foram retomadas neste ano. “Existem 
ainda projetos para produção de fertili-
zantes fosfatados em São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e de fertili-
zantes potássicos na Amazônia, com li-
mitações ligadas a restrições ambientais 
ou de viabilidade”, comenta Polidoro.

O Brasil é o terceiro maior produtor de 
alimentos no mundo, perdendo apenas 
para a China e a Índia. Em 2019, a agri-
cultura brasileira gerou 1,08 bilhão de 
toneladas de cereais, hortaliças, frutas, 
oleaginosas, raízes e tubérculos, o equi-
valente a 11% da produção mundial, se-
gundo dados da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO) apresentados no World Food and 
Agriculture Statistical Yearbook 2021. 
Essa produção exige o uso de grandes 
quantidades de fertilizantes químicos, o 
que torna o país o quarto maior consu-
midor em volume total desses insumos. 
Segundo o anuário, foram 16,5 milhões 
de toneladas em 2019, ante 19,9 milhões 
nos Estados Unidos, 29,9 milhões na Ín-
dia e 47,5 milhões na China.

A dependência externa de  matéria-
-prima cresceu mais de quatro vezes nas 
duas últimas décadas e se tornou mais 

dutos e manejar o solo de modo sustentá-
vel. Com esse objetivo, a Embrapa iniciou 
em maio a Caravana Embrapa FertBrasil, 
jornadas em 48 polos agrícolas do país 
para preparar técnicos e agricultores para 
aproveitar fontes de fertilizantes pouco 
utilizadas, como a biomassa, e ensinar 
técnicas para reduzir perdas na aplicação. 
A expectativa é aumentar a eficiência no 
uso de fertilizantes. “Essa medida deve 
permitir aos produtores rurais economia 
nas despesas com esses insumos”, afirma 
o agrônomo José Carlos Polidoro, da Em-
brapa Solos, no Rio de Janeiro.
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bioinsumos e resíduos de potencial uso 
agrícola, além de outros produtos, como 
os fertilizantes organominerais (combi-
nações de NPK com fontes orgânicas). 

A inoculação de microrganismos se-
lecionados (bactérias ou fungos) em se-
mentes de alguns grãos também pode 
reduzir a necessidade de adubação com 
nitrogênio. Pesquisas iniciadas no Brasil 
nos anos 1960 pela agrônoma Johan-
na Döbereiner (1924-2000), nascida na 
antiga Checoslováquia, mostraram que 
bactérias do gênero Rhizobium, que vi-
vem no solo, transformam o nitrogênio 
da atmosfera em nutriente para certas 
leguminosas, como a soja. Esse proces-
so gera uma economia de US$ 2 bilhões 
por ano para os produtores brasileiros. 

Atualmente, bactérias e fungos selecio-
nados podem ser aplicados junto com as 
sementes durante o plantio, favorecendo 
a fixação de nitrogênio e aumentando sua 
disponibilidade para as plantas. “Outros 
inoculantes, como as bactérias Azospiril-
lum brasiliense, têm sido testados para fi-
xação biológica de nitrogênio no milho e 
a Embrapa já desenvolveu soluções para 
elevar a disponibilidade de fósforo em 
outras culturas”, afirma Ribeiro. 

Em outra alternativa, o Serviço Geo-
lógico do Brasil (SGB) vem mapeando 
em São Paulo e outros estados rochas de 
potencial interesse agrícola, contendo 
fósforo, potássio, macro e micronutrien-
tes. Essas rochas podem ser trituradas 
até se transformarem em um pó fino que, 
depois, é depositado no solo. “Essa estra-
tégia vem sendo usada de modo consis-
tente por proprietários privados no país”, 
afirma o agrônomo Ruy Caldas, pesqui-
sador colaborador da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), 
da USP. Em junho, o SGB e a Esalq as-
sinaram um acordo de cooperação para 
investigar a eficácia dessa estratégia. Se-
gundo Caldas, ela pode ter um impacto 
importante no setor sucroalcooleiro. n
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1990, cresceu desde então a um ritmo 
de 6% a 8% ao ano e ampliou o déficit.

Há, no entanto, espaço para aprimorar 
e reduzir o uso de fertilizantes quími-
cos. É que o Brasil utiliza uma concen-
tração elevada por área. São, em média, 
304 quilogramas por hectare (kg/ha), 
inferior apenas à da China (393 kg/ha) 
e mais de duas vezes superior à média 
mundial (137 kg/ha).

E
specialistas ouvidos por Pes-
quisa FAPESP afirmam que, 
além de uma desejável reto-
mada da produção nacional, 
seria necessário fomentar a 
fabricação de fertilizantes 
mais eficientes, com menor 
perda de nutrientes e melhor 
aproveitamento pelas plantas.

Há pouco mais de uma década, Ri-
beiro, da Embrapa, e colaboradores da 
Universidade de São Paulo (USP) em São 
Carlos desenvolveram, com apoio da FA-
PESP e de agências federais de fomento, 
um material nanoestruturado à base de 
argila e ureia que permite a liberação 
lenta de nitrogênio e diminui sua perda 
por volatilização para a atmosfera, um 
dos principais fatores que reduzem a 
eficiência dos fertilizantes nitrogenados. 
Descrito em 2012 no Journal of Agricul-
tural and Food Chemistry, o processo 
de produção dos grânulos rendeu uma 
patente à Embrapa. Os grânulos do no-
vo fertilizante de liberação lenta foram 
testados no plantio de uma gramínea 
forrageira em casa de vegetação e em 
campo e se mostraram mais eficientes 
do que os fertilizantes comuns e uma 
versão de liberação lenta disponível co-
mercialmente, segundo resultados publi-
cados em 2017 na revista ACS Sustaina-
ble Chemistry and Engeneering. “Houve 
uma redução de até 90% da emissão de 
gases volatilizados para a atmosfera”, 
relata Ribeiro.

Para Polidoro, é possível ganhar mais 
autonomia com a adoção de boas práticas 
no manejo da adubação, a utilização de 

evidente com a invasão da Ucrânia pe-
la Rússia. A necessidade de importação 
deixa a agricultura nacional vulnerável a 
elevações de preço definidas pelos poucos 
países responsáveis pelo fornecimento 
mundial – esses aumentos ocorrem tanto 
por influência do incremento na procu-
ra nos últimos anos quanto pelo cenário 
geopolítico, caso da guerra na Ucrânia. 
A Rússia é o maior produtor da princi-
pal commodity do mercado mundial de 
fertilizantes: o granulado NPK, o mais 
usado no Brasil, contendo os três ele-
mentos. “Cerca de 22% dos fertilizantes 
importados pelo Brasil vêm da Rússia”, 
conta o agrônomo Paulo César Teixeira, 
da Embrapa Solos. “O governo brasilei-
ro tem buscado outros fornecedores e 
aparentemente não haverá escassez no 
curto prazo.”

A dependência externa de quase todo o 
fertilizante usado no país é, em parte, fru-
to de políticas adotadas nas últimas três 
décadas. A produção nacional, iniciada 
nos anos 1970, era estatal e foi privatizada 
nos anos 1990. Os produtores passaram, 
então, a ter dificuldades em mantê-la por 
razões econômicas e estruturais, como o 
alto custo logístico e as dificuldades de 
extração e processamento da matéria-
-prima brasileira devido a característi-
cas geofísicas. “As empresas preferiram 
começar a produzir fora e a trazer pa-
ra o Brasil, algo facilitado em 1997 pela 
isenção de impostos estaduais e federais 
sobre a importação”, conta Polidoro. Os 
subsídios continuaram até 2021.

“Por causa dos valores elevados para 
a instalação de fábricas, dos impactos no 
ambiente e da logística envolvida, os fer-
tilizantes nunca foram commodities atra-
tivas para os produtores privados”, afirma 
o engenheiro-agrônomo José Oswaldo 
Siqueira, professor emérito da Universi-
dade Federal de Lavras (Ufla) e ex-diretor 
científico do Instituto Tecnológico Vale 
(ITV). Por causa dessas características 
do mercado e do aumento da produção 
agrícola nacional, a importação de fertili-
zantes, que era de 20% no final dos anos 

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



M
odelos computacionais concebi-
dos e rodados por astrofísicos do 
Brasil e do exterior reproduzi-
ram a geração de raios cósmicos 
de altíssimas energias por um 
mecanismo de aceleração mag-
nética associado à atividade de 
blazares. Esse termo é usado pe-
los astrofísicos para descrever 

galáxias com núcleos ativos que emitem um jato 
intenso de plasma (gás ionizado) na direção da 
Terra. No centro desses blazares, há um buraco 
negro com massa equivalente à de milhões ou 
bilhões de sóis. Ao consumir a matéria atraída 
para seu interior, o buraco negro produz, na di-
reção perpendicular a seu eixo de rotação, uma 
corrente de partículas subatômicas com car-
ga elétrica – o tal jato de plasma. Esse fluxo de 
matéria ionizada pode cruzar o espaço a velo-
cidades próximas à da luz, de cerca de 300 mil 
quilômetros por segundo.

Raios cósmicos acelerados nesses ambientes 
são as partículas mais energéticas do Universo. 

Simulações computacionais 

sugerem que jato de plasma 

gerado por buraco negro 

pode produzir raios cósmicos 

de altíssima energia

Marcos Pivetta

Representação 
artística de um 
buraco negro de 
massa elevada 
emitindo jatos 
(feixes brilhantes)  
de partículas 
aceleradas

PARTÍCULAS  
QUASE NA 
VELOCIDADE 
DA LUZ

ASTROFÍSICA
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Determinar que tipos de corpos celestes e quais 
processos podem levar à sua produção são ob-
jetivos perseguidos por alguns físicos de altas 
energias. “Em nossas simulações, conseguimos 
acelerar prótons de baixa energia que estavam 
no interior de um jato turbulento por um meca-
nismo conhecido como reconexão magnética e 
produzir raios cósmicos com energias da ordem 
de 1018 a 1020 elétron-volt [eV]”, diz Elisabete de 
Gouveia Dal Pino, do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Univer-
sidade de São Paulo (IAG-USP), coordenadora 
do grupo que realizou as modelagens computa-
cionais no âmbito de um projeto financiado pela 
FAPESP. “Esses resultados reforçam a hipótese 
de que os blazares podem ser uma das fontes 
dos raios cósmicos mais extremos.” Os dados 
dos estudos foram apresentados em dois artigos 
publicados em 2021 no periódico Astrophysical 
Journal e devem ser detalhados em novos pa-
pers neste ano.

A expressão raios cósmicos se refere a partícu-
las eletricamente carregadas (prótons, elétrons 
e núcleos de átomos) e neutras (neutrinos, nêu-
trons e fótons) que são produzidas em objetos 
celestes extremos, viajam pelo Universo e even-
tualmente chegam à Terra. As menos energéti-
cas, como o vento solar, são mais abundantes e 
devem provavelmente sua origem a fenômenos 
que ocorrem dentro da Via Láctea. À medida que 
se tornam mais energéticas, ficam cada vez me-
nos frequentes e provêm de maiores distâncias. 
As mais energéticas são produzidas fora da Via 
Láctea, como já foi verificado pelo Observató-
rio Pierre Auger, na Argentina, financiado por 
agências internacionais, FAPESP e CNPq (ver 
Pesquisa FAPESP nº 260). 

Em 2005, o astrofísico norte-americano Ale-
xandre Lazarian, da Universidade de Wisconsin, 
nos Estados Unidos, e Dal Pino propuseram o 
mecanismo de reconexão magnética como um 
dos possíveis caminhos que poderiam levar à 
produção de raios cósmicos de altíssimas ener-
gias. Esse processo é caracterizado pela quebra 
rápida e reconexão (daí o termo) das linhas dos 
campos magnéticos de um gás ionizado, como nos 
jatos de partículas produzidos por buracos negros 
no centro de galáxias, inclusive nos blazares. O 
mecanismo converte energia magnética em tér-
mica (calor) e cinética (acelera as partículas do 
plasma), resultando frequentemente em explo-
sões. Fenômenos como os flares solares (erupções 
repentinas na superfície do Sol) e até as auroras 
nas regiões polares do planeta ocorrem em ra-
zão da reconexão rápida das linhas de campos 
magnéticos. Nos casos dos raios cósmicos, não 
se sabia ainda se o mecanismo seria suficiente-
mente forte para explicar a produção das mais 
energéticas partículas do Universo.E
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Os estudos do grupo de Dal Pino sugerem que, 
ao menos nos jatos de plasma produzidos pelos 
blazares, a reconexão magnética parece ser capaz 
de produzir raios cósmicos extremamente energé-
ticos. Em suas modelagens numéricas computa-
cionais, a equipe de Dal Pino gera um sistema que 
emula o comportamento de um jato de plasma, co-
mo os produzidos por buracos negros nos blazares, 
e provoca instabilidades que levam ao processo 
de reconexão magnética rápida e turbulenta. Nos 
cálculos computacionais, que podem se estender 
por centenas de horas, os pesquisadores obser-
vam se algumas partículas conseguem ganhar 
velocidade suficiente para ser consideradas raios 
cósmicos de altíssima energia. De acordo com os 
trabalhos do grupo, a resposta 
é sim. “Nas simulações, inje-
tamos de centenas a milhares 
de prótons de baixa energia 
que são acelerados pelo me-
canismo de reconexão mag-
nética no fluido turbulento do 
jato”, explica a física peruana 
Tania Elizabeth Medina Tor-
rejón, que faz estágio de pós-
-doutorado no IAG e é uma 
das autoras dos artigos. “Com 
o passar do tempo, vemos um 
crescimento exponencial da 
energia dessas partículas.”

Em 2018, o Observatório 
de Neutrinos IceCube, si-
tuado nos arredores do polo 
Sul, na Antártida, observou a 
primeira fonte documentada 
de neutrinos de alta energia 
associados a blazares, um tipo de partícula que 
só pode ser produzido por prótons de energias 
extremas. As partículas superaceleradas vieram 
do blazar denominado TXS 0506+056, a cerca de 
5,7 bilhões de anos-luz da Terra,  com um buraco 
negro que produz um jato de plasma na direção 
da Terra (ver Pesquisa FAPESP nº 270). “Esse 
blazar também gera fortes emissões de raios ga-
ma e de neutrinos. Recentemente, reconstruímos 
essas emissões com o modelo de aceleração por 
reconexão magnética”, comenta o astrofísico 
mexicano Juan Carlos Rodríguez-Ramirez, ou-
tro pós-doutor do grupo do IAG.  A produção de 
raios gama poderá ser estudada em detalhes pelo 
Cherenkov Telescope Array (CTA),  projetado 
para ser o maior observatório astronômico ter-
restre  desse tipo de radiação. O CTA é um em-
preendimento de € 350 milhões, liderado pelos 
europeus e com participação de astrofísicos do 
Brasil (ver Pesquisa FAPESP nº 312). n

POR MEIO DA  
RECONEXÃO MAGNÉTICA, 
PRÓTONS DE BAIXA 
ENERGIA ORIGINARAM 
RAIOS CÓSMICOS  
DE ENERGIA 
EXTREMAMENTE ELEVADA

Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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QUASE  
2.400 OLHOS  
NO CÉU

ASTRONOMIA

O 
último cabo do sistema 
de fibras ópticas de-
senhado e produzido 
por um grupo de pes-
quisadores brasileiros 
para o telescópio ja-

ponês Subaru, instalado no monte Mauna 
Kea, no Havaí, chegou por via aérea ao 
destino final no início de junho. Quando 
estiver unido aos dois primeiros cabos, 
enviados em 2020 e 2021, o complexo 
terá 2.394 fibras ópticas distribuídas em 
65 metros (m) de extensão, com micro-
lentes acopladas nas pontas que farão o 
papel de pequenos olhos apontados para 
o céu. O subsistema será parte essencial 
do espectrógrafo de nova geração Prime 
Focus Spectrograph (PFS) – equipamento 
usado para estimar a composição quími-
ca, a velocidade, a distância e a idade de 
um astro –, construído por um consórcio 
internacional, que deve começar a operar 
no segundo semestre de 2023. 

“Quando o PFS começar a funcionar, 
o Subaru será o telescópio terrestre mais 
avançado para o estudo de galáxias e es-
trelas muito distantes”, afirma o astro-
físico Laerte Sodré Júnior, do Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências At-

Equipamento instalado no Havaí  

aumentará significativamente  

a capacidade de estudar galáxias  

distantes e estrelas muito fracas

Sarah Schmidt

Telescópio Subaru,  
no alto do monte 
Mauna Kea, Havaí

1
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Sistema de fibras ópticas  
desenvolvido no Brasil
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mosféricas da Universidade de São Paulo 
(IAG-USP), coordenador do projeto de 
fibras ópticas. Isso porque, com o novo 
espectrógrafo, o telescópio japonês, cujo 
espelho mede 8,2 m de diâmetro, será 
capaz de observar quase 2.400 objetos 
astronômicos simultaneamente. “Ainda 
não há um espectrógrafo com esse núme-
ro de fibras instalado em um telescópio 
desse porte”, afirma Sodré. 

Ele destaca que o espectrógrafo Dark 
Energy Spectroscopic Instrument (Desi), 
que começou a funcionar no ano pas-
sado e está instalado no Observatório 
Nacional de Kitt Peak, nos Estados Uni-
dos, tem 5 mil fibras ópticas, mas está 
em um telescópio com um espelho que 
é a metade daquele do Subaru. “Com o 
Subaru teremos uma área de visão qua-
tro vezes maior para observar determi-
nada região, ou seja, o levantamento de 
dados será quatro vezes mais rápido. São 
dois pontos altos: a qualidade óptica e 
a grande área para a coleta de luz”, ex-
plica ele. Quanto mais luz é recebida, o 
que é proporcional à área, mais rápida 
e eficiente é a coleta de dados, aumen-
tando a capacidade de observar objetos 
mais fracos. O Subaru conta com uma 
das maiores câmeras digitais do mundo, 
a Hyper Suprime-Cam (HSC), tecnologia 
importante para criar mapas cósmicos 
que captura uma área nove vezes maior 
que a da lua cheia em 870 megapixels. 

A ideia é que nos próximos cinco anos 
o PFS seja compartilhado por pesquisa-
dores que participaram da construção do 
equipamento – no âmbito do consórcio 
internacional formado por Japão, Brasil, 
Alemanha, Estados Unidos e China – 
para fazer levantamentos de milhões de 
dados sobre a cosmologia, a evolução e 
a arqueologia de galáxias. Na prática, 
isso permitirá estudos sobre a natureza 
da matéria escura e a busca por mais 
pistas sobre como a própria Via Láctea 
se formou, por exemplo. “Muitas pes-
quisas indicam que, em sua evolução, a 
Via Láctea foi engolindo galáxias anãs, 
que funcionavam como satélites. O PFS 
nos ajudará a desvendar quando galáxias 
anãs foram formadas e entender melhor 
a história da nossa própria galáxia”, diz 
o astrofísico. 

Ao longo de 12 anos de trabalho, cer-
ca de 30 pesquisadores, engenheiros e 
técnicos do IAG, do Laboratório Nacio-
nal de Astrofísica (LNA) e da empresa 
Oliveira Instrumentação Óptica (OIO), 

os dois últimos em Minas Gerais, par-
ticiparam da concepção do design e do 
desenvolvimento dos componentes do 
sistema óptico, que ganhou o nome de 
Foccos (sigla para cabo de fibra óptica e 
sistema de conector). Eles desenvolve-
ram três cabos com 42 módulos de fibras 
ópticas, além de conectores adaptados 
que permitem a manutenção por meio 
de pontos de encaixe e desencaixe. Os 
cabos serão ligados aos três braços dos 
quatro módulos do espectrógrafo, cujas 
câmeras fazem leituras no espectro do 
azul, vermelho e infravermelho.

A
pós o período de tes-
tes das últimas peças, 
já no Havaí, o Foccos 
será completamente 
integrado ao chamado 
foco primário do PFS, 

região que recebe a luz refletida pelo es-
pelho de 8 m: o sistema de fibras ópticas 
funcionará como o corredor da luz cap-
tada. Os módulos serão instalados em 57 
dispositivos rotativos que permitirão o 
reposicionamento das fibras em direção 
ao objeto observado, garantindo mais 
precisão na qualidade dos dados obtidos. 

“Veremos o PFS virar realidade qua-
se 20 anos depois da primeira ideia de 
construí-lo”, conta Sodré. Inicialmente, 
o espectrógrafo foi pensado para o teles-
cópio Gemini, também em Mauna Kea, 
mas, segundo o pesquisador, o projeto 
inicial foi cancelado por falta de verbas. 
Foi então que a Universidade de Tóquio 
se interessou pelo PFS para o Subaru. 
O orçamento do Foccos é estimado em 
US$ 5 milhões – destes, US$ 1 milhão 
foi investido pela FAPESP por meio de 
projeto temático e bolsas, quase R$ 100 
mil vieram do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq) e o restante representa os 
salários dos integrantes da equipe nos 
últimos 10 anos. 

Para o físico Luiz Vitor de Souza Filho, 
do Instituto de Física de São Carlos da 
(IFSC) da USP e presidente do conselho 
da colaboração científica internacional 
que coordena os trabalhos do Cherenkov 
Telescope Array (CTA), que não partici-
pou do projeto do PFS, o Brasil tem me-
lhorado sua capacidade em instrumen-
tação astronômica nos últimos 20 anos. 
“Como reflexo disso, vemos um aumento 
na participação do país em pesquisas 
e descobertas na área. Temos acesso a 

dados relevantes, o que não era possível 
antes de nos associarmos a construções 
de grandes instrumentos”, avalia. 

Além disso, o físico destaca o avanço 
em tecnologia e inovação. “Projetos co-
mo o PFS trabalham no limite do nosso 
desenvolvimento tecnológico, com ins-
trumentos ópticos, micromotores para 
movimentos de precisão, sensores, entre 
outros que desafiam a indústria nacio-
nal”, afirma. 

“O que descobrimos em nossas pesqui-
sas pode nos afetar daqui a um século, 
mas a instrumentação impulsiona um 
impacto imediato na formação de com-
petências”, avalia Souza Filho. Para ele, 
há três grandes projetos de destaque nos 
próximos 30 anos: o PFS, o Telescópio 
Gigante de Magalhães (GMT), em cons-
trução no Chile, e o próprio CTA, que 
Souza Filho coordena. “Nosso desafio, 
agora, é manter por um longo prazo o 
grupo de pesquisadores, engenheiros e 
técnicos”, afirma Sodré, também coor-
denador do GMT. n 

Os projetos consultados para esta reportagem estão 
listados na versão on-line.
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O vírus da varíola de maca-
cos, também chamado de 
monkeypox, espalhou-se 
por mais de 40 países nos 
últimos meses e chegou 

ao Brasil no início de junho. No dia 6, 
após a detecção de 10 casos suspeitos 
em várias cidades, o Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas, da cidade de 
São Paulo, confirmou a identificação do 
vírus em um homem de 41 anos que ha-
via viajado à Espanha e Portugal, países 
com número alto de casos, e sido inter-
nado no próprio hospital com sintomas 
da doença.

No dia 7, uma equipe do Instituto 
de Medicina Tropical da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(IMT-FM-USP) coordenada pela médi-
ca Ester Sabino fez o sequenciamento 
genético – o primeiro no país – do vírus 
coletado das lesões de pele desse pacien-
te. Completado em 18 horas, o resultado 
foi entregue às autoridades médicas e 
confirmado por análises laboratoriais. 
Publicado dois dias depois no site viro-
logical.org, o genoma foi comparado com 
outros 81 já registrados na base de dados 

Desatenção com surtos na África e fim da 

vacinação contra a varíola facilitam disseminação 

da doença, que chegou ao Brasil

SAÚDE PÚBLICA

OS VÍRUS DA 
NEGLIGÊNCIA

genéticos GenBank e mostrou grande 
semelhança com os vírus que circula-
vam em Portugal, Alemanha, Estados 
Unidos e Espanha.

Novas confirmações surgiram na se-
quência. No sábado, 11 de junho, a Se-
cretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais anunciou a morte de uma pessoa 
por suspeita de varíola de macacos no 
estado, onde não se registrou nenhum 
outro caso da doença. No mesmo dia, 
a Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo relatou o segundo caso – um mo-
rador de Vinhedo, interior paulista, com 
29 anos. No domingo, 12, o Ministério da 
Saúde confirmou o terceiro: um homem 
de 51 anos que mora em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, e havia viajado para 
Portugal.

De origem ainda incerta, o monkeypox 
está solto pelo mundo – e infectando 
pessoas – há muito tempo. Os primeiros 
casos em seres humanos foram identi-
ficados nos anos 1970 na República De-
mocrática do Congo (RDC) e a doença 
chegou nas décadas seguintes à Nigéria 
e a outros países da África Ocidental. Em 
2003 emergiu nos Estados Unidos e em 

2018 e 2019 no Reino Unido, em Singa-
pura e Israel.

De 2010 a 2019, em comparação com 
a década de 1970, o número de casos au-
mentou 10 vezes e as crianças cederam 
o lugar de grupo predominante de pes-
soas atingidas para os adultos com idade 
entre 20 e 40 anos. De maio até 24 de 
junho de 2022, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) registrou 4.106 pessoas 
com esse vírus na Europa, Américas, 
Oriente Médio e Austrália.

“A disseminação do vírus era previ-
sível porque os casos na África estavam 
aumentando e quase ninguém dava a 
devida atenção”, comenta a virologista 
Clarissa Damaso, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), assessora 
do conselho da OMS para pesquisa com 
o vírus da varíola humana, erradicada 
mundialmente em 1980. “Houve uma 
negligência completa com o que se pas-
sa na África, como ocorreu antes com o 
vírus ebola, que causa surtos desde 1976 
e só ganhou atenção em 2016, quando 
chegou à Europa e aos Estados Unidos.”

O que ninguém esperava, segundo ela, 
é a chamada transmissão sustentada – 

Carlos Fioravanti
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ou comunitária – do vírus da varíola de 
macacos de uma pessoa para outras, am-
pliando o número de casos.

Descoberto em macacos em um labo-
ratório da Dinamarca em 1958, embora 
infecte também roedores silvestres, o 
monkeypox causa uma doença similar à 
varíola humana, embora de menor gra-
vidade, que começa com dor de cabeça 
e no corpo, febre e inchaço dos gânglios 
linfáticos debaixo do maxilar ou na nuca 
e culmina com a formação de pústulas – 
bolhas na pele – que liberam milhões de 
vírus quando se rompem. Como a varío-
la, também deixa marcas na pele.

Em alguns países, como o Reino Uni-
do, o maior grupo de pessoas atingidas 
é o de homens que fazem sexo com ho-
mens (HSH), em geral acometidos por 
uma forma branda da doença, embora 
mulheres e crianças também tenham 
sido infectadas. “Uma das grandes di-
ficuldades do surto atual é rastrear os 
casos novos”, diz Damaso.

O vírus da varíola de macacos é trans-
mitido principalmente pelo contato com 
fluidos respiratórios, lesões, roupas ou 
objetos de pessoas infectadas. A letalida-

Microscopia 
eletrônica colorida 
artificialmente 
mostra cópias do 
vírus da varíola de 
macacos (amarelo) 
mantidas em uma 
cultura de células 
em laboratório

N
IA

ID

de (número de mortes em relação ao total 
de casos) varia de 10% na África Central 
a 3,6% na região oeste do continente. É 
menos que a letalidade média de 30% da 
varíola humana, de acordo com um es-
tudo de revisão feito por pesquisadores 
da Holanda, Suíça, Alemanha e Estados 
Unidos, publicado em fevereiro deste 
ano na PLOS Neglected Tropical Diseases.

O
s autores desse traba-
lho atribuem o avanço 
do monkeypox nas últi-
mas décadas ao fim da 
imunização contra a va-

ríola, em 1979. A vacina promovia uma 
proteção cruzada, que barrava também 
outros vírus do gênero Orthopoxvirus – 
quem não a recebeu, portanto, está mais 
suscetível que os vacinados.

Em 20 de maio, a Organização Pan-
-americana da Saúde (Opas), braço da 
OMS, distribuiu um alerta epidemioló-
gico com recomendações para a identi-
ficação do vírus e os cuidados médicos 
a serem tomados com as pessoas infec-
tadas. Nos países com casos já regis-
trados, os órgãos da saúde enfatizam 

que o atual surto pode ser contido com 
medidas de prevenção, que incluem o 
isolamento das pessoas infectadas e a 
higienização de suas roupas com água 
quente. O tratamento é feito com anti-
virais e medicamentos para combater 
os sintomas.

Seguindo a recomendação da OMS, 
Canadá, Estados Unidos e Reino Unido 
começaram a usar a vacina contra va-
ríola humana para imunizar as pessoas 
próximas a um caso confirmado e deter 
o monkeypox, de acordo com a revista 
Nature de 8 de junho.

“Os surtos como o desse vírus não de-
vem se tornar uma preocupação maior 
do que a que já se tem”, comenta o in-
fectologista Marcos Boulos, professor sê-
nior da Universidade de São Paulo (USP) 
e assessor especial da Coordenadoria de 
Controle de Doenças da Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Paulo. A OMS con-
sidera moderado o risco de agravamento 
da situação no mundo, mas reconhece 
que é a primeira vez que o vírus apare-
ce ao mesmo tempo em tantos países.

Segundo Boulos, problemas como es-
se são, de certo modo, esperados. “Por 
causa de nossas relações muito próxi-
mas com outros animais, vão aparecer 
outros vírus, ou já apareceram e ainda 
não percebemos”, avalia.

Esse não é o único poxvírus à solta no 
Brasil. Com seu grupo, Damaso identifi-
cou o cantagalo, variedade do vaccinia, 
usado na fabricação da vacina contra 
varíola humana, descrito em um artigo 
publicado em novembro de 2000 na re-
vista Virology. Encontrado inicialmente 
em pequenas propriedades rurais do in-
terior do Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Espírito Santo, o cantagalo também 
causa pústulas (no úbere das vacas e nas 
mãos e braços dos ordenhadores) e, nos 
últimos anos, espalhou-se para outros es-
tados, incluindo os da região Norte, por 
meio de trabalhadores rurais que fazem 
ordenha manual de vacas e trabalham 
em várias fazendas. Não há estatísticas 
sobre o número de pessoas atingidas. n

Artigos científicos
DAMASO, C. R. A. et al. An emergent poxvirus from hu-
mans and cattle in Rio de Janeiro State: Cantagalo virus 
may derive from Brazilian smallpox vaccine. Virology. v. 
277, n. 2, p. 439-49. 25 nov. 2000.
BUNGEL, E. M. et al. The changing epidemiology of human 
monkeypox – A potential threat? A systematic review. 
PLOS Neglected Tropical Diseases. v. 16, n. 2, e0010141. 
11 fev. 2022.
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com integrantes da plataforma NVAP (New Va-
riant Assessment Platform). O programa foi mon-
tado pelo governo britânico no ano passado para 
reforçar a infraestrutura de outros países e ajudar 
a encontrar novas variantes. Além do Brasil, Chi-
le, Singapura, Etiópia, Quênia, Nigéria, Paquistão 
e Trinidad e Tobago fazem parte da iniciativa.

“O suporte da agência do governo britânico não 
é o único, mas é um apoio importante para con-
tinuarmos com nossas análises e podermos gerar 
informação genômica”, destaca a virologista Maril-
da Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respi-
ratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz). A unidade, um centro de pesquisa, 
desenvolvimento e formação na área de vírus que 
afetam o sistema respiratório, serve de referência 
em Covid-19 para o MS, no Brasil, e para a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), nas Américas.

À frente da Rede Genômica Fiocruz, Siqueira 
conta que o suporte britânico poderá fazer com 
que mais unidades da Fiocruz passem a realizar 
análises genômicas do Sars-CoV-2. Hoje, dos 11 
centros da instituição, apenas oito fazem esse ti-
po de trabalho nos estados do Amazonas, Ceará, 
Pernambuco, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraná.

“Realizar análise genômica é uma atividade cara 
e complexa. Exige não apenas pessoal qualificado, 
mas equipamentos e insumos dispendiosos”, ex-
plica a pesquisadora. De acordo com ela, o apoio 
britânico, estimado para durar um ano, prevê, no 
caso da rede Fiocruz, o fornecimento de insumos 
e de treinamento de pessoal, nas áreas de bioinfor-
mática, análise de dados e vigilância epidemioló-
gica. “Começamos a receber os insumos em abril 
e já realizamos alguns treinamentos.”

Na outra frente de apoio ao Brasil, coordenada 
pela Rede Corona-ômica BR, o acordo com os britâ-
nicos foi selado um pouco mais tarde e, até o final de 
junho, os insumos ainda não haviam chegado, em-
bora os especialistas do Reino Unido já estivessem 
realizando workshops com a equipe. Formada em 
2020, a rede agrupa 19 núcleos de pesquisa, princi-
palmente de universidades. “A ideia dos britânicos 
é apoiar redes já estabelecidas e ceder insumos para 
que possamos aprofundar os esforços de sequen-

Q
uais são as variantes do vírus 
causador da Covid-19 em cir-
culação no Brasil no momento 
e qual é o impacto delas sobre 
a saúde da população? As no-
vas linhagens do Sars-CoV-2 se 

propagam com mais facilidade? Causam doença 
mais ou menos grave? As vacinas e os testes de 
diagnóstico continuam eficazes? Essas são algu-
mas das perguntas que o trabalho de vigilância 
genômica pretende responder para dizer quais 
mutações estão presentes nos vírus em circulação. 
São os especialistas dessa área que darão o alerta 
quando surgir uma nova variante de preocupação – 
aquelas que trazem maior risco potencial à saúde 
pública –, seja porque é mais transmissível ou letal.

No Brasil, segundo a plataforma internacional 
Gisaid, apenas 0,47% dos mais de 31 milhões de ca-
sos registrados da doença teve amostra sequenciada 
e, portanto, seu material genético decodificado – 
bem abaixo dos 5% preconizados por especialistas. 
Em números absolutos, foram analisados menos 
de 150 mil genomas. A porcentagem já foi menor, 
principalmente no primeiro ano da pandemia, por 
falta de financiamento, equipamentos e insumos. 
Gisaid é o principal banco internacional de com-
partilhamento de dados sobre o código genético 
e as mutações detectadas no novo coronavírus.

Embora os números da vigilância genômica no 
país tenham melhorado a partir do segundo se-
mestre de 2021 (ver infográfico na página 61), pes-
quisadores e gestores ainda buscam recursos para 
garantir a manutenção e a ampliação dos trabalhos. 
A boa notícia é que as duas grandes redes nacionais 
de vigilância genômica ganharam recentemente o 
apoio da Agência de Segurança em Saúde do Reino 
Unido (UKHSA) para intensificar os trabalhos de 
sequenciamento genético e identificar possíveis 
novas variantes em circulação no país.

Pesquisadores da Rede Genômica Fiocruz, 
apoiada pelo Ministério da Saúde (MS) e coor-
denada por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), e da Rede Nacional de Ômicas de Co-
vid-19 (Rede Corona-ômica BR), financiada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), já participam de reuniões de trabalho 

Redes brasileiras de vigilância genômica do coronavírus 

ganham reforço com apoio de programa do governo britânico

Frances Jones
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Desde o fim de 2021, quando foi detectada pela primeira vez na África do Sul,  

a variante ômicron foi ganhando espaço entre as demais linhagens do Sars-CoV-2  

e tornou-se a dominante no mundo (ver Pesquisa FAPESP no 311). Em junho, era  

a única a receber a denominação de variante de preocupação (VOC) pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). As cepas mais antigas (delta, alfa, beta  

e gama) entraram em outra categoria, a das “VOC anteriormente em circulação”.

Em junho, pelo menos cinco subvariantes, descendentes das primeiras cepas  

da ômicron, chamavam a atenção de pesquisadores. A Rede Genômica Fiocruz 

indicava em seu site que 48% dos genomas de Sars-CoV-2 produzidos em maio  

no Brasil eram da subvariante BA.2, um pouco mais transmissível do que a ômicron 

original; 16% eram da BA.1; e outros 15% da BA.1.1.

No mundo, as linhagens de BA.2 ainda eram as dominantes, mas já  

apresentavam queda. Subindo em prevalência estavam as variantes BA.2.12.1 

(responsável pela maioria dos casos nos Estados Unidos), BA.5 (dominante em 

Portugal) e BA.4 (detectada na África do Sul e em outros 41 países). As três 

carregam em seu material genético mutações que parecem conferir maior 

transmissibilidade e, ao mesmo tempo, torná-las imunes aos anticorpos gerados  

pela vacinação ou infecções anteriores.

“Está acontecendo agora no Brasil algo similar ao que ocorreu em 2021 com  

a delta. Enquanto ela perdia força no resto do mundo, estava chegando aqui”,  

diz o virologista Fernando Spilki, coordenador da Rede Corona-ômica BR.  

“Em muitos estados já estamos vendo há um bom tempo o predomínio da BA.2;  

em outros estamos começando a ver o crescimento da BA.4 e da BA.5. A nossa 

epidemia continua sendo um tanto diversificada quanto à circulação de diferentes 

linhagens, comparada com a dinâmica vista em outros países.”

As filhas da ômicron
Diferentes sublinhagens da variante tornam-se dominantes

Árvore filogenética do Sars-CoV-2
Veja como as principais variantes do vírus se relacionam entre si  
e descendem umas das outras

FONTES NEXTSTRAIN (HTTPS://NEXTSTRAIN.ORG) E COVARIANTS.ORG (HTTPS://COVARIANTS.ORG/)  
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ciamento genômico e de vigilância”, diz o 
virologista Fernando Spilki, coordenador 
da rede e professor da Universidade Fee-
vale, em Nova Hamburgo (RS).

“Para nós, o mais relevante em relação 
a esse projeto é a formação de pessoal. O 
Reino Unido tem uma grande expertise no 
cruzamento dos dados de vigilância genô-
mica com informações epidemiológicas”, 
afirma o pesquisador. “Pode parecer mui-
to fácil correlacionar uma determinada 
variante ou sublinhagem a um surto ou 
elevação de casos, mas muitos aspectos 
precisam ser considerados nessa análise, 
como questões sociais, geográficas, eco-
nômicas e temporais.”

U
m dos projetos no âmbito da 
Rede Corona-ômica apoia-
dos pela plataforma NVAP 
é liderado pela médica 
Ester Sabino. Professora 
do Instituto de Medicina 

Tropical (IMT) da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (FM-USP), 
ela é a coordenadora do Centro Conjun-
to Brasil-Reino Unido para Descoberta, 
Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia 
de Arbovírus (Cadde), financiado pela FA-
PESP e pela agência britânica de fomento 
à pesquisa em saúde Medical Research 
Council (ver Pesquisa FAPESP no 304).

Em 2021, Sabino deu início a um pro-
jeto de vigilância genômica com o apoio 
da empresa de varejo Magalu, no âmbito 
de uma iniciativa do Grupo Mulheres do 
Brasil. A proposta inicial era montar em 
cada capital brasileira um grupo que tra-
balhasse em rede e sequenciasse mensal-
mente 100 amostras do vírus da Covid-19.

“Os recursos chegaram em novembro, 
contratamos as coordenadoras, recebe-
mos os primeiros reagentes e iniciamos 
o treinamento do pessoal”, conta Sabino. 
A iniciativa chegou a 19 capitais, inclusi-
ve de estados distantes do Centro-sul do 
país, como Amapá, Acre e Rondônia, que 
raramente são contemplados em proje-
tos de grande porte porque carecem de 
infraestrutura, informa a pesquisadora. 
Alguns laboratórios já estão fazendo as 
análises genômicas. O acerto inicial com 
o grupo empresarial prevê recursos para 
seis meses de trabalho. 

“Essa iniciativa do Mulheres do Brasil é 
importante porque está capacitando gru-
pos que nunca tiveram experiência com 
sequenciamento”, comenta o virologista 
Renato Santana, do Departamento de Ge-
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nética, Ecologia e Evolução do Instituto 
de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (ICB-UFMG), 
cujo laboratório integra o guarda-chuva 
da Rede Corona-ômica. “Eles estão rece-
bendo equipamentos e insumos para fa-
zer o sequenciamento e o monitoramento 
do Sars-CoV-2 em seus próprios locais.”

O laboratório chefiado por Santana 
também receberá reagentes dentro da 
plataforma NVAP, assim como os labo-
ratórios contemplados pelo projeto do 
Mulheres do Brasil e outros da Rede Co-
rona-ômica. “A ideia é sequenciar pelo 
menos 5 mil amostras por mês nas cinco 
regiões do Brasil”, afirma o pesquisador.

Um parceiro importante para a execu-
ção do projeto, conta Santana, é o grupo 
Hermes Pardini, com sede em Belo Ho-
rizonte, cuja rede tem mais de 6 mil la-
boratórios de análises clínicas parceiros 
no país. “Todas as 16 mil amostras posi-
tivas de Covid diagnosticadas pelo grupo 
a partir de janeiro deste ano já estão no 
meu laboratório. Só estamos esperando 
os reagentes chegarem para redirecionar 
para os laboratórios que vão fazer o se-
quenciamento”, afirma.

VIGILÂNCIA NO BRICS
A falta de amostras no país para a reali-
zação de sequenciamentos é um desafio 
para quem trabalha com vigilância genô-
mica, conforme explica a bioinformata 
Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, coor-
denadora do Laboratório de Bioinformá-
tica (Labinfo) do Laboratório Nacional 
de Computação Científica (LNCC), uni-
dade de pesquisa do MCTI. “Tem sido 
difícil obter amostras. Há pouca testagem 
atualmente, pois as pessoas pararam de 
realizar ensaios moleculares pela técnica 
RT-PCR, que geram amostras do vírus, e 
passaram a fazer testes de antígenos nas 
farmácias ou nos laboratórios, que não 
produzem amostras”, diz a pesquisadora.

O projeto e o artigo científico consultados para esta repor-
tagem estão listados na versão on-line.

Aumento nos 
sequenciamentos
No total, 146.753 genomas  
de amostras brasileiras  
foram depositados ao longo  
da pandemia* 

FONTE FIOCRUZ (HTTP://WWW.GENOMAHCOV.FIOCRUZ.BR/
DASHBOARD/) * DADOS GERADOS PELA REDE GENÔMICA FIOCRUZ  
E/OU DEPOSITADOS NA PLATAFORMA GISAID POR OUTRAS 
INSTITUIÇÕES A PARTIR DE AMOSTRAS BRASILEIRAS
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Vasconcelos está à frente de outra rede 
de vigilância genômica que integra uma 
cooperação internacional com os demais 
países do Brics (além do Brasil, também 
a Rússia, Índia, China e África do Sul). 
A proposta inicial da cooperação, que 
começou em 2021 e está prevista para 
se encerrar ao final deste ano, prevê o 
sequenciamento de 3 mil amostras em 
cada uma das cinco nações, com trocas 
de informações e análises conjuntas. Ou-
tra iniciativa no país é coordenada pelo 
Instituto Todos pela Saúde, apoiado pela 
Fundação Itaú Unibanco, que dispunha 
em 2021 de R$ 200 milhões para investir 
em vigilância genômica.

“Estou sequenciando agora amostras 
de janeiro a março que recebi de labora-
tórios parceiros”, relata a bioinformata. 
Os genomas produzidos no Brasil dentro 
desse programa são depositados no Gi-
said e no banco de dados da China, este 
último um dos três mais importantes do 
mundo. O coordenador geral do projeto 
é o bioinformata brasileiro Tulio de Oli-
veira, que está à frente dos laboratórios 
do Centro para Resposta Epidêmica e 
Inovação (Ceri), da Universidade de Stel-
lenbosch, e do KwaZulu-Natal Research 
and Innovation Sequencing Platform 
(Krisp), ambos na África do Sul. 

“Esse vírus sofre mutações muito rapi-
damente e é de alta transmissibilidade”, 
diz Vasconcelos. “É difícil sincronizar as 
ondas de infecção que acontecem nos 
diferentes lugares do mundo. Mas es-
tamos acompanhando o que ocorre em 
cada país, e nas reuniões mensais com 
pesquisadores dos outros países já sabe-
mos de antemão quais as variantes estão 
em circulação em um lugar e outro. Esse 
trabalho é importante e pode nos trazer 
alguma vantagem no combate ao vírus.” n

Teste de detecção 
de Covid: baixa 
realização de 
exames moleculares 
RT-PCR dificulta 
trabalho de 
vigilância genômica
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Brasil, mas no mundo todo, é o custo do combus-
tível sustentável, hoje pelo menos duas vezes mais 
alto do que o fóssil.

Em um primeiro momento, o bioquerosene de 
aviação, obtido com álcool, gordura, óleos vegetais 
e outros insumos derivados de biomassas, desponta 
como a aposta mais avançada de SAF para o abas-
tecimento das aeronaves. Mas universidades e cen-
tros de pesquisa no Brasil e em diversos países do 
mundo também trabalham no desenvolvimento de 
novas tecnologias capazes de utilizar o CO2 captu-
rado na atmosfera ou em processos de fabricação 
e refino de petróleo na produção de combustíveis 
sustentáveis (ver reportagem na página 66).

O estudo “Disponibilidade de matéria-prima 
para combustível sustentável de aviação no Brasil: 
Desafios e oportunidades”, realizado pela organi-
zação global dedicada à sustentabilidade Roundta-
ble on Sustainable Biomaterials (RSB), em parce-
ria com a consultoria Agroicone e a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), concluiu que 
o Brasil tem potencial para produzir 9 bilhões de 
litros de biocombustíveis por ano, utilizando para 
essa finalidade apenas matérias-primas residuais, 
como bagaço e palha de cana-de-açúcar, óleo de 
cozinha usado, sebo bovino, resíduos de madeira 
e gases de combustão de refino do aço. “É um vo-
lume de produção suficiente para atender toda a 
demanda brasileira, de 7,8 bilhões de litros por ano, 
e ainda gerar excedente para a exportação”, diz a 
bióloga Maria Carolina de Barros Grassi, gerente 
de políticas e inovações da RSB na América Latina.

O trabalho integra o projeto “Fuelling the sus-
tainable bioeconomy”, financiado pela fabricante 
norte-americana de aviões Boeing para alavancar 
os combustíveis sustentáveis de aviação no Brasil, 
na África do Sul e na Etiópia. Na elaboração do 
estudo, foram considerados três diferentes siste-
mas de produção de combustíveis entre os sete 
certificados pela American Society for Testing and 
Materials (ASTM). A entidade norte-americana 
estabelece padrões e normas técnicas dos com-
bustíveis de aviação aceitos internacionalmen-
te, inclusive no Brasil, onde são regulamentados 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP).

A
s 290 companhias dos 120 países que 
integram a Associação Internacional 
de Transportes Aéreos (Iata) aprova-
ram em outubro de 2021 o compromis-
so de reduzir gradualmente a emissão 
líquida de dióxido de carbono (CO2) da 
aviação comercial até 2050, quando os 
voos deverão ser neutros em carbono. 

Antes disso, todas as empresas aéreas terão que 
atender a uma resolução da Organização Interna-
cional da Aviação Civil (Icao), uma das agências 
das Nações Unidas, que estabelece que as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) do setor se estabi-
lizem nos patamares observados em 2019. Embora 
menos ambiciosa do que a meta definida pela Iata, 
a determinação da Icao, prevista no Mecanismo de 
Redução e Compensação de Emissões da Aviação 
Internacional (Corsia), é mandatória.

Estima-se que o setor aéreo responda por 2,5% 
das emissões globais de GEE. Se alcançada, a meta 
da Iata permitirá reduzir em 21,2 gigatoneladas 
(Gt) as emissões de CO2 nas próximas três déca-
das. Para isso, as companhias terão que aumen-
tar a eficiência das aeronaves, melhorar rotas de 
voo, desenvolver novos sistemas de propulsão e 
estabelecer mecanismos de compensação, quan-
do a emissão for inevitável. A principal mudança 
prevista, que poderá reduzir 65% das emissões, é 
a substituição do querosene de aviação por com-
bustíveis sustentáveis, denominados SAF (Sustai-
nable Aviation Fuels).

O planejamento da Iata prevê que o mundo pre-
cisará de 7,9 bilhões de litros de SAF em 2025 para 
atender 2% da necessidade total de combustível, 
e a demanda avançará até 449 bilhões de litros em 
2050. O consumo atual de querosene de aviação é 
estimado em 390 bilhões de litros anuais e a pro-
dução de SAF é de apenas 14 milhões de litros – 
Estados Unidos, Alemanha e França dominam o 
incipiente mercado global do combustível.

O Brasil reúne conhecimento tecnológico e 
disponibilidade de insumos para ser um dos prin-
cipais produtores globais de SAF, sustentam es-
pecialistas no tema, mas ainda não tem um pla-
no de ação definido para ocupar esse espaço no 
cenário global. Outro empecilho, não apenas no 

Brasil reúne tecnologias e insumos para ser um dos líderes globais  

na produção de combustíveis sustentáveis de aviação

Domingos Zaparolli

Avião pousando em 
aeroporto de São Paulo: 
setor aéreo assumiu  
o compromisso de  
reduzir a emissão de  
gases de efeito estufa



64  |  JULHO DE 2022

As três rotas consideradas no estudo são Hydro 
processing of Esteres and Fatty Acids (Hefa), 
que utiliza ácidos graxos, como óleo vegetal e 
gordura animal; Alcoholtojet (ATJ), que prevê 
a conversão de álcoois, como etanol, em SAF ou 
outros biocombustíveis; e FischerTropsch (FT), 
processo de gaseificação de biomassa e conversão 
dos gases em biocombustíveis. 

A 
combinação mais promissora de in
sumo e rotas produtivas reúne resí
duos de canadeaçúcar, com uma 
disponibilidade calculada no estudo 
em 61 milhões de toneladas por ano 
(ver infográfico abaixo). Esse volume 
poderia ser processado pelas rotas 
ATJ e FT, isto é, conversão de álcool 

e gaseificação de biomassa, respectivamente, for
mando uma capacidade produtiva de 7,2 bilhões de 
litros anuais, volume suficiente para suprir 90% 
da demanda nacional de combustível de aviação.

O potencial brasileiro de produção de com
bustíveis sustentáveis de aviação é ainda maior 
quando levada em conta a possibilidade de apro
veitamento de insumos não residuais. É o que 
demonstra o portal SAFMaps, que reúne infor
mações sobre as matériasprimas brasileiras mais 
promissoras para a fabricação de SAF. A iniciativa, 
liderada pelo engenheiro mecânico Arnaldo Cesar 
da Silva Walter, diretor da Faculdade de Enge
nharia Mecânica da Unicamp (FEMUnicamp), e 
pelo engenheiro de alimentos Joaquim Eugênio 
Abel Seabra, da mesma unidade, é apoiada pela 
Boeing e pela brasileira Embraer. As informa
ções geradas contribuíram para o estudo da RSB.

A equipe do SAFMaps considera em suas aná
lises plantas como palma, macaúba, soja, milho 
e a própria canadeaçúcar e o eucalipto, e não 
apenas seus resíduos, e avalia o aproveitamento 
de insumos obtidos exclusivamente de forma 
sustentável em áreas já antropizadas, ou seja, 
alteradas por ação humana.

“O Brasil tem um potencial enorme de produção 
de biocombustíveis de aviação, se for considerado 
também o plantio de insumos em novas áreas de 
cultivo. E isso pode ser feito sem afetar o abaste
cimento alimentar”, declara Walter. “É possível 
aproveitar áreas de pastagem degradadas ou mal 
aproveitadas pela pecuária extensiva.” 

O SAFMaps disponibiliza estudos de caso so
bre o desenvolvimento de cadeias produtivas de 
acordo com o potencial de cada região e a de
manda nacional por bioquerosene. Em artigo na 
publicação científica Energies, em 2021, Walter, 
Seabra e equipe demonstram que o SAF produ
zido com soja pela rota Hefa é o de menor custo 
no Brasil, desde que haja produção dedicada do 
grão e, consequentemente, óleo de soja. Contudo, 
como observa Seabra, mesmo os biocombustíveis 
mais baratos apresentam um custo no mínimo 
duas vezes maior do que os combustíveis fósseis.

Para London Loomis, vicepresidente da Boeing 
para a América Latina e Caribe, o alto custo do 
SAF é um desafio global, que deverá ser ameni
zado na medida em que as cadeias produtivas 
se organizem e a produção dos biocombustíveis 
ganhe escala. Quanto maior a produção, menor 
o custo. “O Brasil pode ajudar muito o mundo a 
superar o desafio de gerar escala produtiva do 
SAF”, afirmou o executivo a Pesquisa FAPESP.

Loomis argumenta que o país possui capacidade 
produtiva de biomassa e já comprovou eficiência 
na transformação dessa biomassa em biocombus
tíveis, como o etanol e o biodiesel. “O Brasil sabe 
fazer combustíveis sustentáveis e a tecnologia pa
ra o SAF está disponível, pode ser implementada 
no país”, pondera. 

BIORREFINARIAS 
Apesar das vantagens competitivas, o Brasil ainda 
não produz bioquerosene. “A falta de um marco 
legal para o SAF inibe os investimentos”, ressalta 
Erasmo Carlos Battistella, CEO da BSBIOS, uma 
das maiores produtoras brasileiras de biodiesel. 

INSUMOS SUSTENTÁVEIS
O Brasil tem potencial para produzir 9 bilhões de litros 
de SAF por ano aproveitando apenas resíduos

* MILHÕES DE NORMAL METRO CÚBICO (Nm3)  FONTE ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE BIOMATERIALS (RSB) 

Matéria-prima

Bagaço e palha de cana-de-açúcar
Resíduos de madeira
Sebo bovino
Óleo de cozinha usado
Gases de aciaria

Resíduos estimados  
(milhões de toneladas)

61
21

0,53 
0,21 

2,823* 

Volume de SAF 
(bilhões de litros)

6,48 
1,9 

0,36 
0,11 

0,23

Resíduos de 
cana-de-açúcar  
são a principal 
matéria-prima  
para a produção de  
SAF no país

1
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Segundo o executivo, as biorrefinarias demandam 
somas de grande porte e levam de quatro a cinco 
anos para ser implementadas. Para os investimen
tos ocorrerem de forma significativa é necessário 
regras claras sobre sistemas produtivos aceitos no 
país e uma definição da porcentagem de mistura 
de SAF no tanque de querosene dos aviões. “Sem 
regras, é uma aposta de alto risco”, sentencia. 

A BSBIOS ergue no Paraguai aquela que deve 
ser a primeira fábrica da América do Sul para a 
produção de SAF. A biorrefinaria de US$ 1 bilhão 
deverá entrar em operação em 2025 com capaci
dade de processar 20 mil barris diários. A produ
ção será pela rota Hefa e utilizará como insumo 
óleos vegetais, gordura animal e óleo de cozinha 
usado. “O foco é atender o mercado internacio
nal, mais avançado que o regional”, diz Batistella. 

Em abril, a Brasil Biofuels, produtora de óleo 
de palma, e a distribuidora Vibra Energia anun
ciaram um investimento de R$ 2 bilhões em uma 
biorrefinaria de 500 milhões de litros de biocom
bustíveis especiais por ano em Manaus, prevista 
para iniciar operação em 2025. Um dos produtos 
previstos é o SAF. 

De acordo com Renato Cabral Dias Dutra, coor
denadorgeral de biodiesel e outros biocombus
tíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), 
a introdução do combustível sustentável de avia
ção na matriz energética nacional é uma tarefa 
prevista no Programa Combustível do Futuro, 
estabelecido em 2021 pelo Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE). 

No programa, foi criado um subcomitê, chamado 
Programa Nacional de Combustível Sustentável de 
Aviação (ProBioQAV), com mais de 60 participantes, 
entre companhias aéreas, fabricantes de aeronaves, 
produtores de combustíveis, reguladores e asso
ciações nacionais e internacionais relacionadas ao 
transporte aéreo. A missão do ProBioQAV é propor 
um marco legal que possa fomentar a produção e o 
uso de SAF na matriz energética brasileira e redu
zir emissões de dióxido de carbono do setor aéreo. 

PATENTES NACIONAIS
Dois projetos inovadores para a produção de SAF 
foram desenvolvidos pela equipe do engenheiro quí
mico Rubens Maciel Filho, coordenador do Labora
tório de Otimização, Projeto e Controle Avançado 
da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. 
As pesquisas, que contaram com apoio da FAPESP, 
renderam duas patentes já concedidas, mas ainda 
não testadas (ver Pesquisa FAPESP no 209). “Pre
cisaríamos de R$ 30 milhões a R$ 40 milhões para 
montar uma plantapiloto”, relata Maciel. 

Em um dos processos, o bioquerosene de avia
ção é produzido a partir do biodiesel. Para isso, 
acrescentase um passo a mais na etapa de refino 
do biodiesel por meio de um catalisador químico. 
No outro, o etanol ou o metanol é submetido a um 

processo de purificação por destilação molecular, 
atingindo as características necessárias que o qua
lificam como bioquerosene. No primeiro processo, 
além de bioquerosene, podese gerar diesel e gasoli
na renováveis. “São processos rápidos e econômicos 
que aproveitam estruturas de produção de biocom
bustíveis já existentes no país”, conta o pesquisador.

Atualmente, o uso de SAF nas aeronaves obede
ce a um limite regulatório de 50% em uma mistura 
com querosene fóssil. Segundo Loomis, em teoria 
não existe um impedimento para que os aviões voem 
apenas com biocombustíveis, mas testes e certifica
ções ainda precisam ocorrer. A Boeing planeja que 
todas suas aeronaves estejam certificadas para 100% 
SAF até 2030. Essa também é a meta da Embraer. 
Para o engenheiro Marcelo Gonçalves, especialista 
em desenvolvimento de produto da fabricante bra
sileira, todas as aeronaves da companhia já estão 
aptas a voar com uma mistura de 50% SAF.

Em 2021, a Embraer realizou nos Estados Uni
dos testes com SAF em motores fornecidos pela 
GE Aviation e fechou parceria com outro forne
cedor de motores, a Pratt & Whitney, para testar 
voos abastecidos exclusivamente com o bioque
rosene. Os primeiros testes ocorrerão com o jato 
comercial E195E2 ainda este ano. “A crise cli
mática pede urgência. Por isso, intensificamos 
os esforços em soluções inovadoras para ameni
zar nossa pegada de carbono”, diz Gonçalves. n
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Projetos
1. Um processo integrado para produção total de bioetanol e emissão 
zero de CO2 (nº 08/57873-8); Modalidade Projeto Temático; Progra-
ma Bioen; Pesquisador responsável Rubens Maciel Filho (Unicamp); 
Investimento R$ 4.080.098,42.
2. Desenvolvimento integrado de biorrefinaria e planta de bioetanol 
de cana-de-açúcar com emissão zero de CO2: Rotas para converter 
recursos renováveis em bioprodutos e bioeletricidade (nº 15/20630-4); 
Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável Rubens Maciel 
Filho (Unicamp); Investimento R$ 5.437.465,74.

Artigo científico 
WALTER, A. et al. Spatially explicit assessment of the feasibility of 
sustainable aviation fuels production in Brazil: Results of three case 
studies. Energies. 13 ago. 2021.

Técnico da Boeing 
abastece avião 
demonstrador da 
empresa com 
bioquerosene

2



V
ários centros de pesquisa ao redor 
do mundo, incluindo o Brasil, bus
cam novas tecnologias capazes de 
converter dióxido de carbono (CO2) 
em um combustível sustentável, prin
cipalmente o querosene sustentável 
de aviação (SAF). Denominado de 
Powertoliquid (PtL), esse combus

tível é um hidrocarboneto líquido produzido a 
partir de energia elétrica, água e CO2, que pode 
ser capturado na atmosfera, em chaminés ou em 
atividades industriais e de produção e refino de 
petróleo. O dióxido de carbono é convertido em 
monóxido de carbono, que reage com hidrogênio 
sustentável em reatores do tipo FischerTropsch 
(FT) capazes de converter gases em combustíveis.

Para ser uma operação ambientalmente sus
tentável, o hidrogênio precisa ser processado em 
eletrolisadores abastecidos com energia renová
vel, proveniente, por exemplo, de geração eólica 
ou solar. É o chamado hidrogênio verde, combus
tível com alto poder calorífero, quase três vezes 
superior ao diesel, mas que ainda não é produzido 
em larga escala (ver Pesquisa FAPESP nº 314). 

Tecnologia aproveita gás carbônico 
capturado na atmosfera, em chaminés  
ou em atividades industriais,  
para produzir querosene sustentável

COMBUSTÍVEL  
FEITO DE CO2

ENERGIA
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desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio, 
pertencente ao grupo alemão NEA, o Instituto 
Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras, no 
Rio de Janeiro, e o Departamento de Engenharia 
Química da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (PoliUSP).

Batizado de CO2Chem, o projeto é apoiado pelo 
Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de 
Efeito Estufa (RCGI), um dos Centros de Pes
quisa em Engenharia financiados pela FAPESP, 
e pelo instituto alemão de pesquisa Fraunhofer. 
Seu objetivo é produzir combustíveis sustentá
veis com CO2 capturado de diferentes fontes, 
como de atividades de exploração e produção 
offshore. Uma plantapiloto deverá entrar em 
operação este ano.

De acordo com a engenheira química Rita Ma
ria de Brito Alves, coordenadora da iniciativa no 
âmbito do RCGI, caberá à equipe da PoliUSP, en
tre outras tarefas, atividades de pesquisa, desen
volvimento de novos catalisadores, substâncias 
químicas que serão usadas na reação de desloca
mento gáságua reversa. Essa reação ocorre na 
etapa anterior à síntese FT, quando o CO2 reage 
com o hidrogênio para produção de monóxido 
de carbono, formando o gás que seguirá para o 
reator FT.

“Não existe catalisador comercial para essa 
reação. Buscamos catalisadores ativos, estáveis 
e eficientes que permitam uma reação a tempe
raturas mais baixas que as comumente emprega
das, entre 700 e 800 graus Celsius”, diz Alves. Os 
catalisadores estão em desenvolvimento na USP.

A PoliUSP também é a representante brasileira 
no projeto 4AirCraft – Reciclagem de Carbono do 
Ar para Tecnologia de Combustível de Aviação, 
que reúne outras seis instituições de pesquisa da 
Europa e do Japão. O trabalho é financiado pe
lo programa de pesquisa e inovação Horizonte 
2020, da União Europeia. 

O objetivo é desenvolver SAF a partir da con
versão direta de CO2 em combustível em um 
processo integrado multicatalítico. Como ex
plica Alves, que participa da pesquisa, a obten
ção tradicional de combustíveis a partir de CO2 
envolve várias etapas sequenciais em diferentes 
reatores. A proposta do projeto é que essas rea
ções ocorram em um único reator em cascata, 
como resultado da ação sequencial de diversos 
catalisadores com características específicas. O 
reator em cascata e os catalisadores são o alvo 
do trabalho iniciado em 2021 e com três anos 
de duração. n Domingos Zaparolli

As duas primeiras fábricaspiloto de PtL SAF 
entraram em operação em 2021. A pioneira, ope
rada pela Solarbelt Atmosfair, na Alemanha, tem 
capacidade para produzir cerca de 1 tonelada de 
querosene sintético para aviação por dia. A se
gunda fábricapiloto foi instalada em Montreal, 
no Canadá, pelo Consórcio SAF+, que reúne 10 
instituições, entre elas a fabricante aeronáutica 
Airbus. De acordo com o grupo, o projeto co
mercial prevê a produção diária em 2025 de 30 
milhões de litros de querosene sintético com 
pegada de carbono reduzida em 80% em relação 
ao querosene fóssil.

A produção de combustível PtL pode ser via
bilizada por vários sistemas produtivos. O mais 
promissor é o que utiliza os reatores Fischer
Tropsch. Esse processo foi criado em 1923 na 
Alemanha pelos químicos Franz Fischer e Hans 
Tropsch para converter o carvão em combustível 
sintético. Hoje os reatores FT são de grande porte, 
capazes de processar milhões de litros por ano.

Um desafio no qual os centros de pesquisa glo
bais estão engajados é tornar viável a produção 
de combustível PtL em reatores FT de pequeno 
porte, de centenas de milhares de litros anuais, 
permitindo uma produção descentralizada, pró
xima aos aeroportos. Com isso, buscase elimi
nar custos e emissão de gases de efeito estufa na 
logística do combustível. 

“O desenvolvimento do PtL SAF em unidades 
descentralizadas chegou ao seu ‘vale da morte’”, 
diz a engenheira ambiental Tina Maria Ziegler, 
diretora do projeto ProQR – Promovendo Com
bustíveis Alternativos sem Impactos Climáti
cos, referindose à distância que existe entre 
a pesquisa e a comercialização. “É necessário 
demonstrar que é possível ultrapassar o estágio 
de prova tecnológica fornecida pela pesquisa 
aplicada para o estágio comercial. Precisaremos 
de várias unidades de demonstração fora dos la
boratórios produzindo continuamente mais de 
500 litros de SAF por dia.” O projeto é realizado 
no âmbito da parceria entre a Cooperação Alemã 
para o Desenvolvimento Sustentável, por meio 
da agência alemã Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), e o Ministério da Ciên
cia, Tecnologia e Inovações (MCTI).

No momento, o ProQR apoia a implementação 
de três projetos de PtL SAF em escala laboratorial 
no Brasil. O mais avançado é fruto de uma par
ceria da GIZ com o Instituto Senai de Inovação 
em Energias Renováveis, mantido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
em Natal (RN).

TECNOLOGIA BRASILEIRA
Outra iniciativa no país tem como parceiros a pe
trolífera sinoespanhola Repsol Sinopec Brasil, 
a empresa brasileira Hytron, especializada no 

Projeto
Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa – RCGI 
(nº 20/15230-5); Modalidade Centros de Pesquisa em Engenharia 
(CPE); Acordo BG E&P Brasil (Grupo Shell); Pesquisador responsável 
Júlio Romano Meneghini (USP); Investimento R$ 9.614.648,55.

Planta-piloto da  
Solarbelt Atmosfair,  
na Alemanha:  
produção de PtL SAF  
é usada para abastecer 
aviões no aeroporto  
de Hamburgo
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O dispositivo criado 
pela IBBX tem o 
formato de um cubo 
com 5 cm de lado

ENGENHARIA

ENERGIA  
CAPTURADA  
NO AR



PESQUISA FAPESP 317  |  69

Startup paulista transforma ondas eletromagnéticas em corrente elétrica 

para alimentar sensores de internet das coisas em ambiente fabril

Tiago Jokura
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da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Com-
putação da Universidade Estadual de Campinas 
(Feec-Unicamp), é um aparelho chamado retena. 
Híbrido de antena e retificador, ele capta ondas 
eletromagnéticas, de corrente alternada, e as con-
verte em sinais de corrente contínua, adequados 
ao funcionamento dos sensores. “O espectro de 
frequências para essa aplicação é vasto: desde 
os poucos megahertz das ondas de rádio até as 
altas frequências ópticas. A eficiência energética 
pode chegar a 90%”, informa. 

A coleta e a transmissão de energia pelo ar, 
ressalva Figueroa, não são exatamente uma no-
vidade. A hipótese já era investigada desde o 
fim do século XIX por cientistas como o croata 
Nikola Tesla (1856-1943), conta o pesquisador. 
Como a ambição inicial era transmitir grandes 
quantidades de energia, os desafios fizeram com 
que a ideia fosse deixada de lado e retomada 
apenas nos anos 1960. “O mérito da IBBX foi 
desenvolver um produto com apelo comercial 
aplicando conhecimentos e tecnologias já dis-
poníveis, como a reciclagem de energia em bai-
xas frequências”, opina Figueroa, que não tem 
relação com a startup.

Segundo Aloise, a solução desenvolvida pela 
IBBX é inédita e fruto de um longo trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento. “Nossa aplicação 
traduz-se na captura de energia e na conectivi-
dade por radiofrequência a longas distâncias para 
sensores de IoT. A combinação de capacidade 
de abastecimento energético, necessidade de 
transmissão de dados e baixo custo de implan-
tação resolvem os gargalos da escalada de IoT 
na indústria”, afirma o empreendedor.

O 
conceito de internet das coisas 
(IoT), em que objetos são capa-
zes de gerar e compartilhar infor-
mações em rede, ganhou um bom 
exemplo prático no setor industrial 
brasileiro. Uma startup de Capiva-
ri, no interior paulista, desenvol-
veu um sistema utilizando IoT, no 
qual baterias são carregadas com 
energia garimpada no ar. Criada 

em 2018, a IBBX Inovação oferece à indústria 
uma tecnologia que capta a energia dispersa no 
ambiente fabril em forma de radiação eletromag-
nética – emitida por cabos de alta tensão e painéis 
e motores elétricos das próprias máquinas em 
funcionamento – e a transmite, sem fio, para 
baterias que alimentam sensores de IoT.

Instalados em equipamentos industriais, esses 
sensores coletam informações sobre o funcio-
namento das próprias máquinas, como tem-
peratura, pressão e consumo de energia, e as 
disponibilizam para seus operadores. Os dados 
também são armazenados em nuvem, abaste-
cendo arquivos com o histórico de desempenho 
dos equipamentos (ver infográfico na página 71).

“Além da vantagem de reciclar a energia per-
dida, nossa solução é totalmente wireless [sem 
fio] e dispensa o uso de cabos que conectam e 
alimentam os sensores. A eliminação de cabos 
evita custos e o trabalho constante de conser-
vá-los ”, destaca William Aloise, cofundador 
da IBBX.

O elemento-chave para a captação e a trans-
missão de energia pelo ar, explica o engenheiro 
eletricista Hugo Enrique Hernández Figueroa, 



A EMPRESA DEPOSITOU 11 PEDIDOS  
DE PATENTE RELATIVOS AO DISPOSITIVO  
E JÁ FORNECEU CERCA DE 1.500  
UNIDADES PARA CLIENTES NO PAÍS

Sensores na Confibra:  
sensor coleta dados  
sobre o funcionamento  
de máquinas industriais  
e os disponibiliza  
em nuvem

A empresa tem 46 funcionários, 14 dedicados 
às atividades de pesquisa e desenvolvimento, e 
já depositou 11 pedidos de patente, seis no ex-
terior e cinco no Brasil. Dispõe de uma carteira 
com mais de 30 clientes, para quem forneceu 
por volta de 1.500 unidades de seu invento, um 
cubo de 5 centímetros (cm) de lado com antena, 
com custo médio de US$ 80 (cerca de R$ 400). 
A companhia alimentícia BRF, a empresa de mo-
tores MWM e a fabricante de telhas Confibra 
são usuárias das soluções da startup. 

Na MWM, o engenheiro de manutenção 
Humberto Ramos da Silva explica que os sen-
sores da IBBX operam no monitoramento em 
tempo real de cerca de 150 dispositivos, coletan-
do amplitudes de vibração, temperatura, pressão 
e vazão. “O nosso custo caiu, pois dispensamos 
uma série de componentes, como cabos, eletro-
calhas, eletrodutos e painéis elétricos, dedica-
dos a motobombas e motorredutores [sistema 
composto por um motor elétrico e uma engre-
nagem de redução].” 

O engenheiro mecânico Wilker Forti, geren-
te industrial da Confibra, por sua vez, destaca 
o salto de qualidade na manutenção dos equi-
pamentos a partir das informações coletadas 
pelos sensores de IoT. “Com a instalação desses 
dispositivos nas máquinas, foi possível estabe-
lecer rotinas de inspeção projetadas para cada 
equipamento fabril. A interpretação automática 
dos dados nos ajudou a evitar colapsos e paradas 
inesperadas na produção”, diz Forti.

U
m dos desafios para transmitir 
dados no ambiente industrial é a 
superação de obstáculos como bar-
reiras físicas e ruídos eletromag-
néticos ao longo de áreas extensas, 
explica Aloise. “Com essas dificul-
dades, ondas de alta frequência, 
como as de dispositivos bluetooth, 
3G e 4G, não avançam mais do que 
dezenas de metros. Isso obrigaria 

a instalação de vários repetidores de sinal, ele-
vando o custo de infraestrutura, como ocorria 
com o uso de cabos”, diz. “Para driblar essas 
barreiras, desenvolvemos nosso próprio proto-
colo de comunicação, que, sofrendo menos in-
terferências nesses ambientes, é capaz de cobrir 
longas distâncias.” 

Superado o obstáculo da comunicação, o cam-
po estava aberto para o que é considerado um 
dos maiores benefícios oferecidos pela tecno-
logia da IBBX: o monitoramento preditivo dos 
equipamentos de uma fábrica. Como está co-
nectado, o maquinário equipado com sensores 
de IoT pode ser monitorado on-line em tempo 
real, 24 horas por dia, permitindo a detecção de 
possíveis falhas com antecedência. 

“Quando começamos a coletar os dados, pen-
samos: nem todo cliente que vai receber infor-
mações sobre vibração, temperatura e consumo 
energético de cada equipamento conta com um 
analista de vibração, mecânico ou eletricista para 
interpretar esses dados. Ele precisa da informa-
ção traduzida. Então, lá fomos nós desenvolver 
também um software para gerenciar os dados 
coletados pelos sensores de IoT”, lembra Aloise.
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A diferença do monitoramento preditivo pa-
ra a tradicional manutenção preventiva é que a 
primeira é orientada pelos dados enviados cons-
tantemente pelas máquinas, enquanto a segunda 
tem valores predefinidos pelos fabricantes ou 
fornecedores dos ativos e componentes. Na ma-
nutenção preventiva, por exemplo, o rolamento 
de uma máquina projetado para durar 10 mil ho-
ras deve ser trocado ao atingir esse limite. “Com 
o monitoramento preditivo proporcionado por 
sensores de IoT, as manutenções ou trocas de 
componentes ocorrerá de acordo com o real es-
tado de funcionamento do ativo, evitando gastos 
desnecessários e paradas não programadas das 
operações”, comenta Aloise. Também é possível 
estabelecer parâmetros para alertar o cliente so-
bre quando um equipamento está próximo de 
atingir um desgaste crítico.

Outro conhecimento gerado pela experiência 
da IBBX com o desenvolvimento de soluções pa-
ra IoT foi o de que o desempenho das máquinas, 
ainda que do mesmo modelo, pode ser diferente 
e depende do local em que estão instaladas, do 
regime de operação delas, dentre outros fatores. 
Por isso, é importante que os dados fornecidos 
por cada equipamento sejam armazenados, a fim 
de formar uma biblioteca de falhas, e alimentem 
um programa dotado de inteligência artificial que 
avalie, cada vez com mais precisão, diferentes 
maquinários operando em condições distintas.

TELEFONE SEM FIO
A ideia de criar a startup foi de Aloise e Luis Fer-
nando Destro, atual CEO, que cursou física na 
Unicamp, não concluiu a graduação e formou-

-se em engenharia mecânica pela Escola de En-
genharia de Piracicaba (EEP), uma faculdade 
municipal. O foco inicial do empreendimento 
era coletar a energia dispersa no ambiente para 
alimentar baterias de celular. “Miramos em um 
primeiro negócio e acertamos em muitos outros”, 
conta Aluísio Ribeiro de Lima, também sócio da 
IBBX, referindo-se às origens da empresa.

O primeiro protótipo era uma antena de 25 cm 
de comprimento e 8 cm de largura que precisava 
ser miniaturizada para adequar-se ao uso interno 
em aparelhos celulares. O desafio da miniaturiza-
ção para uso em smartphones avançava bem, mas 
outras possibilidades de aplicações mostraram-se 
mais oportunas, notadamente no setor industrial, 
ambiente de onde vieram Aloise e Destro.

“Em sintonia com investidores e parceiros que 
apoiavam o negócio, decidimos priorizar a oferta 
de um serviço para a indústria. Fazia mais sen-
tido, já que, naquele momento, o segmento de 
telefonia móvel não oferecia a mesma possibili-
dade de escalar a aplicação comparado ao setor 
industrial”, recorda-se Aloise.

A startup vislumbra outras aplicações para a 
sua tecnologia num futuro não distante. “Sabemos 
que a IoT estará cada vez mais presente no agro-
negócio, na mobilidade urbana, no saneamento e 
nas casas inteligentes”, destaca Aloise. “Há mui-
tas aplicações para nossa tecnologia. Queremos 
amadurecê-la na indústria para seguirmos para 
outros setores. Não precisamos inventar senso-
res, mas fornecer o combustível para eles sem fio, 
reduzindo seu consumo de bateria e fazendo-os 
conversar com receptores a longas distâncias”, 
destaca o empreendedor. n

FONTE IBBX

Campos 
eletromagnéticos 
gerados por painéis  
e motores elétricos  
e ondas de rádios,  
TVs e aparelhos  
de walkie-talkie  
estão dispersos no 
ambiente fabril

1
Um dispositivo 
formado por antena  
e retificador capta  
a energia dos campos 
eletromagnéticos  
e das ondas de 
radiofrequência, 
transformando-as  
em eletricidade

2
Essa energia  
alimenta baterias de 
sensores instalados 
em ativos industriais, 
dispensando  
o uso de cabos 
elétricos e reduzindo  
o custo de operação 
da empresa

3
Os sensores de 
internet das coisas 
(IoT) coletam em 
tempo real dados de 
funcionamento dos 
aparelhos, como 
temperatura, pressão, 
vibração e consumo 
energético

4
As informações  
são armazenadas  
em nuvem, onde  
ficam disponíveis.  
Por meio de  
um software, 
operadores podem 
acompanhar o  
estado de cada ativo

5
A análise contínua  
dos dados permite  
que a empresa faça 
um monitoramento 
preditivo de seus 
equipamentos 
industriais e a 
detecção prévia de 
possíveis falhas

6

CAIXINHA MÁGICA
Tecnologia gerencia dados e eletricidade 
coletados no chão de fábrica
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Engenheiro que criou as camadas  

de proteção da urna eletrônica explica  

por que o equipamento é confiável

U
m ano antes de cada eleição, reúne-se na sede do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, um 
grupo de pessoas previamente inscritas com o obje-
tivo de tentar invadir a urna eletrônica. Trata-se do 
Teste Público de Segurança (TPS), um evento que 

ocorre desde 2009 com especialistas em computação indepen-
dentes ou ligados a instituições de pesquisa que realizam pla-
nos de ataque contra o equipamento. Em 2021, foram tentadas 
29 invasões feitas por 26 investigadores, como são chamados os 
que tentam burlar o sistema eleitoral. Cinco deles descobriram 
algum tipo de fragilidade, que foi corrigida pelo corpo técnico 
do TSE. Os ataques foram repetidos em uma segunda etapa, já 
em maio de 2022 – e, dessa vez, sem nenhum sucesso.

Um dos idealizadores da urna, o engenheiro eletrônico Osval-
do Catsumi Imamura, ainda acompanha os TPS, a cada eleição. 
Formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pes-
quisador do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), centro de pesquisa ligado à Aeronáutica localizado em 
São José dos Campos (SP), ele esteve desde o primeiro momen-
to, em 1995, na equipe que projetou e desenvolveu a arquitetura 
da urna eletrônica. O engenheiro foi o principal responsável por 
garantir a segurança do equipamento. Até hoje, nunca houve 
nenhum tipo de comprovação de que o sistema tivesse sido vio-
lado e algum voto fraudado, algo relativamente comum quando 
a votação era feita com cédulas de papel. Catsumi, de 66 anos, 
saiu da equipe técnica do TSE em 2005, continuando como con-
sultor e colaborador eventual, e aposentou-se do DCTA no ano 
passado. Na entrevista abaixo, contou a Pesquisa FAPESP por 
que a urna segue sendo segura 26 anos depois de sua criação.

UM 
DISPOSITIVO 
SEGURO

O senhor participou das duas etapas 
do TPS para a eleição deste ano. O que 
foi testado ali e quais os resultados?
Os testes são decorrentes de vários pe-
didos internos e externos ao TSE para 
ampliar a verificação da urna eletrôni-
ca. Sempre discutimos como poderiam 
ocorrer essas avaliações de modo a tor-
nar o sistema mais transparente possível. 
Em 2009 surgiu a ideia de fazer um teste 
público, algo que já ocorria em outros 
lugares, no exterior. Isso garantiria que 
as pessoas que queriam formar opinião 
sobre uma determinada situação rela-
cionada à urna pudessem elas mesmo 
realizar o teste para, aí sim, ratificar ou 
retificar as suas próprias observações. E 
assim começaram os testes.

De lá para cá, o que mudou?
De uma forma geral, a avaliação da urna 
não mudou quase nada, em termos de 
escopo. Os investigadores interessados 
podem requerer acesso a qualquer parte 
do sistema, como o hardware da urna e 
seus softwares. Só é necessário apresen-
tar uma proposta do que se deseja ava-
liar. Desde o início foram feitos alguns 
ajustes em todo o processo e chegou-se 

Yuri Vasconcelos e Neldson Marcolin

ENTREVISTA OSVALDO CATSUMI IMAMURA
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à versão atual em que os testes são rea-
lizados em duas etapas. A primeira, nor-
malmente no final do ano anterior das 
eleições na data mais próxima à lacração 
final dos códigos. Isso dá tempo para os 
investigadores analisarem o sistema que 
será usado nas eleições no ano seguinte. 
Alguns meses depois do primeiro teste os 
investigadores podem conferir os ajustes 
que o TSE realizou.

Investigadores são pesquisadores da 
área?
Uma parte, sim, mas já participaram pes-
soas da sociedade que entendem de com-
putação e queriam avaliar pessoalmen-
te como funciona a urna. Há entidades 
acadêmicas que se inscrevem para que 
os professores deem uma oportunida-
de aos alunos de computação exercitar 
os seus conhecimentos. Houve até um 
estudante do curso de computação da 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul que sugeriu fazer um TCC [trabalho 
de conclusão do curso de graduação] em 
segurança das eleições. O aluno conven-
ceu o docente a participar junto com ele.

Durante o TPS tudo pode ser testado?

Isso mesmo. No TPS de novembro de 
2021 verificamos que vários ataques ti-
nham como objetivo ver a parte de crip-
tografia, o manuseio do registro dos vo-
tos, a totalização. Acabamos agrupando 
os investigadores para que eles pudessem 
colaborar entre si, já que havia equipes 
que iriam olhar a mesma parte do siste-
ma eleitoral.

O que diferencia a primeira fase de tes-
tes, no ano anterior, da segunda, já no 
ano das eleições?
Na primeira, a pessoa faz as verificações 
que deseja no sistema e, quando finaliza, 
nós, da comissão de avaliação, conferimos 
se ela conseguiu avançar no que preten-
dia, se atacou uma determinada situação 
e se trilhou por caminhos que não deveria 
ter conseguido trilhar. Nesse caso, mesmo 
que não tenha alcançado o objetivo final, 
eles são avaliados como um primeiro su-
cesso. Fazemos um relatório para o TSE e 
sua equipe técnica tem três a quatro me-
ses para explicar por que isso aconteceu 
e dar sugestões de como corrigir ou apri-
morar. Na segunda etapa de testes, vemos 
se o trabalho interno da equipe técnica 
atingiu os objetivos desejados. Por isso LÉ

O
 R

A
M

O
S 

C
H

A
V

E
S 

/ R
E

V
IS

TA
 P

E
SQ

U
IS

A
 F

A
P

E
SP

chamamos novamente os investigadores 
para eles analisarem se a urna ainda tem 
vulnerabilidades. Mesmo que não tenha 
acontecido nada e nenhum investigador 
tenha conseguiu avançar em alguma parte 
do sistema, o TSE faz uma revisão geral 
em todos os processos. Como sempre sur-
gem novas tecnologias, pode ser que algo 
que foi tentado hoje tenha algum impacto 
lá na frente. Esses cuidados servem como 
parâmetro para avaliar mudanças futuras 
no sistema eleitoral.

Existe a possibilidade de a urna ser 
violada?
Teoricamente, sim. Os processos e as 
tecnologias são sempre dependentes do 
tempo. As tecnologias que são emprega-
das para proteger a urna e seus perifé-
ricos passam por uma rigorosa análise 
para serem selecionadas e permitir que 
todos os componentes do sistema elei-
toral estejam prontos até um ano antes 
das eleições. Hoje, talvez os invasores 
não tenham o tempo hábil de atingir seus 
objetivos, como fazer a adulteração do 
voto. Existe muita discussão na impren-
sa sobre possíveis violações. Também na 
academia seguimos debatendo. Alguns 

Catsumi no Museu Aeroespacial Brasileiro, em São José dos Campos, 
ao lado de um dos primeiros modelos de urna projetados para o TSE
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pesquisadores são mais puristas, mais 
teóricos, e produzem argumentos de que, 
na teoria, nos modelos matemáticos, é 
possível demonstrar que dá para burlar 
os códigos. Vem daí a afirmação de que a 
urna é violável. Não está errado. A ques-
tão toda é fazer essa teoria funcionar. Até 
agora, não há evidências reais.

Uma das críticas ao TSE é a de que o 
eleitor precisa confiar cegamente no sis-
tema eleitoral. Isso porque ele se baseia 
no conceito de segurança por obscurida-
de, algo que, conforme os críticos, não 
combina com a sociedade democrática.
Segurança por obscuridade significa não 
tornar evidentes algumas informações. 
É como dizer: está seguro porque guar-
dou segredo. A maioria dos códigos dos 
produtos criptográficos de segurança do 
mundo é controlado para evitar invasões 
aos sistemas. O código usado nas urnas 
não é aberto nem público, mas é verifi-
cável. Só um público mais seleto, de es-
pecialistas, tem condições de fazer essa 
verificação. É verdade que tem um ponto 
obscuro no código, que é a chave. Ela não 
é nem tem de ser pública da mesma for-
ma que não passamos a chave do acesso 
da nossa conta bancária para ninguém. 
Quando tomamos essa decisão, é por-
que acreditamos que a obscuridade nos 
protege. Essa crítica contra a urna não se 
sustenta. No TPS, alguns ataques foram 
para tentar achar a chave na forma digital 
e invadir o sistema. Ninguém conseguiu 
obter todas as chaves necessárias.

Para entrar no sistema da urna, seria 
preciso romper as diversas camadas de 
segurança. Já foi dito que isso talvez 
não seja verdade porque bastaria pe-
netrar em uma delas para estar dentro 
do sistema. Isso é real?
Toda segurança está em camadas. Não há 
uma proteção única, exclusiva da Justiça 
Eleitoral, porque a urna tem de ser colo-
cada tanto em uma escola comum como 
em lugares distantes de difícil acesso. 
Hoje, 80% das urnas são transportadas 
por pessoas comuns. Não existe comboio 
de polícia militar ou das Forças Arma-
das fazendo escolta. Existem níveis ou 
camadas de segurança que precisaram 
ser criados pensando nessas circunstân-
cias e condições até que a urna entre na 
fase de oficialização da seção eleitoral no 
dia da eleição. A partir do momento que 
se oficializa, as camadas que continuam 

Quantas camadas há no total?
Depende da etapa do processo: ligar a 
urna, iniciar uma votação, terminar uma 
votação. Cada ação dessas tem de duas a 
três camadas de proteção. Somando tudo 
isso tem pouco mais de meia dúzia de 
camadas do processo como um todo. O 
envio dos resultados da votação é outro 
processo, que também tem as suas ca-
madas. A urna, desde a sua preparação 
até o encerramento com a geração dos 
resultados, não se conecta com nada. 
A conexão com a rede ocorre somente 
com os sistemas de transmissão dos re-
sultados de cada seção eleitoral para o 
sistema de totalização final. Além dos 
mecanismos de segurança lógica, exis-
tem outros componentes de segurança 
para garantir o funcionamento físico do 
conjunto, tornando-o tolerante a falhas 
e garantindo a integridade da eleição.

No momento em que as informações 
são enviadas ao TSE não há risco de 
um ataque hacker? Como ter certeza de 
que o resultado daquela urna é o mesmo 
que chegou ao tribunal?
Por conta das camadas que existem tanto 
na inicialização da urna como na finali-
zação do trabalho da urna. Nesses pro-
cessos existe uma chave única, dentro de 
cada equipamento. Se ela for tirada ou 
trocada, o hardware se torna inválido. 
Essa chave assina o resultado e permite 
que a Justiça Eleitoral verifique as infor-
mações de cada urna. Se a máquina for 
substituída por algum problema físico 
ou falha, o TSE usa urnas de reserva.

Como vê a reivindicação de a urna po-
der ser auditada com o voto impresso?
Vou dar um exemplo. A barragem de 
Brumadinho, que rompeu, foi audita-
da. Não obstante, a falha de projeto não 
foi verificada na auditoria. A auditoria 
é um evento importante para verificar 
as conformidades da execução com o 
planejamento operacional, com base nos 
registros e documentos técnicos e ad-
ministrativos. Auditoria não é sinônimo 
ou garantia de segurança. Todos os sis-
temas lógicos que são empregados nas 
eleições passam por um ritual de assi-
naturas digitais para assegurar que o 
que foi lacrado seja exatamente o que 
será usado, permitindo uma auditoria 
antes e depois das eleições. Todavia, a 
auditoria não é suficiente para atestar 
a segurança dos sistemas envolvidos. A 

Na teoria, dá para 
burlar os códigos  
da urna. A questão  
é fazer essa  
teoria funcionar.  
Até agora, não  
há evidências  
de que se tenha 
conseguido

existindo são exclusivas da Justiça Elei-
toral. As camadas anteriores, não. Se um 
ladrão roubar uma urna, significa que 
invadiu uma primeira camada. A elei-
ção está comprometida? Não. Só estaria 
comprometida se fosse roubada uma 
quantidade absurda de urnas, inviabili-
zando a eleição por falta do dispositivo. 

Mas não seria possível adulterar a ur-
na durante o transporte, por exemplo, 
para que seja instalado um programa 
malicioso de forma a direcionar os vo-
tos a um candidato?
Vamos supor que alguém consiga rom-
per uma camada específica e inserir um 
programa em algumas urnas. Quando o 
equipamento é inicializado, além da ve-
rificação de autenticidade, o tal programa 
malicioso vai encontrar outras camadas de 
proteção. Para conseguir avançar, é preci-
so que a urna funcione sem as validações 
necessárias quando se liga a chave. A urna 
é um computador, um hardware, e dá para 
mexer no sistema operacional. Mas não 
dá para seguir em frente com os resulta-
dos adulterados nem é possível assinar o 
boletim de urna, que é o resultado final 
daquela máquina, para ser validado pela 
Justiça Eleitoral. Essa é só uma etapa. Há 
várias outras camadas de proteção. Alguns 
investigadores tentaram, sem sucesso, ata-
car esse ponto no TPS, de tentar fazer a 
urna inicializar sem precisar ficar fazendo 
essas conferências de modo a conseguir 
executar o código invasor. 
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única forma de verificar a correção de 
um sistema lógico são os testes e uma 
análise técnica dos códigos. O TPS foi 
elaborado para atender essa demanda.

E o voto impresso?
Ele representa uma pseudoconfiança. 
O eleitor pode receber um papel, mas 
qual a segurança de que a informação 
impressa naquele papel foi contabili-
zada? A fraude no voto em papel nunca 
aconteceu na mão do eleitor, quando 
ele o inseria na urna; ocorria na apura-
ção, quando a urna era aberta e os votos 
impressos eram dispostos na mesa. Por 
isso, um dos focos do projeto da urna 
eletrônica foi aprimorar essa parte do 
processo. A Justiça Eleitoral busca ga-
rantir que o voto realizado na urna é o 
mesmo que seja apurado. 

O voto eletrônico se sobrepõe, então, 
ao impresso?
Existe um tipo de medição chamado 
tempo médio entre falhas, o MTBF, que 
indica mais ou menos quando qualquer 
produto deve começar a apresentar pro-
blemas. O MTBF de componentes ele-
trônicos, como a urna, é acima de 100 
mil horas; de uma impressora, que é um 
dispositivo mecânico, está entre 10 e 20 
mil horas. Não há como realizar uma va-
lidação cruzada usando elementos que 
têm probabilidade de falhas diferentes. 
Em outras palavras, não dá para vali-
dar o que a urna imprimiu com o que 
foi registrado eletronicamente, a menos 
que essa diferença esteja equalizada. Na 

concepção da urna eletrônica em 1995, 
um dos ministros do TSE pediu à nossa 
equipe: “Vocês precisam apresentar ga-
rantias técnicas para que, caso haja con-
testação, a corte possa julgar de forma 
bem fundamentada”. Por enquanto, o 
que vale é o eletrônico porque é possível 
provar tecnicamente que a ocorrência 
de inconsistências da parte eletrônica é 
muito menor do que da mecânica. 

Como foi que o senhor entrou para o 
grupo de criadores da urna?
No final de 1994 e no início do ano se-
guinte o ministro Carlos Veloso, então 
presidente do TSE, recomendou que al-
go teria de ser feito que fosse melhor do 
que a contabilização manual de cédulas 
de papel. A Justiça Eleitoral abriu um 
concurso para contratar os primeiros 
técnicos na área de tecnologia da in-
formação [TI]. Paralelamente, foi feito 
um convite para o Executivo, que con-
tava com engenheiros e técnicos nas 
instituições dos ministérios da Ciên-
cia e Tecnologia, da Educação, da In-
dústria e Comércio, da Comunicação, 
e militares. Um dos convites foi para 
o antigo Ministério da Aeronáutica. O 
DCTA [Departamento de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial], que é o centro de 
pesquisa da Força Aérea em São José 
dos Campos, foi consultado. O convite 
chegou até o IEAv [Instituto de Estudos 
Avançados], onde eu trabalhava. Assim, 
fui indicado como representante do Mi-
nistério da Aeronáutica para compor a 
equipe técnica.

O senhor integrou um grupo que ficou 
no TSE por vários anos. Quem mais fa-
zia parte dele? 
A equipe foi formada inicialmente com 14 
pessoas. Passados três meses de trabalho, 
quando a arquitetura da urna e o edital 
foram concluídos, a maioria dos integran-
tes voltou para suas instituições de ori-
gem, exceto eu e outros três que vieram 
do Inpe – Paulo Seiji Nakaya, Antônio 
Ezio Marcondes Salgado e Mauro His-
sao Hashioka. Assumi no TSE a coorde-
nação de desenvolvimento de hardware 
e software; Nakaya liderou a área de lo-
gística; Salgado responsabilizou-se pelas 
redes de comunicação e produção fabril; 
e Hashioka assumiu a gerência-geral. O 
Giuseppe Dutra Janino, dentre os técni-
cos concursados, foi uma das pessoas do 
TSE que formamos para dar continui-
dade ao processo, assumindo o cargo de 
secretário de TI do tribunal em 2005.

A sua função já era zelar pela seguran-
ça do sistema? 
No início a equipe deveria gerar requisi-
tos de todo o sistema, o que incluía a se-
gurança. Como eu já tinha trabalhado em 
outros processos do gênero e conhecia 
especialistas da academia nessa área, tor-
nei-me o responsável pela segurança do 
sistema de 1998 a 2005. Sugeri o envol-
vimento da Agência Brasileira de Inteli-
gência [Abin], que tem uma instituição, 
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimen-
to para a Segurança das Comunicações 
[Cepesc], voltada a cuidar de módulos 
criptográficos do governo. Fizemos um 
convênio para que desenvolvessem mó-
dulos exclusivos para o TSE. 

Como vê hoje o Brasil no panorama in-
ternacional de urnas eletrônicas?
Existem vários modelos no mundo, alguns 
mais sofisticados, outros menos. Alguns 
países fazem todo o processo de forma 
eletrônica – e não mais no papel –, como 
é o nosso caso, enquanto outros usam in-
clusive a internet como parte do sistema 
eleitoral. É o caso da Estônia, que tornou 
virtual todos os processos possíveis, não 
só as eleições, mas também os administra-
tivos do governo. Eles votam pela internet 
há mais de 10 anos, mas já sofreram um 
forte ataque hacker. No mundo dos sis-
temas cibernéticos, o elo mais fraco hoje 
é a conexão em rede, isto é, a internet. n
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Urnas fabricadas pela empresa Procomp, em 2004, durante a fase final de teste

A entrevista mais extensa está na versão on-line.
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E
m pesquisa realizada nos últimos 15 anos em um acervo 
da Universidade do Texas em Austin, nos Estados Uni-
dos, Antonio Dimas, do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo (IEB-USP), descobriu o 
espólio do editor norte-americano Alfred Knopf (1892-
1986), responsável por traduzir e publicar, em inglês, as 
primeiras obras do baiano Jorge Amado (1912-2001) e 
do pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987). Análises 

da correspondência, pareceres e contratos revelam, entre outras coisas, 
que esses autores foram bem recebidos pelos leitores norte-americanos, 
especialmente por apresentarem visões alternativas do Brasil, vinculadas 
às culturas negras de Salvador e do Recife. “Presentes em diversas partes 
do mundo, acervos como o de Knopf também devem ser considerados bra-
silianas, apesar de não serem compostos estritamente por livros”, sustenta 
o pesquisador. Ao propor a ampliação do conceito, inicialmente delimitado 
pelas coleções de obras dos séculos XVI a XIX sobre o Brasil, a reflexão 
de Dimas faz parte de um movimento que ganhou força nos últimos cinco 
anos e foi tema de evento organizado pela Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin (BBM-USP), no último mês de fevereiro. 

O termo brasiliana é um neologismo e, segundo a historiadora Mari-
sa Midori, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA-USP), tem sua origem relacionada à bibliofilia, mais parti-
cularmente, aos colecionadores interessados pelo Brasil, a exemplo do 
que acontece com viajantes e intelectuais que estudam o Oriente e são 
conhecidos como orientalistas. A partir do século XVI, especialmente 
na Europa, começaram a ser formados acervos de livros e documentos 
sobre as colônias de Portugal e Espanha no chamado Novo Mundo. “As 
primeiras coleções desse tipo foram denominadas  ‘americanas’ e a pro-
dução sobre o Brasil passou a ser considerada uma de suas seções”, diz. 
De acordo com Midori, desde que o Brasil começou a se estruturar como 
Estado-nação, ou seja, depois de conquistar a Independência, em 1822, 
governantes e instituições trataram de identificar e organizar esse corpus 
bibliográfico. Um  marco desse esforço foi a exposição organizada pelo 
médico e filólogo Ramiz Galvão (1846-1938), então diretor da Biblioteca 
Nacional, em 1881. “O catálogo da mostra, com um inventário geral de 
fontes, livros e documentos sobre o país, incluindo mais de mil entradas, 
marcou o início da tradição bibliográfica brasileira. Mas, apesar da preo-
cupação em reunir e mapear acervos sobre o Brasil, nessa época o termo 
brasiliana ainda não era utilizado”, detalha.

Digitalização e incorporação de objetos  

atualizam acervos que reúnem material sobre  

a cultura e a história do país

Christina Queiroz

Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin,  
da USP, deve 
incorporar produção 
indígena e a literatura 
das periferias



78  |  JULHO DE 2022

Diferentemente do Brasil, a biblióloga Marina 
Garone Gravier, da Biblioteca Nacional do México 
(BNM) e da Universidade Nacional Autônoma do 
México (Unam), explica que, em seu país, a ideia 
de uma “bibliografia mexicana” abarca todo ma-
terial impresso ou publicado sobre o México, in-
cluindo a produção indígena, livros e documentos 
do século XX. Ela enfatiza, ainda, que não existe 
o termo “mexicana”, nesse sentido, que seria o 
equivalente ao conceito de brasiliana. “Muitos 
dos nossos impressos do período colonial foram 
escritos em língua indígena”, afirma, ao mencionar 
que data de 1554 o documento mais antigo arma-
zenado pela BNM. Na sua avaliação, o conceito 
de brasiliana se relaciona com as formas de cole-
cionismo bibliográfico do século XIX nos Estados 
Unidos, país que organizou seus fundos utilizando 
essa nomenclatura. Por trás da concordância com 
a atualização do conceito de brasiliana está a ideia 
de que ele precisa “refletir as mudanças internas 
de um país e acompanhar os campos de estudos, 
que estão sempre em movimento”. 

A BN mexicana é custodiada pela Unam, que 
conta com diferentes redes de pesquisadores in-
vestigando e difundindo seu acervo, por meio do 
Instituto de Investigações Bibliográficas, que exis-
te há mais de 50 anos. “Com livros e documentos 
de toda a América Latina, publicados desde o sé-
culo XVI, a BN do México também reúne docu-
mentos do depósito legal nacional”, conta Garone 
Gravier, que leciona na própria BN para alunos de 
pós-graduação de diferentes cursos da Unam, en-
tre eles os de história, linguística, literatura e artes.

Já em relação às brasilianas, apesar de as cole-
ções terem sido formadas a partir do século XVI, 
a formulação do conceito ganhou corpo na década 
de 1930, em razão da movimentação do mercado 
editorial. A historiadora Eliana Regina de Freitas 
Dutra, da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), analisa a coleção homônima, publica-
da pela Companhia Editora Nacional a partir de 
1931. A proposta editorial foi desenvolvida pelo 
sociólogo Fernando Azevedo (1894-1974). No 
decorrer de sua existência, foram editados 415 
títulos de autores brasileiros e estrangeiros. “A 
Coleção Brasiliana editava títulos raros, como os 
cronistas e viajantes do período colonial, reedita-
va obras esgotadas e fazia novas publicações so-
bre história, formação social brasileira, educação, 
geografia, etnologia e outros campos do conhe-
cimento, tendo sido responsável por inaugurar a 
prática do colecionismo editorial no Brasil”, diz. 
Todo acervo dessa coleção foi digitalizado pelo 
projeto Brasiliana Eletrônica, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com coorde-
nação do historiador e engenheiro Israel Beloch. 
Além da Companhia Editora Nacional, a Difusão 
Europeia do Livro (Difel), a José Olympio, a Ci-
vilização Brasileira e a Livraria Martins Editora 
foram outras que lançaram coleções brasilianas, 
a partir da década de 1930.

Também pesquisador desses projetos editoriais, 
o historiador Fábio Franzini, da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), conta que a Coleção 
Documentos Brasileiros, da José Olympio, editou 
obras que se tornaram clássicos da historiografia 
e do pensamento social do país, entre elas Raízes 
do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Ho-
landa (1902-1982), que inaugurou a coleção, em 
1936, e Casa-grande & senzala, escrito por Freyre 
em 1933 e incorporado à série em 1943. Em estu-
do realizado no acervo da BBM-USP entre 2019 

Abaixo, editor 
norte-americano Alfred 
Knopf e sua mulher, 
Blanche, que atuaram  
como fiadores informais  
de autores brasileiros  
no mundo anglófono

Acima, Constituição  
do Império do Brasil,  
um dos documentos 
expostos em mostra 
organizada na Biblioteca 
Nacional, em 1881
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e 2020, ele analisou prefácios de três edições ar-
gentinas, duas francesas, uma norte-americana, 
uma portuguesa, uma alemã, uma venezuelana e 
uma polonesa de Casa-grande. O objetivo: com-
preender por que um livro dedicado ao processo 
de formação social do Brasil foi editado em tan-
tos outros países, incluindo Argentina e Estados 
Unidos, na década de 1940, e França, na década 
de 1950. “Nos prefácios que Freyre escreveu para 
as edições internacionais ele procura mostrar que 
sua interpretação sobre o Brasil pode ser lida de 
maneira universal”, afirma, ao justificar o inte-
resse de leitores estrangeiros pela obra. 

F
oi em 1965, na esteira do processo 
de criação de coleções brasilia-
nas pelas editoras, que o histo-
riador e bibliófilo Rubem Borba 
de Moraes (1899-1986), na obra 
O bibliófilo aprendiz, propôs, pe-
la primeira vez, uma definição 
para o conceito. Segundo sua 

interpretação, brasilianas abarcam “livros sobre 
o Brasil impressos desde o século XVI até fins 
do século XIX, e os livros de autores brasileiros 
impressos no estrangeiro até 1808”. Uma carta 
do mercador e explorador Américo Vespúcio 
(1454-1512), escrita em 1504, é considerada o 
marco inicial desse recorte. “Além de Moraes, 
outros intelectuais estabeleceram definições, 
incluindo o advogado e historiador José Honório 
Rodrigues [1913-1987], que produziu listagens de 
livros que considerava fundamentais para com-
preender o Brasil”, detalha o historiador Carlos 
Zeron, diretor da BBM-USP até o início deste ano. 

Em relação às primeiras coleções formadas 
por bibliófilos, o historiador Thiago Lima Ni-

codemo, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e coordenador do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo, recorda que o naturalista 
alemão Carl von Martius (1794-1868) foi um dos 
pioneiros a reunir um acervo desse tipo no sé-
culo XIX, assim como o historiador e viajante 
francês Ferdinand Denis (1798-1890). O século 
XX viu crescer o número de colecionadores in-
teressados em livros sobre o Brasil. Moraes e Yan 
de Almeida Prado (1898-1991) integram o grupo 
de pioneiros. Ao morrer, Moraes deixou cerca de 
2,3 mil livros para o advogado, empresário e bi-
bliófilo José Mindlin (1914-2010) e sua mulher, 
Guita (1916-2006). No decorrer de mais de 80 
anos, o casal constituiu um acervo com 32 mil 
títulos e 60 mil volumes de livros e manuscritos 
sobre o Brasil. Todos foram doados à USP em 
2005, quando a BBM foi fundada. 

No projeto “Memória digital: Arquivo e do-
cumento histórico no mundo contemporâneo”, 
iniciado há dois anos, Nicodemo trabalha com a 
ideia de que brasilianas são importantes para re-
unir conhecimento destinado a embasar a formu-
lação de políticas públicas. “Brasilianas também 
servem para fomentar projetos de modernização 
do país, ao permitir melhor conhecimento de sua 
população e suas fronteiras”, afirma. Segundo 
ele, desde o século XIX diferentes instituições 
passaram a investir nesses acervos, preocupa-
das em estabelecer conexões entre produção de 
conhecimento e intervenções na realidade. “O 
conceito tradicional de brasiliana envolve livros 
produzidos por viajantes estrangeiros sobre o 
Brasil e obras de autores icônicos de nossa his-
toriografia. Hoje defendemos que a produção 
indígena e a literatura das periferias, por exem-
plo, sejam incorporadas a essas coleções. Pre-

cisamos buscar novas lentes 
para pensar o Brasil”, sustenta 
o sociólogo Alexandre Saes, 
atual diretor da BBM. 

A ideia de ampliar o con-
ceito de brasiliana proposta 
por Antonio Dimas, do IEB, 
envolve abarcar acervos no 
exterior sobre a cultura bra-
sileira, não necessariamente 
compostos por livros. Um des-
ses acervos é o da historiadora 
Simona Binková, da Universi-
dade Carolina, na República 
Tcheca, com documentos ico-
nográficos da cartografia bra-
sileira produzidos nos séculos 
XVII e XVIII que evidenciam 
aspectos da participação de 
naturalistas tchecos em uma 
expedição científica realizada 
no país, em 1817. Nos Estados 

Carta de Américo 
Vespúcio escrita  
em 1504 é considerada 
o marco inicial de 
coleções brasilianas
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Unidos, estão as coleções do geólogo John Casper 
Branner (1850-1922), com manuscritos e mapas 
de estudos do Brasil do final do século XIX, e do 
historiador Ludwig Lauerhass (1936-2020), que 
contempla cerca de 4 mil itens sobre a história, a 
antropologia e a sociologia brasileiras do século 
passado. De acordo com Dimas, assim como o 
acervo de Knopf, essas e outras coleções ainda são 
pouco conhecidas e podem servir de base para 
novas descobertas científicas. “Por exemplo, ao 
trabalhar com o espólio do editor norte-ameri-
cano, identifiquei que Freyre e Amado atuaram 
como divulgadores da cultura de nosso país nos 
Estados Unidos, enquanto Knopf foi uma espé-
cie de fiador informal de autores brasileiros no 
mundo anglófono”, diz. 

Em relação à ideia de incorporar, em coleções 
brasilianas, itens para além de livros e do recorte 
temporal proposto por Moraes, Ana Virginia Pi-
nheiro, da Escola de Biblioteconomia da Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, apre-
senta ressalvas. “Uma ampliação sem critérios 
pode descaracterizar essas coleções”, defende 
Pinheiro, que foi bibliotecária de livros raros na 
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) entre 1982 
e 2020. A ampliação do conceito por ela pro-
posta inclui adicionar livros que circularam nas 
antigas colônias durante o domínio português 
como, por exemplo, obras que eram utilizadas 
pelos jesuítas na instrução de alunos, ou livros 
sobre moedas e selos portugueses. “Há uma im-
portante literatura, por exemplo sobre educação 
e economia, que, apesar de não ter sido escrita 
por brasileiros e tampouco tratar do Brasil, foi 
fundamental para sua constituição como nação”, 
argumenta. Tendo como uma de suas origens a 
Biblioteca Real Portuguesa, a FBN conta com 
coleções desse tipo que ainda não foram pesqui-
sadas. “No Brasil, o interesse pelo livro antigo 

como objeto de estudos é recente, começou no 
final dos anos 1970”, afirma Pinheiro, ao defender 
o estabelecimento de parcerias com universida-
des para fomentar trabalhos em acervos pouco 
conhecidos. Foi justamente por meio de um es-
forço para identificar documentos e livros sem 
visibilidade que João Marcos Cardoso, curador 
da BBM-USP, descobriu, em 2015, um tratado fe-
minista publicado em 1868. “Esse documento foi 
escrito por uma mulher imigrante, no contexto 
do Brasil imperial e escravocrata, reivindicando 
o direito das mulheres de participar da política, 
do mercado de trabalho e da educação”, relata, 
ao contar que o achado foi objeto de pesquisas 
de mestrado. Publicada pela editora do tipógrafo 
Francisco de Paula Brito (1809-1861), responsável 
por lançar a primeira revista brasileira dirigida 
ao público feminino, a obra foi escrita por Anna 
Rosa Termacsics, húngara que veio para o Brasil 
aos 7 anos de idade e aqui permaneceu até sua 
morte, em 1886. 

O empresário José  
Mindlin e sua mulher,  
Guita, na biblioteca  
de sua casa

Digitalização de livro  
do acervo da BBM-USP: 
trabalho abarca  
15% da coleção
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Hoje, 15% do acervo da BBM-USP está digi-
talizado. “A BBM tem uma reserva técnica para 
adquirir mais 90 mil livros e está em processo de 
definição de novas políticas pra balizar a amplia-
ção de seu acervo, a partir de 2023”, conta Saes, 
diretor da instituição. O processo de digitaliza-
ção do acervo foi iniciado em 2007, por meio de 
financiamento da FAPESP. A partir desse projeto, 
intitulado “Brasiliana digital”, foram disponibi-
lizados na internet cerca de 4 mil itens reunidos 
por Mindlin, incluindo livros, gravuras, mapas, 
manuscritos e outros documentos. Já na FBN, 
o processo de digitalização começou em 2001 
envolvendo obras raras. Cinco anos depois, a 
Coleção Brasiliana foi incorporada ao projeto. 

C
onsiderada uma das maiores 
brasilianas localizada fora 
do Brasil, a Biblioteca Oli-
veira Lima, da Universida-
de Católica da América, em 
Washington, nos Estados 
Unidos, concluiu parte da 
digitalização de sua cole-

ção, que acaba de ser disponibilizada on-line 
gratuitamente. Em um esforço que começou há 
10 anos, 3,8 mil publicações, cartas e panfletos 
foram digitalizados, totalizando mais de 1 mi-
lhão de páginas. O livro raro mais antigo data de 
1507. “Mais do que uma brasiliana, a biblioteca 
Oliveira Lima pode ser caracterizada como uma 
ibero-americana, na medida em que reúne itens 
relacionados à expansão portuguesa pelo mundo 
e a história das Américas, incluindo o trabalho 
dos jesuítas e a história da escravidão”, relata a 
astrônoma Duília de Mello, vice-reitora da Uni-
versidade Católica da América. Ela ressalta que, 
por causa dessa característica, o acervo de Ma-
noel de Oliveira Lima (1867-1928), diplomata e 
historiador brasileiro, difere de outras brasilianas. 
“Como próximos passos, planejamos digitali-
zar os milhares de páginas que fazem parte da 
ampla correspondência que Lima trocou com 
intelectuais brasileiros, como Machado de Assis 
[1839-1908]”, conta Mello, ao mencionar carta na 
qual o escritor brasileiro, entristecido, escreve 
sobre a morte de sua mulher. Segundo ela, apenas 
10% da correspondência foi digitalizada. Outro 
objetivo, segundo Mello, é buscar financiamento 
para traduzir o site, atualmente em inglês, para o 
português (ver Pesquisa FAPESP nº 266). 

O acervo da Biblioteca Oliveira Lima é com-
posto, majoritariamente, por livros, documentos e 
objetos reunidos pelo próprio diplomata durante 
sua vida. Existem outras brasilianas importantes 
nos Estados Unidos, como o acervo do Lemann 
Center para Estudos Brasileiros, na Universidade 
de Illinois, e o da Biblioteca John Carter Brown. 
“Acervos e bibliotecas de instituições estrangeiras 

podem ter se beneficiado de iniciativas do primei-
ro governo de Getúlio Vargas (1882-1954). Gusta-
vo Capanema [1900-1985], ministro da Educação 
de 1934 a 1945, estabeleceu políticas de doações 
e enviava livros publicados pelas coleções bra-
silianas das editoras brasileiras e pelo Instituto 
Nacional do Livro a embaixadas, universidades, 
associações de artistas e escritores ao redor do 
mundo”, relata Dutra, da UFMG. 

Já as brasilianas europeias, conforme Midori, 
da USP, apresentam como característica o foco em 
obras dos séculos XV e XVI. “Instituições e cole-
cionadores da região se interessavam por esses 
trabalhos não somente pelo que revelavam sobre 
o Brasil, mas também porque eles evidenciavam 
o desenvolvimento de técnicas de impressão da-
quele período”, relata a historiadora, ao mencio-
nar, por exemplo, xilogravuras elaboradas para 
os relatos de viagens. Em estudo realizado com 
documentos armazenados no Palácio Nostitz, 
em Praga, ela identificou diários de navegação 
com papéis dobrados, semelhantes aos livros 
pop-ups dos dias atuais. “Esses documentos são 
valiosos porque mostram as técnicas existentes 
para elaborar os primeiros livros ilustrados do 
mundo”, finaliza. n

O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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Ao lado, tratado feminista de  
1868 descoberto na BBM-USP.  
Abaixo, dois itens do acervo  
da Biblioteca Oliveira Lima, da 
Universidade Católica da América,  
nos Estados Unidos: documento  
de 1657 da Ordem dos Carmelitas 
Descalços (à esq.) e carta  
em que Machado de Assis escreve  
sobre a morte de sua mulher



NEXO  
ENTRE 
ELEMENTOS 
VITAIS

POLÍTICAS PÚBLICAS

Impacto de moradias localizadas 
próximo a represas, nos sistemas 
hídricos urbanos, pode ser 
analisado pelas lentes do nexo

Pesquisas buscam aprofundar  
o conhecimento sobre  

fontes alternativas de energia
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N
ão é possível fazer um 
bolo sem quebrar os 
ovos. O engenheiro 
José Antônio Perrella, 
da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp), 

campus de Guaratinguetá, recorre à ve-
lha máxima para indicar o sentido por 
trás do conceito de nexo água-energia-
-alimentos. Ao fazer a alusão, Perrella, 
que desenvolveu um projeto para avaliar 
a compreensão do conceito do nexo por 
jovens de 10 a 24 anos no Vale do Paraíba 
(SP), quer mostrar como, historicamente, 
desafios no setor alimentar, por exemplo, 
têm sido resolvidos sem considerar pos-
síveis reflexos em sistemas energéticos 
e hídricos, caso da ampliação de áreas 
de cultivo de determinados alimentos, 
que gera aumento no consumo de água, 
podendo impactar sua disponibilidade 
para outros usos. A situação começou a 
mudar há cerca de uma década, quando 
a ideia de nexo se disseminou no meio 
acadêmico, depois de uma conferência 
internacional sobre a relação entre os 
três elementos organizada em Bonn, 
na Alemanha, em 2011. Com potencial 
para auxiliar a gestão de crises, a nova 
abordagem prevê a busca por soluções 
integradas e transdisciplinares para re-
solver problemas hídricos, energéticos e 
alimentares, sem que a mitigação de uma 
adversidade resulte no agravamento de 
outra. Adaptados ao contexto brasileiro, 
estudos sobre o conceito buscam incen-
tivar a formulação de políticas públicas 
que também levem em consideração as 
desigualdades sociais características da 
realidade nacional. 

Correlações entre crises energéticas 
e fome passaram a ser estudadas na dé-
cada de 1970, mas a ideia do nexo entre 
água, energia e alimentos se estabeleceu 
como metodologia de pesquisa em 2008, 

Abordagem integrada busca solucionar 

problemas energéticos, hídricos e alimentares  

e apoiar a formulação de propostas que  

levem em consideração desigualdades sociais

durante o Fórum Econômico Mundial, 
realizado em Davos, na Suíça. Na ocasião, 
economistas reunidos no evento discuti-
ram possíveis soluções para problemas 
hídricos e o desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia, como forma de 
reduzir o uso de combustíveis fósseis. 
Inicialmente mobilizada em estudos das 
ciências naturais, da engenharia e da eco-
nomia, a ideia ganhou amplitude a partir 
de uma publicação do cientista ambiental 
Holger Hoff, do Instituto Potsdam para 
Pesquisa de Impacto Climático e do Ins-
tituto do Meio Ambiente de Estocolmo, 
na Suécia, apresentada durante a confe-
rência em Bonn. “Na ocasião, Hoff propôs 
análises que abarcam a gestão dos três 
elementos conjuntamente, além de cha-
mar a atenção para as relações que eles 
estabelecem com situações de pobreza e 
vulnerabilidade”, explica o biólogo Lean-
dro Luiz Giatti, da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP-USP). Segundo Giatti, as reflexões 
de Hoff possibilitaram o uso da aborda-
gem entre pesquisadores de áreas como 
geografia e ciências sociais, que passaram 
a dialogar com engenheiros e biólogos na 
busca por soluções integradas para gerir 
crises energéticas, hídricas e alimentares. 

Na linha de frente desse processo estão 
pesquisadores brasileiros que, nos últi-
mos 10 anos, por intermédio de projetos 
financiados pela FAPESP, se aliaram a ins-
tituições de todo o mundo para analisar 
como o conceito de nexo pode colaborar 
para a reflexão sobre a realidade de paí-
ses em desenvolvimento. Gabriela Mar-
ques Di Giulio, professora da FSP-USP, é 
uma dessas pesquisadoras. Segundo ela, 
a abordagem ganhou projeção no país em 
análises sobre o setor de biocombustíveis. 
“Para além de utilizar recursos naturais 
de forma mais sustentável, por meio de 
estratégias que permitem, por exemplo, 
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Agricultor em Parelheiros, 
na capital paulista:  
distrito apresenta  

potencial para expansão  
de áreas cultiváveis
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equilibrar o uso da terra para produção 
de cana e alimentos, no Brasil o nexo pode 
servir, especialmente, para embasar de-
bates envolvendo a crise climática, a pre-
servação da biodiversidade, a segurança 
alimentar e a redução da pobreza”, avalia. 

Outro exemplo é dado por Giatti. Ele 
recorda que, em São Paulo, durante cri-
ses hídricas, o governo do estado tem in-
vestido na captação de água em regiões 
distantes, caso do sistema Cantareira, 
que abastece a Região Metropolitana e 
capta água de nascentes desde o estado 
de Minas Gerais. “Trazer água de longe 
demanda um uso maior de energia e cos-
tuma gerar conflitos com outros usuá-
rios do mesmo manancial. Além disso, as 
medidas acabam por beneficiar apenas 
alguns setores, como as indústrias que se-
guem utilizando volume regular de água 
mesmo em momentos de crise, enquanto 
populações vulneráveis de bairros perifé-
ricos precisam enfrentar racionamentos 
severos”, detalha. Apesar de esse tipo 
de problema ter sempre existido, Giatti 
observa que a ideia de nexo possibilita 
novas perspectivas utilizadas para con-
tornar as dificuldades, por meio de uma 
lógica de escassez interdependente. 

Com reflexão similar, o engenheiro 
Tadeu Fabrício Malheiros, da mesma 
instituição, explica que grande parte dos 
estudos sobre o nexo se centrou em te-
mas estratégicos para a economia, en-
volvendo hidrelétricas e o setor de bio-
combustíveis. “No entanto, pesquisas 
que analisam, por exemplo, os efeitos 
do processo de urbanização sobre os três 
elementos ainda são incipientes”, deta-
lha. Nesse sentido, ele chama a atenção, 
por exemplo, para a necessidade de se in-

vestigar os impactos e encaminhamentos 
de soluções em áreas de vulnerabilidade 
urbana e suas interfaces com o acesso 
à água, energia e segurança alimentar.  

P
ublicado no início deste ano, 
como desdobramento de 
pesquisa elaborada por Ma-
lheiros, Di Giulio, outros 
estudiosos da FSP-USP e 
especialistas da Áustria, 

Alemanha, África do Sul, Suíça, Países 
Baixos e Estados Unidos, o livro The ne-
xus water-energy-food – What the Brazi-
lian research has to say (FSP-USP, 2022) 
reúne estudos de casos que mobilizaram 
o novo conceito para lidar com desafios 
em meios urbanos, zonas do semiárido, 
da Amazônia e Mata Atlântica. 

Entre 60% e 70% do uso global de 
água doce envolve atividades de agri-
cultura irrigada como as praticadas no 
Brasil, país que tem entre seus pilares 
econômicos a exportação de commodities 
agrícolas, observa a engenheira Maria do 
Carmo Sobral, da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). De acordo com 
ela, mais de 40% das exportações nacio-
nais de fruticultura saíram, em 2021, de 
polos agrícolas próximos à cidade per-
nambucana de Petrolina, que utilizam 
água do rio São Francisco. “Para garantir 
que o ecossistema aquático permane-
ça vivo, especialmente em situações de 
crise, é preciso contar com uma vazão 
ambientalmente equilibrada”, detalha 
a engenheira. 

Em projeto iniciado em 2019 sobre a 
gestão integrada de bacias hidrográficas 
do semiárido em um contexto de mudan-
ças climáticas, Sobral elaborou estudo de 

caso baseado no rio São Francisco, anali-
sando os múltiplos usos da água conforme 
cenários desenhados pelo Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC). “O rio cruza sete estados, que 
dependem da gestão adequada dos re-
cursos hídricos para conseguir atender a 
todas as suas demandas”, comenta. “Em 
regiões secas, como o Nordeste brasilei-
ro, as chuvas são esparsas, mas, quando 
acontecem, têm sido torrenciais”, diz. 
Ela cita o caso da Região Metropolitana 
do Recife que, em junho, registrou em 
um único dia o volume de chuva previsto 
para todo o mês, ocasionando enchentes, 
deslizamentos e mortes. 

Considerando os cenários desenhados 
pelo IPCC, uma das diretrizes levanta-
das pelo estudo de Sobral diz respeito 
à necessidade da criação de estratégias 
flexíveis na gestão dos recursos hídri-
cos. Segundo ela, os atuais processos de 
controle ambiental são estáticos e esta-
belecem licenças prolongadas, de cinco a 
15 anos, para regulamentar a retirada de 
água de bacias hidrográficas. “É preciso 
criar lógicas de gerenciamento ambien-
tal mais ágeis, que possam ser ajustadas 
em função da vazão do rio, consideran-
do contextos de excesso ou escassez de 
água”, defende. As informações sobre a 
necessidade de criação de estratégias fle-
xíveis podem colaborar com o trabalho 
de instituições como a Agência Nacional 
das Águas (ANA), o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) e o comitê da 
baía do São Francisco. 

 Hidrelétrica no rio Paranapanema,  
em Piraju (SP). Estudos sobre  

o nexo envolvem temas  
estratégicos para a economia,  

caso da geração de energia

 Represa Jacareí, que compõe  
o sistema Cantareira,  

em São Paulo, durante  
período de estiagem
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Outro estudo de caso analisado no livro 
editado pela FSP-USP envolve a zona sul 
de São Paulo, cidade que tem cerca de 2,2 
mil quilômetros quadrados (km2) circun-
dados por áreas de relevância ambiental. 
“Os mananciais da zona sul abastecem 5,6 
milhões de pessoas. Essa zona apresenta 
grande potencial para expansão de áreas 
cultiváveis. Investimentos para preservar 
sua vocação agrícola configuram impor-
tante estratégia para evitar a perda de bio-
diversidade e de recursos hídricos de toda 
a cidade”, afirma o geógrafo Fabiano de 
Araújo Moreira. Em recém-concluída pes-
quisa de pós-doutorado, financiada pela 
FAPESP, o pesquisador criou indicadores 
para mensurar os benefícios do projeto 
Ligue os Pontos, da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licenciamento, para pro-
mover o desenvolvimento sustentável do 
território rural. De acordo com Moreira, 
inicialmente o programa era avaliado com 
base em indicadores que consideravam 
somente variações na renda de agricul-
tores e na quantidade de propriedades 
rurais. “No entanto, por meio deles, não 
era possível mensurar se o programa es-
tava, de fato, melhorando a qualidade de 
vida das pessoas que vivem no entorno 
rural da zona sul”, diz. 

A partir das possibilidades trazidas 
pela ideia do nexo, que estimulam a bus-
ca por ganhos na produção de alimentos 
sem prejudicar sistemas hídricos e ener-
géticos do entorno, Moreira, em diálogo 
com representantes da secretaria, da Casa 
da Agricultura Ecológica do distrito de 
Parelheiros, das Áreas de Proteção Am-
biental (APA), na zona sul da cidade, e 
agricultores, estabeleceu 34 indicadores 
para avaliar a eficácia do Ligue os Pontos. 

truturas mais estratégicas para a pro-
moção do nexo água-energia-alimentos, 
especialmente em países do Sul global, 
devido aos efeitos positivos causados nos 
três sistemas. Se ao menos uma parte dos 
alimentos passa a ser produzida próximo 
ao local de consumo, a demanda energéti-
ca é menor, especialmente no transporte, 
assim como o uso da água, já que essas 
hortas costumam ser irrigadas com água 
de chuva”, justifica.

Como exemplo de política pública que 
permite fomentar e preservar infraes-
truturas verdes, ele menciona o Decreto 
n° 61.143, estabelecido pela prefeitura 
de São Paulo, em março, com o objeti-
vo de criar um programa de pagamento 
por prestação de serviços ambientais 
em áreas de proteção de mananciais da 
cidade. Pela iniciativa, proprietários ou 
donos de imóveis que investem na ma-
nutenção, recuperação, recomposição 
e enriquecimento de remanescentes 
florestais e nascentes, matas ciliares e 
áreas de preservação permanente po-
dem receber remunerações. “Em sinto-
nia com a iniciativa paulistana, São José 
dos Campos, no interior do estado, tam-
bém debate a criação de um mecanismo 
legal similar para reconhecer e valorizar 
o trabalho de pessoas e organizações que 
prestam serviços ambientais”, finaliza 
Bellezoni. n Christina Queiroz
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Com isso, passaram a ser analisados no-
vos elementos, como a questão da utili-
zação de agroquímicos nas propriedades, 
o atendimento de agricultores pela rede 
de saneamento, a diversidade de produ-
tos cultivados e a quantidade de água 
utilizada, além do consumo de energia 
elétrica nas residências e de combustível 
para transportar os produtos agrícolas. 
“Algumas áreas de pesquisa utilizam o 
nexo tanto para investigar como para 
obter mais eficiência e reduzir custo na 
exploração de recursos naturais. Por sua 
vez, estudos na área de geografia têm se 
apropriado da abordagem para pensar 
em como garantir o acesso de populações 
vulneráveis a esses recursos”, comen-
ta Moreira. Segundo ele, outro viés dos 
geógrafos tem sido refletir sobre impli-
cações territoriais de ações setorizadas, 
apoiados no nexo. “Ocupações irregula-
res próximas a represas, por exemplo, 
repercutem em todo o município”, relata.

E
m outro estudo financia-
do pela FAPESP, o ecólogo 
Rodrigo Augusto Bellezoni, 
pesquisador da Escola de 
Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (Eaesp-FGV), analisou 
como florestas urbanas, praças e árvo-
res, telhados verdes e mecanismos para 
captar água de chuva em oito cidades do 
mundo, incluindo São José dos Campos 
e Florianópolis, além de municípios na 
África, Índia e Ásia, afetam as relações 
entre sistemas hídricos, energéticos e 
alimentares. “Em relação a esses sistemas 
verdes nas cidades, o estudo identificou 
a agricultura urbana como uma das es-

Os projetos, o artigo científico, o livro e o relatório consulta-
dos para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Vista aérea do Recife  
em junho, quando choveu  
em um dia o volume  
previsto para todo o mês

A agricultura urbana  
é considerada estratégica  
para a promoção do nexo.  
Na imagem, horta  
na cidade de São Paulo
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A ausência de  

direitos políticos  

não impediu  

a participação das  

mulheres no processo  

de Independência  

do Brasil

Ana Paula Orlandi

SEM 
MEDO  

DE  
LUTAR

A imperatriz Leopoldina 
(em destaque) na  
tela Aclamação de  
dom Pedro I imperador  
do Brasil no campo de 
Santana, no Rio de Janeiro 
(1839), do francês 
Jean-Baptiste Debret

HISTÓRIA
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E
m 13 de maio de 1822 um 
grupo de 186 mulheres 
enviou a Maria Leopoldi-
na (1797-1826) a Carta das 
senhoras baianas a Sua Al-
teza Real dona Leopoldina, 
felicitando-a pela parte 
por ela tomada nas pa-
trióticas resoluções do seu 
esposo o príncipe regente 
dom Pedro. O documento 
reconhecia a contribuição 

da então princesa e futura imperatriz à 
permanência do marido no Brasil, fator 
importante no entender das signatárias 
para que a Independência em relação a 
Portugal se concretizasse. “Muito mais do 
que uma carta, trata-se de um manifesto 
político”, observa a historiadora Maria 
de Lourdes Viana Lyra, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e au-
tora de livros como A utopia do poderoso 
império. Portugal e Brasil: Bastidores da 
política, 1798-1822 (editora Sette Letras, 
1994). “No Brasil da época, à mulher era 
delegado um papel subalterno, restrito ao 
ambiente privado e vinculado à família. 
A presença feminina era invisibilizada, 
mas as mulheres nunca deixaram de se 
mobilizar politicamente em relação à 
Independência, em que atuaram de di-
versas formas”, informa.

Em um artigo sobre o tema, Lyra cha-
ma a atenção para o fato de que, além de 
ações isoladas, encabeçadas por figuras 
notórias como a própria Leopoldina, so-
mam-se outras “bem mais expressivas” 
e ainda pouco conhecidas do público em 
geral. No caso, mobilizações coletivas de 
mulheres que atuaram na cena pública no 
período da Independência. A historiadora 
Andréa Slemian, da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), concorda e agrega 
novas questões. “Ao longo desse proces-
so, muitas mulheres se expressaram por 
meio de cartas, manifestos, entre outros 
textos. A nascente imprensa no Brasil 
teve papel importante nesse sentido, não 
apenas ao divulgar as ideias dessas mu-
lheres a respeito da Independência na 
seção de cartas dos jornais, por exem-
plo, mas também servindo de porta-voz 
e suporte para questões relacionadas ao 
gênero feminino e aos seus direitos”, 
observa Slemian, que há 20 anos estu-
da a história da América portuguesa e 
do Brasil entre os séculos XVIII e XIX.

A mobilização feminina não era novi-
dade no Brasil, de acordo com Lyra. “Há N
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registros de movimentos coletivos de 
mulheres em Pernambuco nos séculos 
XVII e XVIII, por exemplo. Durante a 
invasão holandesa, uma proprietária de 
terras foi detida e um grupo de mulheres 
pediu a interferência do governador João 
Maurício de Nassau [1604-1679] para que 
a presa fosse libertada”, relata. No pe-
ríodo da Independência, contudo, essa 
atitude ganhou força graças aos ventos 
revolucionários que sopravam naquele 
momento. “As mulheres participaram 
ativamente da Revolução Francesa [1789-
1799], que gerou a Declaração dos direitos 
da mulher e da cidadã [1791]. Essa movi-
mentação impactou em diferentes graus 
a sociedade da época em várias partes do 
mundo”, diz Lyra.

A participação feminina no proces-
so de Independência do Brasil não se 
restringiu à palavra escrita. “Havia mu-
lheres que cuidavam de propriedades e 
negócios, acompanhavam o que aconte-
cia na cena pública”, lembra Slemian. É 
o caso da senhora de engenho Barbara 
Pereira de Alencar (1760-1832), que in-
tegrou a Revolução Republicana de 1817 
no Ceará. “A província de Pernambuco 
era obrigada a contribuir com vultosas 
quantias mensais para manter a Corte 
portuguesa radicada no Rio de Janeiro 
desde 1808. Além disso, a presença real 
inflacionou os preços na Colônia. Isso 
tudo gerou descontentamento da elite às 
camadas populares, funcionando como 
gatilho para a revolução”, conta o his-
toriador Flavio José Gomes Cabral, da 
Universidade Católica de Pernambuco 
(Unicap), que prepara um livro sobre o 
episódio. “O levante iniciou-se em Per-
nambuco e se estendeu para o Ceará, o 
Rio Grande do Norte e a Paraíba.”

Nascida em Pernambuco, Alencar mu-
dou-se após o casamento para o Ceará, 
onde, viúva, passou a comandar o enge-
nho Pau Seco, na região do Crato. “Pelo 
lado materno, ela tinha ascendência indí-
gena e, pelo paterno, portuguesa”, relata 
Cabral. Dois de seus filhos frequentaram 
o Seminário Episcopal de Nossa Senho-
ra da Graça de Olinda, ligado à dioce-
se de Pernambuco e aguerrido núcleo 
revolucionário da província. Um deles 
era José Martiniano Pereira de Alencar 
(1794-1860), que no futuro viria a ser o 
pai do romancista José de Alencar (1829-
1877). “José Martiniano contou com o 
apoio da mãe para disseminar no Crato 
ideias a favor da revolução, sobretudo 
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na organização de reuniões que atraíam 
parentes e amigos da família”, prossegue 
o pesquisador.

Com o desmonte da revolução, Barbara 
de Alencar foi presa em 13 de junho de 
1817 e conduzida à cidade de Fortaleza. 
“Antes foi exposta à execração pública 
nas ruas do Crato”, conta Cabral. Recupe-
rou a liberdade cerca de três anos depois, 
em novembro de 1820, após passar por 
cadeias de Recife e Salvador. “A história 
de Barbara de Alencar é ainda pouco co-
nhecida”, observa Lyra. Um dos motivos, 
segundo a especialista, é que ao longo dos 
séculos XIX e XX a historiografia brasi-
leira tratou da Independência do Brasil 
com foco no 7 de setembro de 1822 e nas 
articulações engendradas por homens em 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com Slemian, esse quadro 
vem mudando nas últimas duas déca-
das com a emergência de estudos pauta-
dos pela diversidade nas universidades 
brasileiras. “Mas ainda há muito a ser 
pesquisado”, constata. Uma das grandes 
dificuldades para que novas pesquisas 
avancem envolve as fontes oficiais do 
período, segundo Sérgio Armando Diniz 
Guerra Filho, da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB). “Esses 
documentos foram escritos por homens 
brancos da elite e, em geral, excluem a 
participação de outros segmentos da so-
ciedade, como pobres, mulheres, negros 
e indígenas”, diz o historiador, que em 
seu mestrado investigou a participação 
popular na guerra de Independência na 
Bahia (1822-1823).

Entretanto, pistas da presença femi-
nina podem ser observadas em manifes-

tações populares, defende o estudioso. 
“Desde o século XIX os cortejos cívicos 
da Independência na Bahia, comemora-
da em 2 de julho, homenageiam a figura 
do caboclo. Esses símbolos da participa-
ção popular na guerra contra os portu-
gueses não raro são do sexo feminino, 
como acontece no município de Santo 
Amaro da Purificação”, relata Guerra 
Filho. Outro indício está no cortejo co-
nhecido como Careta do Mingau, que 
sai em julho pelas ruas de Saubara, tam-
bém no Recôncavo Baiano. “As mulhe-
res se cobrem com lençol para lembrar 
as conterrâneas que se fantasiavam de 
assombração no passado para levar ali-
mento de madrugada aos combatentes 
entrincheirados. Cuidar da alimentação 
e das fardas, além dos doentes nas enfer-
marias, é outra dimensão da participação 
feminina no processo de Independên-
cia”, diz o pesquisador.

N
em todas as mulheres fi-
cavam na retaguarda, a 
exemplo de Maria Qui-
téria de Jesus (c.1792-
1853), que se disfarçou 
de homem e adotou a 
alcunha de soldado Me-
deiros para lutar contra 
os portugueses na Ba-
hia. “Ela era reconhe-
cida entre a tropa pela 
boa pontaria e sua real 

identidade só foi revelada quando o pai 
foi buscá-la em Cachoeira, então capital 
interina da Bahia. Quitéria recusou-se a 
voltar para casa e continuou lutando”, 
diz Guerra Filho. Em 1823 a combatente 

recebeu de Pedro I o grau de cavaleiro 
da Ordem Imperial do Cruzeiro, no Rio 
de Janeiro.

A imagem de Maria Quitéria como 
heroína da guerra da Independência co-
meçou a ser construída logo no início do 
século XIX, constata o historiador da 
arte Nathan Gomes na dissertação de 
mestrado “Teatro da memória, teatro 
da guerra: Maria Quitéria de Jesus na 
formação do imaginário nacional (1823-
1979)”. Defendida em abril, no Instituto 
de Estudos Brasileiros (IEB) da Univer-
sidade de São Paulo (USP), a pesquisa 
teve apoio da FAPESP. Segundo Gomes, 
a história da baiana ganhou destaque ao 
ser narrada no livro Journal of a voyage 
to Brazil and residence there during parts 
of the years 1821, 1822 and 1823. Trata-se 
do relato de viagem da artista e escritora 
inglesa Maria Graham (1785-1842), que, 
entre outras atividades, trabalhou como 
preceptora dos filhos de Pedro I e Leo-
poldina no Rio de Janeiro.

Lançada em 1824 pela editora bri-
tânica Longmann & Co., a publicação 
também trazia um retrato da baiana, 
cuja autoria a pesquisa atribui aos ingle-
ses Augustus Earle (1793-1838) e Denis 
Dighton (1792-1827), além do gravador 
Edward Finden (1791-1857). “Quitéria 
está de corpo inteiro, com um saiote 
sobre a farda. Essa foi a imagem dela 
que ficou”, aponta Gomes. Entre 1840 
e 1930 uma série de ações desenvolvi-
das sobretudo pelo Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro (IHGB), Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) 
e Museu Paulista (MP) contribuiu para 
espraiar a fama da combatente baiana na 

Nesta página, ilustração 
sobre a marcha das 
mulheres a Versalhes, 
durante a Revolução 
Francesa, e livro sobre  
a vida de Barbara de 
Alencar. Na página ao 
lado, retratos de Maria 
Quitéria de Jesus e Maria 
Leopoldina (à dir.).  
Abaixo, o cortejo Careta 
do Mingau, manifestação 
que remete à atuação das 
mulheres no processo de 
Independência, na Bahia

1 2
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memória coletiva. “O auge da consagra-
ção nesse período ocorreu no centenário 
da Independência, em 1922”, afirma o 
pesquisador. Na época o Museu Paulista, 
que hoje pertence à USP, passou a exibir 
em seu salão nobre um retrato de Maria 
Quitéria pintado em 1920 pelo italia-
no Domenico Failutti (1872-1923) junto 
de telas como Independência ou morte! 
(1888), de Pedro Américo (1843-1905).

O processo de apropriação da imagem 
de Maria Quitéria avançou no tempo, 
como mostra a pesquisa. Em 1953, ano 
do centenário de sua morte, a oficial 
baiana ganhou a primeira biografia: em 
tom romanceado, é assinada por Manuel 
Pereira Reis Júnior, historiador baiano à 
frente das comemorações da efeméride. 
Naquele mesmo ano o Exército brasilei-
ro tornou obrigatória a presença de um 
retrato da combatente em suas reparti-
ções e criou a comenda Maria Quitéria. 
Bem mais tarde, em 1996, ela se tornaria 
Patronesse do Quadro Complementar 

de Oficiais do Exército Brasileiro. “Nos 
anos 1980 a corporação passou a acei-
tar oficiais do gênero feminino”, res-
salta Gomes.

A pesquisa chega até a década de 1970, 
quando o Movimento Feminino pela 
Anistia (MFPA) converteu Maria Qui-
téria em símbolo contra o autoritarismo 
na ditadura militar (1964-1985). Criado 
em 1975 por um grupo de mulheres de 
São Paulo, o MFPA rapidamente se es-
palhou pelo país. À frente da iniciativa 
estava a dona de casa e ativista There-
zinha Zerbini (1928-2015), cujo marido, 
militar, havia sido cassado pelo golpe de 
Estado. “A luta de Therezinha contra a 
ditadura era antiga. Ela foi uma das or-
ganizadoras do congresso clandestino da 
UNE [União Nacional dos Estudantes] 
realizado em Ibiúna [SP], em 1968, por 
exemplo”, conta Gomes.

Em relação ao MFPA, a escolha de 
Maria Quitéria como símbolo fez parte 
de uma estratégia deliberada do movi-

mento de se associar a uma personagem 
já cativa no panteão das Forças Armadas, 
mas cujo significado extrapolava o cam-
po estritamente militar. Podia represen-
tar, por exemplo, a defesa da participa-
ção das mulheres na política”, assinala 
Gomes. “Elas acreditavam que com isso 
poderiam agir com mais liberdade.” A 
estratégia funcionou parcialmente. Em 
1977, a primeira edição do boletim Maria 
Quitéria, além de cartazes e panfletos 
com a imagem dela, foi apreendida pelo 
SNI (Serviço Nacional de Informação), 
que também infiltrou um fotógrafo em 
uma manifestação que o movimento par-
ticipou naquele ano em Salvador.

ALTERNATIVA MODERADA
No salão nobre do Museu Paulista, o 
mesmo que abriga o retrato de Maria 
Quitéria, está uma tela em homenagem à 
imperatriz Leopoldina, também pintada 
por Failutti na década de 1920. “Nasci-
da em Viena, Leopoldina era filha de 
Francisco II, imperador da Áustria, e 
foi educada para reinar. Ao se casar com 
o príncipe herdeiro do Reino Unido lu-
so-brasileiro, o futuro imperador dom 
Pedro I, mudou-se para o Brasil com a 
crença de que o fortalecimento da mo-
narquia nos trópicos seria benéfico para 
a manutenção dos regimes absolutistas 
em decadência na Europa desde a Re-
volução Francesa”, diz Lyra, da UFRJ, 
autora da biografia sobre a austríaca 
que integra o livro Rainhas de Portugal 
no novo mundo: Carlota Joaquina, Leo-
poldina de Habsburgo, publicado pela 
editora portuguesa Círculo de Leito-
res, em 2011.

Segundo Slemian, a atuação política de 
Leopoldina na Corte portuguesa aconte-
ceu principalmente no início da década 
de 1820. “Ela desempenhou um papel im-
portante no processo de Independência, 
que exerceu com extrema racionalidade 
e de forma mais cautelosa do que o ma-
rido”, observa a especialista, autora do 
verbete sobre Leopoldina no Dicionário 
da Independência: História, memória e 
historiografia, previsto para ser lançado 
no segundo semestre. “Entretanto, não é 
possível falsear sua atuação. Leopoldina 
era conservadora, morria de medo de 
sublevação social e lutou por uma alter-
nativa de independência moderada, com 
a manutenção do príncipe no trono. Esse 
foi, por sinal, o projeto materializado em 
1822”, conclui. nIM
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E
m 1944, aos 18 anos, Luiz Adauto 
da Justa Medeiros saiu de For-
taleza, Ceará, para completar os 
estudos no Rio de Janeiro. Ele 

cumpria um roteiro definido pela famí-
lia: formar-se médico e regressar para 
exercer a profissão. O interesse e a apti-
dão pela matemática não permitiram que 
cumprisse o combinado. No Rio, em 1948, 
tomou a decisão de contrariar a vontade 
familiar e começar o curso de licencia-
tura em matemática na Universidade do 
Brasil, atual Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Encarou a punição 
de ficar sem a mesada que o sustentava 
e decidiu trabalhar, dando aulas, para 
obter o diploma em 1951. No ano seguin-
te, começou como professor auxiliar na 
mesma universidade. Em 1956, obteve o 
bacharelado. Foi o início de uma carreira 
de docência e pesquisa de destaque na 
matemática brasileira. Medeiros mor-
reu dormindo no Rio, em 4 de junho, de 
causas naturais, aos 96 anos.

Para além de suas contribuições teó-
ricas, Medeiros é considerado pelos co-
legas um grande educador e difusor da 
matemática no Brasil, familiarizando 
seus alunos com pesquisas internacio-
nais de ponta. “O professor Luiz Adauto 

Teórico com trabalhos de impacto internacional, 

Luiz Adauto da Justa Medeiros também foi 

educador dedicado  

Danilo Albergaria

OBITUÁRIO

UM PILAR DA 
MATEMÁTICA 
BRASILEIRA

foi o grande formador dos matemáticos 
brasileiros”, diz a matemática Ângela 
Rocha, da UFRJ. Ela foi sua orientanda 
no doutorado entre 1992 e 1996 – uma 
entre os 31 alunos de doutorado e 22 de 
mestrado que ele orientou. Mesmo com 
muitas atividades na pós-graduação, Me-
deiros continuou a dar aulas na gradua-
ção. Explicava de forma clara conceitos 
difíceis para estudantes muito jovens 
e pesquisadores em início de carreira, 
além de produzir livros didáticos para 
graduandos e pós-graduandos de con-
teúdos sobre os quais não havia material 
em língua portuguesa.

O matemático estabeleceu contato 
com grupos de pesquisa internacionais e 
promoveu intercâmbio fora do país para 
muitos estudantes brasileiros. Seus con-
tatos diretos com a matemática desen-
volvida em alguns dos principais centros 
de produção acadêmica se iniciaram em 
1962 – quando começou doutorado no 
Instituto Nacional de Matemática Pura 
e Avançada (Impa), no Rio de Janeiro, 
com o matemático Leopoldo Nachbin, 
e obteve bolsa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) para estudar com o mate-
mático norte-americano Felix Browder 

(1927-2016), na Universidade Yale, nos 
Estados Unidos. A tese foi defendida pelo 
Impa, em 1965. O historiador da mate-
mática Clovis Pereira da Silva, profes-
sor aposentado pelo Departamento de 
Matemática da Universidade Federal do 
Paraná, conta que foi sob a orientação 
de Browder que Medeiros conheceu de 
forma profunda o campo ao qual daria 
contribuições importantes, o das equa-
ções diferenciais parciais (EDP). 

De volta ao Brasil, Medeiros ajudou 
a estruturar o programa de pós-gradua-
ção do Instituto de Matemática (IM) da 
UFRJ, iniciado em 1968, e foi seu primei-
ro diretor. “Ele participou do período 
de efervescência e criação da comuni-
dade matemática brasileira”, comenta 
Silva, autor do livro A vida acadêmica e 
a influência do matemático Luis Adauto 
da Justa Medeiros (UFRJ/IM, 2020), 
sobre a trajetória do pesquisador. Me-
deiros participou também da formação 
da comunidade matemática no Peru. 
Com financiamento da Fundação Ford, 
ele lecionou por três meses em 1967 na 
Universidade de San Marcos, em Lima. 
Lá, selecionou alunos para cursar a pós-
-graduação na UFRJ. Alguns deles segui-
ram carreira no Brasil, enquanto outros 



PESQUISA FAPESP 317  |  91

voltaram ao Peru, onde formaram pes-
quisadores e educadores na área. 

Na década de 1970, foi a Paris fazer um 
estágio de pós-doutorado com a prin-
cipal referência em EDP, o matemáti-
co francês Jacques-Louis Lions (1928-
2001). A proximidade com o grupo lide-
rado por Lions possibilitou, mais tarde, 
que vários estudantes brasileiros fizes-
sem doutorado em Paris. Rocha afirma 
que esses novos doutores voltaram ao 
Brasil e formaram grupos de pesqui-
sa. Outra preocupação de Medeiros era 
acolher na UFRJ jovens do interior do 
Brasil. Isso fez parte de seu esforço de 
descentralização da produção acadêmi-
ca, que era muito concentrada no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. “Como conse-
quência, hoje há uma rede de grupos de 
estudo de equações diferenciais parciais 
espalhados pelo país”, avalia Rocha.

M
edeiros ajudou a desenvol-
ver inovações no campo 
das EDP, um ramo da ma-
temática aplicada, e foi o 

principal responsável por introduzir 
essas novidades teóricas no Brasil. Em 
discurso durante homenagem que rece-
beu na UFRJ ao completar 90 anos, ele 

me do matemático brasileiro: Medeiros’ 
Uniqueness Theorem [Teorema de Uni-
cidade de Medeiros], no livro Uniqueness 
and nonuniqueness criteria for ordinary 
differential equations (World Scientific, 
1993), de Ravi P. Agarwal e Vangipuran 
Lakshmikanthan. 

Outros trabalhos e publicações de Me-
deiros também tiveram impacto interna-
cional. “Estudei alguns dos artigos dele 
durante a realização da minha tese de 
doutorado em Paris entre 1985 e 1988”, 
diz o matemático espanhol Enrique Zua-
zua, professor da cadeira Alexander von 
Humboldt, do Centro de Matemática de 
Dados da Universidade de Erlangen-Nu-
remberg, da Alemanha. “O fato de que 
ainda me recordo desses trabalhos, 35 
anos depois, diz muito sobre eles.” Zua-
zua lembra que esses artigos “estavam 
escritos no estilo do professor Medeiros: 
claro, transparente e conciso”. 

ALTA PRODUTIVIDADE
“Medeiros foi um matemático altamente 
produtivo”, informa Rocha. Índices de 
produtividade acadêmica variam bas-
tante entre áreas de pesquisa distintas. 
“Enquanto em algumas áreas um pes-
quisador muito produtivo publica três 
ou quatro artigos por ano, um índice de 
produtividade em matemática conside-
rado muito alto é de um artigo por ano”, 
esclarece ela. Segundo dados da plata-
forma Lattes, Medeiros publicou 92 ar-
tigos em periódicos, além de 17 livros e 
30 capítulos de livros. 

Apesar da alta produtividade de Me-
deiros, Silva resgatou alguns alertas do 
matemático aos alunos, exortando-os a 
evitar o exagero da publicação de tra-
balhos impulsionados pela cultura do 
“publique ou pereça”, estimulando-os 
a avaliar se o que se procura publicar é 
realmente novo e relevante.

Medeiros se manteve em atividade 
mesmo em idade avançada: o último de 
seus artigos científicos foi publicado em 
2015, aos 89 anos. Deixa quatro filhos, 
oito netos, um bisneto e sua mulher, a 
física Lourdes Maria Palma Medeiros. n

explicou que seu interesse por temas da 
matemática aplicada cresceu ao tentar 
entender como as formalizações teóri-
cas que estudava poderiam se aplicar a 
fenômenos físicos e soluções práticas.

Um daqueles alunos selecionados por 
Medeiros em Lima para estudar no Bra-
sil, o peruano Manuel Milla Miranda, 
professor de matemática da UFRJ, expli-
ca que as EDP são equações que mode-
lam fenômenos físicos, como a vibração 
de corpos elásticos. Porém “as soluções 
clássicas para as EDP não abarcavam 
todos os fenômenos físicos que quería-
mos estudar”, explica. “Era necessária 
uma ferramenta mais ampla.” Essa ferra-
menta matemática, um método moder-
no de encontrar soluções para as EDP, 
foi introduzida no Brasil por Medeiros. 
“Foi uma contribuição importante não 
só para a matemática, mas também para 
a física, pois é um método que abrange 
mais fenômenos”, avalia Miranda.

Segundo Clovis Pereira da Silva, “essas 
pesquisas do Medeiros em equações di-
ferenciais parciais não lineares levaram 
a resultados que foram incorporados 
à literatura matemática mundial”. Ele 
elenca entre essas contribuições mais 
reconhecidas um teorema que leva o no-

O matemático em 1999, 
durante congresso 
internacional na Bulgária
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O alemão Wilhelm Eschwege fez o primeiro grande levantamento 

dos recursos minerais do país entre 1811 e 1821

Carlos Fioravanti

Riquezas subterrâneas  
do Brasil imperial

MEMÓRIA
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tor de minas. Feldner foi atrás de jazidas 
recém-descobertas no Rio Grande do Sul 
e depois no litoral da Bahia. Varnhagen 
recebeu a tarefa de inspecionar as minas 
de ferro da região de Sorocaba, no inte-
rior paulista, que facilitaram a criação da 
Real Fábrica de Ferro de Ipanema, ainda 
em 1810 (ver Pesquisa FAPESP no 202). 
Eschwege ajudou a planejar o ensino na 
Academia Real Militar do Rio de Janei-
ro, a primeira escola de engenharia do 
Brasil, que começou a funcionar em 1810, 
e depois se instalou em Vila Rica, atual 
Ouro Preto, onde iniciou o trabalho na 
Fábrica Patriota. 

Em campo, seu trabalho foi além da 
geologia, já que ele tinha também de fa-
zer observações meteorológicas e um pla-
no para a navegação do rio Doce, traçar 
mapas mais precisos da região e, como 
ele escreveu, “estabelecer relações ami-
gáveis com os botocudos antropófagos”, 
contra os quais o governo português ha-
via declarado formalmente guerra. “Que 
trabalho hercúleo, executar tudo isso no 
espaço de dois anos, e, então, decorrido 
esse prazo, voltar sem falta para o Rio de 
Janeiro a fim de fazer conferências, pa-
ra as quais eu absolutamente não sentia 
nenhuma inclinação”, reclamou. 

Em minas da região de Mariana, o 
geólogo alemão coletou minerais – co-
mo uma variedade de barita rica em 

P
or  meio de conselhos, ele deve-
ria “fazer reviver nos mineiros o 
espírito da mineração”, escreveu 
o mineralogista alemão Wilhelm 

Ludwig von Eschwege (1777-1855) em 
seu livro Pluto brasiliensis, a primeira 
obra científica sobre a geologia brasilei-
ra, em dois volumes, publicada em ale-
mão em 1833 (o título se refere às rochas 
plutônicas ou vulcânicas, que formam a 
base da estrutura geológica). “A partir 
de 1764”, ele contou, “começou a tornar-
-se sensível a decadência da mineração. 
O quinto [imposto pago ao governo, 
equivalente a 20% do volume de ouro 
coletado] diminuía à vista d’olhos”.

Apresentado com olhar austero e far-
tos bigodes em um retrato exposto no 
Museu Paulista da Universidade de São 
Paulo (MP-USP), o barão de Eschwege 
fez o primeiro grande levantamento dos 
recursos minerais do Brasil ao percorrer 
o interior do país, principalmente Minas 
Gerais, de 1811 a 1821. Como intendente – 
ou inspetor – das minas de ouro, com a FO
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Retrato sem data de Eschwege feito por 
Bernhard Wiegandt

patente de tenente-coronel engenheiro 
e curador do Real Gabinete de Minera-
logia do Rio de Janeiro, criado em 1810, 
ele reexaminou as técnicas de extração de 
ouro, já tratadas por André João Antonil 
no Cultura e opulência do Brasil por suas 
drogas e minas, de 1711. Antonil era o no-
me adotado pelo jesuíta italiano Giovanni 
Antônio Andreoni (1649-1716). 

Eschwege propôs o uso de máquinas 
para reduzir a quantidade de mão de 
obra escravizada e aumentar a produti-
vidade. Ele mapeou as 555 lavras de ex-
ploração aurífera em atividade em 1814 
e identificou novas jazidas de minerais 
das quais se poderiam extrair não ape-
nas ouro, mas também diamante, cobre, 
chumbo, manganês e salitre, exploradas 
nas décadas seguintes, e também indicou 
possíveis áreas de ocorrência, do Ceará 
ao Rio Grande do Sul. 

Além de observador e consultor, foi 
um dos sócios da Fábrica de Ferro Pa-
triótica, uma das primeiras do Brasil, 
inaugurada em 1810 no município minei-
ro de Congonhas do Campo. Apesar das 
inovações técnicas, o empreendimento 
não avançou porque produzia mais do 
que o mercado consumidor precisava. 
Com base no resultado, ele concluiu que 
somente pequenas fábricas espalhadas 
pelas províncias poderiam progredir (ver 
Pesquisa FAPESP no 173). Ele também 
colaborou com a Real Fábrica de Chum-
bo de Abaeté, em Minas, e com a Fábri-
ca de Ferro de Ipanema, em São Paulo.

TRÊS ALEMÃES
José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-
1838) era intendente-geral das Minas e 
Metais do Reino, em Lisboa, quando 
convenceu o então ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e da Guerra Rodrigo 
de Sousa Coutinho (1755-1812) a contra-
tar três geólogos germânicos para reavi-
var a exploração das minas das colônias 
– Eschwege, Wilhelm- Christian 
Gotthelft von Feldner (1772-1822) e Frie-
drich Ludwig Wilhelm Varnhagen (1782-
1842) –, que chegaram à capital portu-
guesa em 1803. Os geólogos Iran Macha-
do e Silvia Figueirôa, da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), con-
tam a trajetória deles no livro História 
da mineração brasileira (CRV, 2020).

Em 1810, a convite do príncipe regen-
te dom João VI (1767-1826), embarcaram 
em uma viagem de 60 dias rumo ao Bra-
sil e começaram a trabalhar como inspe-

Mapa de Vila Rica 
(atual Ouro Preto), 
centro da mineração 
no Brasil no século 
XVIII, feito em  
1779 por José  
Joaquim da Rocha
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estrôncio e uma forma impura de he-
matita (óxido de ferro) – e os enviou a 
colegas especialistas na Europa, que os 
caracterizaram e os nomearam como 
eschwegita.“Como não eram espécies 
novas, mas variedades, não mereciam um 
novo nome”, comenta o geólogo Daniel 
Atencio, do Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo (IGc-USP), 
responsável pela identificação de 20 
minerais novos do Brasil e 14 de outros 
países (ver Pesquisa FAPESP no 180).

No Pluto brasiliensis, Eschwege no-
meou e descreveu a serra do Espinhaço, 
que se estende pelos estados de Minas e 
Bahia. Ele atribuiu sua formação a uma 
hipótese chamada netunismo, proposta 
pelo geólogo alemão Abraham Werner 
(1749-1817), segundo a qual as rochas te-
riam sido criadas pela cristalização ou 
deposição de minerais 
nas águas de um ocea-
no primordial. “Era a 
teoria em vigor na épo-
ca”, observa Figueirôa. 
Hoje existe, em Dia-
mantina, o Centro de 
Geologia Eschwege, da 
Universidade Federal 
de Minas Gerais, que 
reúne pesquisadores da 
área e promove encon-
tros científicos sobre a 
serra do Espinhaço. 

Em 1821, os três en-
genheiros de minas 
voltaram para Portugal com dom João 
VI. Feldner morreu de pneumonia no 
ano seguinte, 40 dias depois de assu-
mir o cargo de inspetor de uma mina de 
ouro próxima a Lisboa. Varnhagen foi 
nomeado administrador das matas na-
cionais do reino. Eschwege voltou para 
a Alemanha. A historiadora da arte Ma-
ria João Baptista Neto, da Universidade 

de Lisboa, em um artigo de 2007 publi-
cado pelo Centro de Estudos da Popu-
lação, Economia e Sociedade (Cepese) 
da Universidade do Porto, conta que ele 
conviveu na corte da cidade de Weimar, 
o centro intelectual do império alemão, 
e obteve apoio para publicar suas obras 
sobre o Brasil. 

O autor de Pluto brasiliensis viveu 
entre a Alemanha e Portugal até 1837, 
quando se fixou em Lisboa e, como ar-
quiteto amador, assumiu a incumbência 
de projetar o Palácio Nacional da Pe-
na, construído a partir da restauração 
e ampliação de um convento no atual 
município de Sintra, na Região Metropo-
litana de Lisboa. Ele fora nomeado pelo 
então príncipe consorte e depois rei de 
Portugal Fernando II (1816-1885), filho 
de um príncipe alemão, casado com a 

rainha Maria II (1819-
1853), filha de dom Pe-
dro I.  “Esse palácio é a 
expressão simbólica da 
união de duas pessoas, 
de dois reinos, de duas 
culturas”, comenta Bap-
tista Neto. 

“Os estudantes e en-
genheiros do Brasil no 
século XIX liam e co-
nheciam os trabalhos 
de Eschwege”, diz Fi-
gueirôa. Em um artigo 
publicado em 2017 na 
revista Centaurus, ela 

conta que que o botânico e mineralo-
gista português Frederico Burlamaqui 
(1803-1866), que foi diretor do Museu 
Nacional entre 1847-1866, como parte 
de uma reforma no ensino na Academia 
Militar do Rio do Janeiro, onde era pro-
fessor, solicitou uma tradução do Geo-
logia elementar aplicada à agricultura e 
indústria com um dicionário dos termos 

geológicos ou manual de geologia escrito 
pelo geólogo e naturalista francês Nérée 
Boubée (1806-1862) e publicada primei-
ramente na França em 1833.

U
m dos apêndices da tradução, 
de 1846, era o Viagem minera-
lógica na província de São Pau-
lo, escrito pelo próprio José 

Bonifácio e seu irmão Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada (1775-1844). Outro 
era um resumo dos trabalhos de Esch-
wege. A versão completa do Pluto brasi-
liensis em português saiu somente em 
1941, publicada pela Companhia Editora 
Nacional. Hoje é possível encontrar a 
obra na versão digital e gratuita na Bi-
blioteca do Senado brasileiro.

Depois da experiência com os enge-
nheiros de minas alemães, o país, já in-
dependente de Portugal, procurou outras 
maneiras de investir na siderurgia. “Como 
não tinha capital, o governo abriu a mi-
neração para os estrangeiros, primeira-
mente para os ingleses, a partir de 1824, 
inicialmente em associação com o capital 
brasileiro”, conta Figueirôa. Segundo ela, 
um dos poucos empreendedores brasilei-
ros foi o engenheiro mineiro Guilherme 
Schüch, mais conhecido como Guilherme 
de Capanema (1824-1908), que explorou 
minas de ferro, ouro e prata.

No século XX, o governo de Getúlio 
Vargas (1930-1945) implantou o primeiro 
Código de Minas, em 1934, que estabele-
cia que as riquezas minerais do subsolo 
eram propriedade do Estado e sua ex-
ploração poderia ser concedida exclusi-
vamente a brasileiros ou empresas bra-
sileiras e determinava uma progressiva 
nacionalização das minas. Em 1942, Var-
gas criou a Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), hoje Vale S.A., que se tornou 
uma das principais empresas de minera-
ção do mundo e foi privatizada em 1997. n

Após voltar  
à Europa, 
Eschwege 
projetou o 
Palácio da Pena, 
em Sintra,  
perto de Lisboa

Descrita por 
Eschwege, a serra 
do Espinhaço se 
estende pelos 
estados de Minas 
Gerais e Bahia
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RESENHA

São Paulo, em que os salões endinheirados funcio-
naram como ambiente dominante para a carreira 
dos modernistas, em Minas, e depois no Rio, os 
cargos de confiança, na esfera letrada ( jornais) ou 
não (funções políticas), estruturaram a vida dos 
jovens. No conjunto, esse ensaio oferece vasto 
material para a comparação entre províncias, que 
reposiciona a leitura do fenômeno em São Paulo.

Há passagens de alto poder de iluminação. Des-
tacar a opção de Drummond pela poesia mostra 
correlação com a escolha pelo engajamento po-
lítico de A rosa do povo. O poeta se apresenta, em 
“Confidência do itabirano”, como um simples 
“funcionário público”, mas a análise sublinha seu 
papel de grande destaque na hierarquia oficial. 

O segundo ensaio tem também imenso inte-
resse para o debate literário e cultural. Num fo-
co preciso, trata de analisar o primeiro livro de 
cada um dos modernistas paulistas. Esses são 
examinados em sua trajetória social inicial – in-
terioranos ou paulistanos, de elite ou não, ricos 
ou pobres, casando-se para cima ou para baixo – e 
as escolhas temáticas e formais. Com exceção de 
Mário de Andrade (1893-1945), todos cursam di-
reito, militam na imprensa e quase todos estreiam 
com livros de poemas, tudo isso sendo lido como 
lances de um xadrez de larga duração, em busca 
de legitimidade e prestígio.

Para apontar alguma limitação nos ensaios, 
menciono dois aspectos. Um deles é a obsessão 
em encontrar metáforas para descrever os passos, 
as escolhas, as ideias. O outro aspecto é a recusa 
a sintetizar as várias, criativas e agudas análises 
tópicas em momentos generalizantes, que dariam 
a ver o quadro geral. 

As duas marcas parecem fazer parte de uma 
estratégia deliberada, em parte apoiada em Bour-
dieu, que combatia ativamente o encantamento 
propiciado pelos relatos, em favor de encontrar 
os elementos objetivos, ainda que sutis, e neles 
escorar a análise. Tudo considerado, o novo livro 
de Miceli tem alto valor analítico, que dá a ver 
muito da dimensão empírica da sociologia das 
relações e das fantasias literárias dos modernis-
tas mineiros e paulistas. 

A atual voga do “lugar de fala” ergueu-se 
contra uma tradição forte no campo da 
teoria da literatura. Desde os anos 1910, 

começou a tomar forma a ideia de que a obra lite-
rária deveria ser vista em si mesma, em seus ter-
mos, não como tributária da vida ou do contexto do 
autor. Foi uma saudável reação à ideia biografista 
de que a obra seria explicada pela vida do escritor. 

Passou-se um século e agora, nos casos mais 
radicais, a categoria “lugar de fala” reivindica 
ligação imediata e inescapável entre biografia e 
obra. Nos mais amenos, trata-se de uma adver-
tência para a relevância de considerar dimensões 
objetivas da vida do autor. 

Vista a coisa desde o ângulo do debate literário, 
o trabalho de Sergio Miceli tem a grande virtude 
de lembrar esses condicionantes e de oferecer 
elementos objetivos. O sociólogo já tem uma con-
tribuição incontornável para pensar o modernis-
mo brasileiro. Agora, publica Lira mensageira, 
com dois ensaios de altíssimo valor no tema. O 
primeiro ensaio trata do escritor mineiro Carlos 
Drummond de Andrade (1902-1987). Como cos-
tuma fazer, Miceli segue os passos do sociólogo 
francês Pierre Bourdieu (1930-2002) no exame de 
traços objetivos na vida e na obra dos intelectuais 
estudados: filiação, inserção na história local, os 
laços que mantém ou conquista entre as elites, os 
gêneros literários que pratica, os valores a que dá 
voz. Isso ao lado da formação intelectual, da car-
reira profissional, da sociologia dos casamentos, 
dos favores que prestou ou pediu, das lealdades 
que manteve ou renegou.

As dimensões são muitas. A história de Minas 
Gerais toma parte ativa e ajuda a diferenciar o 
modernismo praticado em Belo Horizonte da-
quele de São Paulo. Diferentes contingências, 
elites com distintas aspirações e possibilidades, 
solicitam coisas diversas dos intelectuais. Miceli 
lê correspondências, artigos de imprensa, bio-
grafias e a própria obra literária, essa que tantas 
vezes é ainda tomada como pertencendo à esfera 
metafísica e que o autor, ao lado de outros como 
o crítico literário britânico John Gledson, espe-
cialista em Drummond, ajuda a lembrar que par-
ticipa da natureza das coisas humanas.

O ensaio mira no decisivo papel que os postos de 
emprego público tiveram na trajetória de Drum-
mond e sua turma. Ao contrário do que ocorreu em 

Lugar de escrita

Lira mensageira – 
Drummond e o 
grupo modernista 
mineiro 
Sergio Miceli 
Todavia
264 páginas
R$ 74,90

Luís Augusto Fischer

Luís Augusto Fischer é professor de literatura brasileira da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e autor de Duas 
formações, uma história – Das “ideias fora do lugar” ao “perspectivismo 
ameríndio” (Arquipélago, 2021).
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O s caminhos para a 
pós-graduação podem ter 
muitos obstáculos:  

necessidade de um trabalho fixo para 
pagar as contas, afazeres domésticos, 
demandas familiares ou escassez de 
tempo. Não raro, tudo isso junto.  
E as pesquisas sonhadas na graduação 
vão ficando para depois. Eliane de 
Souza Almeida, por exemplo, terá 53 
anos quando defender seu doutorado, 
em 2024. Marlene Inácio tornou-se 
doutora aos 61 anos, enquanto  
Solange Regina Schaffer estava com 55. 
As três fazem parte de um grupo que, 
entre 1996 e 2017, representou 34,4% 
dos doutores titulados no Brasil  
com mais de 40 anos, segundo  
o estudo “Mestres e doutores 2019”,  
do Centro de Gestão e Estudos  
Estratégicos (CGEE).

“Como sempre trabalhei muito,  
tinha receio de não dar conta de  

um doutorado”, diz Inácio. Graduada 
em psicologia em 1979, especializou-se 
em psicologia clínica e hospitalar  
e foi absorvida pelas atividades  
do Serviço de Endocrinologia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade  
de Medicina da Universidade de  
São Paulo (HC-FM-USP). Quando 
estava atendendo pacientes com 
distúrbios do desenvolvimento sexual, 
surgiu um convite para uma pesquisa 
internacional. “Todos os integrantes 
tinham doutorado, menos eu.  
Então a professora Berenice 
Bilharinho me incentivou a trabalhar 
esse universo de cerca de 150 
pacientes avaliados em minha 
pesquisa de doutorado”, conta.  
Foi assim que ela produziu “Aspectos 
psicossociais e sexuais de pacientes 
com distúrbios do desenvolvimento 
sexual a longo prazo”, tese defendida 
em 2011 na FM-USP.

Doutorado na maturidade
Os desafios, obstáculos e ganhos de quem decide fazer uma pós-graduação depois dos 40 anos

“Depois do doutorado, tive a 
oportunidade de dar aula em faculdade, 
algo que nunca imaginei”, comemora 
Inácio, apesar da certeza de que sua 
história pessoal tem a ver mais com  
a psicologia clínica e hospitalar e  
menos com as atividades acadêmicas. 
“A partir das contribuições dos dados 
da minha tese já surgiram outras 10,  
duas em psicologia.”

Solange Regina Schaffer graduou-se 
em pedagogia em 1987 e logo  
se tornou servidora pública na  
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 
Segurança e Medicina do Trabalho 
(Fundacentro). Em 2004, cerca de  
10 anos depois da especialização em 
higiene do trabalho – campo  
científico que investiga os processos 
de trabalho, acidentes e adoecimento 
dos trabalhadores em empresas –, 
Schaffer sentiu necessidade de 
sistematizar o que tinha aprendido até 
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então. Surpreendeu-se com o 
resultado: “O mestrado me permitiu 
alcançar um rigor científico que 
extrapolou o que eu havia aprendido 
em quase 20 anos de instituição”.

Outra década se passou e veio  
o doutorado. “Quando ingressei no 
mestrado, tinha 40 anos e minha  
filha 3. Conciliar as responsabilidades 
profissionais, familiares e a 
administração da casa já havia sido 
extremamente desgastante durante  
o mestrado”, conta. “Decidi  
esperar minha filha adquirir certa 
independência para continuar  
os estudos.” 

A filha cresceu e Schaffer começou  
a procurar um programa de doutorado 
que permitisse a interlocução entre 
várias ciências. Acabou na Universidade 
Federal do ABC (UFABC), onde 
defendeu, em 2020, a tese “Política 
pública ‘Experiência prática do 
aprendiz’: Inserção social, formação 
profissional e acidentes do trabalho  
no chão de fábrica”. “O tema surgiu  
de uma lacuna científica em investigar, 
analisar e sistematizar como 
adolescentes e jovens aprendizes 
contratados por empresas atribuem 
significado para suas vivências 
profissionais nesses locais de 
trabalho”, explica. A experiência foi 
bem-sucedida. “Eu tinha um tema 
previamente bem explorado e, com a 
expertise das orientadoras, foi possível 
aprofundar o conhecimento científico 
em ciências humanas e sociais.”

“Doutorados tardios geralmente 
ocorrem entre pessoas já empregadas, 
interessadas sobretudo na titulação,  
e não para iniciar uma carreira  
de pesquisa. Isso é predominante  
nas ciências sociais e humanas, e 
menos nas ciências naturais”, explica 
Simon Schwartzman, sociólogo que 
presidiu o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)  
entre 1994 e 1998. “Pode ser que  
as mulheres precisem de mais tempo 
para retomar a pós-graduação por 
causa da maternidade. Se os filhos 
nascem quando estão na casa dos  
20 anos, elas podem ter de esperar 
algum tempo para reiniciar a  
carreira de estudos e pesquisa, 
sobretudo se o trabalho com os filhos 
está mais sob a responsabilidade  
delas do que dos maridos”, completa.

Foi o que aconteceu com Eliane de 
Souza Almeida, que está no meio de 
seu doutorado na Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH-USP). 
Ela ingressou no ensino superior com 
27 anos, quando a primeira filha, 
Isabella, tinha 3 e, sem ter com quem 
deixá-la, a levava para a sala de aula. 
“Graduei-me jornalista em 2001”, 
relembra. Ela nunca esqueceu das 
palavras de seu orientador, Joseph 
Luyten, no trabalho de conclusão  
do curso, sobre a importância de  
ter mais mulheres negras na academia.  
Almeida defendeu o mestrado em 
2005, mas só iniciou o doutorado  
mais de 10 anos depois.

Nesse intervalo de tempo, ela 
conheceu o núcleo de pesquisa sobre 
Liberdade de Expressão e Censura na 
Escola de Comunicações e Artes da 
USP, o Teatro Experimental do Negro e 
seu idealizador, Abdias do Nascimento 
(1914-2011). “Hoje investigo o Teatro 
Experimental do Negro da perspectiva 
da construção de um discurso político 
emancipatório. Venho pesquisando 
como Abdias construiu um discurso 
antirracista e utilizou o teatro como 
instrumento na criação de uma 
intelectualidade negra”, explica Almeida. 
“É um grande desafio ser doutoranda 
aos 51 anos, mas também me sinto mais 
madura intelectualmente para poder 
extrair o melhor desse processo.” 

C asos de doutorados tardios como 
os aqui descritos são expressivos 
em instituições como a 

Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). “Os estudantes com 40 anos  
ou mais representam cerca de 25% do  
total de nossos discentes de doutorado.  
Esse número tem se mantido estável 
nos últimos cinco anos, com uma maior 
participação de mulheres”, informa 
Francisco Mendonça, pró-reitor de 
Pesquisa e Pós-graduação da UFPR. 
“Entre 2018 e 2022 os cursos de 
medicina tiveram mais de 60% dos 
alunos de doutorado acima dessa faixa 
etária seguidos pelos de antropologia, 
educação e engenharia civil.”

Na Universidade de São Paulo (USP), 
tal faixa etária responde por uma  
fatia menor. “Dos ingressantes  
entre 2000 e 2022, ela representa 
16,5% do total. Nas humanidades 
predominam as mulheres, enquanto  

os homens com mais de 40 anos  
são maioria entre doutorandos dessa 
faixa etária nas áreas de exatas  
e da saúde”, diz Niels Olsen Saraiva 
Câmara, pró-reitor adjunto de 
Pós-graduação da USP. 

Na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) a participação 
tem crescido. “O número de 
doutorandos acima de 40 vem 
aumentando nos últimos quatro anos. 
Em 2019 tivemos na universidade  
um total de 696 discentes, 17% do 
total, e agora, em 2022, foram 851,  
20% do total. As áreas que mais 
concentram essa faixa etária são 
bioquímica, farmácia, biologia, 
oceanografia, física e química”, 
informa Carol Leandro, pró-reitora  
de Pós-graduação da UFPE.

Apesar do interesse de pessoas na 
faixa dos 40 anos pela pós-graduação, 
o estudo “Mestres e doutores 2019”, 
do CGEE, indica uma diminuição na 
idade de mestrandos e doutorandos 
nas últimas décadas no Brasil.  
“Os dados mostram uma redução na 
média de idade. Em 1996 os doutores 
titulavam em média aos 39,4 anos.  
Em 2017, a titulação ocorria, em 
média, aos 37 anos. No caso das 
mulheres, a redução foi maior.  
A média de idade delas ao titular no 
início da série era de 40 anos, um ano 
a mais do que os homens. Em 2017,  
a média foi praticamente a mesma, 
36,9 anos para mulheres e 37 anos  
para homens”, diz Sofia Daher, 
coordenadora do estudo.

No entanto, o que é considerado  
bom para o país – ter professores  
e pesquisadores qualificados mais  
cedo – constitui um sinal de alerta 
para quem pretende seguir na 
pós-graduação depois dos 40. 
“Algumas instituições que concedem 
bolsas têm limitações etárias.  
A idade não deveria ser um impeditivo 
para acessar verbas de pesquisa”, 
observa Almeida, que planeja  
defender seu doutorado dentro de  
dois anos e já tem planos para uma 
pesquisa de pós-doutorado sobre as 
irmãs martinicanas Paulette Nardal 
(1896-1985) e Jeanne Nardal 
(1902-1993). “Elas foram as primeiras 
negras a pisar na Sorbonne.  
Minha pesquisa será sobre essas 
mulheres.” n Dafne Sampaio
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PERFIL 

Floresta marcada 
Geógrafa paraense que há quase três décadas pesquisa transformações 
causadas por incêndios florestais ganha prêmio internacional
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No início da década de 1990, quando  
a geógrafa Ane Alencar começou suas 
pesquisas sobre meio ambiente, ainda 
era comum o discurso de que florestas 
tropicais dificilmente pegavam fogo. 
“Também se ouvia muito a teoria  
de que as árvores da região amazônica 
tinham raízes superficiais e o solo  
era pobre”, recorda a cientista, que  
em março se tornou a primeira 
latino-americana a receber o prêmio 
Leading Women in Machine Learning 
for Earth Observation, concedido pela 
Radiant Earth Foundation, instituição 
norte-americana que desenvolve 
modelos de aprendizado de máquina 
para observação do planeta.

Entregue no Dia Internacional da 
Mulher, a honraria premia a cada ano 
14 cientistas que atuam na preservação 
do meio ambiente a partir de dados 
gerados por sistemas de sensoriamento 
remoto. “É um reconhecimento 
importante sobretudo por destacar  
a presença das mulheres na área da 
tecnologia, em geral dominada  
por homens”, lembra Alencar, que 
atualmente é diretora de Ciência no 
Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (Ipam), onde coordena  

as plataformas MapBiomas para  
o Cerrado e MapBiomas Fogo,  
ambas voltadas para mapeamento  
e monitoramento da cobertura e  
uso do solo no país a partir de dados 
obtidos por satélites.

Nascida em Belém e atualmente 
morando em Brasília, Alencar dedicou 
sua trajetória profissional ao estudo do 
comportamento do fogo na Amazônia. 
Foi na graduação em geografia, na 
Universidade Federal do Pará (UFPA), 
durante um estágio na Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), que ela organizou sua 
primeira base de dados –  no caso, 
sobre o solo da Amazônia. “Sempre  
fui apaixonada por mapas e fiquei 
fascinada com a oportunidade de  
gerar essa base de dados espaciais de 
perfis de solo que ajudou a esclarecer  
a importância do enraizamento 
profundo das árvores da Amazônia 
para manter a floresta sempre verde, 
inclusive em épocas secas”, conta.  
No mestrado na área de sensoriamento 
remoto, concluído em 2000 na 
Universidade de Boston, nos  
Estados Unidos, Alencar pesquisou 
queimadas em paisagens amazônicas. 

Em regime de home office, 
pesquisadora acompanha 
dados da plataforma 
MapBiomas 

“Naquele período, havia a ideia  
errônea de que os incêndios 
aconteciam apenas em ecossistemas 
mais abertos e adaptados ao fogo, como 
o Cerrado, por exemplo. Incêndios  
em florestas tropicais eram percebidos 
como eventos muito raros”, explica. 

Em sua tese de doutorado, defendida 
em 2010, na Universidade da Flórida, 
também nos Estados Unidos, 
investigou o impacto do desmatamento 
e das mudanças climáticas no  
aumento da inflamabilidade da floresta 
amazônica. “Por ser bastante úmida, 
em uma floresta tropical como a 
amazônica a presença de incêndios 
naturais pode ocorrer em intervalos  
de tempo que variam de 200 a mil anos. 
Porém, com a intervenção humana,  
o que se constatou é que essa 
recorrência do fogo diminuiu para  
12 anos em áreas muito fragmentadas 
da região”, informa a pesquisadora  
ao lembrar que, nos últimos 36 anos,  
a cada 12 meses queima-se no país  
uma área maior do que a Inglaterra, 
conforme dados obtidos a partir da 
análise de imagens de satélite entre 
1985 e 2020. 

A investigação sobre as queimadas 
levou a cientista a cunhar a expressão 
“cicatrizes de fogo” para designar áreas 
florestais atingidas por incêndios. n 
                               Sidnei Santos de Oliveira
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Visita realizada 
em 2021 em  
área incendiada 
em Poconé,  
no Pantanal 
mato-grossense 
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A noção de materiais quânticos surgiu recentemente 
como um novo conceito unificador nos diversos 
campos da ciência e da engenharia, da física da 
matéria condensada e de átomos frios até a ciência 
dos materiais e a computação quântica, passando 
por supercondutores não convencionais, férmions 
pesados, materiais 2D, metais de Weyl, isolantes 
topológicos etc.

Mas ainda existem desafios a serem superados 
como, por exemplo, na síntese e a funcionalização 
de materiais que apresentam características 
quânticas em dimensões macro e em temperaturas 
ambiente, de modo que conduzam a novas quebras 
de paradigma na inovação tecnológica.

Nessa Conferência FAPESP 60 anos, três 
especialistas tratarão dos desenvolvimentos  
mais recentes no campo dos materiais quânticos, 
identificando desafios e oportunidades na 
tecnologia quântica.

MATERIAIS 
QUÂNTICOS

SERGIO MACHADO REZENDE
Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e ministro da 
Ciência e Tecnologia (2005-2010)

ADALBERTO FAZZIO
Centro Nacional de Pesquisa  
em Energia e Materiais (CNPEM)

AMIR CALDEIRA
Universidade Estadual  
de Campinas (Unicamp)

20 de JULHO de 2022 |         das 10h às 11h30

ABERTURA:

Marco Antonio Zago
Presidente do Conselho 
Superior da FAPESP

ON-LINE

CONFERENCISTAS

MODERADOR: 

Marcelo Knobel 
Universidade Estadual  
de Campinas (Unicamp)
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