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É cada vez mais reconhecida a necessidade de 
aproximar a ciência da sociedade, encontrar 
maneiras que permitam à população com-

preender, com alguma clareza, como esse método 
de produzir conhecimento está por trás de tudo; 
ao mesmo tempo, assegurar que cientistas estejam 
atentos às questões da sociedade e, sempre que 
possível, incluam-nas em suas pesquisas.

São muitos os caminhos possíveis. Um exem-
plo é o trabalho do físico francês Michel Spiro 
relacionado à divulgação da pesquisa básica – 
aquela que tem como objetivo gerar conheci-
mento, e não respostas de aplicação imediata, 
mas que frequentemente atende demandas que 
ainda não foram formuladas. Spiro mobiliza ou-
tros cientistas para que mostrem seus trabalhos 
e expliquem como podem ajudar a alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pro-
postos pela ONU (página 34).

Outro caminho que ganha espaço, explorado 
na capa desta edição, é a ciência cidadã (página 
16). O termo foi adotado nos anos 1990, e a prática 
consiste em envolver pessoas sem formação ou 
experiência científica no processo de produção 
de conhecimento. 

Com a profissionalização da atividade cien-
tífica, no século XIX, a frequente participação 
de não especialistas na pesquisa que existia até 
então foi diminuindo. Um exemplo dessa práti-
ca é o da chamada antropologia de gabinete, na 
qual observações sobre as características cultu-
rais de determinadas populações eram feitas por 
viajantes e missionários, e depois interpretadas 
pelos estudiosos, que muitas vezes não conhe-
ciam pessoalmente o seu objeto de estudo. Na 
mesma época, ganham espaço as etnografias, 

CARTA DA EDITORA

Ciência e sociedade

Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

em que o antropólogo sai em trabalho de campo 
para coletar dados. 

Em sua roupagem atual, cidadãos participam 
de levantamentos sobre padrões ecológicos de 
espécies, registros de meteoros, monitoramento 
da qualidade do ar, entre outras atividades. Essa 
prática colaborativa traz benefícios inequívocos: 
a mobilização de populações para a obtenção de 
dados que não poderiam ser alcançados de ou-
tra maneira; a descoberta de novas abordagens, 
a partir da realidade dos participantes; a pro-
moção do letramento científico. Há, entretanto, 
limitações: os preceitos da ciência cidadã têm 
pouca ou nenhuma aplicação em muitas áreas do 
conhecimento, e a prática enfrenta dificuldades 
para motivar pesquisadores e manter voluntá-
rios engajados. 

Alarmes vermelhos não param de soar quanto 
às mudanças climáticas, como mostra reporta-
gem alertando que o prosseguimento do modo 
business as usual tem 50% de chance de produzir 
um aquecimento global de 1,5 °C em nove anos 
(página 40). A reversão desse quadro demanda 
ações de grande amplitude, o que não tira a re-
levância de pequenas mudanças que contribuem 
para um modo de produção mais sustentável. 
Duas reportagens trazem exemplos de novas 
abordagens. O Brasil produz anualmente 1,6 mi-
lhão de toneladas de açaí, sendo apenas 30% da 
fruta aproveitada como polpa. Os resíduos têm 
sido usados na produção de cosméticos, plásti-
cos para próteses ósseas e como fonte de energia 
(página 68). A indústria de automóveis tem pro-
curado incorporar materiais de origem vegetal 
na fabricação de peças e acessórios, reduzindo os 
custos ambientais de seus produtos (página 64). 
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A empresa Clarivate Analytics, que mantém 
a base de dados Web of Science (WoS), di-
vulgou em novembro a sua lista anual dos 

pesquisadores altamente citados, uma relação de 
6.938 cientistas cuja produção mais recente te-
ve impacto e influência extraordinários em seus 
campos do conhecimento. A novidade no anúncio 
desse ano foi a supressão de um número recorde 
de autores suspeitos de cometer algum tipo de ir-
regularidade para inflar seu desempenho: ao todo, 
550 nomes foram desclassificados e removidos da 
lista final. Em 2021, pouco mais de 300 haviam 
sido descartados.

A relação de autores da Clarivate se tornou uma 
espécie de clube exclusivo da ciência de alto im-
pacto. Ela é abastecida pelo 1% de artigos que rece-
beram o maior número de citações em 21 campos 

Como inflar 
currículos  
e influenciar 
pessoas

BOAS PRÁTICAS

Lista de pesquisadores  
mais citados do mundo  
remove 550 nomes suspeitos  
de anabolizar os índices de 
impacto de seus artigos
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do conhecimento, publicados nos últimos 10 anos. 
Ao longo do tempo, a empresa foi desenvolvendo 
uma série de filtros para evitar que pesquisado-
res manipulassem sua performance acadêmica a 
fim de aparecer na lista. Em 2019, passaram a ser 
excluídos, por exemplo, nomes de cientistas cujos 
artigos altamente citados, ou ao menos a maioria 
deles, tivessem sido produzidos por grandes redes 
de pesquisa – existem muitos casos de papers que 
chegam a ter mais de mil autores (ver Pesquisa 
FAPESP nº 289). A justificativa é de que a con-
tribuição individual de cada um pode ser muito 
pequena e não refletiria uma genuína influência 
em sua comunidade. Igualmente, já eram des-
cartados acadêmicos com índices exagerados de 
autocitação, expediente em que um autor men-
ciona seus trabalhos anteriores nas referências 
bibliográficas de um novo artigo, ou aqueles que 
enfrentavam processos por má conduta em suas 
instituições e países. 

Agora em 2022, a Clarivate adotou mais um fil-
tro e atribui a ele a exclusão recorde. A empresa 
fez uma parceria com o site Retraction Watch, 
que dispõe de uma base de dados com registros 
de milhares de artigos científicos retratados. A 
análise desses papers cancelados por erros ou má 
conduta permitiu analisar de forma exaustiva a 
legitimidade da produção científica dos potenciais 
candidatos a entrar na lista. A existência de algum 
paper retratado por plágio, fraude ou falsificação, 
mesmo que esse trabalho não estivesse entre os 
mais citados do autor, foi suficiente para desqua-
lificar muitos aspirantes. Os nomes dos excluídos 
não foram revelados.

De acordo com David Pendlebury, chefe de aná-
lise de pesquisa do Institute for Scientific Informa-
tion (ISI) da Clarivate, é possível que em poucos 
anos até 10% dos altamente citados sejam desclas-
sificados por desvios éticos ou comportamentos 
suspeitos. “Nosso processo de seleção tornou-se 
mais aprofundado do que nunca, em um esforço 
para navegar por níveis crescentes de má conduta 
na comunidade acadêmica”, afirmou Pendlebury 
em um comunicado de imprensa. 

A decisão da empresa de adotar critérios cada 
vez mais rigorosos busca evitar constrangimen-
tos como os gerados pelo escândalo envolvendo 
Bharat Aggarwal, do MD Cancer Center, em Hous-
ton, nos Estados Unidos. Em 2015, ele figurou em 
uma outra lista de altamente citados da Thomson 
Reuters, empresa que antecedeu a Clarivate, e foi 
classificado como uma das “mentes científicas mais 
influentes do mundo” na área de toxicologia. No 
mesmo ano, contudo, teve sete artigos retratados 
de uma vez só pela revista Biochemical Pharmaco-
logy por manipulação de imagens – juntos, os arti-
gos cancelados haviam tido mais de 500 citações. 
Após uma investigação, ele deixou a instituição de 
pesquisa em oncologia. 

O caso mais rumoroso, contudo, foi protagoni-
zado pelo biofísico Kuo-Chen Chou, diretor da 
organização Gordon Life Science Institute, em 
Boston, e ex-editor do Journal of Theoretical Bio-
logy (JTB), revista científica publicada pela editora 
Elsevier. Entre 2014 e 2018, ele fez parte da lista 
dos altamente citados. Em 2019, foi afastado do 
posto de editor depois que o JTB descobriu que ele 
pediu a autores de centenas de artigos científicos 
sob sua avaliação para citar uma extensa relação 
de artigos que assinara e mencionar um algoritmo 
que havia desenvolvido. Antes de 2003, Chou acu-
mulava em seu currículo 168 artigos publicados – 
a maioria no campo da biologia computacional – 
que haviam sido citados cerca de 2 mil vezes. Já 
em 2020, contabilizava mais de 58 mil citações 
em 602 artigos. Segundo investigação do JTB, 
ele às vezes revisava artigos sob um pseudônimo 
ou escolhia revisores de sua própria instituição. 
Em alguns casos, adicionou o próprio nome como 
coautor de artigos que estava editando, já na fase 
final do processo de revisão por pares.

Outros possíveis sinais de má conduta são 
monitorados pela Clarivate, como a publi-
cação de uma quantidade de artigos fora 

do normal por pesquisadores. “Qualquer indivíduo 
que publique dois ou três artigos por semana dis-
torce a nossa compreensão sobre os padrões nor-
mativos de autoria e crédito”, afirmou Gali Halevi, 
diretora do ISI, em entrevista ao site Retraction 
Watch. Segundo ela, a engenhosidade para burlar 
regras tem se sofisticado e é estimulada por recom-
pensas que cientistas recebem quando conseguem 
ingressar na lista. “Respeito, ofertas de emprego e 
de promoções e prêmios financeiros são bastante 
comuns. E também há pressão institucional para 
que os pesquisadores entrem e permaneçam na 
lista. Infelizmente, isso resulta em um número pe-
queno de indivíduos que usa métodos engenhosos 
para serem incluídos.”

Como exemplo desse tipo de pressão, Hale-
vi menciona critérios adotados pelo Academic 
Ranking of World Universities (Arwu), um res-
peitado ranking internacional de universidades 
produzido desde 2008 pela Universidade Xiao Jing 
Tong, da China. Ela observa que a presença de pes-
quisadores altamente citados nos quadros de uma 
universidade pode influenciar até 20% a nota final 
da instituição no Arwu. Fazer parte da lista costuma 
render convites para que cientistas sejam admitidos 
como professores associados por universidades do 
exterior sem que precisem se desvincular de suas 
instituições de origem – o objetivo é melhorar os 
índices da instituição contratante no ranking chi-
nês. A Clarivate passou a tratar esses autores como 
“pesquisadores convidados” e desconsiderá-los 
em indicadores das instituições em que têm um 
segundo emprego. n Fabrício Marques JO
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Negligência e má conduta em experimentos 
coordenados por astronauta japonês

Tribunal norueguês condena pesquisador 
que cedeu microscópio a estudantes do Irã

há indícios de adulteração de dados e 
constatou-se que os responsáveis pe-
lo estudo falharam em solicitar de al-
guns participantes o “consentimento 
informado” – por meio do qual eles são 
comunicados sobre seus direitos, caso 
surjam danos mentais ou físicos asso-
ciados à pesquisa, e o uso de seus da-
dos. “O manejo desleixado de informa-
ções e o gerenciamento inadequado da 
pesquisa minaram o valor científico do 
estudo como um todo”, definiu o vice-
-presidente da Jaxa, Hiroshi Sasaki, que 
comanda a Diretoria de Tecnologia de 
Voos Espaciais Tripulados da institui-
ção, em uma entrevista coletiva sobre 
as conclusões da investigação.

O caso ganhou contornos de escân-
dalo nacional porque o supervisor dos 
experimentos foi o médico Satoshi 
Furukawa, famoso astronauta japonês 
de 58 anos que passou 165 dias em órbi-

ta a bordo da Estação Espacial Interna-
cional (ISI), entre junho e novembro de 
2011. Não há evidências de que ele tenha 
tido um papel direto nas práticas irregu-
lares, mas, de acordo com Sasaki, deverá 
ser alvo de medidas disciplinares por ser 
a pessoa encarregada de coordenar a 
pesquisa e de zelar por sua integridade. 

Uma eventual punição, contudo, não 
deve afetar a nova viagem de Furukawa 
à ISS, para a qual ele vem se preparando 
e que deverá ocorrer em 2023. A Jaxa 
tem direito a 13% do tempo de uso e da 
tripulação da ISS e vem ampliando suas 
colaborações com a Nasa em voos espa-
ciais tripulados. O Japão é o responsável 
pelo laboratório Kibo, instalado em 2008 
na ISS e operado a partir do Centro Es-
pacial Tsukuba, ao norte de Tóquio, que 
realiza estudos em áreas como medicina, 
biologia, observação da Terra, materiais, 
biotecnologia e comunicações.

A Agência de Exploração Aeroes-
pacial do Japão (Jaxa) anunciou 
em novembro os resultados de 

uma investigação que encontrou dife-
rentes tipos de má conduta em uma pes-
quisa sobre medicina espacial. Grupos 
de indivíduos trabalhando em ambien-
tes fechados foram monitorados du-
rante duas semanas para avaliar seus 
níveis de estresse e bem-estar mental 
em situação de confinamento, típica de 
uma viagem ao espaço. Houve algumas 
rodadas de experimentos entre 2016 e 
2017, mas nenhum resultado científico 
foi publicado até hoje. 

A investigação concluiu que houve 
fabricação de dados em cinco entrevis-
tas atribuídas a pessoas envolvidas nos 
experimentos, mas que jamais foram 
feitas. A descoberta foi realizada por um 
avaliador independente, que não encon-
trou registros das conversas. Também 
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Um tribunal de Oslo, na Noruega, condenou a oito meses de prisão um pesqui-
sador que deu acesso a um microscópio eletrônico de varredura da Universi-
dade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU), em Trondheim, a quatro 

estudantes de doutorado do Irã. A legislação norueguesa e as sanções internacio-
nais impostas ao Irã para coibir suas ambições nucleares determinam que o acesso 
aos equipamentos a pesquisadores do país do golfo Pérsico só poderia ocorrer com 
uma licença do Ministério de Relações Exteriores. O caso aconteceu entre o final 
de 2018 e o início de 2019. Segundo concluíram os juízes, o microscópio pode ter 
sido usado para estudar ligas metálicas com aplicações militares. 

O nome do pesquisador condenado não foi divulgado, mas se sabe que ele tem 
49 anos, nasceu no Irã e fez carreira na Alemanha. Foi demitido da NTNU depois 
do incidente e, atualmente, está vinculado a uma universidade do Catar. Ele po-
de recorrer da sentença. Embora tenha avisado seus superiores sobre a visita de 
estudantes, não relatou que utilizariam o microscópio. O uso do equipamento só 
foi descoberto porque outro pesquisador reclamou que o laboratório de nanome-
cânica da universidade andava muito ocupado. “A decisão sobre o caso expressa 
claramente que o pesquisador abusou da confiança inerente ao seu cargo”, disse à 
revista Times Higher Education o diretor da Faculdade de Engenharia da NTNU, 
Olav Bolland. De acordo com o advogado Brynjulf Risnes, contratado pelo cientista, 
ele não concorda com a sentença e diz que não fez nada de errado.
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A dinâmica recente dos dispêndios em P&D

n 2018     n 2020

NOTA  OS VALORES MONETÁRIOS ESTÃO EXPRESSOS EM PREÇOS DE 2020 E FORAM CORRIGIDOS PELO IPCA (MÉDIAS ANUAIS). OS VALORES EXECUTADOS PELOS HOSPITAIS E HEMOCENTROS UNIVERSITÁRIOS ESTÃO CONTABILIZADOS 
NO CONJUNTO DAS INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO À SAÚDE E FORAM EXCLUÍDOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR A QUE SÃO VINCULADOS.
FONTE  GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES, DPCTA/FAPESP, A PARTIR DE DADOS PRIMÁRIOS. ELABORAÇÃO  FAPESP, DPCTA/GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES.

DADOS
Entre 2018 e 2020, os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) executados no estado de São Paulo retraíram-se, em termos 
reais, de R$ 27,4 bilhões para R$ 26,4 bilhões

Ou seja, os efeitos da pandemia de Covid-19, associados a outros 
elementos conjunturais, dificultaram a execução de recursos 
destinados às atividades de P&D em quase todos os tipos  
de executores situados em São Paulo. Apenas as instituições  
de atendimento à saúde ampliaram seus esforços de pesquisa, 
provavelmente dirigindo-os a estudos sobre a doença

Desagregada por tipo de executor, vê-se que tal 
retração atingiu quase todos eles, exceto as 
instituições de atendimento à saúde

O gráfico mostra as variações reais desses dispêndios, entre 2018 
e 2020, e revela, com maior clareza, a dimensão dos impactos em 
cada tipo de executor. Os institutos de pesquisa sofreram a maior 
retração (-14,4%), seguidos pelas instituições de ensino superior 
(-9,6%). Entre as empresas (-1,4%), os impactos foram muito 
menores, mas ainda negativos

Em contraste, os dispêndios executados por instituições de atendimento à saúde, como 
hospitais e hemocentros (inclusive universitários), expandiram-se expressivamente (35,4%), 
revelando uma outra faceta dos esforços despendidos por essas instituições e seus 
profissionais para entender e combater a pandemia 

-20 -10 0 10 20 30 40

DISPÊNDIOS EM P&D POR TIPO DE EXECUTOR
São Paulo, 2018 e 2020

VARIAÇÃO REAL DOS DISPÊNDIOS EM P&D POR TIPO DE EXECUTOR (EM %)
São Paulo, 2018 e 2020

Empresa

Instituição de 
atendimento à saúde

Instituição  
de ensino superior

Instituto  
de pesquisa

-1,4

-9,6

-14,4

35,4

Dispêndios em R$ milhões de 2020Tipo de executor

Empresa

Instituição de 
atendimento à saúde

Instituição  
de ensino superior

Instituto  
de pesquisa

Total

13.612,40

1.650,00

8.321,00

3.795,00

27.378,40

13.419,70

2.233,80

7.520,30

3.249,10

26.422,90
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Transportada por fortes ventos, a poeira do deserto do 
Saara, carregando minerais, chega à Europa e às Amé-
ricas em volumes variáveis. Todo ano, principalmente 
entre janeiro e abril, quando as chuvas são mais inten-
sas, atravessam o oceano Atlântico e chegam à floresta 
amazônica, em média, 52 miligramas por metro quadra-
do (mg/m2) de ferro, 21 mg/m2 de magnésio e 0,97 mg/
m2 de fósforo, compensando parcialmente o volume de 
nutrientes que o rio Amazonas transporta da floresta 
para o mar (Atmospheric Chemistry and Physics, 1º de 
novembro). Pesquisadores da Universidade de São Pau-
lo (USP) e colaboradores da China, dos Estados Unidos 

e da Alemanha chegaram a esses resultados estimando 
o transporte de partículas pelo ar de 2013 a 2017 com o 
auxílio de um modelo matemático computacional. Se-
gundo esse trabalho, o fluxo anual de poeira é, em mé-
dia, de 2 g/m2, na estação chuvosa, bem maior do que 
o do período seco (agosto a novembro), quando apenas 
0,35 g/m2 de areia do deserto chega à floresta amazô-
nica. Se os ventos ajudam, o volume pode chegar a 2,6 
g/m2, como em 2015. “Ao longo de milênios, esse fluxo 
de nutrientes ajuda a explicar a exuberância da floresta, 
que depende de nutrientes vindos do Saara”, comenta 
Paulo Artaxo, da USP, que participou do estudo.

Nutrientes do Saara para a Amazônia

NOTAS

Imagem de satélite 
mostra ventos 
transportando 
poeira do Saara 
rumo à América  
do Sul em 2021

1
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A formação de Kap København, localizada em Peary Land, norte da Groenlândia, é um deserto polar. Acredita-se 
que o clima na região tenha sido muito mais quente há cerca de 2 milhões de anos, com temperaturas que 
poderiam superar as atuais em até 19 graus Celsius, mas pouco se sabia sobre as comunidades biológicas que 
teriam vivido ali naquela época, já que os fósseis de vertebrados são raros. Por meio de extração e sequenciamento 
do DNA de 41 amostras de sedimentos ricos em matéria orgânica, obtidos em cinco pontos diferentes de Kap 
København, o grupo do geneticista dinamarquês Eske Willerslev, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, 
conseguiu reconstituir o antigo ecossistema. Dois milhões de anos atrás, o que hoje é um deserto gelado 
possivelmente foi uma floresta boreal aberta, com uma vegetação mista de álamos, bétulas e tuias, habitada por 
mastodontes, renas e gansos (Nature, 7 de dezembro). Não há um ecossistema atual análogo àquele.

Uma floresta boreal do passado
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O desempenho  
de preprints sobre   
a Covid-19

Pouco mais da metade dos artigos sobre Covid-19 
veiculados em versão preprint em 2020 foi aceita 
mais tarde para publicação em periódicos cientí-
ficos, segundo levantamento feito por pesquisa-
dores vinculados a instituições de ensino e pes-
quisa da Áustria, Dinamarca e Espanha. Preprints 
são trabalhos científicos ainda não avaliados por 
especialistas divulgados em plataformas de aces-
so aberto assim que ficam prontos. Sob coordena-
ção do médico Carl Llor, da Universidade do Sul 
da Dinamarca, os autores se debruçaram sobre 
3.343 preprints sobre a doença divulgados no re-
positório medRxiv entre janeiro e dezembro de 
2020. Eles então voltaram a esses trabalhos em 
março de 2022 e verificaram que só 1.712 (51,2%) 
haviam passado pela revisão por pares e sido pu-
blicados em periódicos especializados (Jama Net-
work Open, 8 de dezembro). Os pesquisadores 
repetiram a análise sete meses mais tarde e cons-
tataram que o número de preprints aceitos para 
publicação havia subido para 1.742 (52,1%).

Reconstituição 
artística da floresta 
boreal que teria 
existido há  
2 milhões de anos

Falhas de memória, relatadas por quem passou pela forma severa da Covid-19, as-
semelham-se àquelas típicas do declínio cognitivo. Não é coincidência. Pesquisado-
res da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, verificaram que a inflamação 
severa causada pelo Sars-CoV-2 gera alterações no cérebro semelhantes às obser-
vadas na velhice. No córtex frontal, região do cérebro associada à cognição, os ge-
nes de inflamação e estresse eram mais ativos em pessoas infectadas do que em 
pessoas não infectadas, enquanto os genes ligados à formação de conexões entre 
as células cerebrais eram menos ativos. Os resultados se apoiam em uma análise 
molecular que comparou os genes expressos (ativos) em amostras cerebrais de 21 
pessoas que tiveram infecções graves por Sars-CoV-2 antes de morrerem com os de 
9 indivíduos assintomáticos, todos com idade entre 23 e 84 anos e sem sinais apa-
rentes de distúrbios psiquiátricos ou neurológicos (Nature Aging, 5 de dezembro).

O cérebro pós-infecção 
grave por coronavírus

Concepção artística 
do novo coronavírus 
se aproximando  
da superfície de célula 
(azul, ao fundo)

2

3
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Um ou dois minutos de atividade física intensa algumas 
vezes por dia podem reduzir substancialmente o risco 
de morte. Um estudo liderado por Emmanuel Stamata-
kis, do Centro Charles Perkins da Universidade de Sydney, 
na Austrália, analisou dados de 25.241 participantes 
disponíveis no banco biomédico de grande escala do 
Reino Unido (UK Biobank). Os voluntários tinham média 
de idade de quase 62 anos, não praticavam atividade 
física regular e usaram acelerômetros de pulso, peque-
nos aparelhos que permitem medir mudanças na velo-
cidade de deslocamento. Os pesquisadores constataram 
que quem realizava três vezes por dia alguma atividade 
física vigorosa, como caminhar rapidamente para chegar 
ao ponto de ônibus ou subir lances de escadas, apresen-
tava uma redução de até 40% no risco de morrer por 
câncer e outras causas gerais e de 49% no de vir a óbi-

Exercício breve e intenso 
reduz risco de morte

Subir lances  
de escada  
ou andar rápido 
pode beneficiar  
a saúde

to por doenças cardiovasculares do que as pessoas que 
não o faziam (Nature Medicine, 8 de dezembro). Segun-
do os pesquisadores, por requerer um tempo mínimo e 
não exigir preparação específica, essa forma de realizar 
atividade física pode ser mais viável para a maioria dos 
adultos do que fazer exercício estruturado.

O cérebro antes  
da esquizofrenia

De origem ainda não muito bem compreendida, a esquizo-
frenia é considerada por certos especialistas uma doença 
do neurodesenvolvimento, que se instala à medida que o 
cérebro amadurece. A bióloga Juliana Minardi Nascimento, 
do Laboratório de Neuroproteômica da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), e colaboradores do Rio de 
Janeiro e de São Paulo tentaram identificar alterações no 
funcionamento celular que ocorrem em estágios muito ini-
ciais da formação do cérebro e poderiam levar à esquizofre-
nia. Para isso, avaliaram a produção de proteínas em mode-
los que representam diferentes fases da maturação cerebral: 
células imaturas (precursoras das diferentes células cere-
brais); neurônios jovens; e organoides (minicérebros) com-
postos por vários tipos de células mais maduras, todos ge-
rados a partir de células da pele de pessoas saudáveis e de 
portadores de esquizofrenia. Os pesquisadores identificaram 
cerca de 2 mil proteínas, das quais uma proporção que va-
riou de 59% a 84%, de acordo com o estágio de maturação 
celular, era produzida em menor quantidade nas células 
derivadas de quem tinha esquizofrenia (Cell & Bioscience, 1º 
de dezembro). “Agora podemos começar a definir se aumen-
tar o nível de certas proteínas que se encontram reduzidas 
no começo da esquizofrenia poderia reverter alguns efeitos 
da doença”, conta Nascimento.

Minicérebro 
gerado a partir 

de células da 
pele de portador 
de esquizofrenia

Nova estratégia  
de produção  
e embalagem 
aumenta 
durabilidade  
da massa

Fresca por mais tempo
Quando refrigerada, a massa fresca tem prazo de validade que varia  
de 30 a 90 dias. Por meio de ajustes no processo de embalagem e da 
adição de probióticos à massa, um grupo de pesquisadores coordenado 
por Francesca De Leo, do Conselho Nacional de Pesquisa (CNR),  
da Itália, conseguiu prolongar em 30 dias a vida útil do produto.  
Eles realizaram os testes com a trofie, um tipo de massa curta, fina e 
retorcida. A durabilidade de um lote de trofie fabricado e embalado de 
forma tradicional, em uma atmosfera modificada contendo 20% de gás 
carbônico (CO2) e 80% de nitrogênio (N2), foi comparada com a de  
dois outros lotes. Um produzido da mesma forma, mas empacotado em 
uma atmosfera modificada experimental (40% de CO2 e 60% de N2),  
e outro que recebeu adição de bactérias probióticas e foi acondicionado 
em pacotes sob a atmosfera experimental. Análises mostraram que  
o terceiro lote foi o que apresentou vida útil mais longa, de ao menos 
120 dias sob refrigeração (Frontiers in Microbiology, 2 de setembro).  
A estratégia, segundo os pesquisadores, pode ser adotada em escala 
industrial para reduzir a perda durante o armazenamento.

3

2
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Para conhecer a 
saúde das árvores

Esperança para os 
rinocerontes-brancos

Pesquisadores do Japão e da Europa apostam na produção de óvulos e 
espermatozoides em laboratório para evitar o desaparecimento total dos 
rinocerontes-brancos-do-norte (Ceratotherium simum cottoni). Desde 2018, 
existem apenas dois exemplares dessa subespécie livres na natureza: as 
fêmeas Najin e Fatu, mãe e filha, que vivem em uma reserva no Quênia. Há 
a possibilidade de se tentar a reprodução assistida com fertilização in vitro, 
mas Fatu é a única fêmea capaz de doar óvulos, e os espermatozoides con-
gelados são de poucos machos, alguns aparentados de Fatu. Para aumentar 
a chance de sucesso, pesquisadores liderados pelo biólogo Katsuhiko Ha-
yashi, da Universidade de Osaka, no Japão, buscam gerar em laboratório 
células reprodutivas a partir de amostras de pele preservadas de exemplares 
já mortos. Recentemente, eles deram um passo importante: identificaram 
as condições necessárias para transformar células-tronco geradas a partir 
de células da pele em precursores de óvulos e espermatozoides. E produzi-
ram esses precursores em laboratório (Science Advances, 9 de dezembro). 
O passo seguinte é tentar obter células reprodutivas maduras e funcionais. 

Fim de ano premiado 
A reportagem A longa busca de uma cura [bit.ly/ig314HIV], publicada  
na edição de abril de 2022 em Pesquisa FAPESP, foi a primeira colocada  
na categoria Impresso do Prêmio Synapsis de Jornalismo, concedido em 
dezembro pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH). Escrito pelo editor 
especial Ricardo Zorzetto, o texto abordou um tratamento experimental 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) que permitiu a dois portadores do HIV ficarem livres do vírus  
por seis meses após interromper o uso de antirretrovirais. Também  
em dezembro, a série de reportagens “Outras faces da Independência”  
ficou na terceira colocação na categoria Divulgação Científica  
do Prêmio Impa de Jornalismo 2022. Concebida pela editora de  
Humanidades da revista, Glenda Mezarobba, a edição especial impressa  
[bit.ly/EspecialBR200Anos] contou com reportagens de Christina 
Queiroz, Carlos Fioravanti, Yuri Vasconcelos, Ana Paula Orlandi, Danilo 
Albergaria e Diego Viana. A seção on-line ampliada sobre o bicentenário 
da Independência soma mais de 30 reportagens, vídeos e podcasts.

A empresa paulista Kerno Geo Soluções de-
senvolveu uma tecnologia que permite co-
nhecer a saúde das árvores sem a necessi-
dade de realizar escavações no solo nem 
perfurar a madeira. A estratégia proporciona 
imagens em alta resolução das raízes e do 
tronco das árvores usando dois métodos ge-
ralmente empregados em estudos de geofí-
sica: o mapeamento do solo por radar e a 
eletrorresistividade. O primeiro fornece o 
mapeamento tridimensional das raízes, mes-
mo quando ocultas por pavimentos imper-
meáveis, como asfalto ou concreto. Já o se-
gundo, por meio da passagem de uma cor-
rente elétrica inofensiva para a planta, 
possibilita detectar ocos ou áreas de apo-
drecimento do tronco e dos galhos. São in-
formações essenciais para avaliar o risco de 
queda das árvores e a necessidade de ma-
nejo. “Na geofísica, estudamos o interior da 
terra e o subsolo por métodos indiretos. De-
mos um outro enfoque a esses métodos, em-
pregando-os no estudo de árvores urbanas”, 
contou o geofísico Vinicius Neris Santos, 
sócio da Kerno Geo, à Agência FAPESP. A 
estratégia, desenvolvida em parceria com o 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e 
a Universidade de São Paulo (USP) com apoio 
da FAPESP, já foi testada com sucesso em 
São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba 
e Belo Horizonte.

As fêmeas Najin e  
Fatu (à esq.), no Quênia

4

4

Mapeamento de raízes e de áreas ocas no caule 
permite avaliar a saúde de árvores urbanas

5
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Altos de Pinto Bandeira, uma região na Serra Gaúcha, tornou-se a primei-
ra denominação de origem (DO) brasileira dedicada apenas à produção 
de espumantes. O reconhecimento ocorreu no final de novembro, quando 
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu o registro 
de DO à associação local de produtores de vinho. O órgão do governo fe-
deral é o responsável por estabelecer indicações geográficas (IG) no ter-
ritório nacional, áreas delimitadas conhecidas por produzir algum produto 
ou serviço, cuja reputação, característica ou qualidade esteja associada 
ao local de origem (ver Pesquisa FAPESP nº 309). Cem IG brasileiras foram 
legalmente estabelecidas pelo INPI em duas modalidades: indicação de 
procedência (IP) e DO, sendo esta última geralmente de obtenção mais 
complexa. A denominação de origem de espumantes abrange uma área 
contínua de 65 quilômetros quadrados, de terreno entre o ondulado e o 
montanhoso, com altitude média de 632 metros e temperaturas amenas. 
Pouco mais de 75% da área da DO está localizada no município de Pinto 
Bandeira. O restante fica em Farroupilha (19%) e Bento Gonçalves (4%). 

Riatn experspit ped unt, qui 
ut ero illatium, volor 
restrum et verorro

As abelhas-europeias (Apis mellifera) estão morrendo mais cedo. Experimentos realiza-
dos pela equipe do entomologista Dennis vanEngelsdorp, da Universidade de Maryland, 
nos Estados Unidos, indicam que hoje elas vivem cerca de metade do tempo que viviam 
há 50 anos. Os pesquisadores retiraram pupas (formas imaturas do inseto) de colmeias 
e as criaram em laboratório. As abelhas morreram, em média, depois de 18 dias. Nos 
anos 1970, elas sobreviviam por 34 dias. Para entender a relação entre o tempo de vida 
de cada abelha e o sucesso da colônia, os pesquisadores usaram um modelo matemá-
tico que simula os efeitos da redução da expectativa de vida de cada indivíduo sobre o 
grupo. Eles observaram que uma diminuição de 50% na longevidade das operárias le-
varia a um declínio de 33% no tamanho das colmeias por ano, valor semelhante ao ob-
servado por apicultores (Scientific Reports, 14 de novembro). Em entrevista à revista 
NewScientist, o biólogo Anthony Nearman, coautor do estudo, levantou a suspeita de 
que fatores genéticos possam estar por trás da redução das colmeias, e não só os inse-
ticidas. Ao selecionar as colônias para se tornarem resistentes a doenças, os criadores 
podem inadvertidamente ter reduzido a expectativa de vida das abelhas. 

Espumantes com  
denominação de origem

Vinhedo no 
município de Pinto 
Bandeira, no  
Rio Grande do Sul

A aranha malhada  
de Taubaté

As aranhas surgiram na Terra há centenas de milhões de 
anos, mas, por causa do corpo frágil, deixaram poucos 
registros fósseis – a maior parte deles preservada em 
âmbar. Na América do Sul, eles são muito raros e de 
períodos geológicos restritos. Em geral, datam do 
Cretáceo inferior, entre 145 milhões e 100 milhões de anos 
atrás, ou do Pleistoceno, últimos 2 milhões de anos. Em 
um trabalho recém-publicado, pesquisadores do Paraná e 
de São Paulo descrevem um fóssil de aranha bastante 
incomum e de um período intermediário: o Paleógeno, 
entre 65 milhões e 23 milhões de anos atrás. Encontrado 
nos anos 1990 em Tremembé, interior de São Paulo,  
o fóssil está preservado em uma rocha sedimentar da 
formação Taubaté e integra a coleção de paleontologia da 
Universitas/Universidade de Guarulhos (UnG). Analisando 
o material, o paleontólogo Ariel Martine, da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (Uenp), e colaboradores o 
descreveram como sendo de uma nova espécie de aranha: 
Taubaracna maculosa, a aranha malhada de Taubaté. Ela 
tinha manchas escuras nas articulações e o primeiro par 
de patas extremamente longo, quatro vezes maior que o 
corpo, de apenas 5 milímetros (Journal of South American 
Earth Sciences, janeiro de 2023). 

Fóssil de Taubaracna maculosa, aranha que viveu 
entre 65 milhões e 23 milhões de anos atrás 

A morte precoce das abelhas Abelha- 
-operária 
transportando 
pólen

1

2
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Cápsula Órion sendo 
transportada até o navio 
que a levou para terra

Pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence 
Livermore (LLNL), nos Estados Unidos, conseguiram 
reproduzir de modo eficiente a mesma reação que  
gera energia nas estrelas e as faz brilhar: a fusão  
nuclear. Nessa reação, átomos de um elemento químico 
são combinados e originam átomos de outro, de massa  
maior – parte da massa inicial é transformada em energia. 
Diferentemente das tentativas anteriores, dessa vez,  
a energia liberada foi maior do que a usada para iniciar  
a reação. Anunciado em 13 de dezembro, o resultado 
acenou para a possibilidade de que um dia se possa 
produzir energia limpa por fusão. No experimento, 192 
feixes de laser incidiram em um cilindro de 1 milímetro de 
comprimento e comprimiram uma pastilha de hidrogênio 
em seu interior. Em menos de 100 trilionésimos de 
segundo, 2 megajoules de energia bombardearam o 
cilindro. Como resultado, foram liberados cerca de  
3 megajoules (50% mais energia). Ainda há obstáculos  
a superar. Embora os feixes de laser contivessem menos 
energia do que a resultante da fusão, a energia usada para 
gerá-los foi absurdamente maior: 400 megajoules  
(New York Times, 13 de dezembro).

Em laboratório,  
uma réplica do Sol

Feixes de laser 
incidem sobre 
cilindro contendo  
os átomos  
de hidrogênio

No domingo de 11 de dezembro, por volta de 14h40 (horário de 
Brasília), a cápsula Órion pousou no oceano Pacífico próximo à 
ilha de Guadalupe, no México, depois de um voo de quase 25 
dias na órbita da Lua. O retorno da Órion foi o estágio final da 
Artemis I, a primeira de uma série de missões da Nasa, a agência 
espacial norte-americana, que planeja levar astronautas de vol-
ta à superfície do satélite natural da Terra. A cápsula, ocupada 
apenas por manequins, chegou à atmosfera do planeta à velo-

cidade de 40 mil quilômetros por hora (km/h) e foi freada por 
conjuntos de paraquedas até atingir a superfície do mar a cerca 
de 30 km/h. A reentrada na atmosfera serviu para testar o es-
cudo térmico da nave, que suportou temperaturas da ordem de 
2.800 graus Celsius. Os dados coletados no voo são essenciais 
para orientar as missões futuras. A Nasa planeja lançar em 2024 
a Artemis II, que levará astronautas para orbitar a Lua, e, depois 
de 2025, a Artemis III, com direito a pousar na superfície lunar.

De volta para casa

4

5
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vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. 
Várias iniciativas desse tipo surgiram nos últi-
mos anos, permitindo que amadores se envol-
vam em levantamentos sobre padrões ecológicos 
de espécies, propagação de vetores de doenças, 
monitoramento da qualidade do ar em grandes 
cidades, registros de meteoros, entre outras ati-
vidades de pesquisa.

O modelo também despertou a atenção de 
agências de fomento e algumas das principais 
instituições de ensino e pesquisa do país. Em 
fins de 2019, a Universidade de São Paulo (USP) 
lançou um edital com o Banco Santander no va-
lor de R$ 180 mil para apoiar projetos baseados 
nessa abordagem; oito foram selecionados. Um 
deles, coordenado pela bióloga Sheina Koffler, 
que faz estágio de pós-doutorado no Instituto de 
Estudos Avançados da USP, conta com a ajuda de 
criadores de abelhas-sem-ferrão para determinar 
as áreas de ocorrência de um ácaro (Leptus sp.) 
que as parasita e, assim, avaliar seu impacto na 
conservação desses insetos polinizadores. Mais 
recentemente, em agosto de 2022, o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) anunciou uma chamada de R$ 
3 milhões para iniciativas de ciência cidadã no 
âmbito de programas de oceanografia e estudos 
sobre a Antártica, do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI).

O esforço ocorre em vários países. As agências 
de proteção ambiental dos Estados Unidos e da 
Escócia, por exemplo, já incorporam a ciência 
cidadã em alguns de seus projetos, ao passo que 
o Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma) explora formas de usar o modelo 
no monitoramento de indicadores dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ligados 
ao meio ambiente. “É impossível acompanhar 

O 
biólogo Ronaldo Christofoletti não 
estava acostumado a dar entrevistas 
em frente a câmeras de TV, mas isso 
foi antes de ele convidar moradores 
da Baixada Santista, no litoral pau-
lista, para serem seus parceiros de 
pesquisa. “A imprensa local queria 
entender o que estávamos fazendo 
e como era possível indivíduos sem 

experiência em trabalhos de campo produzir 
conhecimento científico”, conta o docente do 
Instituto do Mar da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp). Em 2019, ele e sua equipe 
recrutaram 51 pessoas para ajudar em um mapea-
mento da distribuição de espécies marinhas em 
costões rochosos. O grupo era bastante diverso: 
alunos de graduação, profissionais com formação 
em geografia e biologia, professores primários, 
aposentados, técnicos ambientais, engenheiros e 
jornalistas, que se cadastraram como voluntários 
pela internet. Munidos de quadrículas – pequenos 
quadrados de metal usados para isolar e medir o 
tamanho de plantas e animais no solo –, formu-
lários e máquinas fotográficas, eles percorriam 
diferentes pontos da ilha Urubuqueçaba, próxima 
à orla da praia, em Santos, anotando os organis-
mos que encontravam pelo caminho. Os dados 
eram entregues depois aos responsáveis pela 
pesquisa, que os comparavam com registros de 
cientistas profissionais para avaliar a precisão 
dos resultados dos participantes.

O projeto coordenado por Christofoletti bus-
ca estudar e fomentar um movimento conheci-
do como ciência cidadã, que tem como objetivo 
envolver indivíduos sem experiência científica 
na produção de conhecimento e criar metodo-
logias que permitam essa interação. A prática 
ainda enfrenta desafios para se consolidar, mas 

Pessoas sem experiência acadêmica  

colaboram na coleta de dados de projetos de 

pesquisa e na produção do conhecimento
Rodrigo de Oliveira Andrade | ILUSTRAÇÕES Ing Lee
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o progresso global dessas metas com base ape-
nas em fontes de dados tradicionais”, escreveu 
Jillian Campbell, especialista em estatística do 
Pnuma, em estudo publicado em 2019 na Nature 
Sustainability. Dados gerados por pessoas sem 
experiência em pesquisa podem ajudar nesse 
sentido, segundo artigo divulgado em 2020 na 
revista Sustainability Science que registrou as 
contribuições da ciência cidadã no acompanha-
mento de indicadores dos ODS.

A Comissão Europeia também apostou em 
projetos dessa natureza por meio de seu pro-
grama de pesquisa e inovação Horizonte 2020. 
Pelo menos 25 iniciativas apoiadas nos últimos 
anos pelo programa Science with and for Society 
receberam € 65 milhões.

O 
termo “ciência cidadã” começou 
a ser usado no início da década de 
1990, mas seu significado contempla 
uma prática bem mais antiga. Exis-
tem diversos registros na história 
sobre a contribuição de amadores 
na produção de conhecimento em 
áreas como astronomia, botânica, 
geologia, entre outras. “Nem sempre 

houve uma distinção formal entre quem poderia 
ou não fazer ciência”, esclarece a socióloga Sarita 
Albagli, do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (Ibict). Isso só mudou no 
século XIX, com a profissionalização da pesquisa, 
consolidada como uma atividade exercida por 
um seleto grupo de indivíduos especificamente 
treinados para gerar conhecimento objetivo. Essa 
visão começou a ser revista nos anos 1960, a partir 
de questionamentos sobre a imagem da ciência 
como uma atividade neutra e que persegue a 
verdade não importem as consequências. “Aos 
poucos, ela passou a ser compreendida como uma 
atividade socialmente construída”, diz Albagli. 
Paralelamente, nos anos 1980, as discussões sobre 
a chamada expertise leiga ganharam força, ala-
vancando a noção de que pessoas sem formação 
científica formal também detêm conhecimentos 
válidos, adquiridos a partir de suas experiências, 
e que esses podem ser úteis.

Um dos principais benefícios da colaboração 
da sociedade em pesquisas é a produção de in-
formações que talvez não pudessem ser geradas 
de outra maneira, em parte porque as iniciativas 
de ciência cidadã têm potencial para mobilizar 
voluntários na coleta de grandes volumes de da-
dos durante longos períodos e em áreas extensas. 
O envolvimento de pessoas não especializadas 
também pode inspirar novas abordagens, per-
mitindo que os cientistas investiguem questões 
ou problemas específicos da realidade dos par-
ticipantes, produzindo resultados com impactos 
diretos e imediatos na vida deles. Essa aborda-

gem ajudaria, inclusive, a aprimorar o processo 
de avaliação de artigos científicos em algumas 
áreas. Alguns periódicos têm convidado pacien-
tes e seus cuidadores a cooperar com a análise de 
papers sobre os problemas de saúde que enfren-
tam, de modo a complementar o escrutínio feito 
por especialistas (ver Pesquisa FAPESP nº 270).

Essa forma de interação tem ainda outras am-
bições. Em muitos casos, as iniciativas se dão no 
sentido de promover o letramento científico e 
formar futuros pesquisadores. “Em tempos de 
negacionismo científico, projetos de ciência ci-
dadã ajudam a combater a desinformação, des-
pertar o pensamento crítico e 
aumentar a confiança da so-
ciedade na ciência”, comenta 
a ecóloga Blandina Felipe Via-
na, do Instituto de Biologia da 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), cofundadora do Guar-
diões da Chapada. Esse projeto 
foi criado no Instituto Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia em 
Estudos Interdisciplinares e 
Transdisciplinares em Ecologia 
e Evolução (INCT IN-Tree) e 
reúne voluntários no monito-
ramento das interações entre 
plantas e seus polinizadores 
em ambientes naturais, urba-
nos e agrícolas por meio de re-

Voluntários registram 
espécies marinhas  
em costões rochosos 
para pesquisa  
da Unifesp na ilha 
Urubuqueçaba,  
em Santos

FO
TO

 E
D

U
A

R
D

O
 C

E
SA

R
 / 

R
E

V
IS

TA
 P

E
SQ

U
IS

A
 F

A
P

E
SP



PESQUISA FAPESP 323  |  19

gistros fotográficos compartilhados em aplicativo e 
na plataforma digital Guardiões da Biodiversidade.

Algumas experiências indicam que as ativi-
dades de ciência cidadã podem produzir dados 
para tomada de decisão e criação de políticas 
públicas. No Centro Nacional de Monitoramen-
to e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o 
trabalho conjunto de cientistas da informação, 
geólogos, meteorologistas e estudantes do ensino 
médio de diferentes regiões do país resultou em 
um aplicativo que informa com antecedência o 
risco de inundações, alagamentos e enxurradas 
em áreas vulneráveis.

A 
ideia da ferramenta nasceu de um 
projeto mais antigo, o Cemaden 
Educação, lançado em 2014 em es-
colas dos municípios paulistas de 
São Luiz do Paraitinga e Cunha, no 
Vale do Paraíba, e de Ubatuba, no li-
toral, com o propósito de disseminar 
a cultura de pesquisa e a educação 
ambiental entre os estudantes – e, 

a partir disso, engajá-los no trabalho de verifi-
cação do risco de desastres, sobretudo aqueles 
provocados pelo excesso de chuva. “Queríamos 
transformá-los em jovens pesquisadores, capazes 
de coletar dados e usá-los no monitoramento 
de tragédias nas regiões em que viviam”, diz o 
sociólogo Victor Marchezini, um dos coordena-
dores da iniciativa.

O projeto se dividiu em três etapas. Os alu-
nos primeiro participavam de um treinamento 
em que aprendiam a coletar dados históricos e 
a realizar entrevistas com antigos moradores de 
suas cidades sobre casos passados de desastres 
e mudanças socioambientais. Eles então usavam 
essas informações para elaborar mapas das áreas 
de maior risco e identificar rotas de evacuação 
para o caso de uma emergência. Em seguida, 
meteorologistas do Cemaden os ensinavam a 
transformar garrafas PET em pluviômetros ar-
tesanais e a usá-los para medir a quantidade de 
chuvas. Com base nesses dados, os estudantes 
construíram uma tabela de monitoramento, com 
séries históricas sobre o volume de chuvas em 
diferentes períodos do ano.

A iniciativa chamou a atenção de outras insti-
tuições, interessadas em desdobrá-la em novos 
projetos. Um deles foi o Dados à Prova D’Água, 
desenvolvido em colaboração com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), em São Paulo, e as univer-
sidades de Glasgow e Warwick, no Reino Unido, 
e Heidelberg, na Alemanha. A ideia era construir 
um aplicativo no qual estudantes pudessem com-
partilhar dados sobre áreas alagadas, intensidade 
de chuva e altura da água no leito de rios, além 
de informações sobre áreas de risco. “Usamos os 
roteiros das atividades desenvolvidas antes pa-
ra treinar novos alunos e ensiná-los a construir 
pluviômetros artesanais”, comenta Marchezini. 
“Eles então ficavam responsáveis por verificar 

Observadores 
amadores de aves em 
atividade de pesquisa 
no Instituto Butantan, 
em São Paulo
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todos os dias a quantidade de chuva medida e 
inserir os dados no aplicativo.”

A estratégia foi testada nas cidades de São Pau-
lo e Rio Branco, no Acre, e, mais tarde, em mu-
nicípios de Pernambuco, Santa Catarina e Mato 
Grosso, obtendo bons resultados. Em Jaboatão 
dos Guararapes, na Região Metropolitana de Re-
cife, moradores de alguns bairros que participa-
ram do piloto do aplicativo continuaram usando 
a ferramenta após a conclusão dos testes. Em 
maio, um deles a usou para alertar o registro de 
um volume de chuva acima do esperado para a 
época na região em que morava, desencadean-
do uma mobilização que levou à evacuação da 
área de risco.

O
utras iniciativas de ciência cidadã se 
somam à do Cemaden. Uma delas é 
a Exoss Citizen Science, criada em 
2015 por astrônomos profissionais 
e amadores interessados no estudo 
de meteoros. “A observação amadora 
de objetos celestes é antiga, mas se 
popularizou com o barateamento das 
câmeras de vigilância, as quais são 

facilmente adaptadas para essa finalidade”, ex-
plica o astrônomo Marcelo De Cicco, do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) e coordenador do projeto. “Eu e alguns 
colegas decidimos então usar as redes sociais 
para ensinar outros interessados a monitorar 
esses fenômenos, compartilhando tutoriais sobre 
como adaptar esses equipamentos e instalá-los.”

Foi assim que Adriano Fonseca, de 44 anos, 
ficou sabendo da iniciativa. Ele entrou em conta-
to com De Cicco manifestando seu interesse em 
montar uma estação de monitoramento em sua 
casa, em Sorocaba, em meados de 2020, após ver 
uma publicação do grupo no Facebook. Forma-
do em engenharia de automação, Fonseca é um 
aficionado por astronomia, alguém que investe 
em telescópios e câmeras fotográficas para fazer 
registros da Via Láctea. “Queria me aproximar de 
físicos e astrônomos para aprender mais sobre 
como eles acompanham esses objetos celestes e 
calculam sua órbita”, ele conta.

O projeto se transformou em uma grande rede 
de observadores, com mais de 50 câmeras ativas 
espalhadas pelo país – cinco delas no telhado da 
casa de Fonseca. Os voluntários se comprometem 
a mantê-las apontadas para o céu e a ligá-las todos 
os dias no final da tarde para que possam regis-
trar movimentações rápidas à noite. Os dados são 
armazenados, pré-analisados por um software e 
enviados para um servidor. “As câmeras são ins-
taladas de modo que uma complemente o cam-
po visual da outra, permitindo-nos triangular as 
imagens e calcular a origem dos meteoros, sua 
velocidade e órbitas”, esclarece De Cicco. Graças 
à participação dos voluntários, a rede conseguiu 
registrar várias explosões de bolas de fogo e chu-
vas de meteoro pelos céus do país. Muitos desses 
registros foram apresentados em congressos nacio-
nais e internacionais, auxiliando também o traba-
lho de pesquisadores de instituições tradicionais, 
como o Observatório Nacional, no Rio de Janeiro.

Registros feitos por 
moradores de Santa 
Teresa, no Espírito Santo, 
permitiram a cientistas 
do Inma identificar  
o retorno de primatas 
que haviam desaparecido 
com a epidemia  
de febre amarela
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A maioria dos projetos, no entanto, 
está ligada ao meio ambiente, área 
em que a ciência cidadã mais pros-
perou no Brasil, sobretudo a partir 
de 2017, com a criação da Rede SiBBr, 
lançada pelo Sistema de Informação 
sobre a Biodiversidade Brasileira, do 
governo federal, com o objetivo de 
reunir e divulgar iniciativas colabo-
rativas sobre biodiversidade. Desde 
sua criação, mais de 40 projetos fo-
ram cadastrados na plataforma. A di-
nâmica mais comum nesses casos é o 
de registro de espécies por “observa-
dores cidadãos”. Essa estratégia des-
perta o interesse de pesquisadores 
porque permite mobilizar indivíduos 
na coleta de dados em áreas extensas 
e desenvolver estudos abrangentes 
sobre a área de ocorrência ou o ta-
manho da população de determina-
das espécies.

O caso do projeto “Eu vi um macaco no ma-
to” ilustra essa vocação. Seu objetivo era fazer o 
monitoramento de primatas na região de Santa 
Teresa, no Espírito Santo, uma das mais impacta-
das pela epidemia de febre amarela entre 2016 e 
2018. “Várias espécies foram afetadas pela doen-
ça; algumas chegaram a ser extintas localmente”, 
comenta a médica veterinária Andresa Guima-
rães, do Instituto Nacional da Mata Atlântica 
(Inma), organização vinculada ao MCTI, que 
coordena a iniciativa. A chegada da pandemia, 

em 2020, criou entra-
ves ao projeto, mas ela 
e sua equipe tiveram a 
ideia de convidar mo-
radores locais para aju-
dar no monitoramento 
dos animais. “Pedimos 
a eles que nos envias-
sem fotos, vídeos e áu-
dios de primatas sem-
pre que os avistassem, 
informando o tamanho 
do bando, o número de 
filhotes, se havia algum 
machucado e o local 
em que foram vistos”, 
diz a pesquisadora.

Deu certo. “Atraímos 
voluntários de todo o 
estado, de tal modo que 
conseguimos obter re-
gistros de todas as es-
pécies de primatas de 
que se tem notícia no 
Espírito Santo”, des-
taca Guimarães. “Não 

teríamos conseguido cobrir uma área tão grande 
sem a participação da população.” Essa massa de 
informações indicou o retorno de espécies que 
haviam desaparecido por conta da epidemia de 
febre amarela. “Eles estão conseguindo voltar e 
repovoar essas regiões.”

C
asos como esse indicam que a ciência 
cidadã tem grande potencial para 
produzir dados úteis para a avaliação 
do status da biodiversidade, ajudan-
do a preencher importantes lacunas 
de informação. Um artigo publicado 
em julho na revista BioScience estima 
que até 50% dos estudos sobre aves 
migratórias e mudanças climáticas 

produzidos nas últimas cinco décadas tenham 
usado dados coletados por voluntários.

No Brasil, iniciativas relevantes também sur-
giram na área de vigilância em saúde. Duas de-
las, desenvolvidas pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), envolvem o uso de aplicativos, nos 
quais o público pode inserir dados que ajudem a 
identificar focos de leishmaniose e do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor dos vírus causadores 
de zika, dengue, chikungunya e febre amarela.

A estratégia, no entanto, com frequência encon-
tra dificuldades para manter os voluntários mo-
bilizados. “Muitos nos mandam vários registros 
no início, mas depois de um tempo eles se tornam 
cada vez menos frequentes até que uma hora pa-
ram de chegar”, diz Guimarães. A bióloga Natália 
Pirani Ghilardi-Lopes, coordenadora do Grupo 
de Pesquisa em Ciência Cidadã da Universidade 
Federal do ABC (UFABC), em São Paulo, explica 
que o compromisso dos participantes costuma 
variar de acordo com suas expectativas e motiva-

De sua casa, em  
Sorocaba, o meliponicultor 
Vilmar Ferreira da Silva 
contribui com estudo  
da USP sobre espécie de 
ácaro que parasita 
abelhas-sem-ferrão
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ções. “Projetos desenvolvidos desde o início pe-
los cientistas e o público, e lastreados em proble-
mas locais ou questões de amplo interesse social, 
costumam resultar em um maior engajamento 
em comparação a iniciativas baseadas apenas no 
interesse dos cientistas em acelerar ou ampliar 
a coleta de dados”, diz Ghilardi-Lopes, uma das 
fundadoras da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, 
lançada em 2021. Ela reconhece que nem sempre 
é fácil envolver o público em todas as etapas das 
pesquisas, sobretudo porque alguns temas exigem 
conhecimentos ou treinamentos muito específicos.

G
arantir que os participantes dediquem 
parte de seu tempo às pesquisas pa-
ra as quais se voluntariaram não é o 
único desafio. Nos Estados Unidos, 
uma dificuldade é ampliar o alcance 
das iniciativas. O mesmo estudo pu-
blicado em julho na BioScience veri-
ficou que 77% dos 3.894 voluntários 
entrevistados participavam de vários 

projetos de ciência cidadã ao mesmo tempo, o que 
indica uma concentração em um pequeno grupo 
de indivíduos já interessados. O perfil deles tam-
bém era pouco diverso. Muitos tinham formação 
em nível de pós-graduação e trabalhavam nas 
áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemá-
tica (Stem) e menos de 5% se identificaram como 
negros, asiáticos, nativos ou latino-americanos. 
“A ciência cidadã não está atingindo segmentos 
do público que esperávamos alcançar”, disse à 
revista Cosmos a ecologista Caren Cooper, da 
Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos, uma das autoras do trabalho.

No Brasil, há certa resistência em aceitar a le-
gitimidade do modelo. “De modo geral, nossos 

pesquisadores reconhecem seu potencial na pro-
dução de dados úteis”, destaca Blandina Viana, 
da UFBA, que analisou a percepção de cientistas 
de diferentes países da América Latina sobre es-
sa abordagem em estudo publicado em 2020 na 
Neotropical Entomology. “Ainda assim, poucos 
participam ou coordenam projetos dessa natu-
reza, talvez porque se dediquem a áreas muito 
específicas, nas quais a contribuição de voluntá-
rios não seja considerada necessária ou viável”, 
diz a ecóloga. Outra explicação possível, segundo 
Viana, é que muitos colegas ainda resistem em 
trabalhar com indivíduos sem formação cientí-
fica formal por desconfiarem da qualidade das 
informações coletadas.

Trabalhos divulgados nos últimos anos têm 
chamado a atenção para problemas envolvendo 
dados produzidos por cientistas cidadãos, co-
mo desvios na aplicação de protocolos e vieses 
no registro ou na escolha dos locais de amos-
tragem. Há também casos de má conduta dos 
participantes. “Em geral, os voluntários fazem 
um bom trabalho. As principais variáveis são a 
complexidade da tarefa e o nível de treinamento 
que eles recebem antes de colocarem a mão na 
massa”, diz Ghilardi-Lopes. No entanto, ainda 
existem pesquisadores que investem em pro-
jetos sem oferecer aos amadores treinamento 
adequado em gerenciamento de dados ou inte-
gridade, o que pode comprometer a capacidade 
dos indivíduos de coletar, registrar e gerenciar 
corretamente essas informações, afetando a qua-
lidade do estudo como um todo. Esse problema 

Aplicativo desenvolvido 
por pesquisadores do 
Cemaden e alunos  
do ensino médio do  
Brasil informa com 
antecedência o risco de 
inundações, alagamentos 
e enxurradas em  
áreas vulneráveis
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ficou evidente em um artigo publicado em 2022 
pela bióloga brasileira Larissa Kawabe sobre o 
uso de estratégias de ciência cidadã em levan-
tamentos sobre a dispersão de lixo marinho no 
mundo. Poucos trabalhos reportavam questões 
relacionadas às estratégias de recrutamento, pre-
paração e avaliação dos participantes.

A bioantropóloga Mercedes Okumura, do Insti-
tuto de Biociências da USP, lembra que mesmo os 
alunos de graduação não sabem fazer ciência no 
início de sua formação. “Eles aprendem conosco, 
nos laboratórios, por meio de estágios e projetos 
de pesquisa. Ou seja, a princípio, não teria tanta 
diferença assim entre eles e os indivíduos enga-
jados em uma iniciativa de ciência cidadã. Am-
bos precisam de treinamento adequado”, ela diz.

A
lguns grupos têm se dedicado ao 
desenvolvimento, aplicação e ava-
liação de protocolos que orientem 
o trabalho antes e durante a coleta 
dos dados. No estudo na ilha Urubu-
queçaba, em Santos, Ronaldo Chris-
tofoletti e sua equipe promoveram 
oficinas preparatórias, desenhadas 
para orientar os participantes sobre 

aspectos técnicos do monitoramento de espécies 
em costões rochosos e estimular sua consciên-
cia ambiental. “No início, pedimos para que eles 
compartilhassem suas expectativas em relação à 
nossa proposta e destacassem suas habilidades e 
conhecimentos que poderiam ser úteis”, explica 
o biólogo. Em seguida, os voluntários aprendiam 

como a ciência é feita e qual sua relação com a 
cidadania e a tomada de decisão. “Só então eles 
entravam em contato com o protocolo de moni-
toramento e iam a campo”, diz Christofoletti. A 
capacitação, segundo afirma, teve um impacto 
positivo no desempenho dos colaboradores, que 
produziram dados com qualidade equivalente 
aos de especialistas. “Nosso estudo indica que, 
se bem treinados, eles podem contribuir com 
dados cientificamente sólidos.”

Mas ainda há outras questões em aberto. Em 
muitas situações, o envolvimento do público em 
projetos de ciência cidadã se restringe apenas à 
coleta de dados, e estes acabam se convertendo em 
um saber útil apenas aos pesquisadores, quando o 
ideal seria que também pudessem ser apropriados 
pelos voluntários. Outra discussão importante 
diz respeito à propriedade intelectual das infor-
mações produzidas. “Há casos de pesquisadores 
que se aproximam de comunidades e exploram 
seus dados e conhecimentos sem depois lhes dar 
nenhum retorno em termos de formação, resulta-
dos ou crédito por suas contribuições”, comenta 
Christofoletti. “Em geral”, ele explica, “a parti-
cipação dos voluntários costuma constar apenas 
nos agradecimentos dos papers, já que, na maioria 
dos projetos, eles colaboram exclusivamente com 
a coleta de dados, mas é importante que isso seja 
discutido abertamente com todos os participantes 
da pesquisa”, comenta o pesquisador. n

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

O engenheiro de 
automação Adriano 
Fonseca em seu 
escritório, analisando 
imagens de meteoros 
captadas pelas  
câmeras que instalou  
no telhado de sua casa
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E
m novembro, em uma sala do primeiro andar de um prédio histórico, cercado 
de árvores, no Instituto Butantan, o médico hematologista Carmino Antonio 
de Souza, como secretário-executivo da Secretaria de Ciência, Pesquisa e 
Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo (SCPDS), concluía um 
documento que entregou no início de dezembro para o governador, Rodrigo 

Garcia, e pretendia passar às mãos assim que possível para o eleito, Tarcísio de Freitas, 
que tomou posse em janeiro. É um diagnóstico e um plano de reorganização do sistema 
de saúde no estado, propondo, entre outras coisas, a revitalização das duas fábricas da 
Fundação do Remédio Popular (Furp) para a retomada de produção de medicamentos 
essenciais, como antibióticos, que faltaram quando os casos de Covid-19 se intensifica-
ram (ver reportagem “Para aprimorar o sistema de saúde em SP” no site).

Faz quase 40 anos que Souza tem um pé na gestão pública e outro na universidade. 
Em 1985 ele criou o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemocentro) da Unicamp, 
depois coordenou o programa de sangue do estado de São Paulo, assegurando que as 
transfusões estariam livres de vírus como o HIV, e foi secretário da Saúde do estado 
em 1993 e 1994. À frente do sistema de saúde do município de Campinas, enfrentou a 
pandemia de Covid-19. Em 2021, publicou o livro Minha vida na saúde pública (Edito-
ra dos Editores, 2021), relatando as epidemias que enfrentou, desde a de meningite, 
nos anos 1970.

Nascido em Santos (SP), neto de italianos (o avô veio de Nápoles e a avó de Gênova), 
Souza tem 71 anos, dois filhos e duas netas – e diz que não está preparado para se apo-
sentar. Acorda todo dia às 5h, três vezes por semana viaja de Campinas, onde mora, para 
trabalhar na sala do Butantan cedida à secretaria, leciona, coordena pesquisas, aten-
de alunos e escreve artigos científicos e crônicas semanais para o site HoraCampinas. 

ENTREVISTA Carmino Antonio de Souza

OS CAMINHOS 
DA SAÚDE
Hematologista da Unicamp participa da elaboração de um  

plano de retomada da produção de fármacos essenciais,  

uma das necessidades impostas pela pandemia de Covid-19

Carlos Fioravanti | RETRATO Léo Ramos Chaves

IDADE  71 anos

ESPECIALIDADE 
Onco-hematologia

INSTITUIÇÃO 
Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp)

FORMAÇÃO  
Graduação (1975)  
e doutorado (1987)  
na Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp

PRODUÇÃO  
395 artigos científicos 
e 1 livro
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no começo da pandemia? O reconheci-
mento de nossa vulnerabilidade tem de 
servir de motivação para recomeçarmos 
a produzir princípios ativos. Hoje, mais 
de 95% de tudo que se consome na saúde 
é direta ou indiretamente importado. Em 
tempos de normalidade, nenhum pro-
blema. Mas, quando vivemos uma crise 
sanitária como a da Covid-19, é trágico, 
porque faltou tudo. Vivemos um inferno 
de Dante. Com base no que sofremos, 
vimos como mudar a situação, por meio 
da secretaria. Formamos um conselho 
científico com 52 instituições públicas 
e privadas da área da saúde e 11 grupos 
de trabalho, cada um para uma área: va-
cina, saúde digital, doenças raras etc. E 
fizemos um documento que pode orien-
tar, como política de estado, o próximo 
governador. É um diagnóstico da situa-
ção da saúde no estado e uma diretriz do 
que precisa ser feito. É um documento 
robusto, produzido pelos melhores espe-
cialistas de cada área. Em um dos grupos 
de trabalho, que reuniu profissionais do 
Ministério da Saúde, das secretarias mu-
nicipais e estadual, Prodesp [Companhia 
de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo], Prodam [Empresa de Tecno-
logia da Informação e Comunicação do 
Município de São Paulo], vimos também 
as lacunas no campo da saúde digital. 

O que propõem nessa área?
A telemedicina avançou muito duran-
te a pandemia de Covid-19, mas a rede 
nacional de dados em saúde precisa ser 
melhorada. O registro único, ou prontuá-
rio único, tem de ser feito imediatamen-
te. Não precisa ter todas as informações 
médicas de cada pessoa, num primeiro 
momento pode constar apenas o que for 
essencial para os atendimentos de emer-
gência – que doenças a pessoa tem, como 
está acompanhando, que fármacos está 
usando, se é alérgica a algum medica-
mento. Precisamos facilitar a circulação 
das informações mais relevantes e acessí-
veis a qualquer profissional da saúde que 
cuide desse paciente, esteja onde estiver.

Que diagnóstico fizeram do sistema de 
saúde em São Paulo?
O Brasil, do ponto de vista da saúde pú-
blica, são três países diferentes. Um é 
formado por São Paulo e Brasília, com 
os serviços mais desenvolvidos; depois 
o Sul e os outros estados do Sudeste; e 
em terceiro o Norte e o Nordeste, onde 
muita coisa ainda precisa ser feita. Visi-
tar os hospitais e centros de saúde de São 
Paulo é como visitar os da França, Itália, 
Espanha, há ótimas instalações, equipes 
e sistemas de organização, mas a articu-
lação e a integração poderiam ser muito 
melhores. Veja bem: a saúde tem de ter 
um comando único, que é da Secretaria 
de Estado da Saúde. O que estamos fazen-
do, como atribuição da secretaria, é criar 
um sistema de transversalidade e plane-
jar o futuro para evitar situações trágicas 
como as da pandemia de Covid-19.

Como foi o trabalho de aproximar as 
instituições? 
Todos toparam rapidamente. É impres-
sionante como havia uma expectativa, 
uma vontade de adesão ao projeto da 
secretaria. David Uip usou nisso muito 
do seu prestígio. Eu estava fora do mu-
nicípio de São Paulo há 30 anos, fui se-
cretário de Estado da Saúde em 1993, en-
quanto ele foi secretário há pouco tempo, 
de 2013 a 2018. Das 52 entidades convi-
dadas a compor o Conselho Científico, 
51 aceitaram. E todos participaram dos 
grupos temáticos ou nomearam colegas. 
As mesmas pessoas que participaram do 
Centro de Contingência de Enfrenta-
mento da Covid-19 fazem parte do Con-
selho Científico, que se reúne aqui todas 
as quartas-feiras, alguns pessoalmente, 

O que o senhor tem feito na SCPDS?
A secretaria foi criada em abril de 2022 
pelo governador Rodrigo Garcia. David 
Uip assumiu como secretário e me cha-
mou logo depois, em maio. Não temos 
orçamento nem ordenamos nada. É uma 
secretaria de discussão estratégica, de 
planejamento. Em sete meses, criamos 
grupos de trabalho e produzimos um do-
cumento com uma proposta de reorga-
nização da indústria da saúde no estado 
de São Paulo. Entre outras ações, propu-
semos a revitalização da Furp, que quase 
morreu e faz muito menos do que pode-
ria. A fábrica em Guarulhos está operan-
do com 40% da capacidade e precisa ser 
modernizada e a de Américo Brasiliense, 
ao lado de Araraquara, com 20 mil me-
tros quadrados, está parada. Com o apoio 
das equipes técnicas do Butantan, a Furp 
poderia recuperar um papel importan-
te na produção de fármacos para aten-
der, em primeiro lugar, as doenças ne-
gligenciadas, como malária, tuberculose, 
hanseníase, leishmaniose, que nenhuma 
empresa farmacêutica privada tem inte-
resse em produzir. Depois, poderíamos 
pensar nas especialidades médicas. Os 
medicamentos contra câncer, para uso 
em quimioterapia, estão sempre em falta 
no mundo inteiro. As duas fábricas, em 
dois ou três anos, poderiam produzir os 
fármacos de interesse da saúde pública, 
enquanto o Butantan ficaria com as va-
cinas, soros e anticorpos monoclonais. A 
revitalização da Furp vai exigir empenho, 
investimentos, parcerias; não acho que a 
área pública tenha de fazer tudo sempre 
sozinha, mas deve ser uma fomentadora. 
Temos de estar preparados para enfren-
tar outras pandemias. David Uip sempre 
fala: “Podemos ser surpreendidos uma 
vez, mas não uma segunda vez”. A pan-
demia nos deixou nus.

Por que diz isso?
Quando a Covid-19 começou a se espa-
lhar, não produzíamos quase nada, nem 
máscara, nem aventais, nem remédios. 
A pandemia mostrou o quanto o Brasil é 
vulnerável e dependente de outros países, 
principalmente da China e da Índia. Num 
mundo globalizado, quem tem dinhei-
ro compra de quem quiser, mas, quan-
do falta, somos os primeiros a ficar sem, 
porque os países ricos se defendem com 
muito mais facilidade. Lembra que os Es-
tados Unidos confiscaram ventiladores 
mecânicos que deveriam vir para o Brasil 

Mais de 95%  
de tudo que se 
consome na saúde 
é importado.  
Em tempos de 
normalidade, OK. 
Mas, em uma 
crise sanitária,  
é trágico
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a maioria de modo remoto. Outro pon-
to: David e eu, desde que começamos a 
avaliar o sistema de saúde de São Paulo, 
estamos muito preocupados com a si-
tuação dos pesquisadores do estado, que 
têm um salário inaceitavelmente baixo 
para as funções que exercem. Por isso, 
vamos entregar também uma proposta 
de reestruturação da carreira e de sa-
lários, incluindo contratação de novos 
pesquisadores, por concurso.  

Como foi a construção do Hemocentro 
da Unicamp, em 1985?
Foi uma guerra política, porque até então 
o sangue de Campinas era todo privado, 
não havia bancos públicos de sangue. Mas 
o então reitor da Unicamp, José Aristode-
mo Pinotti [1934-2009], comprou a briga 
e acreditou que eu teria capacidade de 
criar um centro público, mesmo tendo 
zero doador. Tive apoio do Ministério da 
Saúde, de Luiz Gonzaga dos Santos, cria-
dor e diretor do Hemope, o primeiro he-
mocentro do Brasil, em Pernambuco, de 
Nelson Rodrigues dos Santos, o secretário 
da Saúde de Campinas, e de Rogério de 
Jesus Pedro, meu chefe de departamento 
na Unicamp. Mas quem instituiu mesmo 
foi o Pinotti. Depois, como secretário de 
Estado da Saúde, de 1987 a 1991, ele dis-
se que precisava de mim em São Paulo. 
Numa sexta-feira à tarde de um mês de 
outubro, ele me pediu para ir até a secre-
taria para conversar com ele. 

Como estava a epidemia de Aids?
Tinha explodido. O Brasil perdeu 2 mil 
hemofílicos por causa de transfusão com 
sangue contaminado. Estávamos no auge 

da transmissão do HIV por via sexual ou 
transfusional e São Paulo não tinha ainda 
nenhum programa de controle da qua-
lidade de sangue. Contei para o Pinotti 
o que eu achava que deveria ser feito e 
ele não teve a menor dúvida: saímos, 
estava lá a imprensa inteira, ele me co-
locou do lado dele e falou: “Quero apre-
sentar o novo coordenador do programa 
de sangue do estado de São Paulo”. Em 
seguida ele apresentou exatamente o que 
eu tinha proposto. Em janeiro, entrega-
mos um plano de ação com recursos do 
BNDES [Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social] para cons-
truir hemocentros e recursos do governo 
do estado para fazer o controle sorológi-
co do sangue. Construímos e equipamos 
os hemocentros de Campinas, Ribeirão 
Preto, Botucatu, Marília e de outras ci-
dades. Criamos um programa, que existe 
até hoje, o Hemorrede, e fizemos todas as 
ações para identificar sangue contami-
nado, que deram absoluta tranquilidade 
a quem precisa de transfusão. 

Houve protestos quando se tornou obri-
gatório testar o sangue de todos os que 
doavam?
Sim, mas era minha obrigação brecar a 
transmissão do vírus. Fiquei lá até 1993, 
quando fui convidado a assumir a Se-
cretaria de Estado da Saúde do governo 
Fleury [Luiz Antônio Fleury Filho, 1949-
-2022]. Conheci o governador Fleury 15 
dias antes de ele me convidar. Ele foi a 
Campinas inaugurar a unidade de trans-
plantes de medula óssea, que existe até 
hoje, e começamos a conversar muito 
gentilmente. Quando ele me perguntou 

quem eu era, expliquei: “Fui eu que pro-
jetei essa unidade de transplante que o 
senhor veio inaugurar, sou diretor do 
Hemocentro”. E ele se ofereceu: “Sou A 
negativo, quero doar sangue”. Era para 
ser um encontro de duas horas e ele fi-
cou lá muito mais. No domingo à noite, 
o reitor da Unicamp, que na época era 
o Carlos Vogt, me telefonou e me pediu 
para ir ao Palácio dos Bandeirantes [se-
de do governo paulista] no dia seguinte, 
porque o governador queria falar comi-
go. Fui, o governador confirmou que es-
tava considerando meu nome, mas havia 
outros candidatos. Na semana seguinte, 
fui sabatinado por um grupo de deputa-
dos estaduais e depois o governador me 
avisou: “Você toma posse na segunda-fei-
ra”. Voltei voando para Campinas, pas-
sei a coordenação do Hemocentro para 
Fernando Costa, que depois foi reitor da 
Unicamp. Eu não tinha nem terno para 
tomar posse. Tomei posse com um ter-
no de linho lilás horroroso, o único que 
eu tinha. E fiquei até o final do governo.

O professor universitário se saiu bem 
em uma secretaria estadual?
Aprendi muito, primeiramente na convi-
vência política como secretário, porque, 
num regime democrático, quem tem voto 
é quem governa. Às vezes, as pessoas se 
confundem, acham que um conselho po-
de governar, mas não: é quem tem voto. 
Você tem de aprender a discutir e a apoiar 
a classe política. Viajei muito e fiz muitas 
reuniões. Era um momento difícil do país. 
Quando entrei, a inflação era de 45% ao 
mês. No meu período de secretário, tive 
de lidar com quatro moedas: o cruzeiro, 
o cruzeiro real, a URV [unidade real de 
valor] e o real, que entrou no segundo se-
mestre de 1994. Cada mudança de moeda 
implica alterações em contratos com for-
necedores. Para adaptar o estado de São 
Paulo às novas leis do SUS, que começava 
a ser implantado, tivemos de fazer um 
grande trabalho jurídico e institucional. 
Criamos o Conselho Estadual de Saúde, 
a Comissão Intergestora Bipartite, que 
até hoje discute a divisão dos recursos 
entre estado e municípios. Com a Assem-
bleia Legislativa, criei o primeiro código 
de saúde do Brasil, votado em primeiro 
turno no governo Fleury e em segundo 
turno com o governador seguinte, Mário 
Covas (1930-2001). Fiquei menos de dois 
anos, mas foi um período de aprendizado 
enorme. Eu não conhecia nenhum depu-

Preparação de sulfato ferroso, contra anemia, na fábrica da Furp em Guarulhos
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tado, porque nunca tive filiação parti-
dária. Nas reuniões com políticos, ouvia 
muito. Aprendi que muitas das demandas 
da área política não são para conseguir di-
nheiro, são só para demonstrar que o in-
divíduo chega no secretário, que ele tem 
prestígio, que ele tira uma foto e mostra 
para os correligionários para dizer que 
esteve em São Paulo. 

Era a época da Aids.
A Aids continuava, não tão forte como 
na década de 1980, e começava a ter an-
tivirais como o AZT [azidotimidina, o 
primeiro antiviral contra HIV/Aids]. Já 
havia melhorado muito a testagem de 
doadores de sangue e o processo indus-
trial de produção dos hemoderivados, 
para evitar contaminação. Fui a vários 
congressos internacionais, meu interesse 
era conhecer os novos testes diagnós-
ticos, mas vi um contexto geopolítico 
e social que não encontrava em outras 
reuniões científicas. Os congressos nessa 
área escancaravam as mazelas do mundo, 
da África, das mulheres. Curiosamente, 
há dois anos, a convite do Ministério da 
Saúde e do Conasems [Conselho Nacio-
nal de Secretarias Municipais de Saúde], 
fui a um congresso sobre Aids em Ams-
terdã, nos Países Baixos, e parecia que 
estava ainda na década de 1990. Trinta 
anos depois, os problemas da África, es-
pecialmente das mulheres, continuavam 
enormes. Em 1995, voltei para a Uni-
camp, fiz o concurso para livre-docente e 
em 1997 saí para trabalhar na unidade de 
transplante de medula da Universidade 
de Gênova, na Itália. Saí muito maduro, 
já com 45 anos, e foi ótimo. Eu partici-
pava de quase tudo com meus colegas 
da universidade: cuidava dos doentes, 
colhia exame, ia para o centro cirúrgico, 
aspirava medula, escrevia os trabalhos. 
Minha carreira decolou depois que vol-
tei. Em 2001, fiz o concurso para profes-
sor titular e em 2006 voltei a coordenar 
o Hemocentro da Unicamp. 

Quem foram seus mentores?
Muita gente me orientou e esteve ao meu 
lado para que eu pudesse errar menos. 
Aprendi demais com Pinotti e com Da-
vid, que conheci nos tempos da epidemia 
de HIV/Aids. Quando fui nomeado para 
a secretaria, uma das primeiras pessoas 
que me procurou foi Adib Jatene [1929-
-2014], na época diretor da Faculdade de 
Medicina da USP [Universidade de São 

Paulo]. Passamos uma tarde conversan-
do. Antônio Ermírio de Moraes [1928-
2014], empresário que cuidava da [Hos-
pital] Beneficência Portuguesa, atual BP, 
também aparecia para bater papo. Não 
queria nada, só conversar. Aprendi muito 
com ele sobre como me relacionar com 
hospitais filantrópicos. 

O que aprendeu com as epidemias que 
já enfrentou?
Escrevi um livro recordando minhas 
experiências. Primeiro foi a de menin-
gite, nos anos 1970, eu ainda era aluno e 
depois residente. Depois veio a de HIV 
e a de cólera, com algumas dezenas de 
casos no estado; as arboviroses, dengue, 
chikungunya, zika, febre amarela; e por 
fim o Sars-CoV-2. Cada epidemia é di-
ferente e tem sua lógica própria. Cada 
vírus ou bactéria tem suas formas pró-
prias de transmissão. Agora, você preci-
sa ser um grande general, ver o que tem 
ou não tem, onde vai conseguir, como 
vai se mover, fazer com que as pessoas 
todas estejam do seu lado e protegê-
-las também. 

Como secretário da Saúde de Campinas, 
quais foram suas prioridades durante 
a pandemia?
Vivi uma situação de absoluta indigên-

cia. Havíamos deixado de produzir mui-
tos medicamentos porque era mais ba-
rato importar e numa emergência co-
mo a pandemia ficamos na mão. Eu me 
perguntava: “Como comprar máscara, 
avental, tudo, enfim, que precisáva-
mos?”. Aproveitamos os dois meses en-
tre o anúncio mundial da pandemia e o 
primeiro caso no Brasil para comprar o 
máximo possível de sedativos, relaxantes 
musculares etc. O consumo de material 
aumentou brutalmente. Se antes um pro-
fissional da saúde usava duas máscaras e 
dois aventais por dia, na pandemia pas-
sou a usar 10, 12, trocando a cada doen-
te que atendia. Recebemos muito apoio 
dos países do Oriente, principalmente 
da Coreia do Sul. A Samsung mandou 
uma quantidade imensa de máscaras e 
aventais para Campinas. Mesmo assim, 
faltou em alguns momentos, porque a 
especulação era absurda. Qual era a mi-
nha preocupação? De um lado, atender 
a todas as necessidades do município; 
de outro, não ser preso. Porque daqui a 
cinco anos será fácil condenar alguém 
por superfaturamento por ter pago R$ 
10 por uma luva que custava 5 centavos. 
Tive uma discussão acalorada com minha 
equipe em um final de semana porque 
estávamos em dúvida entre comprar ou 
não mais respiradores. Contamos: havia 
750 aparelhos em funcionamento e uns 
20 quebrados, que as empresas da cida-
de, Toyota e General Motors, conserta-
ram para nós. Só que não deu. No final, 
quando a pandemia estava muito acesa, 
a gente precisou da ajuda do governo 
de São Paulo e do governo federal, que 
mandou 25 respiradores. Não comprei, 
porque um respirador que custava US$ 
20 mil estava sendo vendido por US$ 
100 mil. Ao mesmo tempo, deslocamos 
o pessoal mais antigo, com maior risco 
de se infectar, para a telemedicina ou 
atividades de suporte. Mesmo no grupo 
de risco por já ter mais de 60 anos, todo 
dia eu ia para a secretaria.

Por quê?
Porque eu era o comandante, e coman-
dante não foge. Pode morrer, paciência, 
o que não pode é fugir. Eu me protegia, 
claro. Não peguei Covid até hoje. Muitos 
colegas da saúde morreram, em Campi-
nas foram cerca de 250. No Brasil, foram 
milhares, a maior parte de enfermagem, 
porque é quem está mais em contato di-
reto com o paciente. 

Cada epidemia 
é diferente  
e tem sua  
lógica própria.  
Cada vírus  
ou bactéria  
tem suas formas 
próprias de 
transmissão
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po de linfomas e planejar o tratamento. 
Queremos ver se no Brasil existem di-
ferenças epidemiológicas por regiões e 
grupos étnicos. Já encontramos uma di-
ferença importante do Brasil em relação 
a outros países, que é um tipo de linfoma 
associado ao HTLV1, um vírus parente 
do HIV, transmitido pelo leite materno. 
Em muitos casos, a pessoa desenvolve a 
leucemia ou linfoma de célula T décadas 
depois do nascimento, com uma morta-
lidade em torno de 5%. Temos uma alta 
concentração desses linfomas na região 
de Salvador, na Bahia. A terceira linha 
de pesquisa é em transplante de medula 
óssea. Nosso grupo de Campinas, com 
os colegas da Universidade Federal de 
Minas Gerais, foi o primeiro no mundo 
a fazer um estudo randomizado compa-
rando a célula-tronco obtida diretamen-
te da medula óssea por aspiração com 
a célula-tronco do sangue periférico. 
Vimos que é possível usar as duas, em-
bora cada uma tenha aplicações especí-
ficas. A célula periférica tem um efeito 
antitumoral mais potente, mas dá mais 
reações, a chamada doença de enxerto 
contra o hospedeiro. Se não precisa de 
um efeito antitumoral muito potente, po-
de empregar as de medula óssea. Hoje se 
usa muito mais a célula periférica, mas 
a escolha é do paciente, não do doador. 

Como o senhor define o sangue? 
O sangue é um tecido líquido extrema-
mente complexo, com duas funções im-
portantes. A primeira é levar oxigênio 
para todas as células e transportar um 
resíduo que elas produzem, o gás carbô-
nico, para os pulmões, de onde será eli-
minado. A segunda é vigiar e proteger o 
organismo contra patógenos e toxinas. O 
sangue carrega um exército de células: os 
fagócitos destroem os patógenos, os linfó-
citos B produzem anticorpos, os linfócitos 
T cuidam da memória imune, porque, se 
produzirmos anticorpos o tempo todo, 
depois de uma vacina, por exemplo, o 
sangue vira um minestrone. O sangue tem 
também uma função anti-hemorrágica, 
com os fatores de coagulação, plaquetas 
etc. Por causa dessas proteínas e células 
é que o sangue pode se transformar de 
líquido em gel, para corrigir o sangra-
mento de um vaso que se rompeu, por 
exemplo, e de gel em líquido, que volta a 
fluir novamente quando o problema está 
resolvido. É o único tecido do corpo que 
tem essa capacidade. É maravilhoso. n

O quanto sua área, a hematologia, mu-
dou desde que o senhor começou, nos 
anos 1970?
Meu primeiro contato foi com a hemo-
terapia, com a transfusão. Meu pai per-
deu o emprego em 1971, tive de trabalhar 
para ajudar minha família, estava no se-
gundo ano da faculdade e arrumei um 
emprego de técnico de laboratório num 
banco de sangue privado. A hematologia 
era primitiva. Os bancos de sangue tra-
balhavam com frascos de vidro abertos, 
algo impensável hoje. Eu trabalhava e da-
va plantões à noite no banco de sangue, 
conciliando com o curso de medicina. 
Eu fazia as provas de compatibilidade 
de sangue e a infusão na veia do doente. 
Quando me formei, fiz a prova de resi-
dência para hematologia, o primeiro ano 
era de clínica médica e os outros dois de 
hematologia. Não há comparação com os 
dias atuais. Nos anos 1970, as instalações 
dos hospitais geralmente eram precárias. 
Eu trabalhava em uma Santa Casa, com 
uma enfermaria de 33 leitos masculinos 
e 32 femininos, um ao lado do outro e um 
banheiro coletivo. Era impossível tratar 
direito de um paciente com leucemia, que 
exige cuidados especiais. O diagnóstico 
era exclusivamente morfológico, com 
análise direta do sangue e análise da me-
dula óssea. O próprio médico coletava o 
sangue e fazia as lâminas de microscópio 
e os exames antes das transfusões. Mudou 
muito. A hematologia, hoje, é uma espe-
cialidade ampla, complexa e multiprofis-
sional. Agora trabalhamos com biólogos, 
biomédicos e enfermeiros especializados, 
além das equipes dos laboratórios de bio-
logia molecular, de imunologia e muitos 
outros, que se desenvolveram de maneira 
dramática. As doenças genéticas, como a 
anemia falciforme e a hemofilia, também 
fazem parte da hematologia. A produção 
científica da hematologia também é muito 
grande. Nosso congresso anual, realizado 
em outubro em São Paulo, reuniu 6 mil 
participantes, com mais de 1.200 traba-
lhos apresentados. 

O que o senhor tem feito, agora como 
pesquisador?
Tenho, fundamentalmente, três linhas 
de pesquisa. A primeira é a das mielo-
proliferações crônicas, principalmente 
leucemia mieloide crônica. Participamos, 
com outros países, do desenvolvimento 
dos inibidores de um grupo de proteínas 
chamadas tirosina quinase, que controlam 

a proliferação celular. Esses medicamen-
tos fizeram com que uma doença antes 
maldita, com uma sobrevida em torno 
de 40 meses após o diagnóstico, fosse 
controlada. Quem tem leucemia pode 
acordar de manhã, tomar um compri-
midinho e sair para trabalhar, como se 
tivesse qualquer outra doença crônica. 
Como pesquisador e médico, a introdu-
ção dos inibidores de tirosina quinase foi 
a coisa mais revolucionária de que parti-
cipei. A segunda linha de pesquisa são as 
linfoproliferações, os linfomas agressivos 
e mielomas múltiplos. Um dos linfomas 
agressivos é o de células T [um dos tipos 
de células do sangue], raros no mundo 
ocidental. No Oriente são cerca de metade 
dos linfomas, mas aqui no Ocidente são 
no máximo 10% do total. É um conjunto 
grande, com mais de 20 doenças, embora 
as mais comuns sejam seis, mesmo assim 
raras. Como parte de um projeto mundial, 
estamos coletando casos de linfoma T no 
Brasil. Pretendíamos incluir 500 doentes, 
mas já estamos com 560. 

Qual o propósito desse estudo?
Entender melhor a evolução desse gru-

Como parte  
de um projeto 
mundial,  
estamos 
coletando casos 
de linfoma T  
no Brasil.  
Já estamos  
com 560



Arquivo Público  

do Estado de São Paulo 

investe em infraestrutura 

computacional para 

preservar seu extenso 

acervo digital

Fabrício Marques

O 
Arquivo Público do 
Estado de São Paulo 
(Apesp) lançou em 
novembro uma plata-
forma computacional 
que permitirá a pes-

quisadores e cidadãos um acesso mais 
refinado e abrangente ao acervo digital 
da instituição. O patrimônio é composto 
atualmente por mais de 700 mil docu-
mentos produzidos por órgãos do governo 
estadual ou de interesse histórico, como 
coleções de ex-governadores ou de per-
sonalidades que participaram da vida po-
lítica e cultural paulista, de instituições 
como o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo e a Maternidade de São Pau-
lo, de jornais e partidos políticos. 

Um investimento de R$ 6,9 milhões 
na ampliação da capacidade de arma-
zenamento e processamento de dados, 
na compra de equipamentos e na me-
lhoria da rede elétrica deu forma ao Ar-
quivo Público Digital, que entrou no ar 
em versão beta e pode ser acessado em 
atom.arquivoestado.sp.gov.br. Uma pla-
taforma única vai concentrar os acervos 
digitais já disponíveis e receber novas co-
leções. Um próximo passo será ampliar 
o volume de documentos disponíveis e 
armazená-los de forma que possam ser 
consultados facilmente. 

Uma das coleções mais procuradas é 
a do Departamento Estadual de Ordem 
Política e Social (Deops), incorporado ao 
Arquivo na década de 1990, com mais de 

ESFORÇO  
PARA  
PERPETUAR 
DOCUMENTOS 
AUTÊNTICOS

ARQUIVOLOGIA
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300 mil fichas disponíveis para consul-
ta (ver Pesquisa FAPESP nº 207). Parte 
do trabalho de digitalização foi feita em 
projetos de pesquisa em temas como 
imigração, repressão política e a pre-
sença de judeus no Brasil, alguns deles 
apoiados pela FAPESP, como aqueles 
capitaneados pelas historiadoras Maria 
Luiza Tucci Carneiro e Maria Aparecida 
Aquino, da Universidade de São Paulo 
(USP), entre o final dos anos 1990 e os 
primeiros anos deste século XXI. Ago-
ra, mais 2,5 milhões de fichas do Deops 
ganharão cópias eletrônicas.

U
m novo repositório criado 
pelo Arquivo foi prepa-
rado para receber, além 
de reproduções de regis-
tros em papel, também 
os documentos chama-

dos nato-digitais, que só existem vir-
tualmente e vêm sendo produzidos por 
órgãos do Executivo paulista, a exemplo 
de processos eletrônicos de repartições 
públicas e informações fiscais. Em 2019, 
o governo de São Paulo criou o programa 
SP Sem Papel, que regula a gestão e o 
controle de documentos digitais – eles 
passaram a receber uma classificação 
no momento de sua produção. “Dos 
registros produzidos pelo Poder Exe-
cutivo, 20% são históricos e têm de ser 
identificados e preservados, 50% podem 
ser eliminados em tempo curto, de até 2 
anos, e 30% devem ficar disponíveis por 
prazos mais longos, que podem ser de 5 
a 80 anos. É o Arquivo que faz a gestão 
de tudo isso”, explica o historiador Thia-
go Nicodemo, coordenador do Apesp e 
professor da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Os prazos para 
disponibilização são definidos pelas cha-
madas tabelas de temporalidade, elabo-
radas pelo Arquivo com representantes 
dos órgãos públicos. 

Parte do investimento foi aplicada 
na criação ou aperfeiçoamento de mais 
de 70 softwares de uso livre que estão 
ajudando a reorganizar os acervos. Os 
programas foram desenvolvidos na for-
ma de script e permitem, com um único 
comando, a execução de um conjunto 

Scanner de digitalização do Apesp (à esq.)  
e documentos do conselho estadual  
de patrimônio histórico, o Condephaat, 
incorporados ao núcleo cartográfico  
da instituição (abaixo)
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extenso de tarefas repetitivas. Um dos 
softwares permite mudar o nome, de 
forma automática, de grandes volumes 
de arquivos, acelerando sua catalogação 
para torná-los mais acessíveis. 

De modo geral, as coleções do Arqui-
vo foram digitalizadas em momentos 
distintos e cada uma está disponível em 
um site específico. A nova plataforma 
permitirá rastrear tudo o que existe so-
bre um determinado assunto, uma vez 
que a catalogação seguirá um padrão 
comum. “Uma pesquisa sobre as revo-
luções de 1924 ou de 1932, por exemplo, 
dará acesso a exemplares dos jornais 
dos batalhões, a cartas e telegramas que 
estão no acervo do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, a um gran-
de processo do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que contém fotos, inclusive. 
Integração semelhante deverá ocorrer 
com acervos relativos às ferrovias, en-
tre outros temas”, afirma o sociólogo e 
arquivista Carlos Menegozzo, diretor do 
Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa do 
Apesp. Nem todas as coleções estarão 
disponíveis na internet. Recentemente 
incorporados ao Arquivo, os prontuá-
rios do Hospital Psiquiátrico do Juquery 
contêm informações sensíveis e não irão 
para a plataforma, embora possam ser 
consultados presencialmente.

Claudia Bauzer Medeiros, pesquisado-
ra do Instituto de Computação da Uni-

camp e membro da coordenação do Pro-
grama FAPESP de Pesquisa em eScience 
e Data Science, diz que a iniciativa do 
Arquivo chama a atenção pelo volume de 
informações e pela metodologia rigorosa 
adotada para organizá-las. “Há uma quan-
tidade enorme de documentos de todos 
os tipos que precisam ser classificados 
usando normas internacionais que ga-
rantam a preservação de longo prazo. Ao 
mesmo tempo, eles precisam ser dispo-
nibilizados de forma eficiente, inclusive 
pela internet, sem desrespeitar eventuais 
direitos de privacidade e confidencialida-
de de pessoas mencionadas.” Segundo ela, 
repositórios criados por universidades 
e outras instituições enfrentam desafios 
semelhantes para armazenar e preservar 
os dados de pesquisa. “Não basta guardá-
-los. Eles precisam estar acompanhados 
de uma documentação que siga padrões 
internacionais, para que sejam facilmente 
identificados e possam ser cruzados com 
outras bases”, explica Medeiros. “A dis-
ponibilização de dados de forma aberta 
e bem documentada faz parte das práti-
cas da ciência aberta, hoje preconizada 
como parte das boas práticas de pesquisa 
em todo o mundo. A Assembleia Geral da 
Unesco já votou em novembro de 2021 
um documento sobre isso, com recomen-
dações a todos os países-membro. A FA-
PESP é pioneira em iniciativas de ciência 
aberta na América Latina.”
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A manutenção das coleções impôs um 
aprendizado aos gestores do Arquivo. 
“No início, o acervo digital era arma-
zenado em pastas, sem seguir padrões 
e critérios técnicos predefinidos”, diz a 
socióloga Camila Brandi, diretora téc-
nica do Departamento de Preservação 
e Difusão do Acervo do Apesp. “Ficou 
claro que precisaríamos de soluções tec-
nológicas e uma política de governança 
capazes de garantir que os documentos 
fossem bem preservados e sua autenti-
cidade aferida. Eles precisam estar em 
um formato de preservação e os procedi-
mentos executados devem ser controla-
dos e documentados. Só assim será pos-
sível auditar para sabermos se alguém 
entrou naquela pasta, se apagou algo 
sem querer ou por querer, e reconstituir 
suas características originais.”

J
á no caso dos registros em 
papel digitalizados, a exem-
plo dos exemplares de jor-
nais como o Última Hora, os 
prontuários relativos à his-
tória da hanseníase no esta-

do de São Paulo ou as fichas da Delegacia 
de Estrangeiros, o desafio do Arquivo é 
tratá-los e disponibilizá-los de forma que 
possam se manter íntegros por muito 
tempo e sejam acessíveis. Algumas co-
leções, por exemplo, foram processadas 
utilizando ferramentas de Reconheci-
mento Óptico de Caracteres (OCR), que 
permitem a busca por palavras em seu 

conteúdo. Outras não foram – nesses 
casos, é muito mais difícil para o usuário 
ou o pesquisador encontrar e extrair a 
informação que está procurando. “Após 
mais de duas décadas de projetos de di-
gitalização, sabemos mais sobre riscos 
e benefícios da tecnologia”, diz Brandi. 
“Todo mundo já perdeu um pendrive 
com informações importantes ou uma 
foto de família que foi corrompida e ficou 
inutilizada. Com as instituições, isso não 
foi diferente. Elas aprenderam que não 
basta digitalizar acervos. É fundamental 
cuidar deles de modo perene para que 
mantenham sua autenticidade e integri-
dade.” De acordo com Thiago Nicodemo, 
esse aprendizado está ajudando a discu-
tir e a refletir melhor sobre o que deve 
ou não ser convertido para o formato 
eletrônico. “Já gastamos muito dinheiro 
no Brasil e no mundo digitalizando acer-
vos e vemos agora que é necessário fazer 
isso com muito mais critério.” 

A historiadora Ieda Bernardes, direto-
ra do Departamento de Gestão do Siste-
ma de Arquivos do Estado de São Paulo, 
ressalta que a transformação do Apesp 
tenta evitar a repetição de erros do pas-
sado. “A ideia de que a tecnologia ajuda-
ria a organizar a bagunça dos acervos não 
é nova. Nos anos 1950, a microfilmagem 
surgiu para resolver os problemas de 
acesso, mas eles continuaram. A digita-
lização promovida nos últimos 20 anos 
seguiu no mesmo caminho. O problema 
é que os acervos foram reproduzidos da 

mesma forma desorganizada das versões 
em papel, como um espelho do mundo 
físico”, afirma. Segundo ela, alguns ges-
tores cometeram o equívoco de descartar 
arquivos físicos, substituindo-os por suas 
versões eletrônicas, que acabaram se cor-
rompendo ou ficaram inacessíveis pela 
obsolescência dos suportes tecnológicos. 

Bernardes explica que uma políti-
ca para preservar documentos digitais 
pode trazer ganhos de eficiência, mas 
custa bem mais caro do que manter o 
arquivo em papel. “Quem pensa que vai 
economizar está equivocado. É neces-
sário financiar continuamente a atua-
lização tecnológica, já que computado-
res e softwares ficam ultrapassados em 
poucos anos, e monitorar o estado dos 
documentos”, diz. 

Medeiros, da Unicamp, conta que par-
te significativa do orçamento da Agên-
cia Espacial Norte-Americana, a Nasa, é 
gasta com a preservação dos informações 
obtidas em pesquisas e viagens espaciais. 
“Há alguns anos conversei com um dire-
tor da Nasa que relatou as dificuldades 
para preservar esse patrimônio e contou 
que 30% dos recursos da agência são 
aplicados em dados. É preciso investir 
em atualização das tecnologias e prin-
cipalmente em recursos humanos espe-
cializados.” De acordo com ela, trata-se 
de um investimento essencial. “Pode não 
custar barato, mas, se perdemos os re-
gistros, o prejuízo é enorme. Jogamos 
fora um tesouro.” n

Listas de bordo de 
imigrantes que 
chegaram a São Paulo 
no século passado,  
em fase de digitalização
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CIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO

O 
King’s College de Londres, 
uma das mais antigas uni-
versidades da Inglaterra, 
passou a oferecer em no-
vembro a versão em por-
tuguês de sua ferramenta 
Implementation Science 
Research Development 
(ImpRes), que foi adaptada 

e validada para a realidade brasileira por 
pesquisadores da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). Disponível 
em bit.ly/GuiaKIScience, a ferramenta 
fornece uma espécie de checklist que 
permite ao pesquisador adotar em seu 
projeto os principais conceitos formu-
lados por um campo de estudos conhe-
cido como ciência de implementação e 
monitorar seus resultados. A ciência de 
implementação busca facilitar a disse-
minação de práticas baseadas em evi-
dências, identificando obstáculos que 
atrapalham sua adoção e testando a efi-
ciência de intervenções para removê-los. 
Suas metodologias são úteis em áreas 
como educação e gestão, mas é na saúde 
pública que elas vêm sendo mais aplica-
das (ver Pesquisa FAPESP nº 312).

A versão em inglês do ImpRes foi 
criada pela psicóloga Louise Hull, do 
Centro de Ciência de Implementação 
do King’s College, e já teve mais de 3 mil 
downloads. Foi trazida e adaptada para 
o Brasil por um grupo da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, 
que buscava suporte teórico a um pro-

jeto, concluído recentemente, voltado 
para integrar as redes de atenção básica 
e de saúde mental no município de Ita-
tiba, no interior paulista. O enfermeiro 
Carlos Alberto Treichel fazia doutorado 
na FCM-Unicamp quando passou um 
período sanduíche no King’s College 
para se aprofundar em ciência de im-
plementação. Conheceu a ferramenta e 
a trouxe para ser testada no Brasil. “Foi 
uma colaboração horizontal, em que a 
contribuição de pesquisadores brasilei-
ros permitiu validar a metodologia em 
um novo país e ajudou a fortalecê-la”, 
explica a médica Rosana Teresa Onoc-
ko-Campos, orientadora de Treichel e 
pesquisadora da FCM-Unicamp, onde 
lidera o laboratório Saúde Coletiva e 
Saúde Mental: Interfaces. 

“Estamos difundindo a ferramenta por 
meio de cursos para profissionais da saú-
de e em programas de pós-graduação”, 
afirma Treichel. O Instituto de Saúde 
(IS), vinculado à Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-SP), tam-
bém está usando o ImpRes em cursos 
voltados para profissionais do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A farmacêutica-
-bioquímica Priscilla Alves Rocha, que 
coordena a área de atenção farmacêutica 
do Instituto Central do Hospital das Clí-
nicas de São Paulo, utiliza a ferramenta 
em seu projeto de mestrado profissional, 
sob orientação da médica Tereza Toma, 
em um programa de pós-graduação em 
saúde coletiva do IS. 

O projeto busca avaliar a implementa-
ção de um serviço de telecuidado farma-
cêutico para pacientes com hepatite B. 
O serviço consiste em orientar e moni-
torar o uso de remédios para alcançar o 
melhor efeito. “Em qualquer tratamen-
to de doença crônica, a adesão aos me-
dicamentos costuma flutuar”, explica 
Rocha. “No caso da hepatite B, é só um 
comprimido, mas nem sempre o pacien-
te toma com regularidade. Se ele tomar 
em 90% dos dias, o risco de desenvolver 
câncer hepático é bem menor do que se 
ele tomar em 70%. Daí a importância de 
acompanhá-lo para garantir a melhor 
adesão possível.” 

O serviço era prestado presencial-
mente, mas passou a ser remoto duran-
te a pandemia e agora está disponível 
nos dois formatos. O objetivo é avaliar o 
quanto está funcionando. “A ferramenta 
apresenta conceitos e sugere estraté-
gias que devem ser seguidos em uma 
pesquisa de implementação e me aju-
dou a organizar o projeto. O checklist 
permite analisar não apenas o grau de 
adesão e a satisfação dos usuários, mas 
outras variáveis importantes, como cus-
tos, viabilidade, capacidade de reprodu-
zir a experiência em outros ambientes e 
as razões que levaram algumas pessoas 
a não utilizarem o serviço”, explica Ro-
cha. A coleta de dados está sendo reali-
zada e a análise dos resultados do levan-
tamento deve ser divulgada até agosto  
de 2023. n Fabrício Marques
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King’s College de Londres disponibiliza  

ferramenta adaptada por equipe brasileira  

e traduzida para o português

RIGOR NA APLICAÇÃO  
DE EVIDÊNCIAS
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Físico francês mostra como as pesquisas baseadas  

na curiosidade podem ajudar nos esforços para alcançar  

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O 
mundo corre contra o tempo para alcançar até 
2030 os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), conjunto de metas globais estabe-
lecido em 2015 pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas voltado à erradicação da pobreza 

e promoção da qualidade de vida, dentro das condições que 
o planeta oferece e sem comprometer o futuro das próximas 
gerações. E as ciências básicas são essenciais para alcançar 
esses objetivos, segundo o francês Michel Spiro, de 76 anos, 
presidente da União Internacional de Física Pura e Aplicada 
(Iupap), organização que congrega várias sociedades de física 
no mundo em prol do desenvolvimento da área e cooperação 
entre pesquisadores de diferentes países.

“As pesquisas conduzidas pela curiosidade estão na base de 
grandes avanços tecnológicos que estimulam inovações em 
várias áreas”, destaca. Ele menciona a produção de insulina 
humana sintética, fundamental para o tratamento de pessoas 
com diabetes, as vacinas contra o novo coronavírus e a des-
coberta do grafeno, que pode ser incorporado a outros ma-
teriais, tornando-os mais resistentes. “Todas essas inovações 
emergiram de pesquisas sem finalidade imediata”, afirma.

Spiro formou-se em física teórica na Escola Politécnica, em 
Paris, em 1969. Ao longo de sua carreira, passou por algumas das 

CIÊNCIA BÁSICA  
PARA A 
SUSTENTABILIDADE

Rodrigo de Oliveira Andrade

ENTREVISTA MICHEL SPIRO

principais instituições de pesquisa de seu país, entre elas a Co-
missão Francesa de Energia Atômica e de Energias Renováveis 
(CEA) e o Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS). Foi 
presidente da Sociedade Francesa de Física (SFP) e teve par-
ticipação importante em estudos que resultaram na descober-
ta dos bósons intermediários W e Z na Organização Europeia 
para Pesquisa Nuclear (Cern), que abriga o Grande Colisor de 
Hádrons (LHC), o maior acelerador de partículas do mundo.

Desde junho ele busca mobilizar cientistas dedicados à pes-
quisa básica para que mostrem seus trabalhos e destaquem 
como eles podem ajudar a alcançar os ODS. O esforço integra 
o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvi-
mento Sustentável, concebido pelo próprio físico e coordenado 
em colaboração com a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Lançada em junho 
de 2022, a iniciativa deve se estender até o final de 2023. O 
objetivo é promover encontros entre pesquisadores, líderes 
políticos, tomadores de decisão, representantes da socieda-
de civil e do setor privado para que discutam a importância 
da ciência baseada na curiosidade para a sustentabilidade do 
mundo e como apoiar seu desenvolvimento. Em entrevista a 
Pesquisa FAPESP, Spiro fez um balanço das discussões tra-
vadas nos encontros realizados até aqui.
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Em todos os ODS, uma vez que eles es-
tão profundamente conectados entre 
si. Por exemplo, uma das metas é asse-
gurar padrões de produção e consumo 
sustentáveis no mundo até 2030. Isso 
significa que precisaremos desenvolver 
estratégias que nos permitam fazer uma 
gestão sustentável e um uso eficiente 
dos recursos naturais, de modo a redu-
zir a geração e o descarte de resíduos. 
Perceba que, para isso, teremos de au-
mentar substancialmente a participa-
ção de energias renováveis na matriz 
energética global. Ou seja, uma meta 
depende da outra.

E de que maneira essas metas depen-
dem das ciências básicas? 
Uma das ideias por trás dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável é al-
cançar um modelo de economia circu-
lar, baseado na reutilização de recursos 
naturais e na redução de resíduos. Para 

isso, será preciso investir em estratégias 
que deem conta de descarbonizar ao 
máximo o setor elétrico. Isso depende 
de muitas inovações e essas inovações 
dependem de conceitos e conhecimen-
tos produzidos pelas ciências básicas, 
que não só podem ajudar a melhorar o 
desempenho de baterias e supercapaci-
tores, como também gerar ideias com-
pletamente novas, capazes de ir além e 
criar novos paradigmas.

Pode dar um exemplo de uma grande 
contribuição das ciências básicas?
Um dos exemplos mais proeminentes 
dos laços entre pesquisa básica e mu-
danças socioeconômicas foi o transis-
tor. O primeiro transistor surgiu no 
mercado no início da década de 1950, 
após quase meio século de pesquisas 
básicas em laboratórios públicos. Isso 
abriu caminho para o desenvolvimen-
to dos primeiros chips. Desde então,  C
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N

Temos ciência básica suficiente para 
alcançar os ODS?
Não. É preciso investir mais. É verdade 
que muitos países se comprometeram 
a destinar entre 1% e 3% de seu Produ-
to Interno Bruto [PIB] para ciência e 
tecnologia, mas, pelo que temos visto, 
muitos ainda lutam para alcançar suas 
próprias metas de investimento nessa 
área. Além disso, os governos, em ge-
ral, tendem a privilegiar atividades de 
pesquisa que deem um retorno visível e 
imediato, e consideram os recursos pa-
ra as ciências básicas uma extravagân-
cia. Essa não me parece ser uma atitude 
sensata, sobretudo porque sabemos de 
experiências do passado que pesquisas 
movidas pela curiosidade intelectual 
dos cientistas constituem a fonte do 
conhecimento que as futuras gerações 
irão usar para enfrentar seus problemas.

Onde estão as principais lacunas?

Spiro em reunião 
do Conselho  
da Fundação  
Cern & Sociedade,  
na Suíça
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a miniaturização dos circuitos integra-
dos possibilitou a fabricação de dispo-
sitivos cada vez menores, muitos deles 
usados hoje em dia na produção de ali-
mentos, na geração de energia limpa, 
no desenvolvimento de medicamentos, 
vacinas etc. É esse tipo de contribuição 
que devemos buscar.

Existem países mais avançados nesse 
sentido? 
Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos, 
Japão e nações da Europa estão desem-
penhando um papel importante.

O que eles estão fazendo?
Eles parecem ter compreendido a im-
portância estratégica das ciências bási-
cas para o desenvolvimento e competiti-
vidade de suas economias, fortalecimen-
to da defesa nacional e manutenção da 
saúde e bem-estar de sua população e 
aumentaram o financiamento a projetos 
dessa natureza. O que queremos agora 
é ir além e destacar a importância das 
ciências básicas também para o desen-
volvimento sustentável. É importan-
te que se entenda que essas pesquisas 
buscam responder a questões funda-
mentais, permitindo-nos seguir adian-
te e enfrentar problemas concretos – 
muito embora uma parte dela servirá 
exclusivamente para ampliar o limiar 
do conhecimento. Seja como for, ideias 
realmente revolucionárias demandam 
um longo tempo de maturação. Nos paí-
ses em desenvolvimento ainda parece 
haver resistência a esse tipo de pesqui-
sa, o que é compreensível. Diante da 
escassez de recursos, é natural que os 
governos queiram privilegiar estudos 
que deem retorno visível e imediato. 
Mas, como disse, essa não me parece 
uma decisão inteligente.

Quais os objetivos do Ano Internacio-
nal das Ciências Básicas para o Desen-
volvimento Sustentável? 
De modo geral, queremos destacar os 
vínculos que existem entre as ciências 
básicas e o desenvolvimento susten-
tável. As ciências básicas são movidas 
pela curiosidade e pela investigação. 
Elas constituem os fundamentos da edu-
cação e a fonte de ideias e descobertas 
que podem mudar radicalmente nossa 
compreensão sobre conceitos científi-
cos e criar paradigmas. São, portanto, 
essenciais para o desenvolvimento sus-

outras conferências programadas para 
acontecer em Honduras e Ruanda, ainda 
sem datas definidas.

Um dos objetivos do Ano Internacional 
é promover a educação e a formação 
científica. Por que isso é importante 
para alcançar os ODS?
Porque elas estão na base do progresso 
científico. Não existe ciência básica sem 
indivíduos qualificados e curiosos. Por 
isso, é importante garantir que os jovens 
e as crianças tenham acesso à educação 
científica de qualidade desde cedo. Isso 
pode lhes despertar o apetite pela pes-
quisa e carreira acadêmica. Aprender o 
método científico na escola ensinará a 
eles a importância da tentativa e erro, 
de testar hipóteses e reexaminar suas 
certezas quando surgirem novas evidên-
cias. As crianças aprendem a valorizar 
a busca pela verdade, fortalecendo o 
combate à disseminação de desinfor-
mação. Qualquer que seja a carreira que 
elas escolham seguir, essas competên-
cias adquiridas podem ser aplicadas em 
muitas áreas da sua vida.

E o que os cientistas podem fazer para 
colaborar nesse sentido?
Se engajar em atividades de ensino nas 
escolas, por exemplo, explicando aos 
jovens e às crianças o que eles estudam, 
a importância de suas pesquisas, quais 
impactos elas podem ter na sociedade, 
despertando-lhes a curiosidade pelo 
trabalho científico.

É fácil identificar o papel das ciências 
básicas no combate às mudanças cli-
máticas, na promoção da industriali-
zação e no fomento à inovação, mas 
como elas podem ser usadas para al-
cançar objetivos como promover a paz 
e estreitar laços entre países?
Por meio das colaborações de pesquisa 
e da diplomacia científica. Temos desta-
cado a importância do apoio a pesquisas 
mais inclusivas, envolvendo a partici-
pação efetiva de cientistas mulheres 
e outras minorias, e de iniciativas que 
promovam a circulação de pesquisa-
dores. É fundamental que a ciência se-
ja adequadamente financiada e que os 
pesquisadores tenham a oportunidade 
de colaborar com colegas de outras ins-
tituições e países, de modo a promover 
o diálogo intercultural e a cooperação 
pacífica entre os povos.

Pesquisas  
movidas pela 
curiosidade  
são a fonte do 
conhecimento  
que as futuras 
gerações irão usar 
para enfrentar 
seus problemas

tentável inclusivo, capaz de diminuir 
as desigualdades globais e promover 
o bem-estar em um planeta saudável. 
Queremos convencer líderes políticos, 
empresários e a sociedade em geral so-
bre essa visão.

Quais foram os principais resultados 
alcançados até agora?
Temos realizado conferências em di-
versos países na tentativa de promover 
o intercâmbio de ideias entre cientistas 
e público interessado, de modo a sensi-
bilizá-lo sobre o papel das ciências bá-
sicas nos esforços para alcançar os obje-
tivos de desenvolvimento sustentável. A 
primeira foi a cerimônia de abertura na 
sede da Unesco, em junho de 2022, em 
Paris. Foram várias mesas-redondas com 
cientistas, chefes de Estado e represen-
tantes de governos e do setor privado. 
Também realizamos um grande evento 
no Vietnã e na Sérvia, que contou com a 
participação de cientistas do Leste Eu-
ropeu, como Rússia e Ucrânia. Temos 
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E como as ciências básicas podem aju-
dar a promover sociedades mais inclu-
sivas e a igualdade de gênero?
A inclusão de mulheres em esforços de 
pesquisa básica é uma das principais 
mensagens que estamos tentando pas-
sar nas conferências que realizamos 
ao redor do mundo nos últimos meses. 
A própria Iupap há alguns anos se es-
força para estimular a participação de 
mulheres na física. Penso que conectar 
as ciências básicas ao desenvolvimen-
to sustentável é uma forma de torná-la 
mais inclusiva, e vice-versa. Mais diver-
sidade na ciência significa mais pessoas 
pensando os problemas que temos e 
como enfrentá-los. 

A pandemia foi capaz de alertar os lí-
deres políticos sobre os riscos de privi-
legiar o financiamento da ciência apli-
cada em detrimento da ciência básica?
As ciências básicas foram e ainda têm 
sido fundamentais no combate ao no-
vo coronavírus. Poucas pessoas se dão 
conta disso, mas foram as ciências bá-
sicas que nos permitiram compreender 
os mecanismos de ação desse patógeno 
e desenvolver imunizantes em tempo 
recorde. Mas não me parece que isso 
tenha sido capaz de mudar a percepção 
de alguns líderes políticos a respeito da 

importância das ciências básicas no en-
frentamento de problemas complexos 
globais, sobretudo no atual contexto de 
crise econômica e guerras.

O que os cientistas que trabalham em 
disciplinas básicas estão fazendo e o 
que eles poderiam fazer melhor para 
que seus trabalhos possam desempe-
nhar um papel mais significativo nos 
esforços para alcançar um futuro sus-
tentável? 
O modelo business as usual não é mais 
uma opção. Ou seja, não basta apenas 
fazer pesquisa e publicar artigos cien-
tíficos. Todo pesquisador, por meio de 
sua instituição, sobretudo quando finan-
ciado com recursos públicos, precisa se 
esforçar para se conectar à sociedade, 
engajando-se em iniciativas de educa-
ção, promoção da equidade de gênero, 
defesa do meio ambiente. Eles precisam 
se envolver mais nos processos deci-
sórios globais, ajudando os tomadores 
de decisão na elaboração de políticas 
mais eficazes.

Como a adoção de práticas de ciência 
aberta pode melhorar o uso das ciên-
cias básicas para alcançar os ODS?
O conhecimento científico deve ser 
compreendido como um bem univer-

sal, essencial para que o mundo possa 
enfrentar problemas comuns. Nesse 
sentido, a ciência aberta é fundamen-
tal para atingir os objetivos de desen-
volvimento sustentável, sendo de suma 
importância para a divulgação dos re-
sultados da ciência básica. É claro que 
essa visão pode esbarrar em interesses 
particulares de alguns países, que en-
xergam essas informações como algo 
estratégico para seu desenvolvimento 
e competitividade, sobretudo em um 
contexto de ascensão de tendências na-
cionalistas e protecionistas. Ocorre que 
o mundo está diante de questões urgen-
tes e complexas, e, para enfrentá-las, 
precisamos promover a colaboração e 
o compartilhamento de dados. A ciên-
cia aberta, nesse sentido, contribui para 
uma maior transparência na pesquisa e 
pode ajudar a diminuir a lacuna de co-
nhecimento entre as nações e promover 
a colaboração científica internacional. 

Como países em desenvolvimento co-
mo o Brasil se posicionam nesses es-
forços?
O Brasil tem uma longa tradição de pes-
quisa em ciência básica. Espero que isso 
continue e que o novo governo eleito 
volte a focar mais no desenvolvimento 
sustentável. nB
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Cerimônia de abertura do Ano Internacional na sede da Unesco, em Paris, em junho de 2022



Empreendedoras da Amazônia  

usam inovação e conhecimento tradicional  

para criar novos cosméticos e alimentos

Sarah Schmidt

SUSTENTABILIDADE, 
SUBSTANTIVO 
FEMININO

BIOECONOMIA

U
m grupo de mulheres em-
preendedoras da Ama-
zônia desenvolveu uma 
coleção de produtos ino-
vadores, como cosméticos 
e alimentos, que demons-

tram potencial para impulsionar o de-
senvolvimento sustentável da região. A 
bióloga Andrea Waichman, pesquisadora 
da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam) e sócia da startup de cosméti-
cos Darvore, desenvolveu um bálsamo 
redutor de oleosidade, feito de copaíba 
(Copaifera langsdorffii) e tucumã (As-
trocaryum aculeatum), trabalhando com 
insumos de extrativistas da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 
Uatumã, no Amazonas. “Criamos cáp-
sulas nanométricas feitas com bioativos 
amazônicos, em alternativa aos mate-
riais sintéticos. Com isso, conseguimos 
produtos 100% naturais”, explica ela. A 
Darvore tem sede em Manaus (AM) e 
filial em Ribeirão Preto (SP). 

A empresária, nascida na Argentina e 
radicada há mais de 25 anos no Amazo-
nas, foi uma das entrevistadas no e-book  

Da esquerda para a direita,  
flor-de-cupuaçu,  
guaraná, copaíba, tucumã  
e flor-de-maracujá

1 2 3 4 5
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Potência amazônica, lançado em outu-
bro, que reuniu algumas das lideranças 
locais no ecossistema de inovação da re-
gião. Além do bálsamo de copaíba na-
noencapsulado em manteiga de tucumã, 
a Darvore, que também tem como sócio o 
economista João Tezza, desenvolveu um 
hidratante facial feito de copaíba, mas 
encapsulado em manteiga de cupuaçu 
(Theobroma grandiflorum). Ambos foram 
lançados em junho de 2022. O processo 
de nanoencapsulamento foi alvo de um 
depósito de patente em 2019 no Institu-
to Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). O produto foi desenvolvido em 
parceria com o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(IPT) e é fabricado pela Yosen, startup 
com foco em nanotecnologia instalada no 
Supera, parque de empresas inovadoras 
de Ribeirão Preto, no interior paulista.

O conhecimento ancestral e a cultura 
dos povos originários também inspiram 
empresas nascentes na Amazônia. A bió-
loga e agricultora Raquel Tupinambá, 
que cursa doutorado em antropologia 
social na Universidade de Brasília (UnB), 
se esforça para pôr em funcionamento 
uma casa de beneficiamento dentro do 
território tupinambá, na Reserva Extrati-
vista (Resex) Tapajós-Arapiuns, no Pará, 
onde ela nasceu, cresceu e vive. Ao lado 
da irmã, a agroecóloga Mariane Chaves, 
a pesquisadora desenvolveu produtos 
inspirados na gastronomia e na cultura 
tupinambá. O mais famoso é um vinho de 
mandioca que ganhou o nome de Maní-
-Oara, de cor vermelho-alaranjada, com 
8% de teor alcoólico. A fermentação uti-
liza fungos de uma outra bebida consu-
mida pelos indígenas da região, chamada 
de tarubá, à base de mandioca. 

A ideia de criar produtos que valo-
rizassem o trabalho das mulheres do 
território indígena amadureceu entre 
2014 e 2016, enquanto a bióloga cur-
sava mestrado em botânica no Institu-
to Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa) e sua irmã fazia mestrado em eco-
logia na Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), em Minas Gerais. Ela ficou a par 
de editais, organizações e programas 
de aceleração que poderiam ajudá-la 
a empreender. A irmã e ela resolveram 
dar nova vida à Associação de Mora-
dores Agroextrativistas e Indígenas do 
Tapajós (Ampravat), que organiza e es-
coa a produção de cerca de 30 famílias. 
Foram contempladas em um edital da FO
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organização não governamental Saúde 
e Alegria, com financiamento do Fun-
do L’Oréal para Mulheres, para a cons-
trução da casa de beneficiamento no 
território indígena. A conquista veio 
em 2019, mas a pandemia adiou o início 
das obras para 2022. O objetivo é obter 
a certificação artesanal da Agência de 
Defesa Agropecuária do Estado do Pará 
(Adepará), o que permitirá comerciali-
zar seus produtos em supermercados 
e shoppings do estado. Além do vinho, 
elas produzem um molho de tucupi-
-preto, geleias e outros produtos que são 
vendidos apenas em mercados e feiras 
de Santarém e Alter do Chão. 

A
s iniciativas de Waich-
man e Tupinambá são 
exemplos recentes do 
potencial da bioeco-
nomia, um conjunto 
de atividades produti-

vas capaz de gerar renda e riqueza para 
as populações que vivem em torno da 
maior floresta tropical do planeta, ga-
rantindo sua preservação. Embora não 
existam dados consolidados de quanto 
o segmento movimenta na região, uma 
análise do projeto Amazônia 2030 pu-
blicada em abril de 2021 pelo adminis-
trador público brasileiro Salo Coslovsky, 
professor associado da Universidade de 
Nova York, estimou que empreendimen-
tos localizados na Amazônia exportaram 
955 produtos entre 2017 e 2019. Desse 
total, 64 são classificados como “com-
patíveis com a floresta” (extrativismo 
florestal não madeireiro, sistemas agro-
florestais, pesca e piscicultura tropical 
e hortifruticultura tropical) e geraram 
uma receita anual de US$ 298 milhões.

A farmacêutica Samara Rodrigues, 
CEO da Pharmakos D’Amazônia, que 
produz cosméticos e suplementos ali-
mentares e está instalada em Manaus, 
diz que costuma ser procurada por em-
presas interessadas em comprar algum 
tipo de matéria-prima da floresta. “É 
frustrante, porque somos uma empresa 
de base tecnológica”, afirma. Um dos 
produtos na fila de lançamento da em-
presa é um creme que leva extrato das 
folhas do maracujá-do-mato (Passiflora 
nitida), planta nativa da região. Ele foi 
desenvolvido em parceria com pesqui-
sadores da Ufam e das universidades 
de São Paulo (USP), Federal de Sergipe 
(UFS) e Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Propriedades antioxidantes do 
extrato foram descritas em um artigo 
publicado em setembro na revista Brazi-
lian Journal of Pharmaceutical Sciences. 
“Já fizemos todos os testes de eficácia 
e a publicação é a última exigência da 
Anvisa [Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária] para que possamos registrar 
o produto e comercializá-lo”, explica 
Rodrigues. Há 10 anos, ela assumiu a 
liderança da empresa criada pelo pai, o 
farmacêutico Schubert Pinto, docente 
aposentado da Ufam. Hoje, a Pharma-
kos D’Amazônia tem cerca de 80 pro-
dutos em seu catálogo, de cosméticos 
a alimentos. 

Sheila Melo, especialista em proprie-
dade intelectual da Embrapa Amazônia 
Oriental, unidade da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), em Belém, reforça a importância 
de ter mulheres amazônidas se desta-
cando nesse caminho. “Muitos produ-
tos e serviços inovadores surgem desse 
olhar local e temos um mercado enorme 
a ser explorado. Como mulher paraen-
se, sei que a vivência é um diferencial 
para inovar observando nossa realidade 
e nossas potencialidades”, observa. Em 
sua avaliação, há ainda muito o que se 
conquistar no caminho da inovação e do 
empreendedorismo feminino. “No dia a 
dia, ainda vemos dificuldades e barrei-
ras ligadas à desigualdade de gênero. 
Falta também mais diversidade, como 
pessoas indígenas, negras e LGBTQIA+, 
nesse ecossistema inovador”, observa. 

A engenheira mecânica Júlia Bussab 
Fonseca, que cursa doutorado na Uni-
versidade de Sussex, no Reino Unido, 
e estuda as interseções de gênero e de 
raça nos mecanismos de financiamento 
climático na Amazônia, vê alguns avan-
ços. Como diretora financeira da Cli-
mática, empresa que presta consultoria 
sobre mudanças climáticas para outras 
organizações, ela tem atendido clientes 
que procuram criar programas voltados 
para mulheres que empreendem. “Há 
cerca de dois anos, temos visto insti-
tuições, como bancos, nos procurarem 
para incluir em seus serviços financia-
mentos de empresas e projetos com li-
derança feminina”, diz. Em uma dessas 
consultorias, ela está levantando dados 
e indicadores sobre a participação de 
mulheres no ecossistema de inovação e 
empreendedorismo da região amazôni-
ca, informações que ainda são escassas. n
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CLIMATOLOGIA

Aquecimento global vai atingir  

o limite de 1,5 ºC em nove anos  

se não houver mudança na 

tendência de emissões de CO2

Marcos Pivetta

A 
CAMINHO 
DA 
ESTUFA
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A queima de combustíveis 
fósseis, como ocorre  
nesta usina de produção 
de energia na Alemanha  
a partir do carvão,  
é a principal fonte das 
emissões de CO2SE
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ove anos. Este é o prazo para que 
a temperatura média da atmos-
fera do planeta se torne 1,5 grau 
Celsius (ºC) mais quente do que 
era em meados do século XIX, 
período considerado como base 
de comparação para o cálculo do 
valor do atual aquecimento glo-
bal, que provoca crises climáticas 
em várias partes do mundo. A 
previsão tem 50% de chance de 
ocorrer se as emissões globais 

de dióxido de carbono (CO2), o principal gás de 
efeito estufa, mantiverem-se nos níveis de 2022, 
segundo estudo publicado em novembro na revista 
científica Earth System Science Data pelo grupo 
internacional de cientistas que coordena o Glo-
bal Carbon Project. Criada em 2001, a iniciativa 
atualiza anualmente as projeções de emissão e de 
absorção de CO2 e também de outros gases de efei-
to estufa (GEE), como o metano (CH4) e o óxido 
nitroso (N2O). O trabalho estima que, mantidas 
as tendências atuais, a temperatura do planeta vai 
subir 1,7 ºC em 18 anos e 2 ºC em 30 anos.

Vencida a fase mais aguda da pandemia, o cená-
rio que volta a dominar não é significativamente 
diferente do mundo pré-Covid-19. Os dados não 
são animadores no primeiro ano em que a emer-
gência sanitária esteve relativamente controlada 
e a economia mundial voltou a funcionar prati-
camente sem restrições. As emissões globais de 
2022 atingiram 40,6 bilhões de toneladas de CO2. 
É quase o mesmo valor do ano em que a produ-
ção do gás foi recorde, em 2019, ainda antes da 
emergência do vírus Sars-CoV-2. Naquele ano, 
foram liberados para a atmosfera 40,9 bilhões 
de toneladas de dióxido de carbono. 

De acordo com o estudo, as emissões de CO2 
decorrentes da queima de combustíveis fósseis 
(petróleo, gás e carvão) atingiram em 2022 cerca 
de 36,6 bilhões de toneladas, aumento de 1% em 
relação ao ano anterior. O montante equivale a 
quase 89% de todo o dióxido de carbono libera-
do por atividades humanas no planeta. Os 11% 
restante do gás vieram de mudanças do uso do 
solo, sobretudo da derrubada de florestas e ve-
getação nativa (que, se preservadas, geralmente 
mais captam do que liberam CO2) para o esta-
belecimento de atividades da agropecuária, que 
tendem a produzir mais gases de efeito estufa.

“Em 2022, vimos outro aumento nas emissões 
globais de CO2 derivadas da queima de combus-
tíveis fósseis quando precisávamos de um rápido 
declínio”, comentou, em comunicado de imprensa, 
o cientista do clima francês Pierre Friedlingstein, 
da Universidade de Exeter, no Reino Unido, autor 
principal do artigo. “Há alguns sinais positivos, 
mas os líderes mundiais terão que tomar medidas 
significativas se quisermos ter alguma chance de 



limitar o aquecimento global a algo próximo de 
1,5 °C.” É certo que a situação já foi pior. No início 
deste século, as emissões de CO2 por queima de 
combustíveis fósseis cresciam a uma taxa anual de 
3%. Desde a década passada, elas se elevam cer-
ca de 0,5% ao ano. É um avanço, mas insuficiente 
para frear o aumento crescente da temperatura 
média do planeta.

Firmado em dezembro de 2015 no âmbito da 
Organização das Nações Unidas (ONU) por 195 
países, inclusive o Brasil, o Acordo do Clima de 
Paris tem como principal meta limitar o aqueci-
mento global nos próximos anos a menos de 2 ºC 
em relação aos níveis da sociedade pré-industrial. 
O ideal seria que a elevação da temperatura não 
ultrapassasse 1,5 ºC, nível considerado elevado, 
mas com potenciais impactos socioeconômicos 
considerados ainda administráveis. 

A julgar pelo ritmo atual das emissões, esse 
objetivo é virtualmente impossível de ser alcan-
çado. A temperatura da Terra já se encontra hoje 
cerca de 1,2 ºC mais quente do que em meados do 
século XIX. A concentração de CO2 atualmente 
na atmosfera é de 417 partes por milhão (ppm), 
cerca de 50% a mais do que nos anos 1850. Aliás, 
o Observatório de Mauna Loa, no Havaí, que é a 
fonte de referência para o registro da concentra-
ção desse gás desde a década de 1960, interrom-
peu temporariamente suas atividades no fim de 
novembro em razão de uma erupção vulcânica 
(ver quadro abaixo).

O estudo mais recente do Global Carbon Pro-
ject, que reúne cerca de 100 cientistas, lista os 
países que mais liberam dióxido de carbono na 
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A queima de combustíveis fósseis representou em 2022  
quase 90% do dióxido de carbono liberado na atmosfera

FONTE FRIEDLINGSTEIN, P. ET AL. GLOBAL CARBON BUDGET 2022.  EARTH SYSTEM SCIENCE DATA. 2022
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atmosfera. Sozinha, a China responde atualmente 
por 31% das emissões por queima de combustí-
veis fósseis, pouco mais do que o dobro dos Es-
tados Unidos, o segundo colocado. A Índia, cujas 
emissões devem ter crescido 6% em 2022, passou 
a União Europeia e é o terceiro país que mais des-
peja CO2 no ar. É responsável por quase 8% do to-
tal do gás advindo do uso de combustíveis fósseis. 
Historicamente, quando se calcula a quantidade 
acumulada de dióxido de carbono liberada para 
a atmosfera, os Estados Unidos e a União Euro-
peia lideram o ranking com folga em relação às 
grandes economias atuais da Ásia.

A 
colocação exata do Brasil entre 
os países emissores de CO2 não 
é especificada no estudo. Usual-
mente, o país é listado entre os 
cinco ou 10 maiores produtores 
de dióxido de carbono liberado 
na atmosfera do planeta. No en-
tanto, o artigo destaca que o país, 
a Indonésia e a República Demo-
crática do Congo responderam 
em 2022 por 58% da liberação 
desse gás de efeito estufa em ra-

zão de mudanças no uso do solo. Essas três nações 
abrigam, respectivamente, grandes áreas de flores-
tas tropicais na América do Sul, Ásia e África, cuja 
vegetação é alvo de processos de desmatamento.

“O perfil das emissões de gases de efeito estufa 
no Brasil é diferente do dos países mais ricos, onde 
quase 90% da liberação vem da queima de com-
bustíveis fósseis”, comenta a geógrafa Ane Alen-
car, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia (Ipam), uma organização 
não governamental (ONG) dedicada à pesquisa do 
desenvolvimento sustentável nesse bioma. 

De acordo com dados divulgados em novem-
bro passado pelo Sistema de Estimativas de Emis-
sões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), 
uma iniciativa do Observatório do Clima, cerca de 
metade das emissões brasileiras desse tipo de gás 
decorre do desmatamento da vegetação nacional 
(alterações no emprego da terra) e um quarto das 
atividades agrícolas. “Aqui o peso das emissões 
decorrentes das mudanças de uso do solo é muito 
maior”, diz Alencar, que coordena esse setor dentro 
do Seeg. O restante vem das atividades industriais, 
da produção de energia e da gestão de resíduos. 

O Observatório do Clima é uma ONG que reúne 
universidades, empresas de tecnologia e entida-
des da sociedade civil brasileira (como o Ipam). 
Desde 2013, a entidade mantém o Seeg, que fun-
ciona como um complemento dos dados oficiais 
do país sobre as emissões de gases de efeito estufa. 
Diferentemente do levantamento internacional do 
Global Carbon Project, que era específico sobre 
CO2, o relatório do Seeg engloba esse e os demais 



PESQUISA FAPESP 323  |  43

Gerais, que estuda as interações do clima com a 
agricultura, o perfil de emissões do Brasil, com 
um peso maior da produção de CO2 associada aos 
processos de mudança de uso do solo, pode repre-
sentar uma vantagem na hora de fazer a lição de 
casa. “Demonstramos que em apenas sete anos, 
entre 2005 e 2012, quando houve queda considerá-
vel do desmatamento na Amazônia, conseguimos 
reduzir em 85% as emissões associadas ao des-
florestamento”, comenta Costa, um dos autores 
brasileiros do último relatório do Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 
“Podemos conseguir resultados semelhantes ou 
ainda maiores até o final desta década.” Por outro 
lado, diz o climatologista, os países que têm suas 
emissões dominadas pela queima de combustíveis 
fósseis precisariam trocar sua matriz energética 
para obter processos significativos. Esse é um 
processo que pode demorar décadas. n

gases que promovem o aquecimento da atmosfe-
ra. Em 2021, as emissões totais de gases de efeito 
estufa no Brasil, considerando todas as fontes, 
chegaram a 2,4 bilhões de toneladas, aumento de 
12% em relação a 2020, segundo o Seeg. Se forem 
descontadas as absorções de GEE realizadas em 
solo nacional – basicamente por meio do processo 
de fotossíntese das plantas, que consomem CO2 
atmosférico –, o balanço de carbono a favor da 
liberação desses gases na atmosfera cai para 1,8 
bilhão de toneladas. 

A sexta edição da estimativa anual de emis-
sões de GEE, divulgada em junho de 2022 pelo 
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações 
(MCTI), aponta um número semelhante: uma 
emissão líquida ( já descontadas as absorções) 
equivalente a 1,7 bilhão de toneladas de CO2 em 
2020. “A metodologia do Seeg tem por referência o 
inventário anual de emissões de GEE e apresenta 
resultados parecidos com os nossos”, diz Márcio 
Rojas, coordenador-geral de Ciência do Clima e 
Sustentabilidade do MCTI.

Para o climatologista Marcos Heil Costa, da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), de Minas 

Considerado o maior vulcão ativo da Terra, o Mauna Loa, que fica na grande 

ilha do arquipélago do Havaí, no Pacífico Norte, estava quieto há 38 anos.  

Em 27 de novembro passado, a cratera situada em seu topo, a cerca de  

4.200 metros de altitude em relação ao nível do mar, começou a expelir lava.  

Desde setembro, o monte dava sinais de que iria entrar em ação. O Mauna 

Loa é um dos vulcões mais estudados pela comunidade científica e a 

explosão, embora forte, não pegou ninguém totalmente desprevenido  

nem provocou vítimas humanas. Mas uma fatalidade foi registrada em  

29 de novembro: a estrada que dá acesso ao Observatório de Mauna Loa  

foi bloqueada pela lava e a eletricidade do local cortada.

Desde 1958, o observatório, mantido atualmente pela Administração 

Oceânica e Atmosférica Nacional (Noaa), dos Estados Unidos, é o responsável 

por registrar diariamente a concentração de dióxido de carbono (CO2)  

na atmosfera terrestre, usada como medida de referência para estudos 

climáticos. Essa taxa também é denominada Curva de Keeling, em alusão ao 

geoquímico norte-americano Charles Keeling (1928-2005), que documentou, 

pela primeira vez, o aumento crescente dos níveis atmosféricos de CO2  

com o emprego de registros coletados na ilha do Pacífico Norte.

Devido à sua remota localização, o ar de Mauna Loa é bastante puro, sujeito 

a uma influência mínima de atividades humanas e de emissões provocadas  

pela vegetação. Isso torna o lugar ideal para monitorar continuamente os 

constituintes da atmosfera. Esse tipo de medida também é tomada em outros 

pontos da Terra, como no polo Sul, mas os dados do Havaí são, em geral,  

o parâmetro internacionalmente usado. Até 19 de dezembro, os registros não 

haviam sido retomados, embora os vulcanólogos tenham evidências  

de que a atividade vulcânica parece ter se encerrado em 13 de dezembro.

ERUPÇÃO INTERROMPE REGISTRO DE CO2
Lava do vulcão Mauna Loa, no Havaí, corta energia  
e acesso por estrada a observatório de referência

Vulcão Mauna Loa, no Havaí, em atividade em novembro  
de 2022, e observatório da Noaa na ilha havaiana

Artigo científico
FRIEDLINGSTEIN, P. et al. Global carbon budget 2022. Earth System 
Science Data. v. 14, n. 11. 11 nov. 2022.
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N
os últimos anos, um estrato numero-
so da população do país tem sofrido 
ameaças à sobrevivência de várias 
naturezas e ordens de grandeza. Es-
sa violência se manifesta por meio 
da ocupação urbana desordenada, 
da degradação e poluição do meio 
ambiente, das mudanças climáticas, 
do uso excessivo de agrotóxicos, en-

tre outros fatores. Para agravar o quadro, a falta 
de recenseamento impede que a sociedade tenha 
noção do tamanho das perdas nesse período. 
Embora a descrição acima também se aplique 
aos mais de 215 milhões de brasileiros, estamos 
falando de uma população ainda mais numerosa 
e muitas vezes invisível: a de insetos no Brasil.

Um estudo nacional inédito revelou que as po-
pulações de insetos terrestres estão em declínio 
no país – seguindo uma tendência mundial, mas 
que ainda não tinha sido bem documentada por 
aqui. O artigo com o trabalho, divulgado na re-
vista Biology Letters, é baseado em uma revisão 
de 45 estudos publicados e em questionários en-
viados a investigadores da área de todo país. Os 
dados foram organizados por pesquisadores das 
universidades Estadual de Campinas (Unicamp), 
Federal de São Carlos (UFSCar) e Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

Dos 156 investigadores contatados, 96 respon-
deram ao questionário e 56 deles ofereceram 
dados e publicações para o grupo liderado pelo 
biólogo Thomas Lewinsohn, do Instituto de Bio-
logia da Unicamp. Como resultado, o apanhado de 

Estudo inédito sobre a evolução demográfica  

desses animais aponta para uma redução do 

número de indivíduos e da diversidade de espécies

Tiago Jokura

A redução populacional 
de abelhas, responsáveis 
pela polinização de 
diversas espécies  
de plantas, pode ter 
impacto direto na 
produção agrícola globalLÉ
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informações mapeou 75 tendências – a partir de 
45 estudos – em um período médio de 22 anos de 
observação para insetos terrestres, com destaque 
para borboletas, abelhas e escaravelhos, e ao lon-
go de 11 anos, em média, para insetos aquáticos.

Em relação aos insetos terrestres, foram en-
contradas 19 tendências de declínio populacional 
ante 5 de crescimento e 13 de estabilidade. Sobre 
a diversidade de espécies, a quantidade de casos 
de declínio também é maior: 14 ante 5 de cresci-
mento e 19 de estabilidade.

Considerando apenas os insetos aquáticos – 
aqueles que vivem pelo menos um estágio do 
ciclo de vida em água parada ou corrente –, o 
estudo identificou equilíbrio entre as tendências 
demográficas, com 6 casos de estabilidade, 2 de 
declínio e 2 de aumento. No que toca à diversi-
dade de insetos aquáticos, mais estabilidade: 11 
casos sem tendência, 4 apontando crescimento 
e 3 indicando declínio.

“As diferenças nos resultados entre os hábi-
tats podem ter a ver com o menor período de 
observação dos trabalhos realizados em ambien-
tes aquáticos considerados e, também, por uma 
questão metodológica”, explica Lewinsohn. “Os 
dados para insetos aquáticos provêm na maioria 
de estudos realizados por órgãos de controle am-
biental; portanto, há um viés para locais bastante 
perturbados desde antes do início das obser-
vações, especialmente por poluição doméstica 
e industrial. O conjunto de dados para insetos 
terrestres tem proveniência mais variada, boa 
parte em áreas preservadas.”
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portante sabermos se a população de insetos está 
diminuindo? Temos que dar graças a Deus’. O que 
elas não lembram é que a maioria dos insetos não 
é transmissora de doenças, mas é, cada um à sua 
maneira, responsável por importantes serviços 
ecossistêmicos.”

Os insetos atuam na polinização de várias cul-
turas agrícolas, como melancia, abóbora, café, 
laranja e soja, e têm papel fundamental na re-
ciclagem e na decomposição de animais. Tam-
bém participam do transporte de materiais e 
da aeração do solo, desempenhando um serviço 
de aragem da terra, exercem controle popula-
cional de espécies consideradas inimigas e são 
essenciais para a dieta de peixes, aves e outros 
animais terrestres.

O 
estudo brasileiro não se limitou à 
evolução demográfica de insetos 
considerados pragas urbanas, co-
mo baratas, cupins e mosquitos, ou 
que provocam prejuízo às lavouras, 
como gafanhotos, mas teve um foco 
mais abrangente, englobando todas 
as espécies com estudos disponíveis. 
Lewinsohn afirma que extinções 

sempre existiram e sempre vão existir. “Mas 
elas estão ocorrendo em escala e em aceleração 
inéditas, o que é catastrófico”, alerta.

As alterações em populações de insetos, expli-
ca o pesquisador, acontecem mais rapidamente 
do que na dos mamíferos, por exemplo, em que 
mudanças observáveis ocorrem em ciclos de 10 
ou 20 anos. “Nesse mesmo tempo, podemos ter 
30, 40 gerações de insetos indicando, por meio 
de mudanças populacionais, fenômenos ambien-
tais e processos ecossistêmicos que não captu-
raríamos ou demoraríamos a capturar de outra 
forma”, afirma. É como se a vida dos insetos fos-
se um termômetro extremamente sensível para 
aferir a saúde do planeta.

BASTIDORES DO ESTUDO
Lewinsohn e três ex-alunos que assinam o pa-
per – além de Agostini, participam André Victor 
Lucci Freitas, da Unicamp, e Adriano Melo, da 
UFRGS – começaram a planejar o estudo em mea-
dos de 2021. O trabalho se estendeu para outras 
dezenas de colegas, demonstrando que conexões, 
interações e diversidade não são características 
positivas apenas no âmbito dos serviços ecossis-
têmicos, mas também no da produção de ciência. 

Diante da escassez de dados em publicações 
indexadas, o grupo decidiu ampliar o escopo de 
buscas incluindo anais de congressos, relatórios 
técnicos, teses e dissertações. Isso só foi possível 
com cada um deles acionando suas redes de co-
legas e enviando formulários para agilizar o ras-
treamento e a coleta desses materiais. FO
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QUATRILHÕES DE FORMIGAS
Em declínio ou não, o número desses insetos  
no planeta é astronômico, estima estudo

O declínio populacional observado entre inse-
tos terrestres tem causas multifatoriais, que vão 
de mudanças no uso da terra – com a retirada 
de vegetação nativa para fins agropecuários – 
ao uso excessivo de agrotóxicos, passando pelo 
aumento da poluição, mudanças climáticas e até 
introdução de espécies exóticas que rivalizam 
com as nativas.

A bióloga Kayna Agostini, do Departamento 
de Ciência da Natureza, Matemática e Educação 
da UFSCar e coautora do estudo, destaca a rele-
vância desse tipo de pesquisa, apesar dos muitos 
questionamentos que ela ouve a respeito dele.  
“Algumas pessoas comentam: ‘Por que é tão im-

A exemplo dos brasileiros que reuniram dados de diversos estudos  

para observar a população de insetos no país, um grupo de 

pesquisadores da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade  

de Hong Kong se debruçou sobre 498 estudos internacionais com 

dados de todos os continentes e dos principais biomas terrestres  

para estimar a quantidade e o volume de formigas no planeta. 

Em uma estimativa que os próprios autores do estudo classificaram 

como conservadora, são 20 quatrilhões – o número 20 seguido por  

15 zeros – de formigas na face da Terra. A biomassa, ou seja, o peso 

total dessa superpopulação, é de cerca de 12 bilhões de toneladas.  

O volume supera o de todos os mamíferos selvagens e de aves 

somados e equivale a 20% da biomassa humana. Os resultados  

do estudo foram publicados no periódico Proceedings of National 

Academy of Sciences (PNAS).

Sobre a distribuição desses insetos no globo, a maioria vive nos 

trópicos, variando em até seis vezes sua concentração entre as regiões 

mais e menos populosas. De acordo com os autores, esse mapeamento 

global “oferece uma linha-base para prever as respostas das formigas 

diante de mudanças ambientais preocupantes que atualmente 

impactam a biomassa de insetos”.

Formiga Dinoponera 
australis, coletada  
em São Paulo:  
população global  
foi estimada  
em 20 quatrilhões

1
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Besouro-joia-gigante, 
comum no Brasil:  
o declínio demográfico 
de insetos ocorre  
em ritmo mais rápido 
do que o de mamíferos

“O Brasil tem muitos biólogos, muita gente 
fazendo taxonomia de plantas, de animais, de 
microrganismos. O que falta é organizar o co-
nhecimento existente para produzir informa-
ções sistemáticas. O que fizemos, inicialmente, 
foi acionar nossas redes. A coleta foi das mais 
positivas, com uma quantidade de respostas ao 
questionário mais alta do que esperávamos”, 
aponta Lewinsohn.

A repercussão do estudo rompeu a bolha aca-
dêmica e foi positiva entre os pares acadêmicos. 
Publicações estrangeiras, como o jornal britânico 
The Guardian, já procuraram os pesquisadores 
para entrevistas, e a agência de notícias sobre 
conservação e ciência ambiental Mongabay deu 
ampla cobertura ao levantamento.

O biólogo e conservacionista mexicano Rodol-
fo Dirzo, pesquisador da Universidade Stanford, 
nos Estados Unidos, destaca “o esforço hercúleo 
para compilar a melhor informação possível so-
bre as tendências populacionais entre insetos no 
Brasil”. Ele ressalta também a consonância dos 
dados com o que já foi medido no hemisfério 
Norte: “Um considerável declínio na abundância 
de insetos acompanhado por um menor, porém 
significativo, declínio na diversidade de espécies”. 

O biólogo brasileiro Bráulio Ferreira de Souza 
Dias, da Universidade de Brasília (UnB), afirma 
que nenhuma outra região tropical extensa no 
mundo tem o nível de monitoramento ambien-
tal do Brasil, especialmente com imagens de sa-
télite. “Faltava uma consolidação dos dados de 
monitoramento de espécies. Esse artigo oferece o 

primeiro retrato sobre a situação das populações 
de um grande número de insetos especialmente 
nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Amazô-
nia”, observa.

Segundo o pesquisador, que não integrou a 
equipe responsável pela pesquisa, o Brasil está 
perdendo espécies e os resultados divulgados 
agora comprovam os impactos de fenômenos lo-
cais e regionais, como desmatamento e poluição. 
“Mas ainda não permitem aferir se as populações 
de insetos já estão sendo impactadas por fenô-
menos mais amplos, como o aquecimento global 
e as consequentes mudanças climáticas”, diz. 

Estudioso dos impactos das atividades hu-
manas sobre a biodiversidade de florestas tro-
picais, o ecólogo britânico Jos Barlow, professor 
da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, 
também destaca a relevância do estudo brasi-
leiro. “Compreender tendências de longo prazo 
em biodiversidade é importante, mas, ao mesmo 
tempo, complicado, especialmente em um país 
como o Brasil, com desafios consideráveis para 
identificar sua diversa fauna, incluindo a difi-
culdade para acessar algumas regiões”, disse a 
Pesquisa FAPESP Barlow. O pesquisador não fez 
parte do estudo brasileiro. n

Artigos científicos
LEWINSOHN, T. M. et al. Insect decline in Brazil: An appraisal of current 
evidence. Biology Letters. 24 ago. 2022.
SCHULTHEISS, P. et al. The abundance, biomass, and distribution 
of ants on Earth. Proceedings of National Academy of Sciences 
(PNAS). 19 set. 2022.
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Q
uando começou a Copa do Mundo em novembro, 
a pandemia de Covid-19 parecia ter ficado para 
trás. As máscaras já não eram obrigatórias havia 
alguns meses e quase ninguém mais as usava nas 
ruas nem em locais fechados. Também era co-
mum ver grupos de amigos reunidos para assistir 
aos jogos – e comemorar ou lamentar – sem a 
preocupação de manter uma distância mínima 
uns dos outros. Apesar da impressão de retorno 

à normalidade, o número de casos da doença se encontrava 
mais uma vez em ascensão no país. A média semanal de 
infecções pelo vírus Sars-CoV-2 estava em 26.304 casos na 
primeira semana de novembro (quase 3,8 mil por dia), o 
menor valor no ano, e chegou a 321.349  na terceira semana 
de dezembro (cerca de 46 mil por dia), de acordo com dados 
do Ministério da Saúde. O aumento de 12 vezes no total de 
casos foi acompanhado de uma elevação mais modesta na 
média de óbitos, que cresceu 4,6 vezes no período e passou 
de 251 para 1.116 mortes por semana. Ainda que distantes 
dos piores momentos da pandemia, os números deixavam 
claro: quase três anos após seu início, o problema de saúde 
pública ainda não havia acabado.

“A pandemia tem trazido muitas surpresas”, conta a biólo-
ga Paola Resende, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 
Rio de Janeiro. “Em vários momentos, pensamos que o fim 
estava chegando e fomos surpreendidos por uma nova onda 
de casos”, conclui a pesquisadora, que integra a equipe do 
Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo (LVRS) e 
participa da Rede Genômica da fundação, responsável pelo 
monitoramento da evolução do Sars-CoV-2.

Alguns especialistas afirmam que os números oficiais me-
didos atualmente são apenas a parte visível do iceberg. Com 
a disseminação dos testes rápidos, vendidos em farmácias, 
tornou-se mais difícil averiguar o total de casos, uma vez que 
não existe a obrigatoriedade de relatar às autoridades sanitá-
rias o resultado. Desse modo, tornam-se conhecidos apenas 
os casos mais graves, que exigem atendimento em hospitais 
e unidades de saúde. A maior parte das infecções, no entanto, 
gera quadros leves, em especial nas pessoas com ciclo vacinal 
completo, nas quais provoca sintomas semelhantes aos de um 
resfriado, com graus variáveis de fadiga e mal-estar. Os casos 
graves parecem se restringir a pessoas com outras doenças e 
idosos que não tomaram todas as doses recomendadas.

“Há bastante tempo temos um acompanhamento precário 
da situação”, afirma o virologista Fernando Spilki, da Univer-
sidade Feevale, no Rio Grande do Sul, coordenador da Rede 
Nacional de Ômicas da Covid-19 (Rede Corona-ômica BR), 

Linhagens do coronavírus surgidas  

no país e no exterior elevam o número  

de casos da infecção, ainda que  

com aumento modesto nas mortes

Ricardo Zorzetto

ago set out nov
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que acompanha a circulação do vírus no país. “Te-
ríamos mais informação se, por exemplo, houves-
se um QR code na caixinha dos testes comprados 
em farmácia com um link para a pessoa inserir se 
o resultado foi positivo ou negativo e se o sistema 
de saúde estivesse realizando a busca ativa de ca-
sos. É um conhecimento importante para evitar a 
disseminação da doença”, completa.

A 
onda atual tomou forma alguns meses 
após a entrada no Brasil de uma nova 
linhagem do vírus derivada da varian-
te ômicron: a BQ.1. Essa linhagem, 
uma das mais de 300 da ômicron, 
parece escapar mais facilmente dos 
anticorpos produzidos em resposta 
à vacina ou a infecções prévias por 
outras variantes do novo coronavírus 

e já havia levado ao aumento dos casos de Covid-19 
na Europa e na América do Norte. Sequenciando o 
material genético de amostras do vírus, a Fiocruz 
constatou que a frequência de casos provocados 
pela BQ.1 aumentou 3,6 vezes no Brasil em ape-
nas um mês. A linhagem respondia por 15,6% das 
infecções em outubro e 56,8% em novembro. No 
mesmo período, a presença da BA.4 e da BA.5, 
outras duas linhagens da ômicron, que circularam 
mais intensamente em meados do ano passado, 
passou, respectivamente, de 8,2% para 5,4% e de 
70% para 34,1% (ver gráfico na página 48).

Identificada inicialmente na África do Sul no 
final de 2021, a ômicron se espalhou pelo mundo 
e provocou ao menos três surtos importantes de 
infecção no Brasil. O primeiro ocorreu no início 
de 2022, com o espalhamento da linhagem BA.1. 
Apesar de parte da população já estar vacinada à 
época, essa variedade do vírus causou uma explosão 
no número de casos. Eles atingiram a marca de 1,3 
milhão de novos registros na última semana de ja-
neiro (quase 186 mil por dia), com a média semanal 
de mortes chegando a 6.246 casos em meados de 
fevereiro (ver gráfico na página 51). Com o avanço 
da imunização e a substituição da BA.1 pela BA.2 a 

partir de abril, a média de novos casos baixou pa-
ra a faixa dos 100 mil. Com o avanço da BA.5, um 
segundo ciclo de expansão se iniciou em junho, 
quando a média semanal de infecções voltou para a 
faixa dos 400 mil, e durou até agosto. A onda mais 
recente se iniciou em outubro, com a entrada da 
BQ.1, uma linhagem da ômicron derivada da BA.5, 
que novamente elevou o número de casos. 

As linhagens que começaram a circular nos úl-
timos meses – em especial a BA.4, a BA.5 e as de-
rivadas desta última, como a BQ.1 – trazem muta-
ções importantes no gene da proteína spike, usada 
pelo vírus para invadir as células. Essas mutações 
alteram o formato de certas regiões da proteína e 
dificultam o reconhecimento por anticorpos – seja 
por aqueles gerados pela vacinação, seja pelos pro-
duzidos por infecções anteriores. “Essas linhagens 
estão levando pessoas que já tiveram Covid a se 
infectar novamente”, conta Resende, da Fiocruz. 
É o chamado escape de resposta imune, observa-
do até mesmo em pessoas com esquema completo 
de imunização.

“Achou-se inicialmente que seria possível obter a 
imunidade coletiva com a vacinação e a ocorrência 
de infecções, mas a evolução do vírus vem sendo 
tão rápida que essas estratégias não protegem to-
talmente das variantes em circulação hoje”, relata 
o infectologista Julio Croda, da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Fiocruz.

Por sorte, o escape à resposta imune é apenas par-
cial. As novas linhagens do Sars-CoV-2 conseguem 
driblar os chamados anticorpos neutralizantes, res-
ponsáveis por impedir a entrada do vírus nas células 
e proteger até mesmo das infecções assintomáticas 
e leves. Como o sistema de defesa dispõe de outras 
ferramentas, as linhagens atuais ainda enfrentam a 
ação dos anticorpos não neutralizantes, que aderem 
ao vírus ou à superfície de células infectadas e sina-
lizam a presença do invasor para células do sistema 
imunológico, desencadeando a chamada resposta 
celular. Com poder de ação mais abrangente do que 
os anticorpos neutralizantes, a imunidade celular 
consegue eliminar boa parte dos vírus, até mesmo 
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aqueles que acumularam mutações e se tornaram 
um tanto diferentes da cepa que surgiu no final de 
2019 em Wuhan, na China.

“É por causa da imunidade celular que as pes-
soas vacinadas ou que sobreviveram a uma infecção 
prévia causada pelo novo coronavírus continuam 
protegidas das formas mais graves da doença, que 
causam internação e óbito”, explica Croda. Até 16 
de dezembro, 80,2% da população brasileira es-
tava imunizada com duas doses (ou dose única) 
de alguma das vacinas contra a Covid-19 e 49,8% 
tinham recebido ao menos uma dose de reforço, 
segundo dados das secretarias estaduais da Saúde 
obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa. 
“À medida que melhore a cobertura vacinal com 
o número de doses recomendado, vai aumentar 
a imunidade da população por resposta celular”, 
afirma o pesquisador da UFMS.

N
o Brasil, o exemplo mais eloquente da 
proteção oferecida pela vacina vem de 
Serrana, cidade de 46 mil habitantes, 
vizinha de Ribeirão Preto, no interior 
de São Paulo. Em um projeto apoiado 
pela FAPESP, pesquisadores do Ins-
tituto Butantan e da Universidade de 
São Paulo (USP) em Ribeirão Preto 
vacinaram 97,3% dos 28 mil adultos da 

cidade com duas doses de Coronavac entre feverei-
ro e abril de 2021. Meses mais tarde, o número de 
infecções sintomáticas havia diminuído 80%, o de 
hospitalizações 86% e o de mortes 95%. A análise 
do genoma de 4.375 amostras do coronavírus cole-

tadas entre junho de 2020 e abril de 2022 indicou 
que a cidade passou pelas ondas provocadas pelas 
diferentes variantes no resto do país. Como resulta-
do da vacinação, 89% das infecções provocadas pela 
variante delta, 91% das causadas pela gama e 99% 
das decorrentes da ômicron resultaram em quadros 
leves, segundo artigo publicado em 29 de setembro 
de 2022 na revista Viruses. “O estudo mostrou os 
efeitos benéficos da vacinação, que, quando aplica-
da ampla e precocemente, pode reduzir de forma 
significativa as taxas de mortalidade e morbidade 
desse agente viral”, declarou a bioquímica Simone 
Kashima, pesquisadora da USP em Ribeirão Preto 
e autora principal do artigo, à Agência FAPESP.

A expectativa dos pesquisadores é de que o es-
cape vacinal diminua com o início da aplicação 
dos imunizantes dito bivalentes, que protegem 
contra a cepa de Wuhan e contra algumas linha-
gens da ômicron. No final de novembro, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou 
o uso temporário e emergencial de duas vacinas 
bivalentes produzidas pela Pfizer/BioNTech: uma 
contra o vírus de Wuhan e a linhagem BA.1 e outra 
contra o vírus original e as linhagens BA.4 e BA.5. 
Até meados de dezembro, o Ministério da Saúde 
havia recebido 8,9 milhões de doses dos 36 mi-
lhões previstos para serem entregues até fevereiro. 
Não havia, no entanto, definição de quando esses 
imunizantes começariam a ser aplicados nem de 
quem os receberia. “As vacinas bivalentes podem 
oferecer uma proteção melhor contra a transmis-
são porque são baseadas em linhagens do vírus 
mais próximas às que se disseminam atualmente 
no país”, conta Spilki.

Enquanto isso, as estratégias mais eficientes 
para evitar a infecção continuam sendo o uso de 
máscaras – que voltou a ser obrigatório em aero-
portos, aviões e, em algumas cidades, no transpor-
te público – e o distanciamento físico, mesmo em 
ambientes abertos. n
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O projeto e o artigo científico consultados para esta reportagem estão 
listados na versão on-line.
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Em testes em animais, uma versão  

da imunoglobulina M neutralizou  

a ação do vírus

Meghie Rodrigues

SUPERANTICORPO 
CONTRA ZIKA

INFECTOLOGIA Desenho mostra 
anticorpos IgM  
(em azul) se ligando  
ao vírus zika  
(esferas alaranjadas)
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U
m estudo coordenado por 
uma equipe do National 
Institute of Allergy and In-
fectious Diseases (Niaid) e 
da Universidade Cornell, 
nos Estados Unidos, com 
a participação de colegas 
da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), 

identificou um possível aliado na busca 
pela prevenção e tratamento da infecção 
causada pelo vírus zika. Em testes feitos 
em camundongos infectados com o pató-
geno, um tipo de anticorpo neutralizou 
a ação do vírus a ponto de o microrga-
nismo tornar-se indetectável no sangue 
dos animais. Trata-se de uma versão da 
imunoglobulina M (IgM) isolada de uma 
gestante do Espírito Santo que foi in-
fectada pelo vírus em 2015, mas não o 
transmitiu para o bebê.

Em outro experimento, os roedores 
receberam uma dosagem letal do vírus 
e todos do grupo que foi tratado com o 
IgM sobreviveram. Os que não recebe-
ram o anticorpo morreram. Os resulta-
dos do trabalho foram publicados no 
início de dezembro na revista científica 
Cell. Em recém-nascidos, que herdam 
o vírus da mãe infectada, o patógeno 
pode causar a Síndrome Congênita do 
Zika (SCZ). Essa condição deriva de le-
sões no sistema nervoso central e po-
de comprometer em graus variados o 
desenvolvimento e a independência da 
criança. Bebês que nascem com a SCZ 
têm 14 vezes mais risco de morrer nos 
primeiros anos de vida do que aqueles 
sem a síndrome (ver Pesquisa FAPESP 
nº 316). Um dos problemas mais graves 
que podem ser ocasionados pela SCZ 
é a microcefalia, quando o tamanho da 
cabeça da criança é menor do que o es-
perado para a sua idade. 

A eficácia do IgM contra o vírus zika 
nos testes iniciais surpreendeu os pes-
quisadores. “Normalmente, nem estuda-
mos esse anticorpo nesse tipo de pesqui-
sa. Às vezes, ele até é jogado fora”, expli-
ca, em entrevista a Pesquisa FAPESP, a 

pediatra norte-americana Sallie Permar, 
do Centro Médico Weill Cornell, uma 
das coordenadoras do trabalho. “Isso 
porque ele tem uma vida muito curta.” A 
produção do IgM representa apenas cer-
ca de 10% das células de defesa do siste-
ma imunológico. Ele é a primeira forma 
de resposta que o organismo produz as-
sim que tem contato com uma infecção. 
Em seguida, outros tipos de anticorpos 
passam a ser dominantes na luta contra 
o agente invasor.

“Nós produzimos o IgM em grande 
quantidade e muito facilmente, mas sua 
eficácia não é necessariamente alta”, diz 
o virologista Maurício Nogueira, da Fa-
culdade de Medicina de São José do Rio 
Preto (Famerp), que não participou do 
estudo. “Com o tempo, o corpo passa a 
fabricar a imunoglobulina G, o IgG, que 
faz parte da resposta imunológica de lon-
go prazo. Essas moléculas são menores 
e mais refinadas do que o IgM e nor-
malmente produzem uma resposta mais 
específica às infecções.” O IgG compõe 
cerca de 80% das imunoglobulinas do 
sistema imunológico humano.

A primeira pista sobre a possível ação 
do IgM contra o vírus zika remonta ao 
surto de casos da doença em meados da 
década passada no Brasil. Entre 2015 e 
2016, o infectologista Reynaldo Diet-
ze, da Ufes, um dos coautores do artigo, 
começou a recrutar mulheres grávidas 
infectadas com zika para um estudo clí-
nico. Dietze já colaborava com a equipe 
de Permar há um bom tempo. A ideia era 
fazer um trabalho que acompanhasse 
gestantes infectadas que tiveram bebês 
com e sem SCZ.

A equipe analisou o plasma do sangue 
de 10 mulheres infectadas, com amos-
tras coletadas entre 8 e 406 dias após 
manifestação dos sintomas de infecção. 
Todas elas, de acordo com os autores, ti-
nham níveis altos de anticorpos contra 
o vírus no momento do parto. Mas uma 
delas tinha anticorpos ainda ativos mais 
de um ano depois da infecção, algo ex-
tremamente raro. A produção por tanto 

tempo das células de defesa chamou a 
atenção dos pesquisadores. “Vimos en-
tão que esses anticorpos eram do tipo 
IgM”, conta Permar. “Era uma situação 
diferente, que não se encaixava com o 
que dizem os livros.” A paciente tinha 
uma infecção prolongada. Ainda assim 
teve um bebê sadio.

Inesperado, o quadro levou os pes-
quisadores a iniciar um estudo sobre a 
possível eficácia do anticorpo contra o 
vírus em roedores. Apesar de os resulta-
dos preliminares serem animadores, um 
tratamento, ou vacina, para zika basea-
do no IgM ainda está em um horizonte 
distante. “Intensificar um anticorpo em 
laboratório e mostrar que ele provoca 
uma resposta importante é a primeira 
etapa de um processo”, diz Nogueira. 
“Ainda leva tempo para sabermos se ele 
realmente vai ter efeito nas pessoas ou 
abrir uma janela terapêutica que permita 
desenvolver um tratamento.”

A 
pediatra do Centro Médi-
co Weill Cornell concorda. 
“Mas a hora de desenvol-
ver uma vacina para zika 
é agora”, pondera Permar. 
“Quando o próximo surto 
vier, precisamos ter me-
didas à mão para conter o 
vírus.” Segundo a pesquisa-

dora, o IgM poderia servir tanto para a 
produção de um imunizante como para o 
desenvolvimento de uma terapia. Um dos 
desafios desses trabalhos seria conceber 
um protocolo seguro que permitisse in-
cluir as gestantes, que formam o público 
mais vulnerável aos efeitos do vírus, já 
na fase inicial de eventuais testes. Como 
próxima etapa dos estudos pré-clínicos, 
feitos ainda em animais, a equipe da Cor-
nell pretende avaliar possíveis efeitos 
benéficos do IgM em roedores prenhes. n

Artigo científico
SINGH, T. et al. A zika virus-specific IgM elicited in preg-
nancy exhibits ultrapotent neutralization. Cell. v. 185, 
n. 25. 8 dez. 2022.
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Diretor científico do Instituto Ludwig de Pesquisa 

sobre o Câncer, nos Estados Unidos, fala dos desafios  

e das perspectivas da área

Quando se tornou editor-chefe da re-
vista Cancer Research em 2018, o se-
nhor escreveu que “podemos começar 
a usar a palavra cura sem hesitação 
e com esperança substancial de que a 
ciência cumprirá essa promessa”. O 
que o torna tão confiante?
Médicos e oncologistas costumam man-
ter distância da palavra cura. Acho que 
o Projeto Genoma Humano do Cân-
cer realmente forneceu o roteiro para 
a biologia e a medicina do câncer. Além 
disso, a evolução do conhecimento que 
experimentamos nas últimas décadas 
tem sido tremenda. Novas drogas foram 
desenvolvidas a partir do Projeto Geno-
ma. Eu cuidava de pacientes com leu-
cemia mieloide crônica e não tínhamos 
uma terapia muito boa. Agora pode-se 
tomar uma pílula e viver com a doença. 
Nos últimos cinco a 10 anos, testemu-
nhamos o progresso da imunoterapia. 
Realmente acho que podemos usar a 
palavra cura ao falar em preparar nos-
so sistema de defesa para lutar contra 
o câncer. Na próxima década vamos co-
meçar a curar cada vez mais pacientes. 
É por isso que tenho uma visão muito 
entusiasmada e positiva.

ENTREVISTA CHI VAN DANG

C
hi Van Dang, médico norte-americano de origem vietnamita e atual 
diretor científico do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer 
(LICR), em Nova York, tem uma visão otimista sobre o futuro da 
oncologia. Em sua opinião, os avanços no tratamento observados 
nos últimos anos e o desenvolvimento de ferramentas para a detec-

ção precoce tornarão possível identificar tumores em um estágio muito inicial 
e eliminá-los antes que se desenvolvam. “Acho que na próxima década vamos 
começar a curar cada vez mais pacientes. É por isso que tenho uma visão muito 
entusiasmada e positiva”, disse em novembro na sua primeira visita ao Brasil.

Dang ajudou a elucidar como alterações no funcionamento dos genes da fa-
mília MYC levam as células a adotar uma via de produção de energia distinta 
da usual: a fermentação, em vez da respiração. Embora seja uma via menos 
eficiente para produzir energia, a fermentação permite às células acumular 
mais facilmente ingredientes para sua multiplicação. 

Os trabalhos do grupo de Dang favoreceram a hipótese de que as células 
tumorais podem se tornar dependentes dessa via de geração de energia e de 
nutrientes específicos, potenciais novos alvos de drogas contra o câncer. Al-
gumas propostas de tratamento baseadas nessa ideia se encontram em dife-
rentes estágios de testes com seres humanos.

Nascido em Saigon, antiga capital do Vietnã do Sul (atual Cidade de Ho Chi 
Minh), Dang se mudou para os Estados Unidos em 1967, durante a Guerra do 
Vietnã. Graduou-se em química na Universidade de Michigan e em medicina 
na Universidade Johns Hopkins, onde hoje é professor. Em novembro, ele es-
teve em São Paulo para participar da celebração dos 20 anos da conclusão do 
Genoma FAPESP, que deveria ter sido comemorada em 2020, mas foi adiada 
por causa da pandemia. O projeto sequenciou o genoma da bactéria Xylella 
fastidiosa, causadora do amarelinho, doença que afeta os laranjais paulistas.

A seguir, leia os principais trechos da entrevista que Dang concedeu à Agên-
cia FAPESP e à revista Pesquisa FAPESP.

Karina Toledo e Ricardo Zorzetto

UMA VISÃO 
OTIMISTA  
DA ONCOLOGIA
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um sinal aqui, precisamos rastrear onde 
está o câncer e nos livrar dele”.

Quais os próximos desafios a serem en-
frentados na pesquisa do câncer?
Há uma série de assuntos que ainda não 
entendemos muito bem, como a imuno-
-oncologia. Por que alguns pacientes 
respondem muito bem ao tratamento e 
outros não? Outro tema relevante é en-
tender o papel do nosso microbioma. Bac-
térias, vírus e fungos são parte de nós. 
Nossa saúde depende do microbioma. 
Na próxima década deverá haver mais e 
mais estudos tentando identificar o que 
é possível manipular nesses microrganis-
mos para prevenir ou até tratar o câncer, 
para fazer o câncer responder melhor às 
terapias. Um dos feitos recentes mais no-
táveis, e que eu provavelmente pensaria 

ser ficção científica se tivesse lido na lite-
ratura médica há 20 anos, é o transplante 
fecal. É possível fazer pacientes que não 
respondem à imunoterapia passarem a 
responder quando se transplanta para 
eles o microbioma de pessoas nas quais a 
imunoterapia funciona. Isso já é realida-
de. Há, por exemplo, muitas coisas sobre a 
dieta e como ela afeta o desenvolvimento 
ou tratamento do câncer que precisam ser 
estudadas. E, novamente, o microbioma 
pode desempenhar um papel aí.

Como o seu trabalho sobre o metabolis-
mo das células tumorais vem ajudando 
a combater o câncer?
No final da década de 1990, encontramos 
uma ligação entre os genes associados ao 
câncer e o metabolismo das células. Isso 
nos levou ao metabolismo do câncer. Nos 
últimos 20 anos, o desafio foi encontrar 
o ponto ideal para interferir no metabo-
lismo e levar à regressão dos tumores 
sem prejudicar o restante do organismo. 
A lição que aprendemos é que, seja qual 
for o alvo, precisamos atingi-lo de modo 
a prejudicar as células tumorais e poupar 
o sistema imunológico. Neste ano, alguns 
colaboradores e eu publicamos um artigo 
mostrando que a colina [vitamina B8] da 
dieta pode ser convertida pelas bactérias 
do intestino em uma substância química 
que, depois, é transformada no fígado em 
um composto que ativa o sistema imuno-
lógico. Assim, em experimentos com ani-
mais, foi possível obter uma melhor res-
posta à imunoterapia ao criar condições 
mais inflamatórias. Empresas surgiram a 
partir do cenário que criamos. Inclusive 
já existe um medicamento para tratar 
leucemia mieloide aguda, aprovado pela 
FDA, a agência regulatória dos Estados 
Unidos, que atua no metabolismo das 
células tumorais e está proporcionando 
uma sobrevida maior a esses pacientes.

Por que é tão difícil encontrar drogas 
que atuem sobre as células canceríge-
nas, mas não sobre as normais?LÉ
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Em termos de prevenção e tratamento, 
acredita em um futuro livre do câncer?
Podemos vislumbrar um futuro sem 
câncer. A detecção precoce de tumores 
usando as ferramentas mais recentes, 
como a biópsia líquida, feita a partir de 
uma amostra de sangue, deve permitir 
detectar o problema com antecedência 
suficiente para evitar que o câncer se 
desenvolva. Nesse sentido, acho que te-
remos um mundo livre de câncer em um 
futuro que já conseguimos vislumbrar 
por causa das tecnologias para identifi-
car o câncer muito cedo. Empresas estão 
fornecendo isso. Essa área deve evoluir 
nos próximos cinco a 10 anos até o ponto 
em que, em vez de ir ao médico para um 
check-up regular, a pessoa possa apenas 
fornecer uma amostra de sangue e aguar-
dar o retorno do laboratório dizendo “há 

Dang, um dos 
pesquisadores mais 
citados em  
oncologia, durante 
visita a São Paulo
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Várias vias metabólicas são compartilha-
das pelos dois tipos de células. A questão 
é identificar se as células cancerígenas 
são mais vulneráveis à interferência em 
certas vias metabólicas do que, digamos, 
as células T que combatem o câncer. Há 
uma tentativa baseada em alguns dos 
estudos que fizemos sobre o metabolis-
mo da glutamina [aminoácido que pode 
ser usado como alternativa à glicose na 
produção de energia], do qual algumas 
células cancerígenas dependem. Nesse 
caso, inibir essa via nas células cancerí-
genas estimula o sistema imunológico. 
Isso pode ser um ponto ideal de interfe-
rência. Uma empresa está desenvolvendo 
um composto candidato a medicamento, 
que se encontra em teste clínico de fase 
1. Vamos ver o que acontece. Esperamos 
que esse seja um alvo ideal, mas talvez 
não seja o único.

Não existe bala de prata para o cân-
cer. Seriam necessárias muitas delas, 
porque o câncer são muitas doenças 
diferentes.
As pessoas geralmente pensam que o 
câncer é uma doença única, mas há mais 
de 200 tipos. Mesmo as terapias-alvo, 
direcionadas para atuar sobre proteínas 
específicas cuja função está alterada no 
câncer, só funcionam contra certos tipos 
de câncer, aqueles contendo a alteração 
genética que levou ao mau funciona-
mento da proteína. Portanto, estamos 
lidando com esse nível de complexidade. 
Nas pesquisas sobre o câncer, esperamos 
chegar a princípios simples que possam 
ser explorados em vários tipos de tumor. 
A imunoterapia funciona contra tipos di-
ferentes de câncer. Acredito e espero que 
o microbioma seja outra oportunidade. 
O que precisamos é de um estojo com 
várias balas de prata. Chegaremos lá.

O senhor é um defensor da cronotera-
pia. Poderia explicar o que é e quais são 
as evidências que a apoiam?
A cronoterapia existe há algumas déca-
das. Como se sabe, temos o ciclo de vi-
gília e sono por causa do ciclo solar do 
dia e da noite. Muitas de nossas células, 
se não todas, têm relógios moleculares 
que sincronizam o funcionamento delas 
com nossas atividades diárias. Quando 
dormimos, as células descansam. Quan-
do estamos acordados, elas estão ativas. 
Uma pista de que o ritmo circadiano é 
importante para a saúde vem dos estudos 

Vocês estudam os relógios de diferentes 
tumores em seu laboratório?
Sim, essa é uma área de interesse que 
temos agora. Gosto de áreas que não 
são muito concorridas. Não há muitas 
pessoas trabalhando nisso no momento.

Esses estudos são com animais?
Atualmente são realizados em modelos 
animais. Na verdade, espero levar para 
humanos o mais rápido possível, agora 
que faço parte do centro de câncer da 
Universidade Johns Hopkins e trabalho 
com colegas clínicos.

O senhor mencionou vários fatores de 
estilo de vida relacionados ao câncer, 
como dieta e sono. Eles são tão impor-
tantes quanto a genética?
Os fatores ambientais claramente de-
sempenham um papel. Houve estudos 
nos Estados Unidos feitos com base no 
código postal dos participantes, que in-
dicavam a área em que viviam. Depen-
dendo de onde a pessoa mora, o risco 
de câncer é maior devido à exposição 
ambiental. Há muito a conhecer sobre 
como os poluentes ambientais, a dieta 
ou o tabagismo secundário contribuem 
para o risco de câncer.

A FAPESP e o Instituto Ludwig deram 
uma contribuição importante à ciência 
com o Projeto Genoma do Câncer. Uma 
parceria semelhante seria possível no 
futuro? Em qual área?
A FAPESP e o Ludwig realmente causa-
ram impacto, não só aqui, mas no mundo 
todo com a análise do transcriptoma do 
câncer. Estou ansioso para a parceria 
continuar. Reunir ideias de diferentes 
cantos do mundo é muito importante. 
Nenhum lugar vai resolver sozinho um 
problema grande. Estamos discutindo 
essas possibilidades.

Poderia dar algum spoiler sobre quais 
são os principais problemas?
As doenças infecciosas sempre foram 
um grande problema no Brasil e há pes-
soas trabalhando com microbioma. Isso 
poderia ser uma conexão entre ciência 
microbiana, câncer e imunologia. Po-
demos pensar juntos. Talvez possamos 
começar com bolsistas ou estagiários 
que possam trabalhar juntos em projetos 
combinados e explorar as oportunidades 
e, depois, talvez nos comprometer com 
um grande projeto. n

Nas pesquisas 
sobre o câncer, 
esperamos chegar 
a princípios 
simples que 
possam ser 
explorados  
em vários tipos  
de tumor

com pessoas que trabalham no turno da 
noite, feitos com dezenas de milhares de 
indivíduos, especialmente mulheres. O 
resultado é que as pessoas que trabalham 
no turno da noite têm risco maior de de-
senvolver câncer de mama. A questão é: 
por quê? Imaginamos que a razão seja a 
dessincronia entre o ciclo de sono e vigí-
lia da pessoa e o relógio interno de suas 
células. Isso pode gerar inflamação, que 
ajuda a desencadear o câncer. Se olhar-
mos para a literatura médica sobre ra-
dioterapia para câncer, veremos que os 
pacientes tratados à tarde apresentam 
uma resposta diferente dos tratados pela 
manhã. O mesmo ocorre com medica-
mentos. Acho que tem mais a ver com o 
fato de poupar os tecidos saudáveis do 
que as células tumorais estarem mais 
vulneráveis. Isso também foi relatado 
recentemente para a imunoterapia. Ain-
da não se compreende bem o porquê.

Em geral, existe um melhor horário pa-
ra realizar o tratamento?
Depende do tratamento e do tumor. Cer-
tos tipos de câncer mantêm seu relógio. 
Nós realmente precisamos entender me-
lhor essa área.
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E
m julho de 2022, o Telescópio Espa-
cial James Webb (JWST) divulgou 
suas primeiras imagens do Universo. 
Um dos cinco objetos celestes cap-
turados inicialmente pelos instru-
mentos de observação do Webb foi 
a nebulosa planetária Anel do Sul, 
que aparece nos catálogos astronômi-
cos com a designação de NGC 3132. 

Trata-se de uma brilhante e ovalada nuvem de 
gás e poeira que envolve um sistema binário, 
composto por duas estrelas: uma velha e mo-
ribunda anã branca e sua companheira mais 
jovem e luminosa. Um estudo publicado no iní-
cio de dezembro na revista científica Nature 
Astronomy, iniciado logo após a divulgação das 

Objeto celeste se formou 

em razão da interação  

de quatro estrelas,  

e não de apenas  

duas, como se pensava 

Marcos Pivetta

A 
COMPLEXA 
ORIGEM 
DE UMA 
NEBULOSA 

A nebulosa planetária 
Anel do Sul, com  
duas de suas quatro 
estrelas no seu centro. 
A mais avermelhada  
(à esq.) é uma anã 
branca e a azulada sua 
estrela companheira 
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1

imagens do Webb, propõe que a origem da com-
plexa nebulosa planetária não é consequência 
somente da interação de duas estrelas, mas de 
pelo menos quatro.

“A forma e as características da nebulosa não 
podem ser explicadas como resultante da in-
fluência de apenas duas estrelas”, diz a astro-
física Isabel Aleman, da Universidade Federal 
de Itajubá (Unifei), de Minas Gerais, uma das 
autoras do artigo, feito por uma equipe inter-
nacional de quase 70 pesquisadores. “Assim que 
vimos as imagens do Webb, que contêm muitos 
detalhes nunca observados antes da nebulosa, 
decidimos formar um grupo com especialistas 
de diferentes áreas para estudá-la.” Os astro-
físicos fizeram uma chamada informal, aberta 
a todos os colegas interessados, em grupos de 
discussão nas redes sociais, e montaram rapida-
mente uma equipe virtual para tocar o estudo. 
Ninguém tinha planejado esse trabalho com a 
NGC 3132, mas as imagens do Webb tornaram 
a ocasião propícia para a tarefa.

No artigo, os autores comparam as imagens do 
ocaso da estrela central do sistema, a anã bran-
ca, com os registros de uma cena de assassinato. 
Cada retrato pode fornecer uma pista de quem 
participou do crime. No caso da nebulosa, os 
registros do Webb funcionam como dicas sobre 
quantas e que tipo de estrelas estavam na vizi-

nhança da anã branca quando ela começou a per-
der suas camadas mais externas, matéria-prima 
usada para formar o anel e halo da NGC 3132.

N
o início do século XIX, esse tipo de 
objeto celeste era confundido com 
planetas gasosos. Essa percepção 
não resistiu ao avanço do conhe-
cimento científico, mas a denomi-
nação nebulosa planetária, mesmo 
equivocada, permaneceu em uso. 
Essas formações luminosas são o 
estágio final da vida de estrelas que 

originalmente tinham entre 1 e 8 massas sola-
res. O próprio Sol pode gerar esse tipo de objeto 
celeste em seu derradeiro estágio. Na Anel do 
Sul, que dista cerca de 2 mil anos-luz da Terra, a 
estrela principal tinha 2,8 massas solares quando 
se formou há cerca de 500 milhões de anos (o 
Sol surgiu há 4,5 bilhões de anos).

Por volta de 2.500 anos atrás, essa estrela eje-
tou a maior parte de suas camadas externas, 
formadas por gases, e se reduziu a um núcleo 
mais denso e menor, de cerca de um quinto de 
sua dimensão original. Virou uma anã branca, 
classificação adotada pelos astrônomos para esse 
tipo de estrela moribunda. O anel brilhante que 
caracteriza as nebulosas planetárias é formado 
pelo material perdido pela anã branca.

Imagens do telescópio 
Webb mostram  
estruturas esbranquiçadas,  
formadas por “raios”  
de matéria ejetada, 
nas bordas do anel  
da nebulosa
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Hoje se sabe que as nebulosas planetárias se 
formam geralmente em sistemas em que a anã 
branca apresenta uma ou mais estrelas compa-
nheiras. A presença de outros corpos celestes 
perto da estrela central afeta a forma e outras 
características do anel brilhante da nebulosa. 
“No passado, quando os instrumentos de obser-
vação eram mais simples, as imagens mostravam 
nebulosas planetárias com anéis que pareciam 
ser bem redondos e simples”, comenta o astrofí-
sico Hektor Monteiro, também da Unifei, outro 
autor do trabalho, especialista no estudo desses 
objetos. “Agora, com telescópios espaciais como 
o Webb, vemos detalhes dessas estruturas que 
se mostram muito mais complexas.”

Lançado em dezembro de 2021, o Webb capta 
registros em diferentes comprimentos de onda 
do infravermelho próximo e médio, invisíveis 
ao olho humano, mas que são emitidos por to-
do tipo de matéria, com exceção da misteriosa 
matéria escura. O artigo não apresenta imagens 
dessas estrelas extras que fazem ou faziam par-
te da Anel do Sul, mas elenca indícios indiretos 
que seriam decorrentes da presença, atual ou 
do passado, desses corpos celestes.

“O maior espelho do Webb coleta mais luz 
e consegue enxergar estruturas mais fracas”, 
comenta, em entrevista por e-mail a Pesquisa 
FAPESP, a astrofísica Orsola De Marco, da Uni-
versidade Macquarie, da Austrália, primeira 
autora do artigo. “Em comprimentos de onda 
do infravermelho médio, é possível estudar as 
partes mais frias dos objetos celestes.” O espelho 
principal do Webb tem 6,5 metros de diâmetro. 
É quase três vezes maior do que o do telescó-
pio Hubble, do qual é uma espécie de sucessor, 
e capta seis vezes mais luz. No entanto, os dois 
telescópios operam em frequências distintas do 
espectro eletromagnético. O Hubble registra es-
sencialmente frequências da luz visível.

Também foram usados dados de outros instru-
mentos de observação celeste no estudo, como 
o Very Large Telescope do Observatório Euro-
peu do Sul (Eso), no Chile, o Observatório San 
Pedro Mártir, no México, e os telescópios espa-
ciais Gaia e Hubble. O telescópio Soar, no Chi-
le, do qual a FAPESP é um dos sócios, foi outro 
fornecedor de informações para o trabalho. “A 
principal função dos dados do Soar foi permitir 
a determinação da estrutura tridimensional da 
nebulosa como um todo”, explica a astrofísica 
Claudia Mendes de Oliveira, da Universidade 
de São Paulo (USP), que também assina o arti-
go sobre a nebulosa planetária. “Isso possibi-
litou determinar a verdadeira distribuição de 
massa da nebulosa e permitiu entender melhor 
sua composição química.” O astrofísico Bruno 
Quint, que fazia doutorado na USP, é outro coau-
tor brasileiro do trabalho, a exemplo de Denise 
Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

U
ma das pistas de que mais de duas 
estrelas participaram da formação 
da nebulosa é o registro de um ex-
cesso de emissão de radiação no 
infravermelho médio em torno da 
estrela companheira. “Esse dado 
implica a existência de um disco 
de poeira em torno dessa estrela”, 
comenta Monteiro. “A melhor ex-

plicação para esse disco é a presença de uma 
terceira estrela no centro da nebulosa, que teria 
interagido com a companheira e liberado ma-
terial para formar essa estrutura.”

As imagens do Webb mostram com riqueza 
de detalhes um halo composto principalmente 
por gás hidrogênio molecular (H2) em torno do 
anel central da nebulosa dotado de estruturas 
de formato espiral. Essa faceta é interpreta-
da pelos autores do estudo como resultado da 
existência de outra estrela escondida, a quarta 
do sistema, no centro da nebulosa. Os astro-
físicos também não descartam a presença de 
uma quinta estrela mais afastada do centro da 
NGC 3132. “No entanto, os indícios dessa quin-
ta estrela na nebulosa ainda não são robustos”, 
comenta Aleman. n

Projetos
1. Explorando dados do SAM-FP e T80-Sul (nº 19/11910-4); Modali-
dade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisadora responsável Claudia 
Lucia Mendes de Oliveira (USP); Investimento R$ 204.658,25. 
2. Ciência com o telescópio robótico brasileiro (nº 19/26492-3); 
Modalidade Projeto Temático; Pesquisadora responsável Claudia 
Lucia Mendes de Oliveira (USP); Investimento R$ 3.779.503,69.

Artigo científico
DE MARCO, O. et al. The messy death of a multiple star system 
and the resulting planetary nebula as observed by JWST. Nature 
Astronomy. on-line. 8 dez. 2022.

Imagem de 1998 
obtida pelo Hubble  
da mesma nebulosa, 
com muito menos 
detalhes do que  
o registro do Webb
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ESPIÃO  
NA  
IONOSFERA

A
trasos na comunica-
ção via satélite não são 
incomuns no território 
nacional, um problema 
que pode comprometer 
serviços baseados no 

funcionamento das transmissões de rá-
dio e do sistema GPS, como o controle de 
tráfego aéreo e terrestre. A interferência 
é resultado de uma combinação de dois 
fatores: a produção na alta atmosfera 
de bolhas de plasma, uma sopa de íons, 
partículas com carga elétrica positiva e 
negativa; e a posição geográfica do país, 
perto da zona equatorial, mais suscetível 
aos efeitos de uma anomalia magnética 
que potencializa o efeito das bolhas. 

Desenvolvido pelas agências espaciais 
do Brasil (AEB) e dos Estados Unidos 
(Nasa), um nanossatélite foi lançado 
em 26 de novembro do Centro Espacial 
Kennedy, na Flórida, para investigar es-
sa questão de perto. O Sport – acrônimo 
em inglês para Scintillation Prediction 
Observations Research Task – deco-
lou a bordo de um foguete Falcon-9, da 
empresa norte-americana Space X, que 
tinha como missão principal levar su-

Brasil e Estados Unidos lançam satélite para 

estudar bolhas de plasma da alta atmosfera  

que afetam as comunicações na Terra

Guilherme Eler

ESPAÇO

1
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tes para as atividades humanas, além da 
própria ISS. A formação das bolhas é de-
corrente da incidência da radiação solar 
na ionosfera, uma camada da atmosfera 
considerada bastante instável. 

“A cintilação ocorre com mais inten-
sidade de setembro a abril, sobretudo 
entre o pôr do sol e as 2h”, diz o físico 
Mangalathayil Abdu, pesquisador apo-
sentado do Inpe e ex-professor do ITA, 
um dos líderes na missão Sport no Bra-
sil, que contou com financiamento da 
FAPESP. “Em certos momentos, pode 
ocorrer todas as noites.” Indiano de nas-
cimento, Abdu foi um dos responsáveis 
pelo primeiro registro de bolhas no plas-
ma ionosférico no Brasil, em 1976. Ele 
coordenou o programa de pesquisa io-
nosférica do Inpe entre 1978 e 2008 e 
segue à frente de projetos na área.

De dia, a radiação liberada pelo Sol ex-
cita moléculas que flutuam pelo ar. Isso 
gera um campo elétrico que faz com que 
essa parte do céu concentre um trânsi-
to intenso de partículas eletrizadas. A 
densidade desse plasma varia de acor-
do com a época do ano e o momento do 
dia. À noite, quando não há influência da 
radiação solar, as partículas eletrizadas 
que estavam “soltas” no plasma tendem 
a se recombinar em moléculas de gás. 
Assim, surgem bolhas de plasma, que se 
concentram nas faixas escuras das ima-
gens usadas nesta reportagem. 

T
rata-se de um movimento 
natural da atmosfera, que 
é mais comum em áreas ao 
redor da linha do Equador. 
No caso do Brasil, há ainda 
um agravante extra: a in-

fluência da Anomalia do Atlântico do Sul, 
fenômeno magnético que faz com que a 
radiação emitida pelo Sol chegue mais 
próximo da superfície do que o normal, 
causando mais excitação – e bolhas de 
plasma – sobre a região.

O Sport está em desenvolvimento des-
de 2017. O ITA foi responsável pelo de-
sign do nanossatélite. Os instrumentos a 
bordo ficaram a cargo da Nasa e das uni-
versidades norte-americanas do Texas, 
do Alabama e do estado de Utah, além da 
empresa privada Aerospace, também dos 
Estados Unidos. São seis instrumentos ao 
todo, que medem aspectos como o campo 
magnético e elétrico, velocidade e den-
sidade dos íons na atmosfera. Os dados 
captados pelo satélite serão enviados ao 

Inpe e à Nasa e, depois de processados, 
disponibilizados publicamente.

A missão do satélite é investigar as 
condições que são favoráveis para a ocor-
rência da cintilação no espaço e, assim, 
talvez descobrir uma maneira de prever 
quando essas perturbações podem apa-
recer e afetar o sistema de comunicação. 
Se for possível saber quando um satéli-
te vai ser afetado por esse fenômeno, a 
perda de comunicação pode ser contor-
nada por meio da transferência de seu 
sinal para outro satélite, fora da área de 
influência das bolhas de plasma. 

Apesar de o fenômeno da cintilação já 
ter sido estudado da Terra pelo Obser-
vatório de Rádio Jicamarca, no Peru, a 
presença de um nanossatélite no espaço 
dedicado a esse objetivo deve possibilitar 
avanços na compreensão da formação 
das bolhas de plasma. “Com observa-
ções feitas do espaço, esperamos flagrar 
certos aspectos do fenômeno que não 
conseguimos da Terra”, disse, em entre-
vista a Pesquisa FAPESP, o físico norte-
-americano Jim Spann, cientista líder em 
clima espacial na Nasa que participa do 
projeto. “Diferentemente de outros sa-
télites lançados para investigar o clima 
espacial, o Sport está numa órbita que 
não é a do equador geográfico. Por isso, 
ele também consegue mapear o equador 
magnético [que compreende áreas mais 
ao sul e ao norte do planeta].” 

Além de acompanhar de perto o de-
senvolvimento do projeto no Marshall 
Space Flight Center, Spann foi quem su-
geriu o nome do nanossatélite. O motivo 
nada tem a ver com ciência, mas com 
seu passado em solo brasileiro. Filho de 
pais missionários religiosos, ele morou 
no Recife dos 5 aos 18 anos. Durante a 
estada na capital pernambucana, o físi-
co tinha o hábito de assistir aos jogos de 
futebol com o pai e os irmãos no estádio. 
“Meu time de coração é o Sport Club do 
Recife”, conta, em um português com 
sotaque nordestino e acento de um fa-
lante da língua inglesa. O novo satélite 
pareceu a oportunidade perfeita para 
homenagear sua equipe. “Sport é um 
nome que faz sentido em inglês e em 
português”, diz. n

Bolhas de plasma na ionosfera  
(faixas escuras nas imagens ao lado)  
e satélite Sport (abaixo)

Projeto
The Scintillation Prediction Observation Research Task 
(Sport) (nº 16/24970-7); Modalidade Projeto Temático; 
Pesquisador responsável Mangalathayil Abdu (ITA); In-
vestimento R$ 4.783.335,43.

primentos para a Estação Espacial In-
ternacional (ISS). 

O instrumento de observação foi cria-
do no Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA), em parceria com 
o Marshall Space Flight Center, da Na-
sa, e universidades norte-americanas. O 
satélite pesa 9 quilos e tem o tamanho 
de uma caixa de sapato. A previsão era 
de que ele ficaria armazenado dentro 
da estação espacial até 29 de dezembro, 
quando seria liberado para iniciar sua 
jornada no espaço. O Sport vai circular 
a Terra por pelo menos um ano, a uma 
altura entre 350 e 400 quilômetros (km).

O satélite custou cerca de U$ 6 mi-
lhões, divididos em partes iguais por 
Brasil e Estados Unidos. Sua missão é 
estudar a formação das bolhas de plas-
ma na ionosfera, que provocam o espa-
lhamento e a colisão dos sinais de rádio, 
um fenômeno chamado cintilação. A 
ionosfera se situa entre 80 e 600 km de 
altitude em relação ao nível do mar e é 
uma região em que o clima da Terra e do 
espaço se encontram. Também é onde 
circula boa parte dos satélites importan-FO
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Representação 
artística da absorção 
de um antinúcleo  
por detector do 
experimento Alice 
(lado esquerdo, 
trajetória laranja) 
e no espaço 
interestelar (à dir., 
trajetória azul) 

FÍSICA

D
ados inéditos obtidos no 
Grande Colisor de Hádrons 
(LHC), da Organização Eu-
ropeia para Pesquisa Nu-
clear (Cern), forneceram 
uma pista importante na 
procura pela origem da 
matéria escura, que com-
põe 85% de toda a matéria 

do Universo, mas cuja natureza é des-
conhecida. O experimento Alice, um 
dos quatro grandes projetos tocados no 
maior acelerador de partículas do mun-
do, situado nos arredores de Genebra, 
na Suíça, produziu evidências de que 
núcleos leves de anti-hélio, também cha-
mados de antinúcleos de hélio, podem 
viajar longas distâncias no interior da Via 
Láctea e determinou a frequência com 
que esse tipo de antimatéria chegaria 
aos arredores da Terra. Segundo estudo 
publicado no início de dezembro por 

Experimento feito no acelerador  

de partículas LHC indica que metade  

das antipartículas geradas dessa  

forma chegaria aos arredores da Terra

Marcos Pivetta

A LONGA VIAGEM DA 
ANTIMATÉRIA

1



PESQUISA FAPESP 323  |  63

IM
A

G
EN

S 
1 

 O
R

IG
IN

S 
C

LU
ST

ER
, U

N
IV

ER
SI

D
A

D
E 

T
ÉC

N
IC

A
 D

E 
M

U
N

IQ
U

E 
2

 N
A

SA
 / 

E
SA

 / 
D

. H
A

R
V

E
Y

 / 
R

. M
A

SS
E

Y
 / 

H
U

B
B

LE
 S

M
4

 E
R

O
 T

E
A

M
 / 

ST
-E

C
F

Artigo científico
The Alice Colaboration. Measurement of anti-3 He nuclei 
absorption in matter and impact on their propagation in 
the Galaxy. Nature Physics. 12 dez. 2022.

Dois processos são associados à pro-
dução de núcleos leves de antimatéria: 
colisões de alta energia entre os raios 
cósmicos e o meio interestelar, o espa-
ço entre as estrelas de uma galáxia, que, 
apesar de parecer vazio, contém algu-
ma matéria, em especial hidrogênio; e a 
fraca interação entre componentes das 
partículas da elusiva matéria escura. “O 
papel dos raios cósmicos na geração de 
antimatéria é documentado. O da maté-
ria escura ainda é uma hipótese, prevista 
por vários modelos”, comenta o físico 
experimental Mauro Cosentino, da Uni-
versidade Federal do ABC (UFABC), que 
faz parte da equipe brasileira do Alice 
que assina o trabalho. “Mas, a priori, não 
é possível saber qual dos dois processos 
gerou um eventual núcleo de antimatéria 
detectado no espaço. O que o artigo faz 
é fornecer um parâmetro que pode ser 
útil para discriminar qual mecanismo 
teria produzido o antinúcleo.”

TAXA DE SOBREVIVÊNCIA
Os pesquisadores do Alice analisaram os 
resultados de colisões de prótons e nú-
cleos de chumbo promovidas no LHC. Os 
choques geraram núcleos de um isótopo 
(uma forma) da antipartícula do hélio, o 
anti-hélio 3, composto de dois antipró-
tons e um antinêutron. Essa forma de 
antimatéria interage com a matéria que 
constitui os detectores do experimento. 
Nesse processo, parte desses antinúcleos 
desaparece e outra se mantém. Grosso 
modo, os detectores registram quantos 
núcleos de anti-hélio foram produzi-
dos pelas colisões iniciais de prótons 
e núcleos de chumbo e quantos sobra-
ram após a antimatéria interagir com a 
matéria. Dessa forma, os físicos deter-
minaram a taxa de sobrevivência dos 

núcleos de anti-hélio nesse cenário. Em 
seguida, com o emprego de modelos 
computacionais, usaram esse valor para 
simular qual deveria ser a probabilidade 
de antinúcleos leves de hélio 3 criados 
na Via Láctea atravessar a galáxia sem 
serem destruídos e atingir as vizinhan-
ças da Terra.

Para antinúcleos derivados da inte-
ração entre matéria escura, metade das 
antipartículas chegaria ao nosso plane-
ta. No caso dos antinúcleos originados 
pelo contato dos raios cósmicos com o 
meio interestelar, entre 25% e 90% das 
antipartículas teriam capacidade de so-
breviver e cruzar a Via Láctea. Apesar 
de os números gerados pelos dois pro-
cessos poderem coincidir se a taxa de 
sobrevivência ficar em torno de 50%, a 
antimatéria oriunda dos raios cósmicos 
teria energias mais elevadas do que as 
provenientes da matéria escura. “Essa 
diferença permitiria distinguir qual é 
a fonte dos antinúcleos de hélio”, ex-
plica Chinellato. “Assim, teríamos uma 
assinatura energética da origem da an-
timatéria.”

Apenas 15% da matéria do Universo é 
composta pela matéria bariônica, “nor-
mal”, que forma as galáxias, estrelas e 
planetas visíveis em algum comprimen-
to de onda. O restante é formado por um 
tipo de matéria invisível, a escura, que 
não reflete, absorve ou emite luz. Não 
se sabe de que é feita a matéria escura. 
Sua existência é determinada somente 
de forma indireta, pelo efeito enorme de 
sua força gravitacional no Universo. n

membros do Alice na revista científica 
Nature Physics, metade desses núcleos 
de anti-hélio originados em processos 
associados à presença de matéria escura 
pode cruzar a galáxia sem ser destruído.

Os dados sinalizam que esse tipo bas-
tante raro de antimatéria poderia ser 
usado no espaço como traçador da gê-
nese da matéria escura, um dos maio-
res mistérios da cosmologia. “Nossos 
achados demonstram que a procura por 
núcleos leves de antimatéria vindos do 
espaço sideral é uma maneira poderosa 
de caçar a matéria escura”, disse, em co-
municado de imprensa, o físico italiano 
Luciano Musa, do Cern e porta-voz do 
experimento, uma colaboração inter-
nacional que reúne 2 mil pesquisadores 
de 40 países, inclusive do Brasil. Instru-
mentos como o espectrômetro Alpha 
Magnetic, instalado na Estação Espacial 
Internacional, ou o envio de balões de 
observação podem, em tese, ser capazes 
de medir os núcleos leves de antimatéria 
e, por consequência, mapear melhor a 
presença de matéria escura. “O artigo é 
um trabalho multidisciplinar, que juntou 
física de partículas e cosmologia, pesqui-
sadores experimentais e teóricos”, co-
menta o físico David Chinellato, da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), membro do experimento Alice, 
que passa uma temporada de dois anos 
no LHC e é um dos autores do estudo. 

Conforme explica a teoria física, a 
antimatéria é gerada simultaneamen-
te à matéria, da qual é uma versão com 
algumas propriedades idênticas, como 
massa e energia, mas com carga elétrica 
e certos parâmetros quânticos de valor 
invertido. O elétron, por exemplo, é uma 
partícula com carga negativa. Seu par, a 
antipartícula pósitron, é positivo (essa 
antipartícula é usada na tomografia por 
emissão de pósitrons, exame conhecido 
como PET). Quando uma partícula coli-
de com sua respectiva antipartícula, eles 
se aniquilam e produzem energia. Era de 
se esperar que a mesma quantidade de 
matéria e antimatéria deveria existir no 
Universo. No entanto, por motivos par-
cialmente desconhecidos, há um predo-
mínio quase completo da matéria sobre 
a antimatéria, o que torna o Cosmo um 
ambiente letalmente inóspito para an-
tipartículas. A novidade do trabalho no 
LHC é mostrar que os núcleos de anti-
-hélio sobrevivem muito mais do que 
parecia possível. 

Imagem do aglomerado  
de galáxias Abell 370  
com a previsão da 
presença de matéria 
escura em seu entorno 
(mancha azulada)
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ENGENHARIA AUTOMOTIVA

CARRO  
COM FIBRA
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financiado pela FAPESP em 2000 (ver Pesquisa 
FAPESP nº 104). Naquela época, Leão investigava o 
potencial da fibra de curauá (Ananas erectifolius), 
planta nativa da floresta amazônica que conhecera 
durante uma pescaria nos rios da região.

O projeto despertou o interesse da Volkswagen, 
que chegou a produzir algumas peças automotivas 
com a fibra, e o pesquisador foi convidado a mi-
nistrar palestras sobre o tema para os engenheiros 
da empresa no Brasil e na Alemanha. Mas a mon-
tadora não encontrou um fornecedor regular de 
curauá e engavetou o projeto. Passadas duas déca-
das, Leão foi surpreendido por um novo convite. 
“Eu já não tinha contato com ninguém da Volks. 
Eles decidiram investir na produção de peças com 
fibras vegetais e me localizaram este ano fazendo 
buscas na internet”, conta o pesquisador.

Agora, para definir a melhor fibra a ser incor-
porada ao plástico, estão sendo testadas quatro 
opções: coco, juta, sisal e bambu. Vai pesar na de-
cisão a questão do abastecimento, que o pesquisa-
dor acredita estar mais bem equacionada. “Como 
o projeto atual tem alcance global, a Alemanha 
pode contar com fornecedores de fibras em diver-
sos países”, considera. Inicialmente as fibras serão 
incorporadas ao polímero em escala macrométri-
ca em seis peças que compõem o porta-malas do 
modelo Polo. Depois, a ideia é trabalhar na escala 
nanométrica. “A incorporação de nanocelulose 
dobra a resistência do compósito”, explica Leão.

Segundo o pesquisador, as fibras naturais já são 
usadas em diferentes tipos de compósitos, em es-
cala reduzida, por alguns fabricantes de automó-
veis no mundo. “A maior consumidora é a alemã 
Mercedes-Benz, que emprega por volta de 30 qui-
los de fibras por veículo. Na Volks, vamos começar 
com aproximadamente 8 quilos por veículo. Se 
pensar que ela fabrica 6 milhões de carros por ano, 
o volume pode vir a ser significativo”, diz. Nesses 
materiais compostos, o polímero funciona como a 
matriz, responsável por sua estrutura, e a fibra é o 
elemento de reforço. O uso sozinho da fibra para 
confeccionar peças automotivas não iria conferir 
a resistência de que o material necessita. 

A
pontado como um dos principais res-
ponsáveis pela emissão de gases de 
efeito estufa, que causam o aqueci-
mento global, o setor de transportes 
busca formas de ser mais sustentável 
e investe em produtos e processos 
de menor impacto ambiental. A in-
dústria automotiva tem usado uma 
alternativa que vem se consolidando 

em todo o mundo: o emprego de fibras naturais, 
de origem vegetal, na fabricação de peças e aces-
sórios. Mais do que um simples fornecedor de 
matéria-prima, o Brasil é um dos centros de pes-
quisa e desenvolvimento dessa tecnologia.

Em agosto, a Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) firmou convênio com a Volkswagen do Bra-
sil para desenvolver novos compósitos que incluam 
em sua formulação fibras vegetais – compósitos são 
materiais formados por dois ou mais componentes, 
como vidro e metal, com propriedades superiores 
às que lhe deram origem. O objetivo é que esses 
novos materiais sejam utilizados em peças do aca-
bamento interno dos automóveis da montadora.

O projeto é liderado pelo engenheiro-agrônomo 
Alcides Lopes Leão e pela química Ivana Cesarino, 
coordenadores do Laboratório de Bioprocessos e 
Biotecnologia da Faculdade de Ciências Agronô-
micas da Unesp, em Botucatu (SP), e tem duração 
de 18 meses. Ao final do período, a multinacional 
espera contar com peças mais sustentáveis, em 
razão da redução do uso de plástico de origem 
fóssil em sua composição, e, sobretudo, com au-
tomóveis mais leves e eficientes do ponto de vista 
energético. A principal vantagem da substituição 
dos ingredientes minerais por fibras vegetais – ma-
teriais de menor densidade – é a redução do peso 
do veículo e, consequentemente, do consumo de 
combustível. Algumas limitações, contudo, ainda 
precisam ser superadas, como a baixa resistência 
das fibras naturais à umidade, a suscetibilidade a 
fungos e sua longevidade.

Leão estuda o uso de fibras vegetais em materiais 
compostos desde a década de 1990. A atual par-
ceria com a Volkswagen é herdeira de um projeto 

O uso de material de origem vegetal na  

produção de peças para automóveis é opção  

para tornar a indústria mais sustentável

Suzel Tunes
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Ilustração mostrando 
a fibra de juta em 
partes de um carro
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Desenvolver materiais de alta performance para 
a indústria automotiva a partir de matérias-primas 
regionais é também o propósito de uma equipe 
das universidades federais da Paraíba (UFPB) e 
de Campina Grande (UFCG) e do Instituto Frau-
nhofer para Tecnologia de Manufatura e Materiais 
Avançados, com sede em Bremen, na Alemanha. 
O projeto é financiado pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq) e pelo Mi-
nistério da Educação e Pesquisa da Alemanha. No 
Brasil, é coordenado pela engenheira de materiais 
Renate Wellen, do Departamento de Engenharia 
de Materiais da UFPB.

Os pesquisadores começaram o projeto tra-
balhando com fibras de sisal, no Brasil, e linho, 
na Alemanha. “As melhores propriedades foram 
obtidas com o linho, que se molda melhor como 
tecido para ser incorporado ao compósito por 
compressão. O objetivo é utilizar o material na 
parte interna da porta, escolhida pela alta demanda  
da indústria e por ser uma estrutura de menor 
complexidade”, revela Wellen.

T
al como no projeto da Unesp com a 
Volkswagen, a parceria entre brasilei-
ros e alemães nasceu de buscas na in-
ternet. Dessa vez, foi o lado brasileiro 
que tomou a iniciativa. Empenhada em 
desenvolver projetos na área de fibras 
vegetais e sabendo do crescente interes-
se da Alemanha pela tecnologia verde, 
em 2015 a pesquisadora da UFPB fez 

contatos com diversas universidades e institutos 
de pesquisa germânicos.

Desses contatos resultou seu pós-doutorado no 
Instituto Fraunhofer de Tecnologia de Manufatura 
e Materiais Avançados de Bremen e o projeto atual. 
Para Wellen, coordenadora-geral de pesquisa da 
UFPB, a troca de experiência entre as equipes é 
um dos aspectos mais importantes do convênio. 
“Houve uma melhora na capacitação dos alunos. 
Temos dois integrantes da equipe fazendo douto-
rado na Alemanha.”

O novo polímero reforçado com fibras natu-
rais está em fase de finalização e o protótipo de 
uma peça automotiva feita com ele foi apresenta-
do em outubro na Feira K 2022, maior evento in-
ternacional da indústria de plásticos e borracha, 

PEÇAS AUTOMOTIVAS FEITAS  
COM FIBRAS VEGETAIS SÃO  
MAIS LEVES E RESULTAM EM MENOR  
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

realizado em Düsseldorf, na Alemanha. Já existe 
a perspectiva de desenvolvimento de um novo 
material compósito, possivelmente formulado 
com fibra de coco, matéria-prima abundante no 
Brasil. “Os alemães têm interesse em continuar a 
parceria”, diz Wellen.

DO CARRO DE SOJA AO FIBROCIMENTO
A tentativa de utilizar fibras naturais no setor au-
tomotivo vem de longe. Em 1930, Henry Ford, pio-
neiro na produção automotiva em série, criou um 
material batizado de bioplástico. Sua composição 
exata é incerta, pois não se guardou registro da fór-
mula, mas em 1941 um protótipo produzido com 
o material ficou conhecido como Soybean Auto, 
carro de soja. O novo automóvel, contudo, nunca 
entrou na linha de produção da fábrica.

De acordo com informações do Benson Ford 
Research Center, instituto de pesquisa mantido 
pelo Henry Ford Museum, a eclosão da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) suspendeu toda a 
produção de automóveis nos Estados Unidos. Com 
isso, o experimento do carro de soja não evoluiu. 
Depois, o esforço da empresa foi direcionado à 
recuperação das perdas causadas pela guerra e o 
automóvel de bioplástico caiu no esquecimento.

Para o engenheiro químico Sandro Amico, coor-
denador do Grupo de Materiais Compósitos e 
Nanocompósitos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), outro fator que contri-
buiu para o desinteresse da indústria foi o surgi-
mento das fibras de vidro e carbono nas décadas 
de 1930 a 1950. Ele explica que as fibras sintéticas 
apresentavam vantagens como a elevada rigidez e 
a maior resistência mecânica a ataques químicos 
e ambientais – enquanto as naturais eram suscetí-
veis à umidade, por exemplo. Hoje, esse problema 
é contornável com o tratamento das fibras ou pelo 
uso de aditivos na formulação do compósito e a 
preocupação com o meio ambiente trouxe as fibras 
naturais de volta ao cenário industrial.

Amico trabalha há mais de duas décadas com 
diferentes tipos de fibra. “Hoje há vários exemplos 
de aplicações que até cinco anos atrás não existiam 
e outras que aumentaram de escala”, atesta o pro-
fessor. Como exemplo, ele cita a madeira plástica 
conhecida como WPC (wood-polymer compo-
site), que surgiu na década de 1960 e é formada 
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por serragem de madeira e uma resina polimérica 
termoplástica, como o PVC ou polietileno. “Esse 
material tem feito grande sucesso comercial na 
América do Norte”, afirma.

N
a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), alunos do engenhei-
ro florestal Ugo Leandro Belini, do De-
partamento de Desenho Industrial e 
da Pós-graduação em Sustentabilidade 
Ambiental Urbana, investigam como 
elaborar produtos mais sustentáveis, 
como luminárias e óculos. Um deles 
atraiu interesse de uma empresa local. 

“Em uma pesquisa de trabalho de conclusão de 
curso, foi criada uma armação de óculos a par-
tir de um compósito de partículas de bagaço de 
cana-de-açúcar tingidas com um corante natural, 
açafrão, e aglutinadas com resina de poliuretano 
de mamona”, conta Belini. 

Segundo uma análise de mercado publicada 
em 2020 pela consultoria norte-americana Grand 
View Research, o mercado de compósitos produ-
zidos com fibra natural cresce no mundo todo. A 
empresa estima que o setor chegue a 2024 avalia-
do em US$ 10,9 bilhões. A área que mais emprega 
esses materiais é a da construção civil, que respon-
de por mais da metade da demanda. No exterior, 
o material mais consumido é a madeira plástica 
WPC, utilizada em pisos, assoalhos, batentes de 

portas e janelas e revestimentos. As fi-
bras também são usadas em elementos 
estruturais de concreto.

No Brasil, as telhas de fibrocimento 
feitas com uma mistura de cimento e 
amianto, fibra mineral reconhecidamen-
te cancerígena, foram proibidas em 2017, 
abrindo espaço para novos compósitos 
de origem vegetal. Responsável pelo de-
senvolvimento de uma telha de fibroci-
mento fabricada com polpa celulósica 
patenteada em 2012, o engenheiro civil 
Holmer Savastano Junior, da Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

da Universidade de São Paulo (FZEA-USP), lidera 
um projeto para a produção de placas cimentícias 
reforçadas por uma estrutura tridimensional (3D) 
de juta e malva. 

Segundo o pesquisador, que desde os anos 1990 
estuda o uso de fibras vegetais na produção de te-
lhas (ver Pesquisa FAPESP no 98), as telas de tecido 
de juta e malva justapostas e conectadas entre si 
perpendicularmente formam uma estrutura que 
confere leveza com maior resistência mecânica e 
química do que o produto patenteado há 10 anos. 
O projeto recebe apoio da FAPESP e da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazo-
nas (Fapeam), por meio de acordo de cooperação 
científica que reúne pesquisadores da USP e da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“A equipe do Amazonas tem expertise em matri-
zes poliméricas e nós em camadas de fibrocimento. 
Há uma complementaridade e troca de experiên-
cias enriquecedoras”, diz Savastano. Com a proi-
bição do uso de amianto, ele vê boas perspectivas 
de comercialização das novas placas. “Como não 
há mais risco de toxicidade, o fibrocimento tem 
sido considerado também para usos internos, em 
divisórias de ambientes, forros e placas de piso, o 
que pode elevar a demanda pelo novo produto no 
setor da construção.” n

Materiais desenvolvidos na Unesp de Botucatu (em sentido horário, 
iniciando com a foto abaixo): componente automotivo fabricado  
com biocomposto; corpo de prova elaborado com bambu;  
compósito feito com fibra natural submetido a teste de resistência; 
suporte para vidros criado com fibra de madeira

Os projetos e o artigo científico consultados para esta reportagem estão 
listados na versão on-line.FO

TO
S 

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
 I

LU
ST

R
A

Ç
Ã

O
 A

LE
X

A
N

D
R

E 
A

FF
O

N
SO



68  |  JANEIRO DE 2023

com nota técnica do Centro de Tecnologia das 
Indústrias Química e Têxtil do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai-Cetiqt), de 
uma produção estimada em 2019 em 1,6 milhão 
de toneladas (t), cerca de 60%, o equivalente a 
900 mil t, foram descartados pelos produtores, 
geralmente pequenos, e se acumulam em cal-
çadas e lixões de cidades como Belém, no Pará, 
e Manaus, no Amazonas. Os moradores desses 
municípios são grandes consumidores de sucos, 
sorvetes ou bebidas energéticas à base da polpa de 
açaí. As sementes, também chamadas de caroços, 
representam cerca de 70% da massa do pequeno 
fruto amazônico de cor púrpura. 

Os caroços já são usados comercialmente como 
combustível para a geração de energia renovável, 
como fertilizante, e, em pequena escala, para a 
produção artesanal de pulseiras, brincos e cola-
res. Também poderão ganhar outros usos, como 
na produção de celulose para papel e de plástico 

A 
Amazon Oil, empresa de Ananindeua, 
no Pará, espera lançar nos próximos 
meses um sabonete com óleo de cas-
tanha-do-pará (Bertholletia excelsa) 
e andiroba (Carapa guianensis Aubl.) 
enriquecido com fibras que envolvem 
as sementes de açaí (Euterpe precato-
ria). Testes em fase final de conclusão 
realizados pela empresa mostraram 

que os caroços – que contêm a semente e as fibras – 
têm boa capacidade para agir como esfoliante para 
a pele, um uso, por sinal, já explorado pela Beraca 
Ingredientes Naturais, do grupo norte-americano 
Clariant, sediada na capital paulista. Desde 2021, 
a Natura produz dois cremes hidratantes, um pa-
ra o rosto e outro para as mãos, com um extrato 
bioativo retirado do caroço do açaí. 

Os cosméticos com substâncias extraídas do 
caroço de açaí são apenas as formas mais recentes 
de aproveitar um material abundante. De acordo 

Cacho de açaí:  
o caroço, que contém  
a semente e as fibras, 
torna-se uma versátil 
matéria-prima.  
Ao lado, açaizeiros  
em ilha próxima  
a Belém, no Pará
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Resíduos antes descartados 

entram na composição de 

cosméticos, papéis e plásticos, 

além de irem para o forno,  

como fonte de energia

Sarah Schmidt

OS  
VALIOSOS 
CAROÇOS  
DO AÇAÍ 
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Plástico de 
poliuretano de açaí 
poderá compor 
próteses ósseas

biodegradável, assim como para conservante de 
alimentos, de acordo com algumas possibilidades 
aventadas por pesquisas recentes. 

As propriedades dos resíduos do açaí, que 
fundamentam seus novos usos, tornam-se mais 
evidentes, em parte como resultado de estudos 
de universidades e centros de pesquisa feitos 
nos últimos 20 anos – uma das possibilidades é 
a produção de polímeros para próteses crania-
nas, apresentada em 2012 por pesquisadores da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

“Por ser curta, a fibra do caroço não precisa 
de processamento para ser incorporada ao sa-
bonete e consegue remover as células antigas 
da pele”, diz o diretor de negócios da Amazon 
Oil, Klaus Gutjahr, que acompanha os testes do 
Departamento de Química, iniciados em 2021. 
“O extrato da semente de açaí, em sinergia com 
o óleo da polpa, contribui para neutralizar os ra-
dicais livres [resíduos celulares]”, observa a líder 
global de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da 
Natura, Roseli Mello. 

“De 100 gramas (g) do caroço, é possível ex-
trair 45% de celulose pura, do tipo I, semelhante 
à produzida a partir das madeiras de pinus e eu-
calipto”, diz a engenheira de produção Silma de 
Sá Barros, da Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo (EEL-USP), primeira 
autora de um artigo detalhando essas propriedades 
publicado em junho de 2021 na revista Research, 

Society and Development. Em seu doutorado ela 
desenvolve compostos poliméricos com resíduos 
da agroindústria. Em parceria com o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia (CBA), em Manaus, 
Barros trabalha em um projeto encomendado por 
uma empresa, cujo nome não pode ser divulgado 
por razões contratuais: o desenvolvimento de cai-
xas de papelão com celulose de sementes de açaí 
recolhidas das ruas, limpas e moídas.

“Como há resíduos descartados durante quase 
todo o ano, não falta matéria-prima”, observa, ao 
perseguir novos usos para as sementes, que, ela 
se recorda, seu avô replantava no quintal da casa 
onde moravam, no interior do Amazonas. Testes 
preliminares de outro estudo da equipe do CBA 
e da EEL-USP indicaram que o caroço moído 
poderia ser usado diretamente na produção de 
compostos poliméricos.

Na Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, a cientis-
ta de alimentos Priscilla Siqueira Melo purificou 
um extrato da semente seca e moída de açaí com 
potencial para ser usado como antioxidante natu-
ral em alimentos e em cosméticos. Em um artigo 
de março de 2021 na revista Industrial Crops & 
Products, ela descreve um método de baixo cus-
to para a extração. “Conseguimos trabalhar em 
temperatura ambiente, de 25 graus Celsius [ºC], 
com possibilidade de recuperação do etanol usado 
na solução”, diz a pesquisadora. “O material que 
sobra da extração poderia ser usado como fonte 
de fibras em alimentos processados.” 

Melo começou a estudar as sementes de açaí 
durante o doutorado na Esalq-USP, entre 2012 e 
2016. Em busca de resíduos agroindustriais que 
pudessem ser usados como alternativas aos antio-
xidantes sintéticos, ela testou as sobras de café, 
laranja, cupuaçu, cajá, tomate, goiaba e, com os 
melhores resultados, uva e açaí. O artigo sobre 
o potencial antioxidante do extrato da semente 
de açaí, fruto de seu doutorado, rendeu-lhe o 
Prêmio Capes Natura Campus de 2018 na cate-
goria Biodiversidade. 
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Na refinaria de alumínio da Alunorte em Bar-
carena, no Pará, pesquisadores da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e do grupo norueguês 
Hydro avaliam a viabilidade técnica e econômica 
de usar os caroços de açaí como fonte de energia 
para os fornos. “Queremos inicialmente trocar 
por caroços 5% do carvão mineral de uma das 
caldeiras, que consome aproximadamente 30 t 
de combustível por hora”, diz o engenheiro me-
cânico Manoel Nogueira, da UFPA, coordenador 
da pesquisa. Os testes indicaram que seria preciso 
substituir 1,5 t de carvão por 2,6 t de caroço, por 
causa de seu menor poder calorífico, implicando 
um consumo de 1.900 t por mês ou 22.800 t por 
ano. Os pesquisadores identificaram a possibili-
dade de obterem 390 mil t por ano num raio de 
160 km da fábrica. 

E
mpresas coletoras de resíduos, orien-
tadas pelos pesquisadores, devem for-
necer sementes limpas. Elas formam 
pilhas de 10 a 15 metros (m) de altura 
por 10 m de diâmetro e permanecem 
a céu aberto e depois em espaço co-
berto por dois a três meses, revolvi-
das constantemente para secarem de 
maneira uniforme e a umidade cair de 

80% para 20%. As simulações por computador 
indicaram que será preciso reduzir a temperatura 
de operação das fornalhas das caldeiras de 950ºC 
para 850ºC. Os testes nos fornos devem ser feitos 
ainda neste ano. 

“A biomassa do açaí é uma alternativa como fon-
te de energia renovável, porque, diferentemente da 
lenha, não requer certificação de origem”, observa 
Nogueira. Mas há uma ressalva: essa nova forma 
de queima emite mais dióxido de carbono (CO2) 
do que o carvão mineral. Segundo o pesquisador 
da UFPA, 1 kg de carvão emite 2,6 kg de CO2, en-
quanto 1,7 kg de resíduos de açaí, necessários para 
gerar a mesma quantidade de energia, emite 3 kg 
de CO2. “Mas o balanço da emissão de carbono 
do caroço é próximo ao neutro, porque sua quei-
ma apenas devolve o que o açaizeiro absorveu da 
atmosfera ao crescer, enquanto o carvão libera 
carbono que não absorveu”, ressalva ele. Com 
base nesses argumentos, desde 2017 a Votoran-
tim Cimentos usa açaí no lugar de um resíduo de 
petróleo, o coque, para abastecer os fornos de sua 
fábrica na cidade de Primavera, no Pará.

“Os caroços do açaí são apenas uma das possi-
bilidades de aproveitamento econômico de resí-
duos da Amazônia”, enfatiza Nogueira. Em um 
artigo publicado em outubro na revista Energies, 
ele descreveu as propriedades energéticas do ca-
roço de açaí e de outros 65 resíduos agroflorestais 
amazônicos. A planta com o maior poder calorífico 
foi o pau-preto (Cenostigma tocantinum ducke), 
seguida pelo caroço de tucumã (Astrocaryum 
aculeatum) e pela casca de babaçu (Orbignya spe-
ciosa). O caroço de açaí aparece em 23º lugar. n
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Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados 
na versão on-line.

OS MAIORES FORNECEDORES DE AÇAÍ
Pará concentra 90% da produção nacional 
(em toneladas, 2019) 

1.471.943
Pará

111.612
Amazonas

4.192
Roraima

1.500.000 t10.000 t0

3.059
Amapá

3.843
Rondônia

3.688
Bahia

190
Espírito 
Santo

58
Alagoas

869
Tocantins

4.738
Acre

18.341
Maranhão

1.622.533 t
Total

O FRUTO DECOMPOSTO
Polpa dos sucos é apenas 30% do açaí

70%
Caroço fibroso

30%
Polpa

19%
Torta

11%
Óleo

51%
Caroço

15%
Borra

 4%
Fibras

FONTE SENAI CETIQT
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Pesquisa da USP realizada no  

Sirius joga luz sobre reação  

de quebra da molécula de água  

feita por novo biocatalisador

Frances Jones

DA ÁGUA  
PARA O 
HIDROGÊNIO

U
m experimento feito recen-
temente no Sirius, a fonte 
de luz síncrotron brasilei-
ra do Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Ma-
teriais (CNPEM), situado 

em Campinas, no interior paulista (ver 
Pesquisa FAPESP nº 269), conseguiu 
mostrar como um determinado catali-
sador biológico torna mais eficiente a 
quebra da molécula da água (H2O) via 
eletrólise. Essa reação, um processo ele-
troquímico que emprega eletricidade 
para decompor a água em seus elementos 
constituintes, é de grande interesse por 
ter como resultado, além do oxigênio, o 
hidrogênio, apontado por muitos espe-
cialistas como o combustível do futuro 
por não emitir gases poluentes quando 
utilizado (ver Pesquisa FAPESP nº 314).LÉ
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Pesquisador 
manipula célula 
eletroquímica usada 
no experimento

BIOQUÍMICA
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Quando manipulada em laboratório, ela 
participa da reação de quebra da água – 
algo que não ocorre de forma espontânea 
na natureza. Dentro do reator, a enzima 
trabalha mais especificamente na forma-
ção do oxigênio molecular, que é uma das 
duas reações necessárias para a quebra 
da molécula de H2O. A outra é a forma-
ção de hidrogênio. As duas ocorrem de 
forma concomitante. “Para a formação de 
hidrogênio, que se dá em um dos lados do 
reator, tudo já é mais bem conhecido. Há 
catalisadores mais baratos e eficientes. A 
outra reação, no entanto, que é a reação 
de oxidação da água, é muito lenta e os 
pesquisadores do mundo todo estão pro-
curando bons catalisadores para isso”, 
explica Crespilho. 

A 
observação com altíssi-
mo grau de detalhamen-
to do comportamento 
da enzima durante a 
reação bioeletroquími-
ca só foi possível por 

causa da infraestrutura do Sirius. O en-
saio valeu-se do feixe de luz da estação 
experimental Tarumã, da linha de luz 
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Carnaúba, que ainda está em fase de 
comissionamento científico, ou seja, de 
testes, desenvolvimento técnico, rotinas 
e estratégias experimentais.

“Vários tipos de experimentos e te-
mas científicos são abordados nessa fase, 
com o intuito de demonstrar o potencial 
da linha”, afirma o físico e pesquisador 
Helio Cesar Nogueira Tolentino, chefe 
da Divisão de Matéria Heterogênea e 
Hierárquica do LNLS. Das 14 linhas ini-
ciais planejadas para o Sirius, sete estão 
em atividade. Cada uma opera em uma 
faixa de energia diferente e usando uma 
técnica principal. As sete estão abertas a 
cientistas do Brasil e do exterior.

Em operação desde o segundo semestre 
de 2021, a linha de luz Carnaúba é a mais 
longa do Sirius. Ela foi projetada para fa-
zer espectroscopia de absorção de raios X, 
permitindo a realização de experimentos 
com diferentes materiais em escala nano-
métrica. Além da potente linha de luz que 
produz um feixe superfocalizado, o grupo 
de Crespilho pôde utilizar um dispositivo 
recém-desenvolvido pela equipe do LNLS 
voltado para a área bioquímica.

“Trata-se de uma célula eletroquímica 
para experimentos in situ. Ela é colocada 
na frente do feixe de raios X, que inci-
dem em cima do material a ser estudado 
no momento em que ocorre uma reação 
química. Com essa célula, conseguimos 
ainda aplicar potencial elétrico e medir a 
corrente ou aplicar a corrente e medir o 
potencial, ou seja, vemos como o material 
responde a esses estímulos externos. E 
tudo isso enquanto a reação química es-
tá acontecendo”, detalha o físico Itamar 
Tomio Neckel, pesquisador no grupo Car-
naúba do LNLS e principal desenvolvedor 
da nova célula eletroquímica, um apare-
lho pequeno, que cabe na palma da mão.

O maior desafio, segundo o pesquisa-
dor, é miniaturizar tudo, pois as reações 
devem ocorrer em um espaço físico bas-
tante limitado. Ao mesmo tempo, é preci-
so simular as condições encontradas nos 
laboratórios dos diferentes usuários. O 
feixe de luz da linha Carnaúba tem uma 
dimensão 100 vezes menor do que um fio 
de cabelo, segundo os pesquisadores, e 
vira uma nanossonda de raios X.

O grande diferencial é que o equipa-
mento permite fazer o mapeamento do 
material no experimento in situ, ou seja, 
a visualização do estado do material – no 
caso do artigo, do cobre – nas diferentes 
etapas da reação química. “Nos experi-

“Descobrimos que algumas enzimas 
presentes na natureza, entre elas a bilirru-
bina oxidase [BOD], quando manipuladas 
em laboratório, podem acelerar a reação 
para fazer a quebra da água”, diz o quí-
mico Frank Nelson Crespilho, professor 
do Instituto de Química de São Carlos da 
Universidade de São Paulo (IQSC-USP) e 
coordenador da pesquisa. “Não sabíamos 
por que isso ocorria. Graças a um novo 
equipamento desenvolvido especialmente 
para o Sirius, conseguimos observar como 
essa enzima, a BOD, se comporta quan-
do está no processo de oxidação da água. 
Constatamos que os átomos de cobre em 
seu interior são relevantes nessa reação.”

A expectativa de Crespilho é de que 
o avanço abra caminho para a ciência se 
inspirar na parte da enzima que promo-
veu a aceleração da reação. “É interessan-
te reconhecermos as regiões importantes 
da BOD porque agora os químicos sin-
téticos que trabalham com produção de 
materiais podem copiar essa parte dela e 
sintetizá-la em laboratório. Isso deixará 
o custo do catalisador bem mais baixo 
e com uma possibilidade de aplicação 
maior”, afirma o pesquisador. Em geral, 
os catalisadores usados nesse processo 
são feitos com metais nobres, como pla-
tina e irídio, mais caros, o que acaba in-
viabilizando a aplicação em larga escala. 
Um artigo detalhando o experimento, 
elaborado pela equipe de Crespilho, que 
inclui os pesquisadores Graziela Sedenho, 
Rafael Colombo, Thiago Bertaglia e Jes-
sica Pacheco, foi publicado em outubro 
na revista Advanced Energy Materials. O 
trabalho teve a participação de cientistas 
do Laboratório Nacional de Luz Síncro-
tron (LNLS).

A bilirrubina oxidase foi extraída do 
fungo Myrothecium verrucaria, encontra-
do com frequência no solo e em plantas. 

Pesquisadores  
do mundo todo 
buscam novos 
catalisadores para 
a reação de 
oxidação da água

Monocromador: 
dispositivo que 
integra a linha  
de luz Carnaúba,  
do Sirius, onde o 
estudo foi realizado
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mentos in situ, estudamos a cinética em 
tempo real. Produzimos uma reação ele-
troquímica e estudamos todas as etapas da 
reação, usando um microscópio que traz 
informação sobre a estrutura e o estado 
químico dos elementos que estão ali em 
tempo real”, explica Tolentino. “Os ex-
perimentos permitiram o entendimento 
desse processo de bioeletrocatálise, que 
é muito relevante para a produção de hi-
drogênio. Eles abrem mais uma janela de 
possibilidades de produção de hidrogênio 
por meio de uma reação que é bastante 
simples e envolve materiais comuns.”

O trabalho da equipe de Crespilho fez 
parte de uma leva de cerca de 30 pro-
jetos externos ao LNLS atendidos por 
uma chamada de propostas para experi-
mentos de comissionamento da estação, 
lançada em outubro. O artigo publicado 
pelo grupo do IQSC-USP foi o primeiro 
da área bioeletroquímica, mas outros ex-
perimentos já foram realizados na linha, 
inclusive o de um grupo da Argentina, e 
estão prestes a ser publicados. 

“Os resultados obtidos pelo grupo da 
USP em colaboração com o CNPEM 
mostram o potencial de estudos eletro-
químicos in situ acoplados com a radia-
ção síncrotron na elucidação de mecanis-
mos de reações importantes em biocatá-
lise”, diz a química Ana Flávia Nogueira, 
do Instituto de Química da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), que 
não integra a equipe de Frank Crespi-
lho. Ela ressalta o ineditismo no uso da 
técnica e o seu potencial de pesquisa. 
“Nesse estudo, sítios catalíticos de co-
bre puderam ser identificados em es-
cala nanométrica. A parceria mostra à 
comunidade brasileira como os nossos 
pesquisadores podem se beneficiar das 
técnicas avançadas disponíveis no Sirius 
e nos tornarmos relevantes e reconheci-
dos mundialmente na caracterização de 
materiais em nanoescala.” n

Projetos
1. Rumo à convergência de tecnologias: De sensores e 
biossensores à visualização de informação e aprendizado 
de máquina para análise de dados em diagnóstico clínico 
(no 18/22214-6); Modalidade Projeto Temático; Pesquisa-
dor responsável Osvaldo Novais de Oliveira Junior (USP); 
Investimento R$ 14.050.528,68.
2. Eletrodos de alto desempenho aplicados em baterias 
orgânicas e em biocélulas a combustível (no 19/12053-8); 
Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador 
responsável Frank Nelson Crespilho (USP); Investimento 
R$ 185.392,57.

Os demais projetos e os artigos científicos consultados 
para esta reportagem estão listados na versão on-line.
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na história do Brasil, faz sentido se especializar 
no país, dentro do marco de estudos da América 
Latina, da diáspora africana ou outro. É fácil se 
deslocar entre os países de língua espanhola, por 
exemplo, mas o Brasil tem outra língua, outra his-
tória e uma dimensão muito grande”, completa.

Weinstein, que é autora de livros como The 
Amazon rubber boom (Stanford University Press, 
1983), sobre o ciclo da borracha na Amazônia, 
For social peace in Brazil (University of North 
Carolina Press, 1996), que trata dos serviços so-
ciais criados pela classe empresarial paulista, e 
The color of modernity (Duke University Press, 
2015), sobre o papel das ideias raciais na criação 
da autoimagem de São Paulo, acrescenta que a 
maneira como se estuda o Brasil hoje é diferente 
do que era no século passado, quando se buscava 
compreender um país como totalidade, com um 
processo histórico próprio. “A nova geração tem 
mais preocupação com os temas. Já não se pensa 
em termos de história de uma nação. É por isso 
que se fala em ‘história do mundo atlântico’, da 
diáspora africana, dos movimentos indígenas e 
assim por diante. É algo que escapa dos contex-
tos nacionais.”

A historiadora explica que hoje dificilmente 
se faria uma pesquisa chamada “história das re-
lações de gênero no Brasil”, por exemplo. “Por 
que teria esse nome? O que faz as relações de 

E
m 2016, a historiadora norte-
-americana Barbara Weinstein, 
da Universidade de Nova York 
(NYU), publicou um artigo na 
Revista Brasileira de História, em 
que perguntava: “Sou ainda uma 
Brazilianist?” No artigo, a histo-
riadora reconhece que sua área 
de investigação científica ainda é 
o Brasil, mas lança dúvidas sobre 
a pertinência da noção de brasilia-
nista. O artigo põe em palavras um 

certo estranhamento em relação ao termo, cuja 
definição mais comum é a de pesquisador que es-
tuda o Brasil a partir do exterior, seja estrangeiro 
ou brasileiro. Entendido dessa maneira, refere-se 
a um ramo dos “estudos de área” comuns nos 
Estados Unidos: entre os “latino-americanistas” 
há também “mexicanistas” e “cubanistas”. Nesse 
caso, o brasilianista é aquele que pesquisa o país 
com intenção de explicá-lo para um público es-
trangeiro. Entretanto, os estudos sobre o Brasil 
têm particularidades graças às quais o termo 
brasilianista é mais corrente.

“Esse ainda é um conceito relevante, certa-
mente mais do que outras especializações la-
tino-americanas”, avalia Weinstein. “Embora 
quase não seja possível se formar ou encontrar 
um emprego nos Estados Unidos exclusivamente 
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gênero particulares aqui?” Em vez disso, poderia 
ser investigada a “história do sufrágio feminino 
no Brasil”. “Nesse caso, o que se estuda são as 
particularidades de como o voto das mulheres 
foi conquistado e evoluiu no país, algo que não 
se pode entender olhando só para o Brasil, ig-
norando a trajetória internacional”, observa. 
“Temas como esse ao mesmo tempo cabem e 
não cabem na nação.”

C
onforme Weinstein, o fim da 
Guerra Fria (1947-1991) repre-
sentou, por um lado, um arrefeci-
mento do interesse pela América 
Latina e pelo Brasil nos Estados 
Unidos, já que a ameaça de ex-
pansão soviética evaporou. Por 
outro, ampliou o leque de as-
suntos que os pesquisadores 
examinam, por meio de temas 
transnacionais, como o tráfico 
de escravizados, as relações de 

gênero e raça ou o desenvolvimento urbano. 
Assim, se gerações anteriores eram compostas 
sobretudo por historiadores, com alguns cientis-
tas políticos e economistas, atualmente entre os 
especialistas há também geógrafos, antropólogos 
e críticos literários.

São essas mudanças de perspectiva que sus-
citam dúvidas sobre a pertinência do conceito. 
O geógrafo norte-americano Jeff Garmany, da 
Universidade de Melbourne, na Austrália, afirma 
que não se considera um brasilianista, apesar de 
pesquisar temas urbanos no Brasil e de ter escri-
to em 2019 o livro Understanding contemporary 
Brazil (Routledge, 2019), em coautoria com o 
cientista político norte-americano Anthony Pe-

reira, diretor do Kimberly Green Latin American 
and Caribbean Center, da Florida International 
University, em Miami. 

“Não uso esse termo para falar de mim, mas ou-
tras pessoas me designam assim. Sou um geógrafo 
que estuda desenvolvimento urbano e político, 
especificamente temas ligados à desigualdade. 
Minha pesquisa sempre esteve enraizada no Bra-
sil e meu trabalho lida com debates internacionais 
em teoria política e urbana, a partir do contexto 
empírico brasileiro”, resume. “Acho que, atual-
mente, brasilianista é um termo mais usado para 
classificar o trabalho de outras pessoas do que 
para definir um verdadeiro campo de estudo.”

Ainda assim, o conceito continua sendo usado, 
inclusive na imprensa brasileira, que frequente-
mente consulta especialistas estrangeiros sobre 
assuntos nacionais. O uso reflete um processo 
histórico que envolve certa dose de rivalidade, 
mas também ampla colaboração. Em 1990, o his-
toriador José Carlos Sebe Bom Meihy, professor 
aposentado do Departamento de História da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), 
publicou o livro A colônia brasilianista: Histó-
ria oral da vida acadêmica (Nova Stella), em que 
entrevistou estrangeiros dedicados ao estudo 
do Brasil. Meihy chega a dizer que o “antibra-
silianismo” é “doença infantil da historiografia 
brasileira” e critica a resistência de intelectuais 
brasileiros à atuação dos forasteiros.

Parte dessa resistência ocorreu porque, depois 
do golpe de Estado de 1964, o acesso de pesqui-
sadores brasileiros a arquivos públicos sofreu 
restrições distintas das enfrentadas por estran-
geiros. Foi o caso do historiador norte-americano 
Robert M. Levine (1941-2003), da Universidade 
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de Miami, que já nos primeiros anos do regime 
de exceção teve acesso a documentos do Depar-
tamento de Ordem Política e Social (Dops) da di-
tadura de Getúlio Vargas (1882-1954), entre 1930 
e 1945. O episódio gerou mal-estar entre colegas 
brasileiros de Levine, que protestaram contra o 
que consideraram favorecimento a um estran-
geiro. Ainda assim, o livro resultante se tornaria 
uma das principais referências sobre o período 
varguista, embora censurado no Brasil até 1980.

Por outro lado, estudiosos estrangeiros, muitas 
vezes em parceria com pesquisadores brasileiros, 
contribuíram não apenas para propor interpre-
tações sobre o Brasil ao restante do mundo, mas 
também fomentaram algumas áreas de investi-
gação no país. O norte-americano Werner Baer 
(1931-2016), economista da Universidade de Il-
linois em Urbana-Champaign, teve uma impor-
tante contribuição institucional nesse sentido. 
Entre as décadas de 1960 e 1980, participou da 
criação de programas de pós-graduação na dis-
ciplina de universidades brasileiras, entre eles 
o da USP, o de Brasília (UnB) e o da Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Baer também está entre 
os criadores da Associação Nacional dos Centros 
de Pós-graduação em Economia (Anpec).

E
sse tipo de colaboração ocorreu 
quando o Brasil ainda não dispu-
nha do amplo sistema universitário 
atual, com vasta produção inte-
lectual e inserção internacional. 
Hoje, entretanto, a interação entre 
brasileiros e estrangeiros é ainda 
mais intensa e necessária, avalia o 
historiador brasileiro Sidney Cha-
lhoub, da Universidade Harvard 
e presidente da Brazilian Studies 
Association (Brasa). “Ninguém 

pode ser levado a sério como brasilianista nos 
Estados Unidos, escrevendo para leitores norte-
-americanos, sem considerar a produção feita no 
Brasil e sem um profundo diálogo com a literatura 
acadêmica brasileira”, afirma, acrescentando que 
uma das missões da Brasa é estabelecer a ponte 

entre os estrangeiros e expatriados e os pesqui-
sadores instalados em universidades brasileiras.

Fundada em 1992, a partir da Latin American 
Studies Association (Lasa), a Brasa é a entidade 
mais importante na difusão de estudos brasilei-
ros no exterior. “A Brasa é um reconhecimento 
da posição sui generis do Brasil no continente”, 
afirma Chalhoub. “Na Lasa, o Brasil fica diluído. 
Nos programas de cursos de história da Améri-
ca Latina, o Brasil corresponde a 10% ou menos 
das aulas, embora tenha 40% do território e da 
população. A Brasa coloca o país no lugar cor-
respondente à sua importância.”

O historiador norte-americano Kenneth Ser-
bin, da Universidade de San Diego, na Califórnia, 
que presidiu a Brasa de 2006 a 2008, além de ter 
coordenado a seção Brasil da Lasa, diz que “uma 
entidade de brasilianistas serve para gerar mais 
brasilianistas”, frase que atribui ao cientista polí-
tico norte-americano Timothy Power, de Oxford. 
“Essa era minha missão quando presidi a Brasa. 
Como cumpri-la? Promovendo o que eu mesmo 
fiz em 1986: viagens ao Brasil”, resume Serbin. 
“Conseguimos um orçamento suficiente para 
criar uma bolsa de iniciação ao Brasil, chamada 
BIS, que financia duas ou três pessoas por ano no 
país, para pesquisas de campo.” A entidade pro-
move congressos bienais e atribui prêmios, co-
mo o Roberto Reis, a livros que tratam do Brasil.

Na Europa, uma instituição semelhante à Bra-
sa surgiu em 2017, durante o primeiro Congresso 
Europeu de Brasilianistas em Leiden, nos Países 
Baixos: a Associação de Brasilianistas da Europa 
(Abre). A iniciativa foi da holandesa Marianne 
Wiesebron, coordenadora da cátedra de Estu-
dos Brasileiros da Universidade de Leiden, e da 
historiadora brasileira Mônica Raisa Schpun, 
da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais 
(EHESS), em Paris. “Os brasilianistas europeus 
normalmente colaboram com seus colegas no 
Brasil, mas eles mesmos muitas vezes não co-
nhecem uns aos outros. A Abre tem a ambição 
de mudar essa realidade”, afirma a checa Šárka 
Grauová, professora de literaturas em língua por-
tuguesa da Universidade Carolina, em Praga, e 
atual presidente da entidade. Hoje, é integrada 
por 237 pesquisadores residentes na Europa, 
distribuídos em 16 países do continente. A Abre 
também realiza congressos bienais e a cada ano 
concede um prêmio de melhor tese doutoral.

Para Grauová, a principal particularidade do 
brasilianismo na Europa, em comparação com os 
Estados Unidos, é que o Velho Continente, cons-
tituído de diversos países, tradições e idiomas, 
produz interpretações mais diversas do Brasil, 
seu objeto de estudo. “No III Congresso da Abre, 
em Praga, tivemos um painel sobre a recepção de 
Machado de Assis [1839-1908] em vários países 
europeus. Aprendemos muito, não apenas so-

ALÉM DE HISTORIADORES, CIENTISTAS POLÍTICOS  
E ECONOMISTAS,  ATUALMENTE ENTRE  
OS BRASILIANISTAS HÁ TAMBÉM GEÓGRAFOS, 
ANTROPÓLOGOS E CRÍTICOS LITERÁRIOS



bre as tradições diferentes, mas também sobre 
a riqueza das interpretações possíveis, suscita-
das pelos diversos contextos”, resume. Grauová 
afirma que a história do brasilianismo europeu é 
diferente da norte-americana, porque tem raízes 
mais nos estudos de língua e literatura do que 
nas ciências sociais.

E
m seu livro de entrevistas, Meihy 
propõe uma classificação das gera-
ções de brasilianistas, começando 
com os “pioneiros”, que estuda-
ram o país por distintas razões, 
incluindo o interesse pessoal. 
Uma das primeiras referências a 
um brasilianista em publicação 
acadêmica estrangeira se refere 
ao norte-americano Samuel Put-
nam (1892-1950), tradutor para o 
inglês de Os sertões, de Euclides 

da Cunha (1866-1909). Em 1971, o historiador 
norte-americano C. Harvey Gardiner (1913-2000) 
publicou um artigo acadêmico argumentando que 
o tradutor teve enorme papel na disseminação 
do interesse pelo Brasil nos Estados Unidos. O 
antropólogo Charles Wagley (1913-1991) e o histo-
riador Richard Morse (1922-2001), ambos norte-
-americanos, são representantes dessa geração.

A segunda leva de brasilianistas é batizada de 
“filhos de Castro” por Meihy, e corresponde ao 
momento em que brasilianista se tornou termo 
corrente na imprensa brasileira. A denominação 
vem da resposta dos Estados Unidos à Revolução 
Cubana de 1959, que levou Fidel Castro (1926-
2016) ao poder: para evitar que outros regimes 
comunistas se instalassem no continente, o De-
partamento de Estado passou a financiar estudos 
sobre os países da região, particularmente o mais 
rico e extenso deles, o Brasil. As fundações Ford 
e Tinker, bem como o Social Sciences Research 
Council (SSRC), estabeleceram bolsas de pesquisa 
para estudos latino-americanos, enquanto o Con-
gresso dos Estados Unidos sancionou o National 
Defense Education Act, para custear estudos so-
bre áreas sensíveis do mundo, incluindo a Améri-

ca Latina. Em entrevista, o historiador brasileiro 
José Honório Rodrigues (1913-1987) relata que, 
nesse período, recebeu ofertas para trabalhar 
em universidades norte-americanas com salário 
equivalente ao de um general do Exército do país.

Muitos dos “filhos de Castro” eram historiado-
res. Destacam-se o britânico Kenneth Maxwell, 
da Universidade Harvard, e os norte-americanos 
Warren Dean (1932-1994) e Stuart Schwartz, da 
Universidade Yale. No período, distingue-se ainda 
a obra do historiador e antropólogo Ralph Del-
la Cava, também norte-americano, do Instituto 
de Estudos Latino-americanos da Universidade 
Columbia, em Nova York, que publicou uma das 
principais obras sobre o Padre Cícero (1844-1934): 
Milagre em Joazeiro (Paz e Terra), em 1970. Sem 
meias palavras, em entrevista a Meihy, o também 
norte-americano Thomas Skidmore (1932-2016) 
afirmou que “a motivação que [o] conduziu a 
estudar o Brasil dependia do contexto político 
americano e seus reflexos no sistema universi-
tário do país”.

Weinstein é representante da terceira gera-
ção, que começa a publicar em torno da década 
de 1980: são os “especialistas”, na classificação 
de Meihy. Os pesquisadores desse período já não 
têm tanto vínculo com a conjuntura norte-ame-
ricana e se dedicam mais intensamente ao Bra-
sil por ele mesmo, aprofundando o diálogo com 
a produção intelectual brasileira. O livro Além 
do Carnaval: A homossexualidade masculina no 
Brasil do século XX (Unesp, 1999), do historiador 
norte-americano James Green, da Universidade 
Brown, é considerado um marco nos estudos da 
cultura homossexual no Brasil.

O também historiador norte-americano John 
French, da Universidade Duke, conta que, no fim 
da década de 1970, se preparava para começar seu 
doutorado a respeito do México, sob orientação 
da historiadora brasileira Emilia Viotti da Costa 
(1928-2017), na Universidade Yale, quando Costa 
lhe perguntou se haveria algum outro tema de 
seu interesse, já que seria uma dedicação para a 
vida toda. “Nessa época, o movimento operário 
do ABC paulista tinha grande repercussão da 
imprensa, porque fazia as primeiras paralisações 
contra o regime militar (1964-1985). E assim me 
especializei no tema”, relembra. Seu livro mais 
recente é uma biografia de Luiz Inácio Lula da 
Silva, o principal líder das greves, que mais tarde 
seria eleito três vezes presidente do país.

Foi nesse período que Serbin conheceu o Bra-
sil. “Essa viagem mudou minha vida. Eu queria 
estudar o México, acabei me casando com uma 
brasileira e hoje me considero uma pessoa bi-
cultural. O Brasil se tornou minha segunda ca-
sa”, afirma. Serbin conta que, graças à amizade 
com uma noviça luxemburguesa enviada a São 
Paulo, foi apresentado a integrantes do clero no 

NA CLASSIFICAÇÃO DO HISTORIADOR MEIHY, 
OS BRASILIANISTAS DIVIDEM-SE  
EM “PIONEIROS”, “FILHOS DE CASTRO”  
E “ESPECIALISTAS”
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período. Tornou-se, assim, autor de livros sobre 
a Igreja Católica brasileira.

Hoje, um tema recorrente nos estudos sobre 
o Brasil é o das relações raciais, seja no exame 
das particularidades da escravidão praticada no 
país, seja em seus reflexos atuais. “É impossível 
estudar o Brasil sem lidar com a questão da escra-
vidão e o tema da raça”, afirma French, da Duke. 
“O Brasil é um país de fortes hierarquias: regio-
nais, raciais, de gênero. Isso tem de ser levado em 
conta.” Nesse campo, está a obra da cientista polí-
tica norte-americana Gladys Mitchell-Walthour, 
da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, nos 
Estados Unidos, que presidiu a Brasa entre 2018 
e 2020. Atualmente, Mitchell-Walthour vem es-
tudando as políticas de transferência de renda e 
de ação afirmativa no Brasil, em comparação com 
iniciativas paralelas nos Estados Unidos.

French também tem uma pesquisa em curso 
sobre ações afirmativas, em parceria com o jurista 
Silvio Almeida, da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie. A pesquisa se concentra no julgamento da 
lei de cotas, no Supremo Tribunal Federal (STF), 
em 2012. “Examinamos quem são as pessoas que 
participaram das audiências. A maioria era bran-
ca, mas havia também os grupos do movimento 
negro. O que estamos buscando responder é: qual 
era seu discurso? E sua estratégia? Como conse-
guiram vencer e sacramentar as cotas?”, resume.

Também há brasilianistas que trabalham com 
a obra de grandes escritores ou pensadores bra-
sileiros. É o caso de Grauová, que escreveu di-
versos artigos sobre Lima Barreto (1881-1922), 
além de ter publicado artigos sobre autores 
como Machado de Assis, Mário de Andrade 
(1893-1945) e Chico Buarque de Holanda. Nos 
Estados Unidos, a crítica literária norte-ame-
ricana Peggy Sharpe, da Universidade do Esta-
do da Flórida, dedica-se a pesquisar escritoras 
brasileiras como Marina Colasanti, Adalzira 
Bittencourt (1904-1976), Júlia Lopes de Almei-
da (1862-1934) e Nísia Floresta (1810-1885). Na 
Alemanha, o teórico literário alemão Berthold 
Zilly tem uma extensa produção sobre Euclides 
da Cunha (1866-1909).

Outro tema que vem ganhando corpo e atual-
mente atrai muitos estudiosos é a questão am-
biental, particularmente pelo prisma da ocupa-
ção da Amazônia. “Os estudantes de graduação e 
pós-graduação têm demonstrado cada vez mais 
interesse pela questão amazônica”, diz Serbin. 
“A preocupação com a floresta reflete o entendi-
mento cada vez mais disseminado de que o que 
acontece em um lugar tem reflexos em todo o 
planeta”, concorda Garmany. n

Os artigos científicos e os livros consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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ria ensaio social do Prêmio Literário Biblioteca 
Nacional, concedido em outubro de 2022. A obra 
trata de um episódio pouco conhecido na história 
de Palmares: o acordo de paz de 1678, negociado 
após a destruição dos principais mocambos de 
Palmares, como Macaco e Subupira, pelas forças 
coloniais. “A primeira vez que a palavra ‘quilom-
bo’ apareceu na documentação referindo-se aos 
Palmares foi em uma certidão de 1680. Ela se tor-
nou frequente para designar os assentamentos de 
fugitivos no Brasil a partir da segunda década do 
XVIII”, diz a historiadora.

Segundo a pesquisadora, o acordo de paz exigiu, 
dos amocambados, obediência ao governo colonial 
e determinou que Gana Zumba, então principal lí-
der palmarista, entregasse os cativos não nascidos 
nos mocambos aos senhores de escravizados de 
Pernambuco e capitanias anexas. “Por outro lado, 
o governo de Pernambuco concedeu aos palmaris-
tas terras para se estabelecerem em uma aldeia na 
região de Cucaú, reconheceu que seus moradores 
teriam liberdade para plantar e auferir os mesmos 
lucros que os demais vassalos de Portugal e con-
cedeu alforria aos nascidos em Palmares”, relata 
a pesquisadora. 

O trato não durou muito tempo: em menos de 
dois anos Gana Zumba foi assassinado e Cucaú, 
destruída por tropas coloniais. “Quem havia sido 
libertado foi novamente escravizado, o que criou 
um problema legal para a Coroa portuguesa e ge-
rou muitos debates entre Pernambuco e Lisboa, até 
que um alvará régio emitido em 1682 reconheceu o 
acordo de 1678 e mandou investigar o caso”, aponta 
Lara. Entretanto, nem todos palmaristas haviam 
seguido para Cucaú em 1678. Os dissidentes, lidera-
dos por Zumbi, refugiaram-se na Serra da Barriga.  

N
a primeira metade da década de 
1990, a historiadora Silvia Hunold 
Lara estudava a legislação sobre a 
escravidão quando foi convidada 
a escrever um artigo para o livro 
Liberdade por um fio – A história 
dos quilombos no Brasil (Compa-
nhia das Letras, 1996), organizado 
pelos também historiadores Flávio 
Gomes e João José Reis. Para ela-
borar o texto, Lara foi pesquisar na 
biblioteca da Universidade Esta-

dual de Campinas (Unicamp), onde lecionava, e 
deparou-se com uma cópia do original de um livro 
até hoje inédito. Trata-se de Os primeiros quilombos 
(Subsídios para a sua história), organizado pelo 
pesquisador português Ernesto Ennes (1881-1957) 
com 94 documentos sobre Palmares, refúgio de 
escravizados entre os séculos XVII e XVIII na 
capitania de Pernambuco. Como na época estava 
envolvida em outros projetos, Lara só conseguiu 
retomar a análise dos documentos em 2005, quan-
do decidiu transformar Palmares em tema de sua 
tese de titularidade, defendida quatro anos mais 
tarde no Departamento de História do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp.

Desde então Lara vem pesquisando aquele que 
considera ser o mais importante movimento de re-
sistência à escravidão da história do Brasil. “Além 
de longevo e extenso em termos geográficos, Pal-
mares impactou a forma como a Colônia lidava com 
os escravizados”, diz a estudiosa, hoje professora 
aposentada. A síntese de todos esses anos de pes-
quisa está expressa no livro Palmares & Cucaú: O 
aprendizado da dominação (Edusp, 2021), lança-
do com apoio da FAPESP e vencedor da catego-

Ao revisitar documentos originais,  

pesquisadores trazem novas perspectivas  

à longeva história de Palmares

Ana Paula Orlandi
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Na segunda metade da década de 1680, o local 
tornou-se um núcleo armado dos Palmares até 
ser destruído em 1694. Um ano depois, Zumbi foi 
assassinado por uma tropa comandada por An-
dré Furtado de Mendonça. “Mas os Palmares se 
reergueram muitas vezes: o mocambo do Mouza, 
o mais tardio, só foi extinto em 1714.”

E
m Palmares & Cucaú, o acordo de paz 
e seus desdobramentos são analisa-
dos a partir de vasta documentação, 
que inclui fontes reunidas por Er-
nesto Ennes em sua obra inédita, Os 
primeiros quilombos (Subsídios para 
a sua história). A “narrativa histórica 
de Palmares, apesar de muito fre-
quentada, esteve até hoje assentada 
em um conjunto relativamente res-
trito de fontes. Com certeza muitos 
historiadores estiveram nos arqui-

vos, mas a esmagadora maioria concentrou suas 
análises em alguns textos fundamentais, transcritos 
e publicados ao longo dos séculos XIX e XX”, es-
creve Lara no livro. “Há ainda muitos documentos 
a serem pesquisados”, completa a historiadora em 
entrevista a Pesquisa FAPESP.

Segundo Lara, as fontes que utilizou revelam vá-
rios nomes de personagens em torno de Palmares, 
inclusive o que ela considera mais importante, dos 
moradores dos mocambos. “É fundamental trazer 
essas pessoas para o centro da história de Palma-
res”, defende. No momento, a especialista prepara 
um artigo a respeito das grafias de nomes de in-
tegrantes de Palmares em parceria com o filólogo 
Phablo Roberto Marchis Fachin, do Departamento 
de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade 

de São Paulo (USP). A dupla organizou o livro Guer-
ra contra Palmares: O manuscrito de 1678, lançado 
em 2021, pela Chão Editora (ver Pesquisa FAPESP 
nº 320). Na obra, os pesquisadores transcrevem as 
duas versões originais do texto escrito no século 
XVII que ficou conhecido como Relação das guer-
ras feitas aos Palmares de Pernambuco, cuja autoria 
atribuem ao padre Antônio da Silva (?-1697). Uma 
delas, perdida desde meados do século XIX, foi en-
contrada pela pesquisadora em 2009 no Arquivo 
da Torre do Tombo, em Portugal. O texto exalta, 
sobretudo, a atuação do então governador da ca-
pitania de Pernambuco dom Pedro de Almeida 
(1630-1679) e a vitória obtida contra os Palmares 
em ataques liderados pelo soldado Manuel Lopes 
(?-?), em 1675, e pelo sertanista Fernão Carrilho 
(c.1640-1703), em 1677.

No livro, os organizadores compararam as duas 
versões originais com a transcrição do documento, 
publicada em 1859 na Revista IHGB, do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, que desde en-
tão tem sido a principal fonte de pesquisa sobre 
Palmares, segundo Lara. “Nessa publicação do 
século XIX há várias substituições de palavras e 
expressões, bem como modificações na pontuação, 
na ordem dos parágrafos e, em especial, nos nomes 
dos mocambos e das lideranças dos Palmares”, co-
menta Fachin. “O copista do século XIX não deve 
ter entendido o traçado das letras do século XVII. 
Além disso, é provável que ignorasse que os nomes 
eram de centro-africanos. Como o documento da 
Revista IHGB foi muito usado por pesquisadores, 
isso acabou perpetuando erros”, prossegue o filó-
logo. De acordo com os pesquisadores, em vez de 
“Ganga Zumba”, por exemplo, o correto seria “Ga-
na Zumba”. “Cerca de 80% dos escravizados trazi-
dos para a Bahia e Pernambuco naquele momento 
eram oriundos do interior da região de Luanda, na 
África, e falavam quimbundo. Ganga nesse idioma 
significa ‘sacerdote’, enquanto ‘gana’ corresponde 
a ‘senhor’”, explica Lara. Outro exemplo é a lide-
rança conhecida na historiografia como Acotirene 
(?-?), apontada como mãe de Gana Zumba, quando 
o mais correto seria Aca Inene.

REPOSITÓRIO DIGITAL
Todo material levantado nos últimos 17 anos está 
disponível no banco de dados Documenta Pal-
mares. No repositório criado pela estudiosa estão 
cerca de 4.400 cópias de documentos sobretu-
do dos séculos XVII a XIX, cujos originais foram 
localizados em arquivos e bibliotecas de países 
como Brasil, Portugal e Holanda. O site também 
reúne títulos de 650 obras relacionadas a Palma-
res, caso do filme Ganga Zumba (1964), de Cacá 
Diegues, baseado no livro homônimo escrito por 
João Felício dos Santos (1911-1989), publicado pe-
la editora Civilização Brasileira, em 1962. Por fim, 
na seção Mapas é possível visualizar a localização 

Panfleto distribuído pelo 
Grupo de União  
e Consciência Negra  
de Pelotas, em  
novembro de 1983 
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aproximada de alguns mocambos, vilas, aldeias in-
dígenas, arraiais militares, sesmarias e trajetos de 
expedições mencionados nas fontes históricas. No 
decorrer da pesquisa a historiadora contou com 
apoio da FAPESP, da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).

A parte cartográfica foi elaborada em parceria 
com o historiador Felipe Aguiar Damasceno, au-
tor da tese A ocupação das terras dos Palmares de 
Pernambuco (séculos XVII e XVIII), defendida em 
2018, na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Na pesquisa de doutoramento, Damasce-
no utilizou recursos de georreferenciamento, além 
de documentos holandeses e portugueses, para in-
vestigar, por exemplo, as dimensões territoriais de 
Palmares e a distribuição de sesmarias na região 
entre 1678 e 1775. “Boa parte da bibliografia pro-
duzida ao longo do século XX e até mesmo nesse 
início de século XXI consolidou a ideia de que os 
mocambos naquele momento se localizavam prin-
cipalmente no território atualmente ocupado pelo 
estado de Alagoas. Mas os documentos dos séculos 
XVII e XVIII mostram que os assentamentos mais 
conhecidos, como Macaco, estavam concentrados 
entre a Zona da Mata e o Agreste do atual estado 
de Pernambuco”, afirma o historiador. “É impor-
tante notar que Palmares não ocupou uma única 
região ao longo de mais de um século de existên-
cia. Há deslocamentos e a relação entre os vários 
assentamentos muda com o tempo.” 

No século XX Palmares e, sobretudo, Zumbi se 
transformaram em símbolos da luta por direitos 
do movimento negro no Brasil, como aponta Rosa 
Lúcia Lima da Silva Correia, professora da Uni-

versidade Federal de Alagoas (Ufal) e vice-coor-
denadora do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
e Indígenas (Neabi) da instituição. “O Grupo Pal-
mares, fundado em 1971, em Porto Alegre, cunhou 
o 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, como 
Dia do Negro em oposição ao 13 de maio, data da 
Abolição da escravatura. Mais tarde, em 1978, o 
Movimento Negro Unificado [MNU] rebatizaria 
a iniciativa como Dia Nacional da Consciência 
Negra”, exemplifica Correia. 

A
o longo da década de 1980 intelec-
tuais e lideranças do movimento 
negro, como a pensadora e femi-
nista Lélia Gonzalez (1935-1994) 
e o ator, diretor e dramaturgo Ab-
dias do Nascimento (1914-2011), 
reuniram-se na Ufal para arti-
cular o tombamento da Serra da 
Barriga, no município de União 
dos Palmares (AL). Em 1988, ano 
do centenário da Abolição da es-
cravatura no país, o local passou 

a ser considerado Monumento Nacional. “Aquela 
geração de militantes entendia a Serra da Barriga 
como um espaço de salvaguarda da memória da 
luta negra por liberdade”, conta o historiador Dani-
lo Luiz Marques, professor da Ufal e coordenador 
do Neabi. Não por acaso, os ativistas planejavam 
criar ali um museu – o projeto, entretanto, só foi 
concretizado em 2007, com a inauguração do Par-
que Memorial Zumbi dos Palmares. 

Parte desses encontros foi gravada e os registros 
compõem o acervo do Neabi-Ufal, criado em 1980, 
como Centro de Estudos Afro-brasileiros (Ceab). 
Nos áudios é possível ouvir, por exemplo, as falas 
de intelectuais como o historiador Joel Rufino 
dos Santos (1941-2015) durante a mesa Signifi-
cados de Palmares para a Luta Negra, mediada 
pelo sociólogo Clóvis Moura (1925-2003), cria-
dor do Instituto Brasileiro de Estudos Africanis-
tas (Ibea), em 1975. Ao fim, a cantora e atriz Zezé 
Motta interpreta o samba “Senhora liberdade”, 
composto por Nei Lopes (ver Pesquisa FAPESP 
n° 275) e Wilson Moreira (1936-2018). Além das 
gravações, o acervo abriga itens ligados à questão 
étnico-racial e ao movimento negro brasileiro e 
alagoano, produzidos nas últimas quatro déca-
das, como cartazes, correspondências e cenas de 
subida à Serra da Barriga por militantes, registra-
das pelo fotógrafo e ativista antirracista Januário 
Garcia (1943-2021). Atualmente, Marques desen-
volve um projeto de digitalização desse material. 
“Nosso objetivo é elaborar um catálogo impresso 
e um banco de dados para manter essa memória 
viva”, finaliza o historiador. n

Os projetos e o artigo científico consultados para esta reportagem estão 
listados na versão on-line.

Em óleo e folha de ouro 
sobre tela, retrato de 
Gana Zumba produzido 
por Dalton Paula  
em 2020
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VIDAS   SONHADAS

 Pouco estudados na antropologia até mea-
dos da década de 1990, os sonhos vêm ganhando 
protagonismo. Novas interpretações da atividade 
onírica de povos ameríndios, até recentemente 
pouco conhecidas, surgiram nos últimos anos. 
Os indígenas da etnia Yanomami, por exemplo, 
concebem os sonhos como experiências reais, que 
podem causar efeitos coletivos e mudar o rumo 
de acontecimentos. Tal concepção opõe-se à da 
psicanálise, segundo a qual esse universo é uma 
representação gerada pelo inconsciente psíquico 
individual. “A vida acordada e a sonhada apresen-
tam a mesma importância para povos ameríndios. 
Pesquisas recentes procuram refletir sobre os so-
nhos como acontecimentos repletos de consequên-
cias também para a vigília”, conta o antropólogo 
Renato Sztutman, da Universidade de São Paulo 
(USP), um dos organizadores de dossiê especial 
sobre o tema, publicado em dezembro pela Revis-
ta de Antropologia. 

Segundo o pesquisador, a importância dos so-
nhos para os ameríndios pode ser observada desde 
as crônicas dos primeiros viajantes europeus que 
chegaram às Américas no início da colonização. 
Apesar disso, Sztutman observa que durante muito 
tempo, na antropologia, os sonhos foram aborda-
dos de forma secundária. “Em linhas gerais, pes-
quisas sobre cosmologias indígenas passam pela 
questão dos sonhos, mas etnografias específicas so-
bre universos oníricos ainda são escassas”, reforça. 
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 Nos últimos anos, no entanto, esse 
panorama tem mudado e os sonhos ganharam 
espaço em trabalhos etnográficos, permitindo re-
novar debates em torno de temas clássicos, como 
a mitologia e o xamanismo, que passaram a ser 
considerados indissociáveis da atividade onírica. 
Para Sztutman, os novos estudos sobre as formas 
indígenas de sonhar permitem ampliar as reflexões 
propostas pelo neurologista e psiquiatra austríaco 
Sigmund Freud (1856-1939) em A interpretação dos 
sonhos (1900). Na obra, Freud faz uma revisão bi-
bliográfica sobre o assunto a partir da Antiguidade 
e elabora seu método de interpretação, analisando 
50 sonhos próprios e centenas de outros relatos, 
chegando à conclusão de que sonhos são a reali-
zação disfarçada de desejos reprimidos. 

Por outro lado, uma ideia comum que perpassa os 
diferentes artigos do dossiê da Revista de Antropo-
logia, de acordo com Sztutman, é que para os povos 
indígenas a dimensão onírica não se compreende 
a partir da teoria psicanalítica, ou seja, como re-
presentação do desejo individual e como meio de 
acesso ao inconsciente. “Os ameríndios veem os 
sonhos como caminhos para chegar a realidades 
inacessíveis durante a vigília”, diz o pesquisador.

Essa ideia faz parte do modo como os Yanomami 
concebem os sonhos, conforme a antropóloga Han-
na Limulja detectou em pesquisa de doutorado de-
fendida em 2019 na Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e publicada no livro O desejo dos 
outros: Uma etnografia dos sonhos yanomami (Ubu 
Editora, 2022). Interlocutora do xamã e líder Davi 
Kopenawa e pesquisadora desse povo desde 2008, 
Limulja transcreveu e analisou mais de 100 relatos 
de sonhos de crianças, jovens, homens, mulheres 
e anciãos que sonharam com caçadas, festas, mi-
tos, parentes mortos e ausentes, lugares distantes 
e desconhecidos. Os depoimentos foram coletados 
na comunidade do Pya ú, na região Toototopi, lo-
calizada na Terra Indígena Yanomami, próxima à 
fronteira com a Venezuela. Durante a pesquisa de 
campo, feita entre novembro de 2015 e fevereiro 
de 2017, a região constituía-se de 10 comunidades 
com laços de parentesco e uma população de 748 
pessoas. Naquele momento, a comunidade do Pya 
ú, com 154 habitantes, era a maior da região.

O primeiro contato de Limulja com os Yanoma-
mi data de 2008, quando ela atuou em um projeto 
de educação intercultural da organização não go-

vernamental Comissão Pró-Yanomami e em outras 
iniciativas de formação de professores. Nessa época, 
ela relatava seus próprios sonhos a Kopenawa, que 
sempre tinha uma explicação para eles. No livro A 
queda do céu (Companhia das Letras, 2015), teste-
munho autobiográfico e manifesto xamânico do líder 
indígena, escrito com o antropólogo Bruce Albert, 
Kopenawa afirma diversas vezes que os brancos “só 
sonham consigo mesmos”, que dormem em “estado 
de espectro”, como um “machado no chão”. Isso 
significa que os brancos ficam “presos às próprias 
histórias pessoais, não viajam longe e não fazem do 
sonho um instrumento de conhecimento sobre o 
mundo”, conforme escreve a antropóloga no livro. 
Diferentemente dos brancos, Limulja explica que os 
Yanomami concebem que sonhar é ver o invisível. 

Na obra, a antropóloga relata que uma das formas 
de conhecimento yanomami passa pelo sonho. Ela 
explica que quando um yanomami sonha, o corpo 
permanece deitado na rede, mas o pei utupë, uma 
espécie de imagem vital, desprende-se e viaja por 
lugares que o sonhador percorreu durante o dia ou 
por locais desconhecidos. Em sonhos, os Yanoma-
mi entendem que a imagem vital da pessoa pode 
encontrar parentes próximos, distantes e mortos 
e tudo o que é experimentado é considerado como 
algo que aconteceu ou pode acontecer, podendo 
afetar a vida de toda a comunidade. 

“Os Yanomami sabem que o que vivenciam em 
sonhos é diferente do que o que experimentam em 
estado de vigília. No entanto, aquilo que experi-
mentam sonhando é considerado tão importante 
quanto as experiências da vida desperta. São for-
mas complementares de estar no mundo e de se 
relacionar com ele”, sustenta a antropóloga. Por 
isso, destaca Limulja, para essa etnia os sonhos se 
relacionam com as outras pessoas e não com o pró-
prio ego. “Da mesma forma que o mundo é dotado 
de elementos que não alcançamos a olho nu como, 
por exemplo, esqueletos de insetos ou estruturas 
microscópicas de uma folha, os Yanomami enten-
dem que os sonhos permitem ver mundos invisí-
veis”, relaciona, lembrando que xamãs também 
conseguem acessar outros universos mediante o 
uso de substâncias psicoativas. Ainda de acordo 
com Limulja, sempre que os indígenas eram ques-
tionados sobre seus sonhos, falavam sobre os mitos, 
o que a levou a estabelecer relações entre ambos. 
“Todos os mitos são sonhados por eles”, sustenta.
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 A  antropóloga Manuela Carnei-
ro da Cunha, da Universidade de Chicago e da 
USP, considera que o trabalho de Limulja pode 
ser lido como um adendo ao livro A queda do 
céu, de Kopenawa e Albert. “O livro de Limul-
ja revela o lado doméstico e cotidiano de uma 
aldeia yanomami, mostrando como sonham e o 
que sonham pessoas comuns que não entraram 
na exigente carreira xamânica. O mundo das mu-
lheres e das crianças aparece com mais relevo do 
que de costume e, nesse sentido, o trabalho é um 
complemento ao relato de Helena Valero, meni-
na raptada na década de 1930 pelos Yanomami 
e que passou três décadas com eles, período em 
que se casou e teve filhos”, comenta. A antropó-
loga também cita como exemplar e didático o 
esforço realizado pela autora para descrever seu 
próprio itinerário e experiência de pesquisa. “O 
trabalho se inicia com um tema um tanto vago 
e impreciso e vai tomando forma na medida em 
que ela abandona perguntas diretas, chegando a 
maneiras frutíferas para que os Yanomami falem 
do tema e atingindo um estágio em que o con-
vívio é desfrutado sem que o tema central seja 
perseguido com obstinação”, diz. 

“Enquanto Freud sustentava que os sonhos 
representavam desejos recalcados, Limulja de-
fende que os sonhos yanomamis são aconteci-
mentos que manifestam o desejo dos outros. Ou 
seja, quando se sonha, uma parte da pessoa, seu 
“duplo”, sai e encontra-se com seres que povoam 
outros mundos, que até então permaneciam in-

visíveis. Isso representa uma inversão das con-
cepções psicanalíticas”, avalia Sztutman, da USP. 
Segundo ele, o trabalho de Limulja faz parte de 
um campo florescente de estudos recentes sobre 
os sonhos que não se restringe à antropologia. 
Nesse movimento, ele aponta textos do líder 
indígena e filósofo Ailton Krenak, bem como 
trabalhos do neurocientista Sidarta Ribeiro, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Além disso, menciona a pesquisa da 
antropóloga francesa Nastassja Martin, espe-
cialista em povos indígenas do extremo Norte, 
entre eles os Even da península de Kamtchátka, 
na Sibéria, que sonham com a natureza na forma 
de pessoas e entendem que o universo onírico dá 
acesso a uma “dimensão anímica do mundo”. A 
pesquisadora francesa vem investigando sonhos 
dessas populações para identificar, por exemplo, 
como elas percebem as mudanças climáticas. 
“Como defendem Kopenawa e Limulja, é preci-
so deixar de sonhar apenas consigo mesmo para 
viajar longe e abrir-se para múltiplos mundos”, 
finaliza o antropólogo. n
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Acima e nas páginas 
anteriores, imagens da  
série Sonhos yanomami,  
de Claudia Andujar, 
produzida logo depois  
da demarcação das terras 
desse povo, na década  
de 1990, e apresentada 
integralmente pela  
primeira vez em 2021
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S
e cientistas natos existissem, 
o bioquímico Isaías Raw cer-
tamente seria um deles. Nas-
cido em 1927, em São Paulo, na 
adolescência leu livros que iam 

de narrativas de aventuras de cientistas 
à trajetória do químico francês Louis 
Pasteur (1822-1895), passando pela quí-
mica farmacêutica. No início da década 
de 1940, no antigo ensino ginasial, ele já 
circulava pelas instalações do palacete 
da alameda Glete, que abrigava naquele 
período a então Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo (USP). “Por simples curiosidade, ele 
frequentou a universidade antes mesmo 
de ter qualquer vínculo com ela e foi se 
encantando”, relata o biólogo Paulo Lee 
Ho, pesquisador do Instituto Butantan, 
onde Raw deixaria marcas importantes. 
O bioquímico morreu aos 95 anos, em 13 
de dezembro, de causas naturais.

Raw ingressou na Faculdade de Medi-
cina (FM) da USP em 1945 e se formou 
em 1950. Quatro anos mais tarde, comple-
taria o doutorado em bioquímica na mes-
ma universidade. Já em 1957 tornou-se 

O bioquímico Isaías Raw produziu pesquisa de impacto 

internacional, atuou na difusão do conhecimento e contribuiu 

para a produção de vacinas e insumos imunobiológicos 

Danilo Albergaria

OBITUÁRIO

O DEFENSOR 
DO ACESSO À 
CIÊNCIA

livre-docente. Como pesquisador e pro-
fessor na mesma FM-USP, Raw tendia a 
desconfiar dos saberes estabelecidos e 
reproduzidos pela maioria de seus cole-
gas. “Ele questionava o status quo e luta-
va para mudar a realidade para melhor. 
Foi um revolucionário”, diz a biomédica 
Helena Nader, da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) e presidente da 
Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Os colegas relatam que o jovem profes-
sor não aceitava as estruturas de poder 
acadêmico que engessavam a medicina e 
dificultavam a construção de conhecimen-
to. O status quo ao qual Raw se opunha 
era o que premiava a origem social, tanto 
no ingresso à faculdade como na contra-
tação de professores, e não o mérito. Em 
resposta a isso, ajudou a criar, em 1964, o 
Centro de Seleção de Candidatos às Es-
colas Médicas (Cescem), que unificou o 
processo de seleção de estudantes das 
maiores faculdades de medicina do estado 
de São Paulo e foi precursor da Fuvest.

A formação de médicos, para ele, deve-
ria ter base estritamente científica. Não 
à toa, criou uma disciplina de genética 

humana em 1958 e concebeu o curso de 
Medicina Experimental na FM-USP, que 
buscava integrar em um mesmo corpo de 
conhecimento as ciências básicas e a clí-
nica. Para reforçar a pesquisa científica 
no departamento e aperfeiçoar o ensino 
de bioquímica, contratou professores 
que não tinham formação médica, como 
o geneticista Pedro Henrique Saldanha e 
o químico Júlio Pudles. Houve resistên-
cia de colegas, já que a faculdade nunca 
tinha contratado docentes não médicos. 

O bioquímico Walter Colli, profes-
sor emérito da USP e orientado por 
Raw no doutorado, conta que quando 
o conheceu, em 1958, “Raw já discutia 
com os maiores cientistas mundiais na 
área de bioquímica o funcionamento da 
mitocôndria”. A discussão era sobre se a 
mitocôndria tinha que estar inteira para a 
fabricação de adenosina trifosfato (ATP, 
a principal fonte de energia celular) ou 
se isso podia ocorrer com apenas uma 
fração dela. Colli informa que Raw tinha 
razão no debate e acabou demostrando 
que uma fração submitocondrial podia 
gerar ATP, em artigo publicado na revista 
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Raw, em 2005: décadas de trabalho como pesquisador, educador e divulgador 

Journal of the American Chemical Society. 
De forma inédita, mostrou a existência 
de muitas enzimas no metabolismo do 
protozoário Trypanosoma cruzi.

A oposição de Raw ao elitismo entrin-
cheirado na academia, temperado por sua 
personalidade contestadora, rendeu a ele 
uma coleção de desafetos. Acusado de 
ser comunista logo após o golpe militar 
de 1964, foi preso e passou duas sema-
nas detido. Acabou solto depois de um 
clamor de colegas eminentes, avisando 
que Raw era um pesquisador conhecido 
internacionalmente que tinha de cumprir 
compromissos no exterior. Trabalhou em 
projetos científicos e educacionais até a 
decretação do AI-5, em 1968, que resul-
tou em sua aposentadoria compulsória 
da universidade em 1969. 

Exilado, viveu primeiro em Israel, onde 
foi professor da Universidade Hebraica de 
Jerusalém. De lá, foi para os Estados Uni-
dos e lecionou no Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT), na Universidade 
Harvard e no City College de Nova York. O 
exílio durou 10 anos. De volta ao Brasil em 
1980, Raw não reassumiu o cargo de do-

logista Osvaldo Sant’Anna, ex-diretor 
científico do instituto. Com essa postura, 
coordenou o projeto de transferência tec-
nológica da farmacêutica Sanofi Pasteur, 
da França, para o Butantan, visando a 
produção de vacinas para o vírus da gri-
pe. Após a queda da União Soviética, em 
1991, trouxe ao instituto pesquisadores 
russos para que desenvolvessem aqui a 
capacidade de produção de vacinas con-
tra a hepatite B. Também deu certo, assim 
como a produção de surfactante pulmo-
nar para recém-nascidos com problemas 
respiratórios. Segundo Nader, Raw trans-
formou o Butantan em um instituto es-
tratégico para a saúde pública brasileira.

Entre seus interesses estavam a edu-
cação e a divulgação científica, como 
contou em entrevista a Pesquisa FAPESP 
em 2005. Desde quando ainda era pro-
fessor secundário no colégio Anglo La-
tino, criou na escola um pequeno museu 
de zoologia. Colli conta que Raw, no final 
da década de 1950, trabalhava na cons-
trução de pequenos equipamentos, co-
mo microscópios rudimentares e bara-
tos, com os quais era possível observar 
as células e que podiam ser usados nas 
escolas para ensinar conceitos científi-
cos. Criou também os kits “Os Cientis-
tas”, que possibilitavam experimentos 
científicos aos estudantes da educação 
básica – foram produzidos e vendidos 
3 milhões deles em bancas de jornais. 

Com Myriam Krasilchik, da Faculdade 
de Educação da USP, entre outros cole-
gas, traduziu livros didáticos de ciências 
e escreveu obras de divulgação científi-
ca. Dirigiu instituições voltadas para o 
fomento do ensino e a popularização de 
ciências, como o Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura (Ibecc), na 
década de 1950. “Era um empreendedor 
sem ganhar dinheiro. Tudo girava em 
torno da educação: sempre vinha com 
ideias originais, factíveis. Muitos de nós 
pegávamos essas ideias e tocávamos com 
sucesso”, recorda Colli. “Era um dos ca-
ras mais altruístas que conheci”, diz Ho.

A imagem de um cientista resoluto 
surge no depoimento de todos aqueles 
que o conheceram de perto. “Ele não pa-
rou a vida inteira. Era uma maquininha”, 
lembra Sant’Anna. Nader conclui na mes-
ma direção: “Era um rolo compressor. 
As dificuldades, para ele, existiam para 
serem enfrentadas e superadas”.

Raw teve três filhos, dos quais dois 
ainda vivem, e muitos netos. n

cente. “Formar cientistas significa formar 
alunos que serão melhores do que você. 
Essa é a função do professor”, disse ele em 
2015, em entrevista à Univesp TV. Ele via 
sua missão como bem-sucedida nesse as-
pecto e assumiu a posição de pesquisador 
no Laboratório Lavoisier de Análises Clí-
nicas e, logo depois, no Instituto Butantan.

D
e acordo com seus colegas, 
a atuação de Raw no Butan-
tan revela a ênfase no cole-
tivo e na melhoria da saúde 
pública. Antes de sua che-

gada, afirma Ho, o país tinha limitações 
na produção de vacinas e soros antiofí-
dicos – testes no começo da década de 
1980 haviam mostrado que os soros não 
tinham eficácia nem eram seguros. Raw 
começou a redirecionar o instituto para 
a busca da autossuficiência em imuno-
biológicos. 

Foi diretor do instituto de 1991 a 1997, 
mas lá trabalhou de 1984 até recente-
mente. “Raw era intempestivo, brigava 
pelas coisas que pensava ser corretas – e 
frequentemente eram”, conta o imuno-
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Descobridor da bradicinina, 

morto há 40 anos,  

Maurício Oscar da Rocha  

e Silva lutou para superar  

o provincianismo das  

instituições científicas 

O farmacologista carioca (no alto) 
coordenou a identificação de uma 
substância capaz de dilatar os vasos 
sanguíneos e reduzir a pressão 
arterial: resultado inesperado dos 
efeitos do veneno de jararaca

MEMÓRIA

O REBELDE 
DA CIÊNCIA

Danilo Albergaria
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inesperados. Ele e Beraldo identificaram 
o que só poderia ser uma substância des-
conhecida até então, um outro fragmento 
de proteína que ganhou o nome de bradi-
cinina em alusão a duas palavras gregas, 
brady (lentidão) e kinein (movimento).

Com base na descrição da bradicinina 
e nos estudos complementares do far-
macologista Sérgio Henrique Ferreira 
(1934-2016 – ver Pesquisa FAPESP no 
246), três pesquisadores da E.R. Squibb 
& Sons Pharmaceuticals, hoje Bristol 
Myers Squibb, dos Estados Unidos, de-
senvolveram o captopril, primeiro anti-
-hipertensivo capaz de inibir a degrada-
ção da bradicinina e, ao mesmo tempo, 
a produção da enzima que transforma 
a angiotensina 1 em angiotensina 2, que 
induz o aumento da pressão arterial. 
Lançado em 1977, tornou-se um dos 
medicamentos mais usados no mundo.

“O trabalho de Rocha e Silva sobre a 
dilatação dos vasos sanguíneos induzi-

E
m uma tarde do início de dezem-
bro de 1947, a bióloga Maria Ig-
nez da Rocha e Silva (1911-2011) 
atendeu o telefone e ouviu a voz 

entusiasmada de seu marido: “Acho que 
descobrimos algo importante!”. O far-
macologista carioca Maurício Oscar 
da Rocha e Silva (1910-1983) ligava do 
Instituto Biológico de São Paulo para 
avisar sua mulher de que havia encon-
trado algo inesperado: a lenta queda na 
pressão arterial de um cão em meio a 
um estudo sobre os efeitos do veneno 
da jararaca (Bothrops jararaca) em ma-
míferos. No ano seguinte, ele, o fisio-
logista Wilson Beraldo (1917-1998) e o 
biomédico Gastão Rosenfeld (1912-1990) 
identificaram uma substância gerada 
pelo próprio organismo, capaz de di-
latar os vasos sanguíneos e reduzir a 
pressão arterial.

A descoberta teve uma dose de seren-
dipidade – ou feliz acaso. Rocha e Silva 

e Beraldo queriam entender a reação do 
veneno da jararaca no intestino isolado 
de porcos-da-índia (Cavia porcellus), o 
modelo experimental usado na época. 
Esperavam uma reação rápida, mas não 
a viram. “Acharam que o experimento 
tinha dado errado”, conta a historiado-
ra da ciência Isabella Bonaventura, da 
Universidade de São Paulo, que trata 
do papel de Rocha e Silva e José Ribei-
ro do Valle (1908-2000) na farmacolo-
gia em seu doutorado, a ser concluído 
em 2023. “Mas, de repente, o intestino 
contraiu. Eles pensaram que se devia à 
histamina”, um peptídeo (fragmento de 
proteína), liberada em reações alérgicas. 

Conhecido por seu temperamento in-
flamado, Rocha e Silva havia trabalhado 
antes com histamina e uma enzima diges-
tiva liberada pelo pâncreas, a tripsina, e 
em processos inflamatórios, o que havia 
preparado seu faro para perceber e inter-
pretar da maneira correta os fenômenos FO
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Em seu laboratório  
no Instituto Biológico, 
década de 1940
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da pela bradicinina incentivou novos 
estudos sobre processos inflamatórios 
e substâncias geradas pelo próprio or-
ganismo com efeitos farmacológicos po-
derosos, os chamados autacoides”, afir-
ma a historiadora da ciência britânica 
Barbara Hawgood, da Universidade de 
Londres, no Reino Unido, e autora de um 
artigo sobre o farmacologista brasileiro 
publicado em 1997 na revista científica 
Toxicon, para Pesquisa FAPESP.

Rocha e Silva era filho de um médico 
cuja biblioteca “era o único lugar que 
impunha respeito em nossa casa”, como 
ele mesmo contou em suas memórias. 
Estudou no tradicional Colégio Pedro 
II, foi um ávido leitor de romances na 
adolescência, escreveu alguns contos e 
pensou em dedicar a vida à literatura. 
Escolheu medicina por influência de 
seu irmão mais velho, Olavo, médico, 
que lhe ensinava matemática e ciências. 
Depois de se formar na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, estagiou 
no Instituto Oswaldo Cruz, mas não se 
deu bem com o chefe e se mudou para 
o Instituto Biológico em 1936, por su-
gestão de seu amigo imunologista Otto 
Bier (1906-1985).

Rocha e Silva criticava o predomínio 
do pensamento colonizado no Brasil, 
que não incentivava a produção cientí-
fica original e se expressava numa “ciên-
cia de segunda mão”, como ele chamava, 
replicando o que já havia sido produzido 
em países desenvolvidos. Ele também 
contestava a então rígida hierarquia nas 
universidades brasileiras, dominada pe-

los professores catedráticos, que tinham 
poder quase absoluto sobre a formação 
de equipes e as prioridades de pesquisa. 
“Era uma pulga por cachorro”, compara 
o farmacologista Emer Ferro, do Institu-
to de Ciências Biomédicas da USP, para 
definir a ação exclusiva dos catedráticos 
sobre suas áreas de trabalho, “e Rocha e 
Silva era muito crítico ao conhecimento 
estabelecido e às figuras de autorida-
de”. Ferro identificou outra molécula 
capaz de reduzir a pressão arterial, a 
hemopressina, que em 2003 ele chamou 
de “neta da bradicinina” (ver Pesquisa 
FAPESP nos 84 e 143)

E
mbora defendesse a pesquisa bá-
sica e a liberdade dos cientistas, 
Rocha e Silva não se opunha a 
pesquisas aplicadas, que procu-

raram resolver problemas agrícolas ou 
aumentar a produção de soros e vacinas. 
No início da carreira, ele deu uma contri-

buição importante para a pecuária pau-
lista ao descobrir que os brotos da árvore 
Holocalyx glaziovii, que cresciam depois 
de queimadas, causavam intoxicações 
fatais em bois na região de Andradina, no 
noroeste do estado. Ele queria fazer algo 
original e profundo – e estava no lugar 
certo, porque o Biológico era então um 
dos raros espaços dedicados à pesquisa 
básica. A maioria dos institutos, como o 
Butantan e o Agronômico de Campinas, 
priorizava pesquisas aplicadas, e as uni-
versidades ainda estavam se formando.

Em 1940, Rocha e Silva, com uma 
bolsa da Fundação Guggenheim, foi 
para os Estados Unidos. Pesquisou na 
Universidade Northwestern, em Chi-
cago, na Clínica Mayo, em Rochester, e 
no Instituto Rockefeller em Nova York. 
Quando voltou ao Biológico, em 1942, 
tornou-se chefe da seção de Bioquímica 
e Farmacodinâmica e montou um time 
com diferentes especialidades, como fi-
siologia, farmacologia e bioquímica, que 
convergiam para a então rara interdisci-
plinaridade. Sylvia Andrade (1921-2008), 
química que fazia parte do grupo, foi a 
responsável pela purificação da bradi-
cinina, em 1955.

Ele passou os anos de 1946 e 1947 na 
Universidade de Toronto, no Canadá, e 
no University College de Londres. “Ro-
cha e Silva era um cientista muito inter-
nacionalizado numa época em que isso 
era incomum entre brasileiros”, afirma 
a historiadora da ciência Maria Alice 
Rosa Ribeiro, do Centro de Memória 
da Universidade Estadual de Campinas 

Para Rocha e Silva, 
“o que se fazia aqui 
era do mesmo  
nível que a ciência 
feita no hemisfério 
Norte, se não 
superior”, diz Nader 

Gastão Rosenfeld (à esq., em pé,  
na reunião anual da SBPC de 1958)  
e Wilson Beraldo (abaixo, em foto  
de 1985) trabalharam com Rocha e Silva  
na descoberta da bradicinina, em 1948

1 2
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(Unicamp) e autora de História, ciência e 
tecnologia: 70 anos do Instituto Biológico 
de São Paulo na defesa da agricultura, 
1927-1997 (Instituto Biológico, 1997). 

Bonaventura acrescenta: “Muitos 
cientistas brasileiros dessa época tinham 
plena consciência de que eram coloca-
dos no papel de subalternos, mas ele 
sempre se posicionava como um igual 
aos seus interlocutores internacionais”. 
A biomédica Helena Nader, da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
e presidente da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), concorda: “Ele nunca 

aceitou a situação de inferioridade. Era 
como se dissesse que o que ele fazia aqui 
era do mesmo nível que a ciência feita 
no hemisfério Norte, se não superior”. 

N
ader se lembra de que ele era 
centralizador e tinha consci-
ência da importância de suas 
descobertas. “Era bravo. Di-

ziam que era agressivo, eu diria incisivo. 
Não era uma pessoa de temperamento 
fácil”, diz ela, que o conheceu pessoal-
mente em 1969. Emer Ferro, após ouvir 
histórias de quem conviveu com ele, 

concluiu: “Rocha e Silva tinha um jeito 
crítico e franco”.

No mesmo ano em que descobriu a 
bradicinina, Rocha e Silva, com outros 
pesquisadores do Biológico, liderou a 
criação da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) para arti-
cular os interesses dos cientistas e atrair 
outros, motivados pela ciência (ver Pes-
quisa FAPESP nos 268 e 270). “A SBPC 
foi um palco de resistência à ditadura”, 
lembra Nader. Segundo ela, a crítica ao 
governo militar (1964-1985) tornou-se 
mais incisiva a partir de 1977. Nesse ano, 
o governo proibiu o encontro anual da 
SBPC em universidades públicas, mas 
o arcebispo dom Paulo Evaristo Arns 
(1921-2016) o abrigou na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo.

Em 1957, Rocha e Silva assumiu o car-
go de professor de farmacologia e aju-
dou a organizar a pesquisa nessa área na 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre-
to da USP. A partir da década de 1960 
dedicou-se à filosofia da ciência e em 
1968 publicou Diálogo sobre a lógica da 
ciência, de 1968, com o educador Aní-
sio Teixeira (1900-1971 – ver Pesquisa 
FAPESP no 303). Em Mito cartesiano e 
outros ensaios, de 1978, ele lamentava 
que muitos filósofos usassem “uma lin-
guagem ultrassofisticada e hermética”, 
“totalmente desconhecida dos cientis-
tas”. Para Rocha e Silva, o conhecimento 
científico, ainda que sujeito à lógica e 
a testes empíricos, deveria sempre dar 
espaço à ilimitada capacidade humana 
de criar. n

Em pé, lendo um 
discurso na 22ª Reunião 
Anual da SBPC, em 
Salvador, Bahia, 1970

Rocha e Silva (o quarto, da 
esquerda para a direita) com 
outros pesquisadores do 
Instituto Biológico, década  
de 1950 (o diretor, Henrique  
da Rocha Lima, é o 9o)
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S
ou um rato de laboratório desde 
meus tempos de graduação no 
curso de biologia da Universi-
dade de São Paulo [USP], onde 

ingressei em 1974. Comecei a investigar 
a xeroderma pigmentosa no meu pri-
meiro projeto de iniciação científica, 
três anos depois. Trata-se de uma do-
ença genética, não contagiosa, que se 
caracteriza por extrema sensibilidade 
à radiação ultravioleta. Ou seja, quan-
do acometidos, os indivíduos são muito 
suscetíveis a desenvolver câncer de pele. 
Mas só fui ter contato com pacientes 
30 anos depois. Até 2004, estudava as 
células em laboratório. A interação com 
os pacientes modificou minha trajetória.

 Em 2010 tomamos conhecimento da 
existência de uma comunidade em Faina, 
interior de Goiás, onde a frequência da 
doença é altíssima. Fizemos os cálculos e 
descobrimos que lá o diagnóstico se apli-
ca a uma em cada 400 pessoas, enquanto 
as proporções mais comuns mundo afora 
vão de um indivíduo para 200 mil ou de 
um para 1 milhão. Em Faina há muitos 
casamentos consanguíneos, o que explica 
a elevada frequência da enfermidade. À 
época, em uma população de aproxima-
damente 7 mil pessoas identificamos 20 
pacientes com xeroderma. Lá, portanto, 
o diagnóstico deixou de ser uma questão 
isolada, como estávamos acostumados 
até então, para se tornar uma realidade 
concentrada. Faina é o que chamamos 
de cluster genético, uma comunidade 
onde vivem vários pacientes com uma 
deficiência genética usualmente rara.

A partir daí, nossa equipe de biólo-
gos construiu um relacionamento muito 
forte com aquela população e isso teve 
consequências para todos. Descobrimos, 
por exemplo, que a mutação era em um 
gene de replicação de DNA. A partir daí, 
passamos a trabalhar com replicação de 

DNA mais do que trabalhávamos antes. 
Um dos aspectos mais importantes é que 
esse campo nos deu a oportunidade de 
exercitar as relações humanas. Eu nunca 
tinha tido antes esse contato tão próxi-
mo, tão humano com, vamos dizer assim, 
um “objeto” de pesquisa. 

A troca propiciada pela investigação 
científica revelou-se muito frutífera. Fa-
zemos o sequenciamento de DNA para 
verificar se há mutação genética. Con-
firmada a mutação, temos o diagnóstico 
molecular da doença. Os pacientes, por 
sua vez, contribuem para a ampliação do 
conhecimento sobre a doença e a predis-
posição e ocorrência de alguns tipos de 
câncer. Nos ajudam a entender melhor 
o funcionamento do corpo humano e o 
processo de envelhecimento. Essas são 
algumas questões que vamos responden-
do com o auxílio dos pacientes. 

Algumas dessas questões carrego co-
migo desde o colegial, ou ensino médio, 
como chamam agora. Lembro de uma 
aula de biologia sobre DNA e herança 
genética, acho que eu devia ter uns 15 
anos, que me marcou muito. Fiquei fas-
cinado com aquilo e passei a ler tudo o 

O encontro com uma comunidade no interior de Goiás que transformou 
a visão do biólogo Carlos Menck sobre genética

que conseguia localizar sobre o assunto. 
Meu pai era comerciante e minha mãe 
dona de casa, tiveram pouco estudo for-
mal, mas sempre incentivaram os filhos 
a ler e a estudar, tanto que nós – quatro 
irmãos – ingressamos na faculdade. 

Entrei na graduação em biologia com 
17 anos e fui desenvolvendo essa minha 
paixão por genética, e evolução, até des-
cobrir a biologia molecular, que trata 
das interações entre DNA, RNA e pro-
teínas, bem como a regulação dessas in-
terações. Sempre quis fazer pesquisa 
científica. Meus pais e irmãos achavam 
que não era possível no Brasil, tinha de 
ser no exterior, porque aqui não havia 
condições. Pensei, vou tentar, se não der 
certo, vou embora. No terceiro ano da 
graduação, quando comecei a trabalhar 
com o professor Rogério Meneghini, vi 
que era possível. Ele desafiava os alunos 

ITINERÁRIOS DE PESQUISA

DO LABORATÓRIO AO CAMPO 

Em Faina, interior de Goiás, a frequência 
da xeroderma pigmentosa é altíssima. 
Para não desenvolver câncer de pele,  
os diagnosticados com a doença evitam 
exposição à radiação ultravioleta 

2
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com perguntas científicas e metodologias 
que se revelavam úteis para responder 
às questões que levantávamos em nossas 
pesquisas de iniciação científica.

Meneghini foi uma pessoa fundamental 
na minha carreira porque me deu muitos 
parâmetros de qualidade na pesquisa e, 
ao mesmo tempo, estimulou importantes 
reflexões sobre o fazer científico. Foi ele 
quem me incentivou, em 1978, a seguir di-
reto para o doutorado. Eu já tinha muitos 
resultados de um projeto de pesquisa de-
senvolvido durante a graduação, em que 
identificamos como aconteciam o reparo 
de lesões provocadas por luz ultravioleta 
e a replicação dessas lesões em células de 
mamíferos. Minha tese de doutorado em 
bioquímica, orientada por ele, foi um des-
dobramento desse projeto. Identifiquei 
como as células de mamíferos realizam 
replicação de lesões no DNA. A tese foi 
defendida na USP, em 1982.

Por volta dos 26 anos, já com o título 
de doutor, fui convidado por Roberto 
Alcântara-Gomes para integrar o setor 
de biofísica do Instituto de Biologia da 
Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro [Uerj]. Fiquei lá por três anos. Foi uma 
experiência magnífica porque tive tran-
quilidade financeira e pude desenvolver 
outra grande paixão: dar aulas. Alguns 
alunos de graduação daquela época são 

meus amigos até hoje. Vi como era fazer 
pesquisa fora da USP e foi extremamen-
te positiva essa vivência, inclusive pela 
constatação de que existiam dificuldades 
que não enfrentávamos aqui, envolvendo 
sobretudo o financiamento. Na Uerj, o 
laboratório ainda não estava estruturado 
para estudos com células de mamíferos 
e a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro [Faperj] não 
tinha recursos para as pesquisas. Depen-
díamos do apoio do governo federal via 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, o CNPq.

E
m 1985 surgiu a oportunidade de 
um estágio de pós-doutorado na 
França, no laboratório de Alain 
Sarasin, no Institut des Recher-

ches Scientifiques sur le Cancer, em Ville-
juif, próximo a Paris. Foi outra experiên-
cia magnífica. É uma coisa inimaginável 
para nós, brasileiros, trabalhar com tanta 
estrutura. Além dos recursos materiais, 
havia a facilidade para a obtenção rá-
pida de insumos e o apoio de técnicos 
que auxiliavam nas investigações, além 
da possibilidade de interlocução com os 
cientistas que já pesquisavam o mesmo 
tema. Minha temporada fora serviu tam-
bém para eu ter certeza de que queria 
construir minha carreira científica no 

Brasil, fazer minhas pesquisas aqui e, 
sobretudo, ensinar. Três anos depois, sen-
do dois com bolsa concedida pelo CNPq 
e um com bolsa da França, decidi voltar 
para a USP. Não apenas porque foi na 
USP que tudo começou para mim, mas 
principalmente pelo que a FAPESP repre-
sentava – e representa – para o fomento 
à pesquisa. Havia também a questão da 
autonomia. Não precisava adequar minha 
pesquisa à determinada área de interesse 
por causa da fonte de recursos. 

Desde então sigo me aprofundando 
em genética e estudando sistemas de 
reparo de DNA, ou seja, investigando 
os mecanismos de proteção do genoma 
contra agressões físicas e químicas do 
ambiente celular. Esses sistemas de re-
paro de DNA estão relacionados à gêne-
se de tumores e ao envelhecimento, por 
exemplo. Para entender como funcionam 
as coisas, é preciso mergulhar na pesqui-
sa, que exige envolvimento integral. Não 
é algo que dá para fazer parcialmente.

Costumo dizer que não tenho criati-
vidade nenhuma, trabalho hoje com as 
mesmas células que trabalhava na gra-
duação. É uma brincadeira, porque sem-
pre me surpreendo com as descobertas 
moleculares. Uma célula nunca é igual à 
outra. A molécula do DNA segue sendo 
uma das minhas grandes paixões, mas 
hoje também ando muito interessado 
pela molécula do RNA. O DNA guar-
da as informações genéticas. Já o RNA 
responde pela síntese de proteínas das 
células do corpo. Trabalho com pesquisa 
há mais de 40 anos e não deixo de me 
surpreender com os mistérios da vida. 
Quem será capaz de dizer por quais ca-
minhos a pesquisa vai nos levar? n
DEPOIMENTO CONCEDIDO A DAFNE SAMPAIO

1

Menck: desde os 17 anos, quando 
ingressou no curso de biologia,  
sua carreira de pesquisador  
vem sendo conduzida pela paixão 
por genética e evolução
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com momentos de ruptura e transgressão do que 
de continuidade e formação. 

Sem querer me meter no assunto, mas estando 
há anos metido nele, sempre me pareceu estra-
nho que num texto de crítica ao nacionalismo 
de Candido haja também a reivindicação de um 
barroco “nosso” e de um Gregório precursor da 
comicidade malandra da “nossa literatura”. Fi-
co em dúvida se é pior excluir o “barroco” dos 
estudos sob a alegação de estar ausente da for-
mação do país ou incluí-lo, como antecipação da 
malandragem nacional.

Mas tudo isso é bem conhecido. O aspecto mais 
surpreendente do derby construído no presente 
livro é o que opõe um Oswald, “feminista avan-
çado”, a um Mário, “efeminado viril”, regulado 
pela “lei do pai”. Para Leda, Oswald seria afim dos 
“desconstrucionismos”, “filosofias não sistêmicas”, 
“pensamentos pós-coloniais”, “teorias de gênero” e 
“identidades sedentárias”, ou seja, um irmão e se-
melhante do século XXI, muito mais do que o Mário 
parado no tempo iluminista-romântico-marxista. 

Numa visada psicanalítica, Leda ainda reme-
te esse ponto da dicotomia a outro, a do “totem 
e tabu” freudiano, no qual “o macho em posição 
de mando” é devorado pelos filhos, “revoltados 
contra a proibição da promiscuidade sexual”, e 
ainda a “interdição das mulheres do clã”. O que 
ela também traduz da seguinte forma: contra a 
“escolástica do amor infeliz” de Mário, levanta-se 
Oswald, disposto à alegria do “repasto canibales-
co”, do qual resultaria uma “familiaridade” não 
burguesa, “fusional” e “desterritorial”. Como se 
percebe, os convocados a tomar partido são agora 
Jacques Lacan (1901-1981) e Julia Kristeva, aptos 
a reinterpretar a vertigem do “novo afloramen-
to do desejo”, que é também “redesignação dos 
corpos” e “travessia trans”.

Concorde-se ou não com os argumentos, o ato 
ilocucional que o efetua mostra que o fôlego do 
time oswaldiano continua ágil em devorar novas 
trincheiras. Agora é ver como reage o adversário, 
mas já está claro que a animação paroquial vai 
passar pela capacidade de anexação dos estudos 
culturais e da militância identitária.

F ruto da inteligência provocativa de Leda 
Tenório da Motta, Cem anos da Semana de 
Arte Moderna reflui à cisão modernista de 

origem entre Oswald de Andrade (1890-1954), do 
qual é partidária confessa, assim como os concre-
tistas, e Mário de Andrade (1893-1945), cujo gran-
de apoiador seria Antonio Candido (1918-2017), 
seguido por vários acadêmicos uspianos. 

Leda considera superior a escola de Oswald por-
que vê nela a crítica e a criação andando juntas, 
enquanto, do lado marioandradino, sobressairia 
o dedo recriminador dos críticos contra os cria-
dores, a medir as suas obras em termos de ajustes 
edificantes, nacionais e sociais. Isso se daria como 
decorrência lógica do esquema da formação can-
didiana, em cujo sistema, baseado na tríade autor-
-obra-público, o termo interno é sempre o mais 
espremido. Vale dizer, a linguagem acaba sendo 
submetida à vida do autor e à condição da nação; 
no caso brasileiro, a literatura teria infalivelmente 
de prestar contas à nacionalidade transplantada e 
ao atraso econômico. 

Idêntica tentativa de contenção da “liberdade 
futurística das palavras” no “leito de Procusto” 
da pedagogia nacional, assim como de repulsão 
das vanguardas por uma “angústia sociológica de 
enquadramento”, estaria evidente na crítica de 
Roberto Schwarz ao poema “Pós-tudo”, de Augus-
to de Campos, publicado em 1985. O “arremedo 
paródico”, que reacende a “blague de Oswald” e 
a “imitação jocosa de Joyce”, sofre uma “crítica 
professoral”, típica do “país das ideias fora de lu-
gar”, onde as vanguardas serão sempre “etéreas 
e alienadas, pecado e palavrão”. 

Outro ponto-chave da dicotomia, segundo Le-
da, está em O sequestro do barroco, livro de Harol-
do de Campos (1929-2003), saído em 1989. Nele, 
Haroldo critica a perspectiva histórica linear e 
teleológica de Formação da literatura brasileira, 
de Candido, que postula uma origem simples e 
convencionalmente datada para a literatura bra-
sileira, que apenas pouco a pouco vai se tornando 
complexa, até atingir o seu ponto pleno no mo-
dernismo. Para Haroldo, contudo, a origem da 
literatura brasileira é “vertiginosa”. Com Gregó-
rio de Matos (1636-1696), o padre Antônio Vieira 
(1608-1697) e o “barroco”, já nasce adulta, plena 
esteticamente, valendo mais contar uma história 

As oposições modernistas

Cem anos da Semana 
de Arte Moderna:  
O gabinete paulista  
e a conjuração  
das vanguardas
Leda Tenório da Motta
Perspectiva
136 páginas
R$ 44,90

Alcir Pécora

Alcir Pécora é crítico literário e professor de literatura na Unicamp. 
Publicou Máquina de gêneros (Edusp, 2001).

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

(“Uma criança com sífilis, há 9.400 anos”, 
disponível apenas no site). Essa informa-
ção, que circula no ensino médio, tem de 
ser corrigida.
Regina Rodrigues

Vídeo
Excelente iniciativa, principalmente 
por levar a realidade aos olhos tanto de 
quem pertence ao universo das ciências 
quanto de quem faz apenas uso delas, 
normalmente sem perceber tal situa-
ção (“Pesquisas acadêmicas ganham as 
telas”). Esse documentário deveria estar 
nas escolas de profissionais da saúde. 
Peter Zimmermann

Correção
Na reportagem “Coleções ressignifica-
das” (edição 322) faltou uma parte da 
declaração da curadora Isa Grinspum 
Ferraz na página 25. A frase completa é: 
“Embora a maioria dos brasileiros pense 
viver em um país monolíngue, somos 
multilíngues. Antes da chegada dos por-
tugueses, calcula-se que havia cerca de 5 
milhões de falantes de aproximadamente 
mil línguas. Muito se perdeu e, hoje, cer-
ca de 40 idiomas seguem em iminente 
perigo de desaparecimento”.

Oportunidades de leitura
O professor que coordena o laboratório 
em que eu trabalho, na Unicamp, deixou 
exemplares de Pesquisa FAPESP de 2022 
na bancada para quem quisesse ler ou 
levar. Cheguei cedo um dia desses e a 
moça da empresa terceirizada já tinha 
limpado tudo e lia as revistas. Nenhum 
dos alunos de pós havia se interessado. Já 
ela, separou algumas para levar para os 
filhos. Conversamos sobre as reportagens 
que eu tinha lido e gostado. Ela anotou 
minhas indicações. Contou que comprou 
livros para estimular os filhos a ler. Que 
dá bônus (R$ 1,50) se eles cumprirem 
a meta de leitura. Ela, mulher parda, 
com menos de 35 anos, só tem o ensino 
fundamental e é uma viúva que cria os 
filhos sozinha. E ainda tem gente que não 
entende que o que falta é oportunidade.
Ana Augusta Xavier

Câncer
Minha família sofre há quatro gerações 
de câncer. Para mim, essa notícia é de um 
futuro promissor (“Podemos vislumbrar 
um futuro sem câncer”, entrevista de Chi 
Van Dang, edição 322).
Antonio de Lion

Arqueologia
Sempre ouvi falar que a sífilis chegou ao 
continente americano com os europeus 
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No topo do Brasil
Em novembro o biólogo Miguel Trefaut Rodrigues, da Universidade  
de São Paulo (USP), liderou uma expedição à serra do Imeri, no 
Amazonas, uma região sem habitantes humanos e inexplorada por 
cientistas. Essas montanhas, entre as mais altas e antigas da América 
do Sul, podem ser o berço de muitas linhagens animais e vegetais da 
Amazônia e da Mata Atlântica. A equipe encontrou muitos organismos 
sem registro em outros lugares. As bromélias em primeiro plano, 
Brocchinia hechtioides, são muito comuns ali e só tinham sido 
encontradas duas vezes antes, na fronteira com a Venezuela.

Imagem enviada pela botânica Lúcia Lohmann, do Instituto  
de Biociências da USP

FOTOLAB

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