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Para além de seus tantos (e tamanhos) desafios e conquistas, os quais, há anos, 
discutimos com afinco nesta publicação, a ciência pode, delicadamente, nos unir. Ao 
usar tal verbo, não me refiro, tão somente, à coletividade do ofício da pesquisa – sempre 
a agrupar profissionais em torno de objetivos, ideias e sonhos –, mas, antes, à capa-
cidade, intrínseca à prática científica, de nos transformar, de maneira comunitária, os 
modos de observação e vivência do mundo.

Diante de doença agressiva como o Alzheimer, por exemplo, pesquisadores de 
diversas áreas do conhecimento buscam, hoje, desenvolver novos mecanismos de 
anamnese, diagnóstico e tratamento, e, ao mesmo tempo, investem em importantes 
“searas” de afetividade. Sabem eles, afinal, conforme o leitor poderá conferir na abran-
gente reportagem de Mariana Alencar, que ações (coletivas) de amor, compreensão e 
ternura revelam-se ingredientes também vitais ao bem-estar dos milhões pacientes da 
problemática enfermidade. 

Por falar em ações conjuntas, a seção “Contemporâneas” discute benesses (e 
obstáculos) da chamada “economia compartilhada”, o criativo, inovador e sustentável 
estilo de dividir recursos, e, quem sabe, lucrar um pouquinho. Outro exemplo de atitude 
científica a abraçar propostas coletivas, em texto de Verônica Soares, refere-se ao pro-
jeto de melhoramento vegetal, desenvolvido por especialistas do Instituto de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais (ICA/UFMG), que busca auxiliar a 
rotina de produtores mineiros de flores e plantas ornamentais. 

Eis a ciência a colorir nossos caminhos! Assim como a nos permitir o consumo 
de cafés especiais: Luana Cruz investiga a ação de estudiosos da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), que, por meio de processos de análise genéti-
ca, têm aprimorado a excelência dos grãos.

Nesta edição, conversamos, ainda, com a professora Rita de Cássia Ribeiro, do 
departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG – docente associada da 
Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade – sobre te-
mas bastante discutidos na contemporaneidade: mitos alimentares, consumo de glúten, 
legislação brasileira e hábitos de consumo do brasileiro. Ótima oportunidade para que 
você aproxime as ideias da pesquisadora aos princípios de sua atual dieta cotidiana.

Para além dos alimentos, o leitor terá acesso a reportagem sobre o game educacio-
nal, elaborado na Universidade Federal de Lavras (Ufla), capaz de incentivar estudantes a 
desbravar os elementos da (temida!) tabela periódica. Conhecerá, ainda, a produção de 
biocombustíveis a partir de microalgas e o sistema que permite a medição precisa da pres-
são arterial de ratinhos – animais por demais importantes às pesquisas em laboratório. 

Por fim, oferecemos a oportunidade para que você lide melhor com a ciberespio-
nagem, um dos mais complexos desafios ao convívio nos meios virtuais, compreenda 
melhor os neologismos de Guimarães Rosa ou navegue pelo portal que reunirá mais de 
300 revistas científicas do Estado.

Boa leitura, pois! E que, juntos, possamos conversar muito sobre tanta coisa in-
teressante!

Vanessa Fagundes
Diretora de Redação



4     MINAS FAZ CIÊNCIA • JUN/JUL/AGO 2017

ÍNDICE

CIÊNCIA DE 
ALIMENTOS
Análise genética auxilia 
pesquisadores em busca de 
excelência para cafés especiais

44

HIPERLINK
Estatística em pesquisas 
eleitorais, robótica no 
YouTube, universidades 
mineiras e recursos de 
imersão na divulgação 
científica

47

CONTEMPORÂNEAS
Conheça benesses da 
economia compartilhada, um 
criativo (e sustentável) modo 
de dividir e lucrar

48

LITERATURA
Enciclopédia com neologismos 
de Guimarães Rosa em Grande 
Sertão revela pensamento 
transdisciplinar do autor

10

ENTREVISTA
Professora da UFMG, Rita 
de Cássia Ribeiro comenta 
possibilidades de pesquisa, 
desafios e mitos da Nutrição

06

30 INOVAÇÃO
Método de análise da 
vulnerabilidade às mudanças 
climáticas é aplicado em Belo 
Horizonte

ENGENHARIA 
DE CONTROLE 
E AUTOMAÇÃO
Simples e barato, 
equipamento permite 
medição precisa da pressão 
arterial de ratos

17

24

EDUCAÇÃO
Game desenvolvido na Ufla 
estimula alunos a conhecer 
e a desvendar elementos da 
tabela periódica

ESPECIAL
Reportagem aborda os 
desafios ao tratamento 
do Alzheimer, doença que 
atinge milhões de pessoas 
em todo o planeta

33

20 NOVAS 
TECNOLOGIAS
A ciberespionagem se 
apresenta como um dos 
mais complexos desafios ao 
convívio na esfera virtual

41 POLÍTICA CIENTÍFICA
Conteúdo de mais de 300 
periódicos de Minas Gerais 
será reunido em portal

38 AGRONOMIA
Zoneamento 
Agroclimático de Minas 
Gerais é atualizado por 
especialistas da Epamig

35 MELHORAMENTO 
VEGETAL
Projeto valoriza cultivo 
sustentável e auxilia produtores 
mineiros de flores e plantas 
ornamentais

13 ENERGIA
Pesquisas em diversas 
frentes buscam aprimorar 
produção de biocombustíveis 
a partir de microalgas



MINAS FAZ CIÊNCIA • MAR/ABR/MAI 2017   5

MINAS FAZ CIÊNCIA tem por finalidade divulgar a produção científica e 
tecnológica do Estado para a sociedade. A reprodução de seu conteúdo é 

permitida, desde que citada a fonte.

CIÊNCIA ABERTA

“Acho que, mesmo com todos os re-
cursos de segurança do mercado, sempre 
haverá um hacker capaz de quebrar pro-
tocolos e invadir nosso ‘cantinho’ virtual. 
Podemos sempre nos atualizar com apps 
de segurança, mas não creio em proteção 
plena. O jeito é voltarmos aos velhos hábi-
tos, como escrever e/ou datilografar car-
tas, além de frequentar agências bancárias, 
lojas e supermercados. Rs!”.
Daniel Castro Fish
Via Facebook

“As pessoas criam a ilusão de que 
ciberespionagem é algo feito por hackers 
fora da lei. Bom, também o é, mas não 
somente. Bancos, redes sociais e outros 
sites nos espiam o tempo todo. O próprio 
Google rastreia nossos caminhos e, vez ou 
outra, grava conversas para captar dados. 
Nisso é que dá a gente não ler as regras de 
política de uso”.
Rafael D’Oliveira
Via Facebook

“Antes de os governos entrarem para 
esse universo, eu me protegia apenas com 
antivírus, bom senso e cautela. Nossos da-
dos são armazenados em servidores, em 
países distantes, administrados e contro-
lados por pessoas e empresas que nunca 
ouvimos falar. A coisa ficou tão difusa que 
não dá mais para evitar a espionagem”.
Joao Luis Chagas 
Via Facebook

“Bom senso, cautela e, principal-
mente, ORAÇÕES!!!”.
João Domingos Carellos Neto 
Via Facebook

“Por mais que pareça idiota, colei 
uma fita isolante na câmera do notebook. 
Uso navegação anônima em computado-
res que não são meus (não que adiante de 
algo, também. O Google tem todos os da-
dos, mas, pelo menos, acho que não ficam 
armazenados no PC que não é meu) e não 
marco localização em fotos que tiro, ape-
sar de usar hashtags relativas aos lugares, 
com nomes de bairro e cidade. Não entro 
em sites suspeitos, e, se contar, uso adblo-
ck no Chrome, menos em portais de notí-
cia. Acho que é tudo o que eu TENTO fazer, 
mas, na real, sei que é impossível fechar 
os olhos dessa Grande Família. Isso só 
seria possível sendo um hacker, mesmo”.
Luiz Trigueiro 
Via Facebook

“Acho que sou pouco interessante 
demais para alguém querer me espionar”.
Vitor Colares 
Via Facebook

“Acredito que não seja possível nos 
protegermos. No máximo, podemos nos 
esquivar. Vivemos em um mundo de avan-
ço tecnológico, no qual, cada vez mais, as 
pessoas têm acesso à informação. Nossa 
vida acaba exposta, de uma forma ou de 
outra. Recentemente, tenho recebido men-
sagens de pessoas com as quais convivi 
há muito tempo. Tais indivíduos obtêm 
informações sobre minha vida, sem qual-
quer tipo de contato comigo, mesmo que 
eu troque de número de telefone, bloqueie 
contas ou elimine contatos em redes que 
possam fazer tal ponte de informação. Infe-
lizmente, ao estar em contato com o mun-
do virtual, estamos sujeitos a tudo isso”. 
Wagner Mendes
Via Facebook

Como você se
protege da

ciberespionagem?
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ENTREVISTA

Doutora em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos pela Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), a nutricionista Rita de Cássia 
Ribeiro é professora do Departamento 
de Nutrição da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Além disso, atua, como docente 
associada, na Rede Ibero-Americana de 
Pesquisa Qualitativa em Alimentação e 
Sociedade (NAUS).

Com ampla experiência quanto à 
relação entre Gastronomia e Nutrição, a 
pesquisadora está ligada, na UFMG, ao 
Laboratório de Técnica Dietética. Nesta 
entrevista à revista MINAS FAZ CIÊNCIA, 
Rita discute definições, princípios e con-
ceitos seminais à sua área de conhecimen-
to, comenta particularidades da legislação 
brasileira – em torno da publicização de 
dados nutricionais – e desfaz (antigos) mi-
tos acerca do consumo de alimentos. 

De que modo definir o campo de 
abrangência da Nutrição? 

A Nutrição abrange, principalmente, 
três grandes áreas: “alimentação coletiva”, 
que inclui a produção de refeições para as 

coletividades; “saúde pública”, que trata 
das políticas de alimentação e nutrição; 
e “nutrição clínica”, que aborda a terapia 
nutricional nas mais diferentes patologias. 
Em cada uma dessas áreas, há diversos 
desdobramentos. No entanto, nas últimas 
décadas, tem-se observado significativa 
expansão no campo de atuação desse pro-
fissional, em temáticas como “controle de 
qualidade na indústria de alimentos”, “gas-
tronomia”, “nutrição esportiva”, “empreen-
dedorismo” e “marketing nutricional”. 

Quais os principais mitos populares 
relativos à área?

São diversos os mitos populares, 
pois a alimentação humana está total-
mente relacionada à cultura e às relações 
sociais nas quais os indivíduos estão in-
seridos. Podemos citar dois exemplos, 
como as ideias de que consumir beterraba 
“faz bem” para o sangue (tal crença está 
associada à cor do alimento) e de que não 
se pode ingerir manga batida com leite (os 
escravos foram levados a acreditar nisso!). 
Interessante dizer que tais mitos se reve-
lam bastante antigos, mas perduram até os 

dias de hoje. Podemos atentar, também, aos 
mitos modernos, que surgem e desapare-
cem com maior frequência, em alta veloci-
dade, em tempos de “modernidade líquida”. 
Nessa lista, estão, por exemplo, a confusão 
de informações em torno de alimentos 
como café, ovo, manteiga e chocolate.

A legislação brasileira, responsável 
por regular a exigência de publicização de 
dados nutricionais em produtos comercia-
lizados, é eficiente? Nas últimas décadas, 
houve avanços nesse sentido?

Sim, o conteúdo das resoluções 
brasileiras que tratam da publicização 
dos dados nutricionais é eficiente e tem 
apresentado avanços desde 2003. Tais 
melhorias, no período, dizem respeito à 
adequação das leis ao Mercosul, de modo 
a favorecer a comercialização de alimentos 
no bloco econômico. Mais recentemente, 
nos últimos dois anos, tornou-se obriga-
tória a declaração da existência de glúten, 
lácteos e outros possíveis alergênicos nos 
alimentos embalados comercializados. No 
entanto, identificamos retrocesso provo-
cado pela norma de 2003: a informação 

Maurício Guilherme Silva Jr.

Comida saudável 
e... saborosa!

Professora da UFMG e especialista em Gastronomia e 
Nutrição, Rita de Cássia Ribeiro desfaz mitos alimentares 

e comenta hábitos do brasileiro
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sobre a quantidade de colesterol, na por-
ção dos alimentos, passou a não ser mais 
obrigatória. Outro “porém” que acrescen-
taria à questão refere-se à necessidade 
de orientar a população para a leitura, e, 
principalmente, para a compreensão das 
informações, de maneira que as pessoas 
interiorizem esses conteúdos e os usem 
em suas compras. 

Ainda no que diz respeito às informa-
ções nutricionais de alimentos etc., como a 
senhora analisa a motivação da população 
brasileira em buscar conhecimento sobre 
o que come? As pessoas se interessam 
naturalmente por tais dados – ou os ne-
gligenciam? 

As pesquisas indicam que, na 
maioria das vezes, nos processos das 
escolhas alimentares, as informações 
nutricionais não são importantes para a 
tomada de decisões. As escolhas ocor-
rem, fortemente, por preferência, preço, 
conveniência ou data de validade. Em 
outros casos, as buscas dizem respeito a 
informações bem específicas sobre fun-
cionalidade dos alimentos. É fato, po-
rém, que, até hoje, na sociedade brasi-
leira, não há motivação ou busca natural 
sobre o que comemos. Provavelmente, 
em países onde a renda e a escolarida-
de são maiores, há maior motivação por 
informações a respeito dos alimentos, 
como composição, origem e cadeia pro-
dutiva, o que, é claro, favorece as boas 
escolhas alimentares. 

Percebem-se, hoje, grupos afoitos 
por condenar e/ou absolver o consumo de 
certos alimentos e substâncias, em fun-
ção de motivos os mais diversos. Como 
a senhora analisa tais movimentos? Eles 
são benéficos ou tendem a estigmar ações 
e produtos?

Depende. O benefício que vejo é que 
tais discussões provocam diálogo e refle-
xões sobre o que comemos, e isso é bom. 
O malefício diz respeito ao fato de que, em 
muitos casos, não há profundidade sufi-
ciente de conteúdo e conhecimento para 
embasar tais opiniões. Isso, na realidade, 
pode gerar uma espécie de “insegurança 
alimentar” generalizada.

Ainda com base na última questão, 
gostaria de lhe perguntar, de modo espe-
cífico, sobre o consumo de glúten. O que a 
ciência diz, hoje, acerca da proteína?

O tema glúten é a “bola da vez” nas 
atuais discussões populares sobre os ali-
mentos. O glúten é fundamental para a 
tecnologia de alimentos, pois trata-se da 
base da panificação. A obtenção de mas-
sas elásticas, que resistam à fermentação, 
e que resultem em produtos macios e es-
truturados, dá-se por meio do glúten. Os 
alimentos que o contêm são trigo, aveia e 
cevada. Porém, em nossa sociedade, pre-
dominantemente, usamos o trigo nos pro-
dutos forneados, e, por isso, é historica-
mente comum comer glúten. Realmente, os 
pacientes celíacos, intolerantes ao glúten, 
têm, como forma de tratamento, a exclusão 
dessa fração proteica de seus planos ali-
mentares. Esses pacientes são orientados 
a comprar ou a produzir seus alimentos a 
partir de outros amiláceos isentos de glú-
ten, como os amidos de milho, mandioca e 
farinha de arroz. 

Nesse contexto, nos últimos anos, 
surgiu a tendência, na nutrição funcional, 
justamente, de retirar o glúten da dieta 
de pessoas não celíacas. No entanto, não 
temos evidências científicas suficientes 
quanto aos benefícios dessa conduta. Pelo 
contrário: estudos têm demonstrado certos 
malefícios, como a alteração da microbiota 
intestinal decorrente da retirada do glúten, 
bem como a ingestão de farinhas pouco 
nutritivas nas substituições. Gostaria de 
abrir um parêntese aqui e deixar uma inda-
gação no ar: gosto de analisar os alimentos 
nos supermercados. A seção de alimentos 
“milagrosos”, e ditos funcionais, tem cres-
cido em grande escala. Recentemente, vi 
um macarrão sem glúten feito de fibra de 
bambu. Desde quando eu, como ser hu-
mano, consumo fibra de bambu? Isso é 
“comida de verdade”? 

No dia a dia, os brasileiros se ali-
mentam bem? Nesse sentido, aliás, de que 
modo pensar numa espécie de “dieta ideal”? 

Infelizmente, no dia a dia, os brasi-
leiros não se alimentam bem. Segundo o 
“Guia Alimentar para a População Brasi-
leira”, publicado pelo Ministério da Saú-

As pesquisas indicam que, na 

maioria das vezes, nos proces-

sos das escolhas alimentares, 

as informações nutricionais 

não são importantes para a 

tomada de decisões. As esco-

lhas ocorrem, fortemente, por 

preferência, preço, conveni-

ência ou data de validade. Em 

outros casos, as buscas dizem 

respeito a informações bem 

específicas sobre funcionali-

dade dos alimentos.
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de, uma alimentação ideal seria aquela à 
base de alimentos frescos e minimamente 
processados. Não se recomenda o uso de 
alimentos ultraprocessados, aqueles extre-
mamente industrializados, com adição de 
substâncias químicas e não reconhecidas 
como alimento. Contudo, nas pesquisas 
sobre consumo alimentar, vemos, frequen-
temente, grande ingestão, pelos brasilei-
ros, de alimentos ultraprocessados. Vários 
fatores levam a esse grande consumo, 
como o preço, a rapidez de preparo, o pou-
co tempo que se tem para realização das 
refeições e o ato de comer fora do lar.

Tem crescido o número de consumi-
dores de pílulas e/ou complexos vitamíni-
cos sintetizados? Como a senhora analisa 
o consumo de tais produtos? Não seria 
sempre melhor substituí-los, obviamente, 
por alimentos naturais?

Sim, observamos aumento na procu-
ra e no consumo de suplementos alimenta-
res. Em alguns casos, há a recomendação, 
realizada por profissional competente, para 
uso de tais suplementos, e os resultados 
são positivos. Por outro lado, em outros 
casos, o uso é indiscriminado, sem orien-
tação ou necessidade, apenas por modis-
mo. A educação para o consumo de “comi-
da de verdade” pode ser a mais indicada.

Quais as principais frentes de pes-
quisa da área de Nutrição na atualidade, 
tanto no Brasil como no mundo? A senhora 
nos citaria exemplos?

Podemos citar estudos relacionados 
à Neurociência, os quais relacionam a 
nutrição à cognição e à saúde mental, e à 
Nutrigenômica, que associam a Nutrição à 
expressão genética e ao metabolismo.

Uma de suas áreas de atuação é a 
Gastronomia, “território”, a meu ver, bas-
tante associado ao prazer – o qual, por 
sua vez, vincula-se, no entender de muitas 
pessoas, “a tudo o que, de certo modo, não 
nos faz bem”. Como a senhora enxerga, 
hoje, a relação entre as benesses da nu-
trição balanceada e as possibilidades de 
ampliação do sabor? 

Sobre a expressão “prazer em comer  
tudo o que, de certo modo, não nos faz 

bem”, Paul Rozin, renomado pesquisador 
comportamental, pesquisou, dentre outros 
assuntos, o consumo de alimentos. Ele 
concluiu que as pessoas são influencia-
das por doze simplificações heurísticas – 
atalhos mentais –, como a de que quanto 
melhor a comida, menos saudável. Esse 
pensamento é recorrente em nós. A Gas-
tronomia contribui, significativamente, por 
meio das práticas de escolha de ingredien-
tes e técnicas de preparo, para a obtenção 
de pratos deliciosamente atrativos e nutri-
cionalmente equilibrados. A Gastronomia 
contribui para ultrapassar a barreira dessa 
heurística e possibilita um novo olhar so-
bre os alimentos saudáveis. A Gastronomia 
também nos convida a cozinhar, a prepa-
rar a nossa própria refeição, prática que 
também contribui com modos alimentares 
saudáveis.

A Gastronomia contribui, sig-

nificativamente, por meio das 

práticas de escolha de ingre-

dientes e técnicas de prepa-
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nutricionalmente equilibra-

dos. A Gastronomia contribui 

para ultrapassar a barreira 

dessa heurística e possibilita 

um novo olhar sobre os ali-

mentos saudáveis. A Gastro-

nomia também nos convida a 

cozinhar, a preparar a nossa 

própria refeição, prática que 

também contribui com modos 

alimentares saudáveis. 



10     MINAS FAZ CIÊNCIA • SET/OUT/NOV 2017

EDUCAÇÃO

Equipe multidisciplinar da Ufla 
desenvolve aplicativo que promete 

facilitar aprendizado da Química 

Alessandra Ribeiro

Tabela 
periódica 
para jogar
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O uso de smartphones nas salas de 
aula costuma ser proibido, principalmente, 
por provocar dispersão entre os 
estudantes. Apesar disso, pesquisadores 
da Universidade Federal de Lavras (Ufla), 
especialistas em educação mediada por 
tecnologias, propõem o uso de telefones 
celulares e tablets como instrumentos aptos 
a despertar o interesse dos alunos, e, assim, 
facilitar a compreensão da tabela periódica, 
um dos conteúdos mais difíceis da Química. 
Eles criaram um jogo, na plataforma de 
desenvolvimento Unity 3D, compatível com o 
sistema Android, acessado em computadores 
ligados à internet, e no formato de role-
playing game (RPG): o jogador se transmuta 
em avatar e participa de missões que 
envolvem os elementos químicos. 

“O uso dos celulares em aulas pode 
criar espaço motivacional interessante e 
fomentar a utilização dessa estratégia em 
outros conteúdos”, afirma Ronei Martins, 
professor do Departamento de Educação 
da Ufla e coordenador do grupo de pes-
quisas responsável pela iniciativa. Em pri-
meiro lugar, realizaram-se o levantamento 
e a análise dos jogos e materiais didáticos 
já empregados como ferramentas de ensi-
no – inclusive, para computador. “A partir 
da análise crítica, surgiram ideias de como 
deveria ser um recurso inovador, que mo-
tivasse e desafiasse garotos e garotas a 
estudar o conteúdo da tabela periódica”, 
relata. Era necessário promover, ainda, a 
mudança na forma de ensino do conteúdo, 
da abordagem instrucional à aprendizagem 
por descoberta.

A inquietação com as dificulda-
des dos estudantes na Química veio da 
professora Amanda Mayra Cardoso, que 
lecionava a disciplina no Ensino Funda-
mental e cursava mestrado profissional 
em Educação, sob orientação de Ronei. 
“Decidimos que a pesquisa não ficaria 
apenas na constatação das dificuldades 
relatadas na bibliografia e na análise dos 
materiais disponíveis”, conta o professor. 
Os pesquisadores buscaram, então, um 
recurso inovador, que estimulasse os alu-
nos a desvendar a relação de elementos 
químicos: não havia nada tão interativo 
quanto o Game Educacional Mundo da 
Tabela Periódica. 

Para desenvolvê-lo, foi necessário 
buscar apoio no Departamento de Ciência 
da Computação da universidade. Aluno do 
curso de Sistemas de Informação, Aleph 
Campos estava na fase de definição do tema 
de seu trabalho final, sob orientação do pro-
fessor Raphael De Bettio. Ambos abraçaram 
o projeto. “Desse modo é que reunimos 
nosso grupo de pesquisa e desenvolvimen-
to. O protótipo foi produzido como trabalho 
de conclusão de curso do Aleph, com base 
nos estudos e nas concepções elaborados 
na dissertação de mestrado da Amanda”, 
relata Ronei Martins.

Esconde-esconde
Um dos desafios do game consiste 

em reorganizar a tabela periódica: o jo-
gador busca os elementos químicos, que 
foram espalhados. A cada elemento en-
contrado, um novo desafio é proposto. Ao 
final, a tabela completa torna-se disponível 
para consulta e estudos. O ambiente virtual 
poderá contar, ainda, com um supermer-
cado – onde o gamer deve identificar os 
elementos contidos nos produtos –, um la-
boratório, para fazer experimentos e com-
binar substâncias, e a casa do professor, 
que pode ser visitada para dialogar, tirar 
dúvidas e obter missões. 

Individual ou coletiva, a interação 
permite, inclusive, a realização de competi-
ções mediadas por professores. Para isso, 
foi desenvolvido um sistema de cadastra-
mento online de estudantes e docentes, 
em um servidor web, que permite rastrear 
as atividades dos jogadores e pontuar as 
tarefas cumpridas. Os mestres podem, até 
mesmo, organizar times e acompanhar as 
atividades das equipes, por meio de in-
formações enviadas dos dispositivos ao 
servidor.

O protótipo passou pela avaliação 
de estudantes de licenciatura em Química, 
que observaram aspectos pedagógicos, de 
conteúdo e de usabilidade. Eles apontaram 
a necessidade de aprimorar o jogo e trans-
formá-lo em aplicativo, o que foi proposto 
no projeto apresentado à FAPEMIG. Com 
o financiamento aprovado pela Fundação, 
a equipe se reorganizou, para codificar a 
versão final e desenvolver elementos de 
computação gráfica que deixassem o jogo 
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mais atraente e interessante. Professores da 
Ufla, André Pimenta, da área de Computação, 
e Estela Vieira, da Tecnologia Educacional, 
juntaram-se ao grupo, bem como os bolsistas 
de iniciação científica Davi Amâncio, do curso 
de Cinema, Animação e Artes Digitais, e Rena-
to Alvarenga, da Ciência da Computação.

Os próximos testes estão previstos para 
o final de 2017, quando o aplicativo deverá ser 
experimentado por estudantes e professores 
dos ensinos Fundamental e Médio, de escolas 
públicas e particulares, da cidade de Lavras, 
no Sul de Minas Gerais. Quando o trabalho 
for concluído, o jogo deve ser oferecido para 
download gratuito. “Para chegar ao ponto de 
distribuição em larga escala, será importante 
conseguirmos novos investimentos no proje-
to”, afirma Ronei Martins. O trabalho foi um 
dos 40 selecionados, entre 140 inscritos, para 
participar da mostra Inova Minas 2017

Você sabia?
Em 2016, a União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (Iupac, na sigla em 
inglês), anunciou a incorporação de quatro 
novos elementos químicos à sétima fila da 
tabela periódica. Trata-se dos números 113, 
115, 117 e 118, batizados, respectivamente, 
como nihônio (Nh), moscóvio (Mc), tennessi-
no (Ts) e oganessono (Og). Os três primeiros 
remetem aos lugares onde cada um deles foi 
descoberto: Nihon, ou “terra do sol nascente”, 
em referência ao Japão; Moscou, capital da 
Rússia, e Tennessee, estado norte-americano. 
O último é uma homenagem ao físico armênio 
Yuri Oganessian.

PARTICIPAÇÃO DA FAPEMIG
PROJETO: Desenvolvimento e valida-ção de um jogo educacional para o ensino da tabela periódica
COORDENADOR: Ronei Ximenes 
Martins
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Lavras (Ufla)
CHAMADA: Universal
VALOR: R$ 32.229,83
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ENERGIA

Luiza Lages

Pesquisadores aprimoram método para produção 
de energia a partir de microalgas 
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A busca por sustentabilidade e por novas matrizes energéticas 
lançou os biocombustíveis ao cerne das investigações científicas e do 
desenvolvimento de tecnologias. O biodiesel, por exemplo, é biodegra-
dável, deriva de fontes renováveis e pode ser obtido por meio de diferen-
tes processos – como a convencional extração a partir de óleos vegetais 
ou animais. No Brasil, são usados, para tal fim, produtos como mamona, 
dendê, girassol, babaçu, amendoim e soja.

Pesquisas na área, porém, avançam em outras tantas frentes, e se-
guem para além das plantas como potenciais fontes para combustíveis. 
Que o digam os estudos com microalgas, espécies que podem concen-
trar de dez a cem vezes mais produtividade de energia, em comparação 
aos cultivos agrícolas tradicionais, e têm ganhado destaque nos centros 
de pesquisa dentro e fora do País.

As microalgas são organismos unicelulares e microscópicos, que 
vivem em meios aquáticos e se reproduzem rapidamente, de modo a ge-
rar grandes quantidades de óleo e de biomassa em pouco tempo. Tal 
caráter torna os microrganismos atrativos para investidores (públicos 
e privados) no setor energético. “No mundo inteiro, as algas são cul-
tivadas para produção de alimentos. Com a crise energética, contudo, 
começou-se a estudar os potenciais desses organismos para produção 
de biomassa. A grande vantagem está na produção contínua, com cresci-
mento durante todo o ano. As microalgas não competem com áreas para 
agricultura e têm elevado acúmulo de lipídeos”, explica Paula Peixoto 
Assemany, doutora em Engenharia Civil e pesquisadora da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).

Além da alta produtividade, os ganhos ambientais são conside-
ráveis. Diferentemente de outras matérias-primas de fontes renováveis, 
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como cana-de-açúcar, soja e milho, as 
microalgas não precisam de grandes áre-
as para sua produção. O cultivo indepen-
de de desmate e de irrigação com água. 
“É crescente o interesse na produção de 
biocombustíveis por microalgas, devido, 
principalmente, ao fato de que as formas 
tradicionais de obtenção ainda são dispen-
diosas, e, muitas vezes, têm impacto am-
biental negativo”, afirma Fabiana Regina 
Xavier Batista, professora da Faculdade de 
Engenharia Química da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU), ao reforçar que 
a produção biológica de combustíveis ga-
nhou atenção como alternativa sustentável 
aos métodos convencionais porque não há 
geração de subprodutos poluentes.

 
Pesquisa e mercado

Microalgas são organismos fotoau-
trotóficos que requerem elementos simples 
(luz, açúcares, nitrogênio, fósforo, potássio, 
dióxido de carbono) para seu desenvolvi-
mento, além de serem capazes de crescer, 
em diferentes habitats, com variações de 
pH, de maneira a produzir alta quantidade 
de carboidratos e lipídeos. Os organismos 
têm diversos usos: produção de biogás via 
fermentação anaeróbia e de substrato para 
leveduras na fermentação do etanol; obten-
ção de concentrados proteicos com valor 
nutricional; e tratamento de efluentes indus-
triais contaminados, dentre outros.

“De forma geral, o fato de as algas 
serem autotróficas, sintetizarem grandes 
variedades de biomoléculas e usarem 
poucos recursos no crescimento celular 
faz destes seres vivos uma alternativa atra-
ente à obtenção de produtos de alto valor 

agregado. Embora sejam encontradas uni-
dades de produção comercial de microal-
gas em diferentes países, os desafios que 
se apresentam consistem, basicamente, no 
entendimento do comportamento metabó-
lico destes microrganismos, bem como no 
aumento da eficiência dos bioprocessos 
usados”, afirma Fabiana Batista. Para a 
pesquisadora da UFU, a extensão territorial 
e as condições climáticas do País ofere-
cem grande potencial para implantação de 
sistemas de produção de microalgas para 
síntese de biocombustíveis. Entretanto, a 
tecnologia hoje disponível não é competi-
tiva comercialmente. 

“Atualmente, o principal entrave para 
a produção é o preço pouco competitivo. 
O que todo mundo busca são formas de 
baratear processos. Trata-se de uma das 
principais vertentes de pesquisa na área”, 
conta Paula Assemany. Um dos métodos 
mais econômicos para produção de bio-
combustíveis, por meio de algas, é a abor-

Di
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Organismos autotróficos, algas precisam de 
elementos simples para se desenvolver
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Trata-se de rota termoquímica que 
usa um reator capaz de operar em 
altas temperaturas e pressões. A 
matéria orgânica é degradada termi-
camente e produz um bio-óleo bru-
to, com diversos fins energéticos.

dagem das biorrefinarias, nas quais vários 
produtos são processados à base de uma 
fonte de biomassa. São diferentes cadeias 
e linhas de produção em uma mesma ins-
talação, de forma que o resíduo de uma se 
torna o insumo da outra. É um processo 
que diversifica a produção e agrega valor à 
matéria-prima industrial.

Uma alternativa é a produção em 
águas residuais, estudada pelo Núcleo de 
Pesquisas Ambientais Avançadas da UFV, 
coordenado pela professora Maria Lúcia 
Calijuri, e do qual Paula Assemany faz 
parte. A ideia é fazer o cultivo em efluentes 
industriais e domésticos que precisam de 
tratamento antes de serem devolvidos ao 
meio ambiente. As microalgas, ao mesmo 
tempo, são usadas para tratar resíduos e 
produzir biomassa. “Há barateamento por-
que é possível unir os processos e já se 
dispõe de todos os insumos para produ-
ção de biocombustível: água e nutrientes 
necessários”, explica Assemany.

Desde 2009, o grupo analisa possí-
veis rotas para a produção da biomassa. 
Nos reatores no laboratório, testaram a rota 
do biodiesel com a extração dos lipídeos, o 
processo de digestão anaeróbia e a lique-
fação hidrotérmica.

As duas últimas rotas apresentaram 
maior potencial produtivo a partir do uso 
de efluentes. A liquefação mostrou me-
lhores resultados, mas precisa de aparato 
mais especializado para funcionar. Já a 
digestão anaeróbia é um processo mais 
simples e barato, já aplicado em estações 
de tratamento de esgoto.

Todas as rotas retornam o efluente 
tratado e a biomassa para a produção de 
biocombustíveis. “O processo poderia ser 
inserido nas estações de esgoto, gerando 
energia dentro da própria instalação. Isso 
já é feito, mas com bactérias e outros mi-
crorganismos. Com as algas, a gente teria 
maior produção de biomassa e recuperaria, 
de forma mais eficiente, os nutrientes do 
esgoto. O interesse principal é aliar sane-
amento ambiental à ampliação da matriz 
energética”, afirma Paula. 

Processo bioquímico de con-
versão em que microrganismos 
anaeróbios quebram a matéria 
orgânica até gerar metano. Usam-
-se reatores dimensionados, mas a 
degradação é natural e não requer 
muitos aparatos. Exige-se purifica-
ção do gás produzido e o processo 
apresenta dificuldades, pois, no 
caso da biomassa algal, os mi-
crorganismos têm dificuldade para 
romper a parede celular. 

O que
as algas

produzem?
 

Biodiesel
Produção com maior destaque nas 

pesquisas da área. Pode ser fomentada 
devido à alta taxa de crescimento e aos 

altos rendimentos em lipídios. Assim 
como se processam os óleos vegetais, o 
óleo presente nas microalgas é extraído 
e convertido em biodiesel, por meio de 
transesterificação, técnica mais emprega-
da no processamento de óleos vegetais.
 

Biohidrogênio
Pode ser produzido por algas verdes, 
a partir da regulação enzimática e de 
elétrons gerados na fotossíntese.
 

Etanol
Produzido a partir de fontes de 
glicose e amido, com base em plantas 
como cana-de-açúcar. No caso 
das algas, uma cascata de reações 
enzimáticas pode resultar na síntese 
do biocombustível.
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ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Alessandra Ribeiro

Engenheiro elabora sistema simples e 
barato – mas com alto desempenho – para 

medições da pressão arterial de ratos

Em busca
do essencial
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Em tempos de crise econômica e de cortes de investimento na área de 
ciência, tecnologia e inovação, soluções que gerem economia de recursos po-
dem contribuir para manutenção das atividades em centros de pesquisa. Boa 
parte dos equipamentos usados nos laboratórios vem de fora, com preços em 
dólar, além das taxas de importação, o que torna os custos elevados. Ao pensar 
nisso, o engenheiro Rodrigo Marcos Venâncio desenvolveu um sistema alter-
nativo para pesquisadores que utilizam ratos como cobaias – e precisam medir 
a pressão arterial dos animais. Selecionado para a Mostra Inova Minas 2017, 
o trabalho foi desenvolvido como monografia de conclusão de curso, junto ao 
Departamento de Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fundamentais 
da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

A medição da pressão arterial de roedores é um procedimento rea-
lizado, por exemplo, em pesquisas farmacêuticas e na área da Fisiologia, 
que estuda o funcionamento do corpo humano. Segundo Rodrigo Venâncio, 
embora já existam, no mercado, sistemas próprios para tal tipo de medição, 
muitos deles contam com funções que nem sempre são usadas, e acabam 
por encarecer os equipamentos. Assim como os aparelhos convencionais, o 
dispositivo proposto é capaz de medir as pressões arteriais sistólica (quan-
do o coração se contrai), diastólica (quando o músculo cardíaco se dilata), 
média e de pulso. Além disso, está em desenvolvimento a função que me-
dirá frequência cardíaca.

O sistema de medição é constituído por duas partes: o equipamento 
físico (hardware) e um programa de computador (software), que permite 
gerenciar o processo de coleta de dados e visualizá-los. Em muitos casos, 
o preço de venda do segundo é muito superior ao do primeiro. Assim, o 
desenvolvimento de um programa adequado ao projeto faz com que o custo 
final do produto seja menor, se comparado ao de um equipamento similar. 

Importante componente para o desenvolvimento do sistema de medi-
ção de pressão arterial, o módulo de aquisição de dados permite medir e 
gravar, em um banco de informações, o sinal da pressão arterial, convertido 
em sinal elétrico. “O grande benefício de se desenvolver um sistema de 
aquisição de dados exclusivo é a possibilidade de concebê-lo segundo as 
necessidades do pesquisador, diferentemente de um mecanismo comercial, 
que, geralmente, tem muitas funções embutidas, e, no final, faz com que o 
pesquisador pague por elas”, compara.

O hardware, por sua vez, conta com um transdutor de pressão, que faz, 
justamente, a conversão da pressão em sinal elétrico. A tensão de saída do 
transdutor precisa ser amplificada para enviar sinal a um microcontrolador. 
Cada fabricante, porém, desenvolve seus próprios amplificadores, às vezes, 
com capacidade para amplificar os sinais de mais de um transdutor, ou com 
diferentes faixas de amplificação. 
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“Por ter várias opções, o circuito de amplificação 
usa mais componentes eletrônicos, fica com dimensões 
avantajadas, e, obviamente, custa mais caro. Se conside-
rarmos que a maioria dos pesquisadores brasileiros faz o 
experimento com apenas um rato por vez, e que uma única 
faixa de amplificação é suficiente nessas condições, nosso 
sistema se alinharia com a demanda e teria capacidade de 
amplificar um transdutor por vez, com apenas uma faixa, 
de 0 a 5V”, descreve Rodrigo, ao lembrar que o sistema 
ficou menor, mais leve e com baixo custo de produção, 
sem prejuízo para o desempenho da medição.

Outro componente do hardware é o filtro de sinal, 
que contribui com a precisão das medições do equipa-
mento. “Nenhum fabricante divulga o projeto do seu filtro 
de sinal, que, geralmente, é complexo, emprega muitos 
componentes eletrônicos e tem alto valor agregado, o que 
eleva o preço final de produção”, revela o pesquisador. “Ao 
longo do desenvolvimento de nosso sistema, percebemos 
que era possível desenvolver um filtro de sinal mais sim-
ples, com resultados altamente satisfatórios, e sem com-
prometer a medição”, conta. 

Nada de supérfluo
Várias funções não usadas por boa parte dos pes-

quisadores também foram identificadas nos softwares 
disponíveis no mercado. Tais funcionalidades demanda-
vam mais tempo para desenvolvimento do software, assim 
como maior investimento financeiro. “As funções não eram 
utilizadas e ainda levavam os pesquisadores a ter dificul-
dade para encontrar aquelas que realmente necessitavam, 
além de fazer o programa ocupar mais espaço no disco 
rígido do computador. Desde o primeiro momento, nossa 
intenção era um software com interface amigável, intuitivo 
e dotado, apenas, das funções essenciais à medição da 
pressão arterial”. Além disso, no sistema desenvolvido na 
Ufop, a aquisição e a análise de dados são feitas no mes-
mo software. Em outros equipamentos, esses programas 
são separados, o que aumenta o custo do dispositivo.

Como o software foi desenvolvido em parceria 
com profissionais das áreas de Fisiologia e Farmaco-
logia, criaram-se funções inovadoras, baseadas nas 
experiências de tais pesquisadores. A primeira delas é 

chamada de “Marcar”. Nos outros equipamentos, quan-
do o pesquisador deseja medir o tempo em que aplicou 
o medicamento, ele precisa fazer disparar o cronômetro 
e, ao mesmo tempo, apertar um botão no programa. 
“Muitas vezes, o pesquisador está sozinho, o que di-
ficulta realizar as duas tarefas. Por meio de nosso sis-
tema, pode-se escolher em quantos segundos a marca 
deve ser inserida. Depois, um cronômetro aparece na 
tela e ele pode aplicar o medicamento na cobaia, assim 
que o cronômetro zerar”, explica o engenheiro.

A segunda função apresentada como inovadora é 
chamada de “Marcas”. Ao apertar esse botão, o programa 
apresenta uma lista de todos os tempos marcados durante a 
aquisição de dados. Ao clicar em cima de um deles, o pro-
grama mostra a região do gráfico onde a marca foi inserida, 
o que facilita a navegação pelas informações obtidas.

O trabalho elaborado por Rodrigo Venâncio descreve 
o procedimento de medição da pressão arterial de ratos 
e os parâmetros a serem observados para evitar erros no 
experimento. Também são elencadas informações básicas 
para desenvolver o hardware e os softwares de aquisição 
e de análise de dados. Ao final, a expectativa é que o leitor 
tenha o referencial teórico básico para começar a desen-
volver o próprio sistema de medição da pressão arterial. 
O trabalho está disponível, para consulta, na Biblioteca 
Digital de TCCs da Ufop, mediante cadastramento prévio: 
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/446. 

Bem-estar dos animais
O trabalho de Rodrigo Venâncio foi orientado pelo 

professor Agnaldo José da Rocha Reis, do Departamento 
de Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fun-
damentais da Escola de Minas da Ufop. Agora, o docente 
orienta uma aluna e um aluno no desenvolvimento de um 
sistema de medição da pressão arterial de forma não in-
vasiva, que usa um sensor posto ao redor da cauda do 
roedor, sem necessidade de cirurgia no animal. “Esse tipo 
de equipamento já existe no mercado e também apresen-
ta um custo final bastante elevado. Uma vez mais, nosso 
intuito é desenvolver uma alternativa mais barata e de alto 
desempenho, que atenda às necessidades dos pesquisa-
dores brasileiros”, propõe o professor. 
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NOVAS TECNOLOGIAS

Lorena Tárcia

Estamos 
preparados 

para enfrentar 
a espionagem 

cibernética, 
uma das mais 
desafiadoras 

batalhas virtuais 
da atualidade?

De olho 
em você! 
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De registros no Antigo Testamento à 
Grécia Antiga – ou à Guerra Fria –, a es-
pionagem tem sido usada nas estratégias 
de segurança de estados e inteligências 
militares. Graças a personagens como Ja-
mes Bond e a figuras emblemáticas como 
Mata Hari, todos possuímos ao menos 
alguma ideia sobre o tema, ainda que fan-
tasiosa ou romantizada. Batalhas foram 
vencidas ou perdidas no entorno dessas 
atividades secretas. 

Juridicamente, o ato de espionar diz 
respeito à prática de obter informações 
confidenciais de governos ou organiza-
ções, de forma não autorizada, para alcan-
çar vantagens militares, políticas, econô-
micas, tecnológicas ou sociais. Os tipos de 
espionagem mais comuns são a industrial, 
a militar, a tecnológica, a econômica, a fi-
nanceira, a política e a eleitoral.

Embora o método se revele antigo, 
computadores e conexões digitais em rede 
elevaram a espionagem a níveis inimagi-
náveis nas últimas duas décadas. Tempos 
atrás, as máquinas eram usadas apenas 
para quebrar códigos espiões em docu-
mentos arquivados nas extensas estantes 
das polícias secretas. Hoje, discos rígidos, 
nuvens de dados, telefones celulares e ob-
jetos conectados se transformaram em ver-
dadeiros cofres informacionais, por onde 
circulam riquezas, segredos empresariais 
e governamentais, além de articulações 
criminosas e terroristas. 

Desse modo, a chamada espionagem 
cibernética – o uso malicioso de internet, 
redes, computadores e objetos conectados 
para capturar informações – também tem 
se modificado rapidamente. No início dos 
anos 2000, por exemplo, os cibercafés e 
as lan-houses eram o refúgio daqueles que 
não queriam ter suas máquinas identifica-
das e rastreadas. Rapidamente, também se 
tornaram espaços de espionagem adminis-
trados pelos próprios governos, conforme 
revelou Edward Snowden, ex-técnico da 
NSA, hoje exilado na Rússia, que tornou 
públicos detalhes de vários programas e 
informações do sistema de vigilância glo-
bal norte-americano.

Segundo Snowden, os cibercafés 
londrinos foram amplamente usados, pe-
los serviços de inteligência, para monitorar 

o encontro do G-20, na cidade de Londres, 
em 2009. Desde então, vários foram fecha-
dos, e agentes plantados em tais locais 
tiveram que mudar de identidade por ques-
tões de segurança. 

Hoje, muitos profissionais da espio-
nagem são programadores e matemáticos 
dedicados a decifrar códigos intrincados nas 
telas. Além das escutas clandestinas, é pos-
sível fazer extensas varreduras nas redes de 
telecomunicações, na internet, nos celulares 
e em objetos como webcams e termostatos 
conectados à rede mundial de computadores. 
Nos Estados Unidos, surgiu a NSA, a Agên-
cia Nacional de Segurança, especializada na 
guerra de informação e responsável pelas de-
núncias de relações suspeitas da equipe de 
Donald Trump com agências de inteligência e 
hackers russos durante a campanha à presi-
dência daquele país.

Legislação
Ciberataques, ciberterrorismo, cibera-

meaças e ciberespionagem tornaram-se ob-
jetos de pesquisa característicos da socie-
dade conectada em rede. O problema é que, 
para a maior parte desses crimes, a punição 
conta com legislação específica, a exemplo 
dos casos de invasão de privacidade ou se-
questro de dados. Quanto à espionagem, no 
entanto, não existe tribunal. 

Segundo Elisângela Dias Menezes,  
jornalista, professora e advogada especiali-
zada em propriedade intelectual, “no Brasil, 
não existe lei específica sobre ciberespiona-
gem, que proíba o acesso a dados de outras 
pessoas pela internet”. No entanto, ressalta 
Menezes, a privacidade individual está ga-
rantida pela Constituição Federal e o furto 
de dados governamentais pode ser tratado, 
até mesmo, como terrorismo, a depender 
da gravidade. Além disso, aplicam-se, a tal 
tipo de prática, todos os crimes previstos 
no Código Penal, como estelionato, furto, 
apropriação indébita e prejuízo à honra. 

Entretanto, justamente devido à au-
sência de leis específicas, os abusos ainda 

Ouça a entrevista completa no site 
do projeto Minas Faz Ciência: 
www.minasfazciencia.com.br. 

Arquivos da polícia secreta alemã, 
Stasi, chegaram a ocupar mais de 
100 km de estantes
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acontecem e precisam ser monitorados, para 
também garantir a segurança de cidadãos, 
empresas e instituições, possíveis vítimas da 
tênue linha que separa atividades lícitas de 
inteligência das ilícitas de espionagem. 

Enquanto a inteligência de estado 
busca produzir conhecimento para defesa 
e manutenção da soberania nacional, a 
espionagem se utiliza de todos os meios 
possíveis, mesmo ao atentar contra a or-
dem, a privacidade e a segurança social. 
“Não existe ciberespionagem legítima ou 
justificada. Pelo menos, não com este 
aspecto pejorativo atribuído à palavra. 
Monitoramento para finalidades lícitas, 
claras e transparentes é diferente de cibe-
respionagem. Isso deve ser posto em lu-
gar diferente, pois os dois termos ocupam 
posições distintas”.

O mesmo ocorre com ações da cha-
mada Inteligência Competitiva (IC), defini-
da por Renato Rocha Souza, professor da 
Fundação Getúlio Vargas, como “um pro-
cesso de coleta sistemática e ética das in-
formações sobre as atividades de concor-
rentes e acerca das tendências gerais dos 
ambientes de negócios, com o objetivo de 
aperfeiçoamento da posição competitiva de 
uma organização”.

Souza ressalta a importância das redes 
de comunicação, a exemplo da internet, e 
dos dispositivos que usam tecnologias como 
IoT (Internet das Coisas) para aperfeiçoar as 
técnicas de IC. Os desvios éticos nesta disci-
plina, porém, podem envolver ações de es-
pionagem industrial como invasão de servi-
dores, uso de escutas e espiãs clandestinas, 
suborno e aliciamento de pessoal.

“Não existe – ou não deveria existir 
– relação entre a disciplina organizacional 
de IC e a espionagem, seja em contexto di-
gital ou não”, ressalta o professor, ao aler-
tar, contudo, para o fato de a humanidade 
jamais ter deixado de usar as tecnologias 
por conta de restrições éticas: “Questões 
como privacidade, propriedade de dados e 
legislação são frequentemente violadas. Há 
ONGs especializadas no monitoramento e 
na denúncia desses abusos”.

Ações acadêmicas
Com vistas a debater a temática e a 

formar massa crítica em torno dos organis-

Confira os riscos por trás da “Internet das Coisas” 

O espião dentro de casa

Alvo do escândalo de espionagem deflagrado por Eduard Snowden em 2013, a NSA 
agora quer explorar os dispositivos conectados à web, a chamada “Internet das Coisas”, 
para obter informações sobre o que acontece em residências e empresas suspeitas. No Bra-
sil, segundo a advogada Elisângela Menezes, desde 2012, o artigo 154, do Código Penal, 
passou a prever como crime a invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não 
à rede de computadores, mediante violação indevida da segurança. “A pena, no entanto, é 
fraca e pode ser substituída por prestação de serviços comunitários, de três meses a um 
ano, além de multa”, informa. 

Durante a edição 2017 do evento “Mobile World”, realizado em Barcelona, a Avast, 
empresa líder em produtos de segurança digital, mostrou a vulnerabilidade dos objetos que 
temos em casa. Confira! 

Webcams: o próprio fun-
dador do Facebook, Mark 
Zuckerberg, mantém coberta 
a webcam de seu notebook. 
Em 2016, a câmera de uma 
menina de 8 anos foi inva-
dida, nos Estados Unidos, a 
partir do acesso a um jogo 
infantil online.

Fechaduras de portas: 
em 2016, pesquisadores 
expuseram a fragilidade 
de fechaduras inteligen-
tes, ao destrancá-las a 
distância.

Roteadores: em 2011, 
infectaram-se mais de 4,5 
milhões de roteadores bra-
sileiros, com coleta de da-
dos bancários e de cartões 
de crédito dos usuários.

Tablets e telefones: tem 
sido cada vez mais comum 
a invasão de aparelhos mó-
veis, com exposição de da-
dos de adultos e crianças.
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mos que trabalham com inteligência, infor-
mações privilegiadas e estratégicas sob a 
ótica do estado, foi criado, em 2009, na Fa-
culdade de Filosofia e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
(Fafich/UFMG), o Centro de Estudos de 
Inteligência Governamental (CEEIG).

O projeto, descontinuado em 2013, 
era coordenado pelos professores Priscila 
Brandão e Marta Kerr, ambas da UFMG, 
Marco Cepik, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, e Denílson Feitoza, 
do Ministério Público. O Centro reuniu 
pesquisadores de áreas como História, 
Antropologia, Ciência Política, Sociologia, 
Ciência da Informação e Matemática, além 
de profissionais ligados a defesa, seguran-
ça pública e relações exteriores. 

Com a preocupação de construir, a 
partir do diálogo entre teoria e prática, 
uma nova mentalidade a respeito da ativi-
dade, em termos de valoração acadêmica, 
político-partidária, administrativa e pro-
fissional, o CEEIG promoveu seminários 
e debates, além de produções acadêmi-
cas, do bacharelado ao doutorado, em 
diversas áreas do conhecimento. 

Três publicações de fôlego, resultan-
tes do trabalho conjunto, foram os dossiês 
da revista Vária História, do Programa de 
Pós-Graduação em História da UFMG, in-
titulados “História e inteligência” e “Rela-
ções civis-militares e segurança nacional”, 
ambos disponíveis no Scielo. Já o livro 
Inteligência de segurança pública: teoria 
e prática no combate à criminalidade foi 
publicado, em 2013, pela Editora Impretus.

Para a professora Priscila Brandão, 
que trabalhou com o tema por mais de 15 
anos, as atividades de inteligência repre-
sentam fonte de imenso poder nas mãos 
do estado. “Um poder necessário, mas que 
deve ser obedecido considerando todas 
as responsabilidades que o envolvem, no 
sentido de proteger os direitos civis e hu-
manos, ao mesmo tempo em que precisa 
atuar de forma legítima e eficaz dentro das 
áreas específicas”, analisa.

Também na UFMG, teve início, em 
2016, o Laboratório de Segurança da In-
formação, Criptografia e Privacidade (InS-
CryP), ligado ao Departamento de Ciência 

da Computação. Para o coordenador da 
iniciativa, professor Jeroen van de Graaf, 
o Brasil precisa dedicar mais tempo à se-
gurança cibernética. “Uma forma de ver a 
questão é a seguinte: adoramos a internet, 
mas ela é muito insegura. A web não foi 
projetada com foco em segurança. Há 15 
ou 20 anos, o desafio era, simplesmente, 
deixar as coisas funcionarem. As revela-
ções de Snowden mostraram que a gente 
realmente terá que se preocupar com segu-
rança e privacidade”, analisa. 

Também dedicado ao estudo de ci-
berguerra, cibermonitoramento e cibersa-
botagem, Van de Graaf alerta para o fato de 
que toda a nossa infraestrutura crítica está 
conectada à internet, como usinas de ele-
tricidade, de água, e equipamentos de te-
lecomunicações. “Isso é preocupante, pois 
o Brasil está muito vulnerável. Não seria 
difícil derrubar grande parte dos serviços 
críticos. Se conseguem parar eletricidade, 
água e telecomunicação de um país, nem 
é preciso mandar o exército. Todo mundo 
fica preocupado, simplesmente, em sobre-
viver”, completa.

Defesa cibernética 
Em 2012, foi criado, no Brasil, o Cen-

tro de Defesa Cibernética (CDCiber), que in-
tegra o chamado Sistema Militar de Defesa 
Cibernética, com o objetivo de proteger os 
sistemas brasileiros de informações civis ou 
militares e inibir possíveis ataques por meio 
do monitoramento das redes. 

O estabelecimento atua em parceria 
com o Serviço de Repressão aos Crimes 
Cibernéticos da Polícia Federal e com a 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Em 2014, surgiu o Núcleo do 
Comando de Defesa Cibernética, formado 
por militares dos três ramos das Forças 
Armadas. Em 2015, entrou em atividade o 
Núcleo da Escola Nacional de Defesa Ci-
bernética, em parceria com a Universidade 
de Brasília (UnB), para capacitar engenhei-
ros e profissionais do setor com vistas ao 
combate a ataques cibernéticos. O projeto 
ainda não foi concluído.

Privadas inteligentes: tais inu-
sitados objetos foram invadidos 
em 2013, por conexão bluetooth. 
Os invasores poderiam elevar a 
conta de água, ao provocar vaza-
mentos a distância. 

Geladeira 
inteligente: a 
invasão permitiu 
envio de e-mails 
e spams em nome 
do proprietário do 
refrigerador.

Smart TVs: televi-
sões conectadas à 
internet foram usa-
das para invasão de 
redes.

Babá eletrônica: 
em 2013 e 2014, 
registraram-se casos 
de controle externo de 
câmeras e alto-falantes 
nos quartos de bebês 
norte-americanos. 

Termostatos: além 
de alteração das tem-
peraturas, os apare-
lhos já foram usados 
para espionagem de 
dados. 
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ESPECIAL

Doença a atingir mais de 35 
milhões de pessoas no mundo, 
Alzheimer intriga cientistas na 
busca por diagnósticos rápidos e 
tratamentos eficazes

Mariana Alencar
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Às sextas-feiras, a rotina de Cecília, de 
89 anos, é a mesma: por volta das 18h, ela 
se arruma, se maquia, calça os sapatos de 
salto e aguarda o amigo Walter chegar em 
seu apartamento para levá-la para dançar. 
Mãe de quatro filhos, a aposentada fala, com 
brilho nos olhos, sobre sua maior paixão: “A 
dança permite que a gente faça muitas ami-
zades. Além disso, nos dá conhecimento e, 
muitas vezes, é um ato político”, diz. 

Mesmo com vida extremamente ati-
va – e, claro, a distribuir muitos passos 
cadenciados no salão –, Cecília recebeu, 
há um ano, o difícil diagnóstico: ela está 
com a doença que atinge mais de 1,2 mi-
lhão de brasileiros, o Alzheimer. Antes de 
descobrir a enfermidade, e de iniciar o tra-
tamento para postergar seus sintomas, os 
dias da aposentada eram difíceis. Sua filha 
caçula, Suzete, conta que os esquecimentos 
constantes causavam problemas à mãe e à 
família. “Notamos que a memória dela não 
funcionava como antes. Ela deixava o gás do 
fogão ligado, comprava coisas que não pre-
cisava, entregava valores errados de dinhei-
ro nas compras da farmácia e do supermer-
cado e, às vezes, acordava assustada, sem 
saber onde estava. Depois de diagnosticada, 
devido ao tratamento, ela dormia muito. Só 
depois de alguns meses é que as coisas vol-
taram ao normal”, conta. 

O Alzheimer é uma das doenças que 
mais inquietam a Medicina e a sociedade na 
atualidade. Com o envelhecimento da popu-
lação, o número de casos tem aumentado, o 
que acaba por gerar enormes impactos na 
saúde pública, na economia e nas comuni-
dades. Trata-se de enfermidade incurável, 
que se agrava ao longo do tempo, mas cujos 
sintomas têm tratamento. Popularmente 
chamada de “caduquice”, caracteriza-se 
pela perda de funções cognitivas (memória, 
orientação, atenção e linguagem), causada 
pela morte de células cerebrais. “O Alzhei-
mer é a doença neurológica degenerativa 
mais comum, e uma das mais pesquisadas 
pela ciência. Hoje, a maioria dos estudos 
busca desenvolver métodos diagnósticos 
específicos, que permitam a detecção pre-
coce e segura da enfermidade”, explica 
o médico neurologista e professor titular 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Paulo Caramelli.  

Além da dificuldade de diagnosti-
car a doença, outro problema a dificultar 
seu tratamento é a falta de informação 
sobre os fatores que levam o paciente a 
desenvolvê-la. Segundo Caramelli, sabe-
-se, entretanto, que o acúmulo de proteína 
beta-amiloide, comum no cérebro huma-
no, pode bloquear ligações (sinapses) 
entre as células nervosas (neurônios), 
de modo a comprometer o funcionamen-
to do cérebro. Outra alteração observada 
em pacientes é a redução progressiva do 
volume cerebral, o que interfere, também, 
na quantidade de neurônios e de sinapses.

Ainda que pesquisadores da área da 
saúde tenham conhecimento sobre tais al-
terações cerebrais, estudos recentes mos-
tram que elas acontecem antes do apareci-
mento dos sintomas de comprometimento 
da memória. Os marcadores biológicos (a 
exemplo da proteína beta-amiloide) e as in-
vestigações já realizadas revelam que, por 
um período de 15 a 20 anos, ocorrem al-
terações gradativas no cérebro, anteriores 
ao diagnóstico da demência do Alzheimer 
– ainda que em sua fase inicial. “A evolu-
ção é muito longa, e a fase de demência, 
tardia, pois pode aparecer anos depois 
do princípio da enfermidade. Antes dela, 
há comprometimento cognitivo leve. Com 
isso, os pesquisadores tentam encontrar 
maneiras de identificar a doença em pa-
cientes que ainda não apresentam os sin-
tomas”, explica Caramelli. 

Embora isso aconteça, o neurolo-
gista alerta que outros elementos devem 
servir de atenção para a família. Um de-
les é a depressão. Segundo o médico, 
estudos mostram que 40% dos pacientes 
com Alzheimer também apresentam estado 
depressivo. “Quando a depressão começa 
apenas na terceira idade, após os 60 anos, 

As células nervosas, ou neurônios, 
são responsáveis pela memória. 
Entretanto, com a doença, outras 
áreas tendem a ser atingidas, pos-
teriormente, de maneira a compro-
meter a vida do idoso. 



26     MINAS FAZ CIÊNCIA • SET/OUT/NOV 2017

é um sinal de alerta. É preciso acompanhar, 
pois essas pessoas podem ter risco eleva-
do da doença. Os idosos devem sempre 
fazer revisão de saúde, e, na consulta com 
o clínico, submeter-se à avaliação que ser-
virá como linha de base para diagnosticar 
o Alzheimer ainda no início, antes da fase 
de demência”, afirma o professor.

Tal estágio é caracterizado, principal-
mente, pelo comprometimento das funções 
cognitivas do indivíduo. Sintomas como 
perda de memória, confusão mental, deso-
rientação em relação ao espaço e ao tem-
po, dificuldade de concentração e aprendi-
zado e problemas na realização de tarefas 
complexas, dentre outros, são indícios de 
que um paciente se encontra em quadro de 
demência – que, no entanto, pode ser indí-
cio de outras tantas doenças. 

A Associação Brasileira de Alzheimer 
ressalta que, mesmo que haja uma só cau-
sa para a demência, os sintomas não são 

os mesmos em todos os pacientes – ou 
seja, nem todos os sinais aparecerão em 
todos os indivíduos. À medida que a doen-
ça evolui, aparecem novos sintomas, ou se 
agravam os já detectados. 

Cuidar de quem já cuidou
Antes de dona Cecília ser diagnostica-

da, a filha Suzete, já aposentada, aproveitava 
o tempo livre para viajar. Agora, tudo mudou: 
dia a dia, ela se encarrega de cozinhar, con-
trolar medicamentos (ao todo, são 10 remé-
dios, o que inclui aqueles destinados ao es-
tômago e à ansiedade) e passear com a mãe. 
“Minha rotina se alterou bastante nesse últi-
mo ano, assim como a da minha mãe. Hoje, 
por exemplo, se precisamos resolver alguma 
coisa na rua, é necessário planejamento, pois 
ela não pode sair ou ficar em casa sozinha. A 
situação é complicada. Minha mãe repete, o 
tempo todo, que precisa ficar boa. E tem mui-
to medo de estar só”, conta. 

O Hospital das Clínicas de Belo 
Horizonte conta com o Centro do 
Idoso, onde um núcleo especiali-
zado no atendimento de pacientes 
com Alzheimer oferece reuniões de 
orientação às famílias. 

O apoio da filha é fundamental para a 
melhoria de Cecília. Segundo a Associação 
Brasileira de Alzheimer, o estímulo social 
revela-se muito importante ao tratamento da 
doença. Entretanto, para o idoso, o contato 
com a família tende a ser a principal fonte 
de interação. Por isso, é preciso que os 
parentes intensifiquem a relação com o pa-
ciente, de modo a aumentar sua satisfação, 
por meio do resgate de histórias antigas e 
lembranças agradáveis, do contato físico e 
afetuoso, bem como do acompanhamento 
da rotina e das atividades diárias. 

O professor Paulo Caramelli destaca 
que a informação dos familiares é essen-
cial ao relacionamento com pacientes 
de Alzheimer. “Embora a doença seja 
conhecida, muitas famílias ainda não a 
compreendem na totalidade. Em um país 
tão díspar, do ponto de vista socioeco-
nômico, isso se revela complicado. O 
ideal é que os familiares procurem gru-
pos de orientação e suporte continuado”, 
destaca o médico. 

Os familiares também precisam en-
tender que, no tratamento da doença – além 
de médicos, como neurologistas, geriatras e 
psiquiatras –, outros profissionais de saúde 
podem e devem atuar junto ao paciente, a 
exemplo de psicólogos, enfermeiros, tera-
peutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisio-
terapeutas e nutricionistas. Para cada fase 
da enfermidade, haverá necessidade de um 
especialista, dos cuidados com o paciente 
à orientação de familiares. Em certos casos, 
pode ser necessário, ainda, o auxílio de cui-
dadores profissionais.

Diagnóstico 
Para aqueles que convivem com ido-

sos, é muito comum que se confundam os 
sintomas do Alzheimer com o do processo 
natural de envelhecimento. Isso faz com 
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Dona Cecília, 89 anos, foi diagnosticada com a doença há 12 meses
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que o paciente adie a busca por um pro-
fissional, e a doença acaba diagnosticada 
tardiamente, o que compromete o trata-
mento. Outro grande problema diz respeito 
ao fato de que, segundo a Associação Bra-
sileira de Alzheimer, a certeza total quanto 
ao diagnóstico só aparece com o exame 
microscópico do tecido cerebral do do-
ente, após seu falecimento. Antes disso, o 
exame ofereceria sérios riscos ao paciente. 

O mais natural dos diagnósticos da 
doença, portanto, é clínico, pois depende 
da avaliação de um grupo de médicos, que, 
a partir de exames e da história do pacien-
te, definirá a principal hipótese para causa 
da demência. Também é comum que se re-
alize a análise de exclusão, em que exames 
de sangue e de imagem, como tomografia 
ou ressonância magnética do crânio, são 
realizados com o intuito de que se exclua a 
possibilidade de outras doenças. 

Nesses casos, conclui-se que o 
paciente possui a doença de Alzheimer, 
justamente, por exclusão. “Tal mecanismo 
foi, e ainda é, bastante usado, com índices 
de 80% a 90% de acerto. Isso tem muda-
do, porém, já que os pesquisadores estu-
dam maneiras de chegar a diagnósticos 
mais rápidos e precisos”, explica Paulo 

Caramelli. Segundo o neurologista, um 
dos caminhos de pesquisas diz respeito 
à análise da presença de biomarcadores 
de beta-amiloide (das placas senis) e de 
proteína tau (dos emaranhados neurofibri-
lares), a partir de exames de imagem ou 
do líquor (líquido cefalorraquidiano). “Eles 
permitem a identificação ou a dosagem de 
proteínas anômalas, que estão no cérebro 
ou no líquido cefalorraquidiano”, diz. 

Outro caminho percorrido pelos 
cientistas objetiva o diagnóstico da do-
ença ainda na fase assintomática. É o 
caso dos pesquisadores da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), que, no 
início deste ano, apresentaram um méto-
do simples, rápido e de baixo custo para 
detectar o Alzheimer. Trata-se de teste 
sanguíneo capaz de diagnosticar a enfer-
midade em apenas 30 minutos. 

Durante a realização da pesquisa, 
percebeu-se que os pacientes apresenta-
vam alteração de uma proteína chamada 
Adam-10, que se encontra no sangue. Para 
comprovar tal hipótese, foram seleciona-
dos 24 voluntários com mais de 60 anos, 
divididos entre saudáveis, portadores de 
Alzheimer e de transtorno neurocogniti-
vo leve (considerado o “pré-Alzheimer”). 

Após a realização de testes sanguíneos, os 
pesquisadores chegaram à conclusão de 
que a proteína apresentava alterações tan-
to nos pacientes portadores de Alzheimer 
como nos de pré-Alzheimer. 

Tais testes foram realizados com uso 
de biomarcadores, prática já comum na 
busca pelo diagnóstico da enfermidade, 
e tornam possível a identificação de dife-
rentes estágios da doença – e, até mesmo, 
de predisposição ao Alzheimer. No exame, 
recorre-se a uma pequena quantidade de 
sangue com partículas magnéticas, captu-
radas por um imã. A concentração é de-
terminada com um dispositivo sensor des-
cartável. Na pesquisa, identificou-se que o 
nível do biomarcador tende a aumentar, a 
depender do grau da doença.

Além da rapidez do diagnóstico e da 
possibilidade de identificar a doença em 
fase inicial, a tecnologia apresenta outra 
vantagem, em comparação com outros 
exames: baixo custo. Enquanto o valor 
cobrado pela tomografia computadorizada 
pode chegar a R$ 800, o teste de identifi-
cação do Adam-10 sai a R$ 3. A patente 
do biomarcador já foi registrada, mas a 
previsão é que o produto leve de cinco a 
10 anos para chegar ao mercado. 

Prejuízo gravíssimo da memória, com inca-
pacidade de registro de dados e muita di-
ficuldade para recuperação de informações 
antigas, como reconhecimento de parentes, 
amigos, locais conhecidos; complicações 
para se alimentar, associadas a prejuízos 
na deglutição; problemas para entender o 
que se passa à sua volta, e dificuldade de 
se orientar dentro de casa. Posteriormente, 
o paciente pode necessitar de cadeira de ro-
das ou ficar acamado.

Saiba mais sobre as etapas de evolução do Alzheimer.As fases

Nesta fase, podem ocorrer alterações 
como perda de memória recente; difi-
culdade para encontrar palavras e to-
mar decisões; desorientação no tem-
po e no espaço; perda de iniciativa e 
de motivação; sinais de depressão, 
agressividade e diminuição do inte-
resse por atividades e passatempos.

Caracteriza-se por esquecimento 
de fatos mais importantes, nomes 
de pessoas próximas; incapaci-
dade de viver sozinho, cozinhar, 
cuidar da casa e fazer compras; 
dependência de outras pessoas; 
alucinações; e necessidade de 
ajuda com higiene pessoal e au-
tocuidados.

ModeradaLeve
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Tratamento
Por ser uma doença neurodegene-

rativa de caráter progressivo, o Alzheimer 
não tem cura. Contudo, existem métodos 
capazes de retardar o avanço dos sinto-
mas e minimizá-los, de modo a ampliar 
o bem-estar do paciente e da família. Com 
os avanços científicos, os tratamentos têm 
permitido maior sobrevida e melhor quali-
dade de vida, mesmo nas fases mais gra-
ves da enfermidade.

Tais tratamentos têm como objeti-
vo gerar a estabilidade dos sintomas já 
presentes e impedir que a doença avance 
com rapidez. Atualmente, a maneira mais 
comum de tratamento do Alzheimer é o uso 
de medicamentos apropriados. No caso de 
dona Cecília, são 10 remédios a serem in-
geridos diariamente (entre medicamentos 
para o Alzheimer, depressão, ansiedade e 
estômago). Ainda que a terapêutica tenha 
gerado melhorias na vida da aposentada, 
certas dificuldades são difíceis de contor-
nar. “Um dos problemas da medicação é o 
preço. Ao todo, gastamos mais de R$ 600 

reais por mês com os remédios (alguns 
dos medicamentos para o Alzheimer são 
disponibilizados gratuitamente pelo SUS). 
Além disso, no início do tratamento, nota-
mos muitos efeitos colaterais. Só depois 
de um tempo, com a união da prescrição 
feita, em conjunto, por psiquiatra, geriatra 
e neurologista, é que conseguimos perce-
ber melhorias”, conta Suzete, ao lembrar 
outro importante problema: “Minha mãe 
se esquece dos medicamentos, e, às vezes, 
recusa-se a tomá-los”. 

Segundo a Associação Brasileira de 
Alzheimer, as vantagens e desvantagens de 
cada medicação, e o modo de administra-
ção, devem ser discutidos com o médico 
que acompanha o paciente. Com uso de 
medicações, espera-se que haja melhoria 
inicial dos sintomas, mas há evidências de 
que as drogas podem estabilizar, parcial-
mente, a progressão da enfermidade, de 
modo a retardar a evolução. 

A resposta ao tratamento é, portanto, 
individual. E muito variada. Certos sin-
tomas comportamentais e psicológicos 

Devido à destruição das células 
nervosas, há perda de tecido em 
todo o cérebro, que encolhe. A di-
minuição do córtex danifica as re-
giões envolvidas em pensamentos, 
planos e lembranças. Com a do-
ença, os espaços preenchidos por 
fluidos, dentro do órgão, tornam-se 
maiores. O cérebro tem cerca de 
100 bilhões de neurônios interliga-
dos. Tal ligação é responsável por 
inúmeras tarefas, como aprendiza-
do e memória. O Alzheimer, e outras 
doenças causadoras de demência, 
levam à morte dos neurônios. 

Visões do cérebro
A doença de Alzheimer altera significativamente a estrutura neuronal.  

O cérebro humano apresenta uma 
área cinzenta externa e superfi-
cial, o córtex, onde se localizam 
os corpos dos neurônios. A subs-
tância branca, que fica no interior 
do sistema, acomoda os prolon-
gamentos das células nervosas. 
Em cérebros saudáveis, a área 
responsável pela memória man-
tém tamanho normal. 

SAUDÁVEL COM ALZHEIMER
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devem ser tratados com medicações es-
pecíficas, como no caso de pacientes com 
depressão, ansiedade ou insônia. Para que 
haja melhoria do paciente, é importante 
que as doses e os horários das medica-
ções prescritas sejam seguidos com rigor, 
ainda que haja dificuldades e resistência 
do paciente, como no caso de Cecília. 

Assim como o diagnóstico, o trata-
mento intriga os cientistas. Recentemente, 
pesquisadores da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) conseguiram 
interromper o avanço do Alzheimer em 
animais, o que pode indicar novos cami-
nhos ao tratamento da patologia. Durante 
os estudos, descobriu-se a importância 
da proteína TGF-beta-1 para proteção dos 
circuitos elétricos do cérebro: nas pessoas 
mais velhas, sua produção é reduzida, e, 
assim, aparecem inflamações, que inter-
rompem a ligação entre os neurônios.

A experiência se baseou nos seguintes 
trâmites: um camundongo com Alzheimer foi 
posto diante de dois objetos iguais – dentre 
os quais, um acabou substituído. Segundo 
os pesquisadores, o animal reagiu da mes-
ma forma: ou seja, não se lembrava do ob-
jeto que já tinha visto. Depois de injetada a 
molécula TGF-beta-1, o rato se recordou do 
primeiro artefato e só reagiu diante do novo, 
que ainda não conhecia. Percebeu-se, pois, 
que, após o uso da molécula, o camundongo 
foi capaz de recuperar a cognição. Ainda que 
não tenha sido testada em humanos, o me-
canismo pode conter o avanço da doença de 
forma mais efetiva. 

Para além do tratamento com fárma-
cos, há outras maneiras de potencializar 
a melhoria do paciente com o Alzheimer. 
Evidências científicas indicam que ativida-
des de estimulação cognitiva, social e físi-
ca ajudam na manutenção de habilidades e 
favorecem a funcionalidade. Nesses casos, 
pode ser ótima a prática de atividades que 
estimulem o pensamento, o raciocínio ló-
gico, a atenção e a memória. 

Os estímulos também são importan-
tes à prevenção do Alzheimer. Segundo o 
médico Paulo Caramelli, diversos pesqui-

sadores apostam na prevenção como for-
ma de combate à doença. “Programas de 
atividade física, adoção de dieta saudável 
e realização de atividades que estimulam a 
cognição são elementos que podem resultar 
na diminuição da ocorrência. O que sabe-
mos até o momento, contudo, é que essas 
atividades postergam o início dos sintomas, 
mas não acabam com a possibilidade de a 
pessoa desenvolver a doença”, explica. 

No mercado, há jogos e aplicativos 
de celular com a finalidade de estimular 
o cérebro. Não é de hoje que se especula 
quanto aos efeitos de jogos eletrônicos na 
prevenção do Alzheimer. Entretanto, pou-
cas eram as evidências científicas a com-
provar a eficiência de tais dispositivos. 
“Há propostas baseadas em estudos de 
qualidade, mas há também muitas que não 
são sérias. O desenvolvimento de jogos e 
aplicativos para os pacientes pode ser um 
espaço para propostas sem embasamento 
científico. Felizmente, isso melhorou um 
pouco nos últimos anos”, alerta Caramelli. 

Prova disso é que, em julho de 2016, 
durante o encontro anual da Alzheimer’s As-
sociation, em Toronto, no Canadá, foi apre-
sentado o primeiro estudo, feito em grande 
escala e em longo prazo, com evidências 
de que o treinamento cognitivo com jogos 
eletrônicos seja capaz de reduzir os riscos 
de desenvolvimento de demência. Além dos 
games, aplicativos famosos, como Backup 
Memory e Memory Recaller, prometem au-
xiliar o idoso, e sua família, na organização 
das atividades diárias. 

Estimulação 
Apesar de técnica já conhecida da 

ciência há duas décadas, para tratamentos 
neurológicos e psiquiátricos, a Estimulação 
Magnética Transcraniana (EMT) correspon-
de a uma importante aposta contra o Alzhei-
mer. Pesquisadores da UFMG, em parceria 
com a Universidade de Melbourne, na Aus-
trália, começaram, recentemente, a testar a 
técnica em pacientes com a doença. 

Conforme a professora Maria Apare-
cida Bicalho, integrante do grupo de pes-

quisa na UFMG, o aparelho de EMT produz 
campos magnéticos com pequena corrente 
elétrica, que penetram no cérebro e regu-
lam os circuitos neuronais, de maneira a 
melhorar, também, a memória do paciente. 
“Partimos do princípio de que o cérebro 
é plástico e, por isso, pode ser moldado 
com o objetivo de estimular neurônios. 
Trata-se de estímulo externo, não invasivo. 
A estimulação é feita por meio de eletrodos 
distribuídos na região craniana”, explica. 

Com a realização de exames de ima-
gem, é possível determinar o ponto exato 
do cérebro que deve receber a corrente 
eletromagnética. Após o início da estimu-
lação, o impulso alcança os neurônios, 
que sofrem a alteração química resultante 
na produção de neurotransmissores, que, 
por sua vez, estimulam os neurônios vi-
zinhos. Em poucos segundos, as ondas 
magnéticas mexem com o equilíbrio de 
neurotransmissores, que têm a função de 
repassar os impulsos nervosos entre um 
neurônio e outro, para que a atividade cog-
nitiva seja estimulada. 

O método já foi testado na Universi-
dade de Melbourne, e, segundo Maria Apa-
recida, apresentou bons resultados. Agora, 
a UFMG realiza testes, com cerca de cem 
pessoas, entre 60 e 95 anos, divididas em 
dois grupos: aquelas que já foram acome-
tidas pelo último grau do Alzheimer – a 
demência –, e aqueles ainda em fases ini-
ciais da doença. Os testes são realizados em 
tempos diferentes, para que seja avaliada a 
melhoria dos pacientes em curto, médio e 
longo prazos.

O grande entrave ao desenvolvimento 
dos testes e à aplicação do método em pa-
cientes se refere a recursos financeiros. Ma-
ria Aparecida diz que a UFMG conta apenas, 
hoje, com um aparelho capaz de realizar a 
EMT de forma eficiente. “O CNPq [Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico] e a FAPEMIG nos ajudam 
com os equipamentos, mas temos gastos 
relativos a manutenção. Além disso, 30 
pessoas trabalham na pesquisa, o que gera 
ainda mais custos”, lamenta a professora.  
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INOVAÇÃO

Cairá neve 
em BH? 

Téo Scalioni

Pesquisa busca antever 
e analisar alterações 

climáticas na capital mineira
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O mundo passa por mudanças em 
diferentes áreas. É preciso ficar atento ao 
modo como tais transformações poderão 
afetar a vida das pessoas no futuro próxi-
mo – ou em longo prazo. Uma das altera-
ções, sobre a qual debruçam-se milhares 
de cientistas no planeta, diz respeito ao 
clima. São várias as frentes de estudo a 
mostrar como as modificações climáticas 
hão de comprometer a vida na Terra. 

Em julho deste ano, um bloco de gelo 
com cerca de seis mil metros quadrados 
de extensão – dimensão maior que a do 
território do Distrito Federal – deslocou-se 
da Antártida e adentrou o mar. As mutações 
climáticas foram apontadas como princi-
pais causas do acontecimento.  

Com o objetivo de compreender me-
lhor a questão na capital mineira, a Prefei-
tura de Belo Horizonte, em parceria com 
a empresa WayCarbon, tem feito, desde 
2015, uma análise da vulnerabilidade 
do município às mudanças climáticas. O 
estudo é realizado pelo Model For Vul-
nerability Evaluation (Move), plataforma 
computacional integrada, que usa análise 
espacial e estatística para avaliação de 
riscos associados às alterações no clima. 
A plataforma também pode ser aplicada 
em diferentes recortes temáticos e produ-
tivos, em múltiplas escalas e a partir de 
inúmeros cenários.  

A ideia de implantar o projeto em BH 
deveu-se ao fato de que a maioria das ci-
dades brasileiras enfrenta problemas para 
implementação de infraestrutura adequada 
a suportar a aceleração do crescimento ur-
bano e os efeitos das mudanças climáticas. 
Desse modo, a análise da vulnerabilidade 
de uma cidade torna-se fundamental para 
indicação de medidas de adaptação em es-
calas apropriadas. 

No caso de Belo Horizonte, percebe-
se que, nos últimos anos, a cidade tem 
sofrido com chuvas intensas, que causam 
grandes alagamentos e inundações. Sem 
falar nos deslizamentos de terra. O pior é 
que a tendência do clima indica aumento 
de 32% na variação relativa à exposição 
climática de eventos associados a 
chuvas intensas na metrópole, de modo 
a potencializar riscos e perdas. Daí a 
importância do estudo.  

Métodos
O projeto é realizado por meio da aná-

lise do clima da capital mineira, com base 
no cenário atual e nas projeções para 2030. 
Adotou-se, para tal, a metodologia usada no 
Quarto Relatório de Avaliação do Painel In-
tergovernamental de Mudanças Climáticas 
(AR4 – IPCC). Desse modo, o índice de 
vulnerabilidade é integrado às informações 
disponíveis sobre a exposição climática, à 
sensibilidade socioambiental a essas varia-
ções e à capacidade do sistema de lidar e de 
se adaptar às novas condições. 

O cálculo de cada índice e a escolha 
das variáveis mais adequadas a caracte-
rizá-los dependem estritamente dos atri-
butos socioeconômicos e biogeográficos 
do contexto local. Cabe ao Move fazer tal 
projeção, enquanto a Secretaria do Meio 
Ambiente da Prefeitura de BH disponibiliza 
os dados para cruzamento. Consegue-se, 
assim, a interação capaz de permitir a in-
terpretação por regiões da cidade, com 
identificação dos pontos mais críticos. 

Segundo Mário Werneck, secretário 
municipal de Meio Ambiente, os ganhos 
são evidentes. Para ele, o primeiro e mais 
importante é o fato de BH contar, agora, 
com uma base técnica, sólida e consisten-
te, para discussão e proposição do plano 
municipal de adaptação e resiliência. “Tal 
conjunto de ações pretende ser resposta 
qualificada aos efeitos – muitos dos quais, 
irreversíveis – das mudanças climáticas 
em nosso município”, afirma.

Regiões
A vulnerabilidade de Belo Horizonte 

relacionada às mudanças climáticas foi 
calculada por meio da média de índices 
relacionados a inundação, deslizamento, 
dengue e ondas de calor. Observou-se que 
a capital mineira está localizada em região 
onde o clima e as futuras consequências 
das alterações no clima estão divididas em 
dois grandes eixos: Norte e Sul. Existe a 
tendência geral de que o Norte se apre-
sente mais impactado pelo aumento de 
temperatura, o que favorece ocorrências de 
dengue e aumento das ondas de calor. 

A região Sul apresenta maior sen-
sibilidade biofísica aos deslizamentos, 
devido a sua constituição geológica e geo-
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morfológica. Já as inundações estão distribuídas por toda a cidade, 
com variações de intensidade de acordo com características das 
sub-bacias e da intensidade das frequências de chuvas. “Nesse 
sentido, Belo Horizonte apresenta áreas bem definidas para inter-
venções necessárias, em resposta a potenciais impactos climáti-
cos”, observa Werneck.   

O estudo também apontou que as regionais Norte, Nordeste e 
Leste são as que apresentam maiores índices de vulnerabilidade – 
sendo a Norte aquela com maior variação relativa entre o período 
atual (2016) e a projeção futura (2030). A regional Nordeste revela 
maior expansão de áreas com alta vulnerabilidade, com ampliação 
da incidência de todos os impactos. Por outro lado, a regional Bar-
reiro mostrou o menor ganho de área de alta vulnerabilidade. 

Em 2030, estima-se que o número de bairros com alta vulne-
rabilidade sofrerá acréscimo de 60%, de modo a totalizar 331 dos 
486 bairros da cidade. As regionais Noroeste, Oeste e Nordeste são 
aquelas com os maiores aumentos no número de áreas vulneráveis. 
Ressalta-se que a maioria dos bairros das regionais Norte, Nordes-
te e Leste apresentam territórios identificados como críticos (hots-
posts). Apesar de hoje contar com poucos hotsposts, a regional 
Barreiro triplicará a quantidade de bairros com alta vulnerabilidade.

Reconhecimento internacional 
Uma segunda vantagem observada pelo secretário, em relação 

ao projeto, é a projeção internacional da cidade. Isso pelo fato de o 
estudo ter sido selecionado como finalista, em sua categoria, no C40 
Awards – prêmio mundial que busca as melhores soluções para me-
trópoles – junto às cidades de Nova York e Paris. “Destaco o ineditis-

mo da abordagem dos impactos, também climáticos, relacionados à 
saúde”, orgulha-se o secretário municipal. 

Tal elo entre o estudo das mudanças climáticas e a área de 
saúde diz respeito ao combate à dengue. Verificou-se, nos últimos 
anos, importante acréscimo dos casos de doenças tropicais trans-
mitidas pelos mosquitos vetores. Em Belo Horizonte, quadruplicou 
o número de ocorrências. O fato está associado ao aumento da tem-
peratura mínima e da umidade do ar como condicionantes climáti-
cos que favorecem a dinâmica das enfermidades. 

O próprio estudo demonstrou que a região Norte da cidade 
é a mais crítica quando o assunto é dengue, devido a característi-
cas climáticas e socioeconômicas. Em 2030, prevê-se condição de 
alta vulnerabilidade, principalmente, na região de Venda Nova – até 
mesmo, devido ao fato de o local conter alto déficit de capacidade de 
adaptação e estar pouco apto a enfrentar epidemias.   

O estudo também observou que o modelo de urbanização da 
metrópole contribui para a composição de um microclima estres-
sante, aumentando o desconforto térmico ampliado pelas atuais 
ondas de calor – que, por sua vez, devem se intensificar em 10 ve-
zes até 2030. No futuro, o aumento da temperatura poderá impac-
tar crianças e idosos, de modo a potencializar doenças cardíacas e 
respiratórias. 

Para seu desenvolvimento, o Move contou com recursos da 
FAPEMIG, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Os resultados do estudo podem ser conferidos por meio do 
link  www.bit.ly/vulnerabilidadebh.

Plano responsável
A análise de vulnerabilidade sugere passos para melhorar a gestão climática em Belo Horizonte. Confira! 

Desenvolvimento do 
plano de adaptação às 
mudanças climáticas, 
de modo participa-
tivo, com base nos 
resultados do estudo 
de vulnerabilidade.

Alinhamento com o “Pla-
no Estratégico BH 2030”, 
o novo Plano Diretor e 
o Plano de Redução das 
Emissões de Gases de 
Efeito Estufa (Pregee).

Quantificação e pu-
blicação de benesses 
financeiras decorren-
tes de danos evitados 
com a adoção de 
medidas de mitigação 
e de adaptação às 
mudanças climáticas.

Transparência quanto às medidas 
de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas implemen-
tadas na cidade.

Monitoramento periódi-
co da variação da vul-
nerabilidade climática 
na metrópole.

Análise conjunta 
dos impactos das 
alterações de clima 
das cidades da Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte, de modo 
a buscar soluções 
integradas.

Análise das bacias hidro-
gráficas que abastecem 
BH e dos potenciais 
impactos das mudan-
ças climáticas sobre a 
demanda de água. 

PARTICIPAÇÃO DA FAPEMIG
PROJETO: MOVE (Model for 
Vulnerability Evaluation) – Desen-
volvimento de ferramenta integrada 
de Avaliação de Vulnerabilidade 
às Mudanças Climáticas visando 
planejamento rural e urbano
COORDENADOR: Marco Follador
INSTITUIÇÃO: Universite de Toulou-
se Geode/CNRS (França) /Universi-
tà di Bologna (Italia)
CHAMADA: Programa de Apoio à 
Inovação Tecnológica em Micro-
empresas e Empresas de Pequeno 
Porte Tecnova (MG)
VALOR:  R$ 426.532,33
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LITERATURA

“O sertão é 
do tamanho 
do mundo”

Enciclopédia criada por pesquisadores da 
Unimontes mostra que “tudo é e não é” na 

obra de Guimarães Rosa
Mariana Alencar 

“Nonada”. Assim se inicia um dos principais ro-
mances da literatura brasileira, o consagrado Grande 
Sertão: Veredas. Escrita pelo mineiro João Guimarães 
Rosa (1908-1967), a obra, publicada em 1956, narra a 
história do jagunço Riobaldo. No livro, “nonada” significa 
“algo sem muita importância”. Fora da trama, o termo dá 
nome ao Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Litera-
tura e afins, da Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes), responsável por criar uma enciclopédia so-
bre temas trabalhados na obra de Rosa, com o intuito de 
tornar o sertão – e sua gente – cada vez mais acessível 
ao mundo.

Coordenada por Telma Borges, pesquisadora e 
professora do departamento de Comunicação e Letras da 
Unimontes, a pesquisa começou em 2006, 50 anos após 
a publicação de Grande Sertão. Ela conta que a versão 
inicial buscava, apenas, a construção de um glossário crí-
tico, a partir de temas abordados no livro, como filosofias, 
aforismos, conceitos de sertão, personagens femininas, 
flora e fauna. 

No decorrer da pesquisa, surgiram outros temas: 
“A ideia era investigar temas da obra de Guimarães Rosa 
ainda pouco, ou nada, tratados, ou que mereciam outro 

tipo de abordagem. Nosso objetivo é fazer com que os re-
sultados da pesquisa sejam usados tanto por professores 
quanto por alunos da educação básica, além de pesquisa-
dores em geral”, explica a pesquisadora. 

A importância de Grande Sertão: Veredas não se 
restringe à literatura. A obra também diz respeito à ciên-
cia, o que pode ser constatado a partir das inúmeras in-
terpretações desenvolvidas por críticos, pesquisadores e 
leitores em relação à obra. Na narrativa de Rosa, há incor-
poração de aspectos de diferentes culturas, o que poten-
cializa sua grandeza. Religião, clima, água, relevo, fauna, 
flora e filosofia são elementos importantes à construção 
da trama, ao mesmo tempo em que aparecem como elos 
entre Guimarães Rosa e o universo científico. 

“O autor tem importância fundamental para que se 
pense a ciência, não só no campo das Humanas, mas, 
também, em relação a outras áreas do conhecimento, pois 
nos abre a visão para os saberes do mundo. Logo, tem 
um nível de alcance extraordinário, de modo que posso 
pensá-lo a partir da Biologia, da Física, da Matemática”, 
ressalta Telma Borges. 

A partir da interdisciplinaridade, delineou-se a pes-
quisa para construção da Enciclopédia do Grande Sertão. 
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Em mais de dez anos de estudos, o Grupo 
Nonada conta com o envolvimento de pro-
fessores e alunos de várias universidades 
do País, como Universidade de Brasília 
(UnB), Universidade do Estado de Minas 
Gerais (Uemg), Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e Universidade Federal 
do Pará (UFPA), além de pesquisadores de 
diferentes áreas: Geografia, Filosofia, His-
tória, Literatura e Linguística. 

Outro ponto de partida a orientar a re-
flexão dos pesquisadores se refere ao con-
ceito de “Enciclopédia”, segundo Umberto 
Eco, o qual foi tomado como aporte teórico 
para construção da metodologia do estu-
do. Posteriormente, realizou-se um levan-
tamento para investigar as possibilidades 
temáticas, contidas no livro, que ainda não 
haviam sido contempladas pela crítica. 

Em tal fase, constatou-se que os 
principais elementos para compreensão 
da obra seriam “aforismos”, “toponímia”, 
“conceito de sertão” e “cartografia fluvial”. 
“Fizemos um mapa fluvial, cartografando 
todos os rios e córregos presentes na obra. 
Essa é uma das partes mais interessantes 
do estudo, pois conseguimos mapear os 
afluentes do São Francisco, que percorre 
toda a narrativa e serve de metáfora ao ro-
mance”, explica Telma. 

A partir da escolha de um verbete, o 
pesquisador fica encarregado de realizar a 
leitura minuciosa do romance, de maneira a 
destacar todas as passagens em que o refe-
rido tema/vocábulo aparece. Quando o ele-
mento de destaque é, por exemplo, a fauna, 
o estudioso deve se atentar às vezes em que 
um animal surge na trama. Essa frequência 
não é o foco, mas trata-se de fator essencial 
ao processo de análise literária. 

Após a análise de ocorrências, ela-
bora-se uma tabela, que aparece ao final 
de cada verbete. Nela, são apresentados o 
nome popular da espécie abordada e sua 
denominação científica, além de outras in-
formações. No caso da flora, há, também, 
a explicação sobre os usos cotidianos de 
cada elemento – ou seja: detalha-se como 
aquela espécie é usada pelo povo do ser-
tão, da Medicina à alimentação. 

Hoje, a Enciclopédia do Grande Ser-
tão, que está online (www.grandesertaoro-
sa.com) desde o fim do ano passado, conta 

com 15 verbetes publicados. Entretanto, 
outros tantos ainda entrarão na pesquisa. 

Ainda que a Enciclopédia já esteja 
disponível ao público, os pesquisadores 
ainda têm muito o que fazer. “De início, 
está tudo bem simples, pois ainda não 
conseguimos fazer hipertextos e trabalhar 
as imagens, dentre outros detalhes. Agora, 
estamos no momento em que queremos 
ampliar o projeto e aplicar a metodologia 
para trabalhar Corpo de Baile [obra publi-
cada por Guimarães Rosa em 1956 e origi-
nalmente composta por dois volumes, com 
sete novelas]”, explica a coordenadora. 

Sala de aula 
De início, o projeto focou em cons-

truir a Enciclopédia online, para atender 
a diferentes tipos de público, e fazer com 
que a obra de Guimarães Rosa fosse mais 
acessível e inteligível para aqueles que não 
têm tanta familiaridade com os escritos do 
autor. No entanto, o grupo de pesquisado-
res busca também transformar a pesquisa 
em iniciativas de extensão e ensino, de 
modo que consigam chegar a escolas de 
educação básica. 

O objetivo é fazer da Enciclopédia um 
material a ser usado tanto por professores 
quanto por alunos, na tentativa de ajudar a 
formular reflexões a partir de temas trans-
versais, já que o autor contribuiu, e muito, 
para estabelecer relações entre as diferentes 
áreas do conhecimento. Telma Borges de-
fende que “essa perspectiva vá se expan-
dindo em direção ao ensino, uma vez que 
pretendemos elaborar atividades de ensino 
de Literatura e, até mesmo, de ciências”. 

Exemplo da potencialidade do estudo 
foi a participação da pesquisadora no “XII 
Congresso da Associação Internacional de 
Lusitanistas”, realizado em Macau, na Chi-
na, em julho deste ano. Durante o evento, 
Telma apresentou um trabalho que mostra 
a relação de Guimarães Rosa com a Filo-
sofia Matemática, a partir dos poliedros de 
Platão, e desses com a música. “O escritor 
atuou, de maneira infinita, como agente 
de produção do conhecimento. Em Rosa, 
várias áreas do conhecimento são contem-
pladas, o que mostra que sua obra é muito 
mais do que Literatura”, finaliza.

PARTICIPAÇÃO DA FAPEMIG
PROJETO: Enciclopédia do Grande 
Sertão
COORDENADORA: Telma Borges da 
Silva
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadu-
al de Montes Claros (Unimontes)
CHAMADA: Universal
VALOR: R$ 20.721,75
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MELHORAMENTO VEGETAL

Vê, 
estão voltando as flores...

Valorização da 
produção sustentável 
e apoio a produtores 
mineiros de plantas 
ornamentais estão entre 
os benefícios de estudo 
conduzido na UFMG

Verônica Soares da Costa
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Desde a infância, sua vida se desen-
volve entre flores e plantas ornamentais. 
Para além da influência dos negócios da fa-
mília, relacionados à produção e à comer-
cialização de tais espécies, eis o principal 
motivo para que a engenheira agrônoma 
Elka Fabiana Aparecida Almeida viesse a 
se especializar na área. Hoje professora de 
Floricultura e Paisagismo no Instituto de 
Ciências Agrárias da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (ICA/UFMG), campus 
Montes Claros, ela desenvolve pesquisas 
que resultam em tecnologias destinadas 
aos produtores locais, como ferramentas 
para facilitar o cumprimento das normas 
da Produção Integrada de Rosas.

Flores e plantas ornamentais são 
suscetíveis a diferentes pragas e doenças, 
além de bastante exigentes sob o ponto de 
vista nutricional – principalmente, a rosa, 
espécie mais consumida no mundo. “Na 
busca por melhoria de qualidade, corre-se 
o risco da aplicação excessiva de defensi-
vos e fertilizantes nos cultivos convencio-
nais. O Ministério da Agricultura incenti-
vou a criação das normas da Produção 
Integrada de Flores e Plantas Ornamentais 
para orientar produtores a aplicar as boas 
práticas agrícolas determinadas para esse 
setor e as pesquisas contribuem para que 
eles saibam tirar o melhor proveito possí-
vel de sua produção”, detalha Elka. 

Dentre as boas práticas agrícolas, 
destaca-se o manejo sustentável do solo, 
constituído por uma série de procedimen-
tos destinados a melhorar os atributos 
químicos, físicos e biológicos e minimizar, 
ou substituir, a aplicação de adubos quí-
micos. “A diversificação nos cultivos de 
flores também é um procedimento reco-
mendado para produção sustentável, pois 
visa inserir outras espécies no plantio, que 
podem ser antagonistas a insetos-praga e 
fornecer abrigo e alimento aos inimigos 
naturais, mantendo-os na área”, explica a 
professora. A diversificação também pos-
sibilita equilíbrio ambiental no sistema de 
produção e reduz a incidência de pragas e 
doenças, o que, consequentemente, reduz 
a aplicação de defensivos químicos.

Por meio de um conjunto de pesqui-
sas realizadas em parceria com instituições 
como Empresa de Pesquisa Agropecuária 

A Produção Integrada é um progra-
ma do Ministério da Agricultura que 
orienta produtores de cultivo agrí-
cola para uso de procedimentos que 
minimizem os impactos ambientais 
e possibilitem a produção de qua-
lidade de forma economicamente 
viável e socialmente justa. Com a 
aplicação das normas da Produção 
Integrada específica para cada cultu-
ra, o produtor tem a possibilidade de 
obter o selo de certificação que gera 
um diferencial em seus produtos. 
Dentre as vantagens do processo, 
estão a organização da propriedade 
e a diminuição da dependência por 
insumos externos. As pesquisas de-
senvolvidas por Elka Fabiana Apare-
cida Almeida, em conjunto com as 
instituições parceiras, visam contri-
buir com tais práticas, de modo a in-
dicar métodos de melhoramento de 
todas as etapas de cultivo e aumento 
da eficiência nos processos.

Implantação de unidade demonstrativa em propriedade de agricultores familiares em Montes Claros (MG)

Fotos: Elka Almeida
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de Minas Gerais (Epamig), Universida-
de Federal de São João del-Rei (UFSJ) e 
Universidade Federal de Lavras (Ufla), já 
foram determinados os tipos e as quanti-
dades de adubações orgânicas e químicas 
mais eficientes, as espécies para adubação 
verde, as culturas favoráveis à diversifica-
ção, o manejo adequado da irrigação e os 
melhores procedimentos pós-colheita das 
flores – de modo a contribuir para produ-
ções mais eficientes e sustentáveis. 

Mapa das flores 
As maiores áreas produtoras de rosas 

concentram-se no Sul de Minas Gerais, 
principalmente, em Andradas e cidades 
próximas, além da região de Barbacena, 
com destaque para Alfredo Vasconcelos. 
A maioria das cultivares adapta-se muito 
bem ao clima e à geografia do Estado: daí a 
diversidade de culturas – tanto as de domí-
nio público quanto as protegidas, em que 
os produtores pagam royalties pelo direito 

de produção. “As rosas protegidas foram 
melhoradas geneticamente e têm melhor 
desempenho em vários aspectos, como 
produtividade, qualidade, resistência a 
pragas e doenças e diversificação de cores 
exuberantes”, destaca Elka. 

Fora do eixo de maior produção, a 
cidade de Montes Claros, onde está situa-
do o campus de atuação da pesquisadora, 
é palco de experimentos que visam à adap-
tação de espécies ornamentais ao semiá-
rido mineiro. Na região, é preciso buscar 
alternativas de produção, de acordo com 
a realidade local, caracterizada por altas 
temperaturas e escassez hídrica. A rosa do 
deserto (Adenium sp.) é uma espécie de 
planta ornamental altamente resistente ao 
calor, ao estresse hídrico, e que pode ser 
usada em vasos ou jardins. Devido a sua 
grande diversificação de flores e forma-
tos, a espécie é apreciada, e, até mesmo, 
colecionada. “Atualmente, desenvolvemos 
pesquisas, no Norte de Minas, para veri-

ficar o potencial da região para produção 
comercial dessa espécie”.

O cultivo de flores e plantas orna-
mentais também é promissor sob o ponto 
de vista socioeconômico, pois ocupa pe-
quenas áreas, possui grande demanda de 
mão de obra e alto valor comercial.  Além 
disso, gera emprego e estimula o desen-
volvimento da região. Detalhe importante 
é que, mesmo que a pesquisa com rosas 
do deserto seja realizada em Montes Cla-
ros, as tecnologias geradas poderão ser 
replicadas em outras localidades. “Os re-
sultados são divulgados em seminários, 
dias de campo, cursos, palestras e publi-
cações como artigos, boletins técnicos e 
panfletos, com especial foco no produtor 
local. Além disso, já foram implantadas 
unidades demonstrativas da produção de 
rosas, com uso das tecnologias geradas 
pelos estudos nas propriedades de agri-
cultores familiares em São João del Rei, 
Prados e Montes Claros”, destaca.

Dentre as tendências da pesquisa 
em floricultura, estão a produção de flo-
res orgânicas e o melhoramento genético 
para obtenção de plantas mais resistentes 
a pragas e doenças, áreas em que a con-
tribuição da academia é fundamental para 
obtenção de resultados eficientes. “Além 
dessa relação entre a pesquisa e os produ-
tores locais, o que garante a boa colheita é 
o resultado do conjunto de esforços e de 
técnicas aplicadas corretamente em todas 
as fases do cultivo, do preparo do terreno 
à escolha de mudas e ao manejo adequa-
do de irrigação, adubação, tratos culturais 
específicos, colheita e pós-colheita”, con-
clui a professora. 

Unidade demonstrativa em propriedade de agricultores familiares em Prados (MG)
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AGRONOMIA

Vivian Teixeira

Pesquisadores da Epamig 
trabalham na atualização do 
documento de Zoneamento 

Agroclimático do Estado

Colheita 
sem 

mistério
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A carta de Pero Vaz de Caminha ao 
rei Dom Manuel, escrita em 1500, deu ori-
gem a uma fala bem conhecida: “Nesta ter-
ra, em si plantando tudo dá”! A expressão 
é originária de um trecho do documento, 
considerado referência para a fundação 
do Brasil. Entretanto, se a manifestação 
for considerada ao pé da letra, ela precisa 
ser seguida por outras questões: plantar o 
quê? Quando? E como?

Tal processo é considerado parte do 
trabalho da equipe da pesquisadora Maria 
Lélia Rodriguez Simão, da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária de Minas Gerais (Epa-
mig). Ela desenvolve estudos relacionados 
ao Zoneamento Agroclimático do Estado – 
importante instrumento para planejamento 
das atividades agrícolas, pois considera 
exigências climáticas de cada cultura e da-
dos climatológicos capazes de levar a indi-
cações de adequabilidade para implantação 
de determinada espécie. 

A prática garante conhecimento acer-
ca da cultura e do clima de determinada 
região, o que permite o planejamento das 
atividades no campo, do plantio à colheita, 
de modo a que se realize o cultivo de es-
pécies agrícolas em época mais adequada, 
além de propiciar maior rentabilidade ao 
processo e melhor qualidade à produção.

A Epamig elaborou o primeiro do-
cumento em 1980, e, agora, o grupo da 
pesquisadora trabalha para atualizar o 
material. A pesquisa foi feita com base em 
12 espécies, além daquelas para reflores-
tamento e fruteiras de clima temperado. 
Na iniciativa, foram contempladas culturas 
de abacaxi, algodão, amendoim, arroz, ba-
nana, batata, cacau, café, cana-de-açúcar, 
citrus, feijão e mamona. 

Segundo Maria Lélia Simão, é im-
portante atualizar os dados do documento 
anterior, em virtude da riqueza de recursos 
hoje disponíveis. “Contamos com dados 
básicos em séries históricas consistentes, 
devido ao aprimoramento dos levantamen-
tos e à constante evolução dos equipamen-
tos. A metodologia aplicada também usa 
recursos computacionais bastante avança-
dos, o que leva a maior confiabilidade dos 
resultados obtidos no tratamento desses 
dados primários”, detalha.

O trabalho é criterioso e exige tempo 
para se dedicar à análise das informações. 
Em relação aos aspectos climatológicos, 
foram usados apenas dados oficiais, que 
constituíram a série histórica de 34 anos, 
de 1980 a 2013. Para isso, foram conside-
radas todas as estações climatológicas do 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 
localizadas em Minas Gerais e nos estados 
limítrofes, com distância de até 150 km da 
divisa. Também analisaram-se os dados 
disponibilizados pela Agência Nacional 
de Águas (ANA). Para interpolação das in-
formações (método que permite construir 
novo conjunto de dados a partir de um 
grupo de informações pontuais previa-
mente conhecidos), recorreu-se a modelos 
matemáticos e de geoestatística.

O pesquisador Marley Lamounier 
Machado, que integra o grupo de pes-
quisa, explica que, para definição dos 
parâmetros intrínsecos das culturas, 
efetuou-se ampla revisão bibliográfica. 
“Também organizamos um workshop, 
para o qual convidamos profissionais que 
desenvolvem trabalhos com as culturas 
selecionadas. Durante o evento, foi possí-
vel confirmar os parâmetros e exigências 
específicas, a cada cultura, em suas dife-
rentes fases fenológicas – que dizem res-
peito ao estudo dos eventos periódicos da 
vida da planta em função de sua reação 
às condições do ambiente.

Com tantas variáveis a considerar, o 
processo apresenta muitos desafios. Na vi-
são da coordenadora da pesquisa, as prin-
cipais dificuldades foram enfrentadas na 
fase de levantamento dos dados, que bus-
ca informações confiáveis – e com volume 
suficiente para construção da série históri-
ca que possibilitasse estudos capazes de 
embasar o planejamento e as decisões so-
bre a conveniência de cultivar uma espécie 
vegetal com menor risco de perda. “A falta 
de recursos também foi limitante para tra-
balhos em campo”, acrescenta Maria Lélia.

A pesquisa na prática
Não é apenas na hora de escolher 

alimentos para a mesa que os estudos 
científicos impactam a vida da população. 
Além da disponibilidade de determinados 

Confira o texto original: “Nela [ter-
ra], até agora, não pudemos saber 
que haja ouro, nem prata, nem coi-
sa alguma de metal ou ferro; nem 
lho vimos. Porém, a terra em si é 
de muitos bons ares, assim frios e 
temperados, como os de Entre Doi-
ro e Minho, porque neste tempo de 
agora os achávamos como os de lá. 
Águas são muitas; infindas. E em tal 
maneira é graciosa que, querendo-
-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por 
bem das águas que tem”. 
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legumes, ou frutas, as condições de produção interferem 
diretamente no preço final das mercadorias. Também para 
a economia do Estado, as pesquisas são determinantes. 
Embora o Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais te-
nha recuado 2,6% em 2016, de acordo com dados da sé-
rie Indicadores CEI – Produto Interno Bruto – 4° Trimes-
tre/2016, publicado pela Fundação João Pinheiro (FJP), o 
setor agropecuário foi o único que variou positivamente 
em 2016. Os responsáveis por esses números foram o 
café arábica e a soja. Entretanto, a maior parte dos demais 
produtos agrícolas apresentou variação negativa, com ex-
ceção de alho, batata inglesa, cana-de-açúcar e feijão.

Marley Machado explica que certos agricultores 
buscam tais informações com mais frequência, na ex-
pectativa de minimizar riscos inerentes às atividades 
agrícolas. “Esse trabalho pode servir de importante in-
formação àqueles que desejam iniciar ou introduzir no-
vas culturas em determinada região”, explica. 

Apesar de a contribuição da pesquisa ser real, há 
dificuldades em quantificar os ganhos, pois outros fa-
tores influenciam o processo. Mesmo assim, os estu-
diosos acreditam que, ao considerar as indicações apre-
sentadas no Zoneamento e as exigências edafoclimáticas 
de uma cultura – e solo –, o risco de insucesso será 
substancialmente reduzido. 

O trabalho completo ainda não tem data para ser 
publicado, mas tudo indica que a afirmação feita, há 
mais de 500 anos, por Pero Vaz de Caminha, tende a 
fazer mais sentido se tais variáveis forem consideradas. 
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Ação inédita no Brasil promete alçar 
Minas Gerais à vanguarda da discussão 
sobre divulgação da ciência no País. O 
Estado é o primeiro a elaborar uma “po-
lítica de periódicos”, resultado de minu-
cioso mapeamento das revistas cientí-
ficas em seu território. A próxima etapa 
é o lançamento do portal Periódicos de 
Minas, plataforma digital que reunirá as 
publicações, além de disponibilizar tex-
tos explicativos sobre os conteúdos, com 
linguagem acessível à população. O ob-
jetivo é ampliar o acesso às informações 
e facilitar a localização de temas e dados 
relacionados às pesquisas.

“Para que os estudos sejam realmen-
te efetivos e possam impactar positiva-
mente a sociedade, é necessário que seus 
resultados se tornem públicos. Isso pode 

ser feito por meio de artigos publicados em 
revistas científicas, também chamados de 
periódicos”, esclarece o professor Sérgio 
Cirino, da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), que coordena o projeto.

A primeira fase das atividades, reali-
zada entre 2016 e 2017, consistiu no levan-
tamento das revistas científicas do Estado. 
Identificaram-se 347 periódicos, distribuídos 
por todas as mesorregiões, com exceção da 
Região Central.As publicações contemplam 
nove áreas do conhecimento, definidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Capes): Ciências Agrá-
rias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas 
e da Terra; Ciências Humanas; Ciências da 
Saúde; Ciências Sociais Aplicadas; Enge-
nharias; Linguística, Letras e Artes; além do 
campo Multidisciplinar.

A predominância das publicações 
mineiras  diz respeito às Ciências Humanas 
(24%), seguida da área Multidisciplinar 
(19%) e das Ciências Sociais Aplicadas 
(17%). Por outro lado, Ciências Biológicas 
e Engenharias respondem pelo menor per-
centual (5%, cada). 

Quanto à localização, a Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte detém o 
maior número de publicações, em termos 
absolutos: 160, correspondente a 46% do 
total. No entanto, se considerada a distri-
buição por milhões de habitantes, a me-
sorregião do Triângulo e Alto Paranaíba 
fica à frente. São 64 publicações, mais da 
metade ligadas à Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), para uma população de 
pouco mais de 2 milhões de pessoas. A 
média é de 29,8 periódicos/milhão, ante 
os 25,7 periódicos/milhão na Grande BH.

Porcentagem de 
periódicos científicos 
em cada mesorregião 

de Minas Gerais

Norte de Minas

Noroeste 
de Minas

Central 
Mineira

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste 
de Minas

Campo das
Vertentes

Zona da Mata

Metropolitana de 
Belo Horizonte

Vale do
Rio Doce

Vale do
Mucuri

Jequitinhonha4,9%

0,3%

0,6%

0,6%

0,9%18,4%

14,7%

8,9%

46,4%

0%

1,4%

2,9%
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PARTICIPAÇÃO DA FAPEMIG
PROJETO: Política de periódicos 
para Minas Gerais: projeto de apoio 
à melhoria qualitativa dos periódi-
cos científicos do estado de Minas
COORDENADOR: Sérgio Dias 
Cirino
INSTITUIÇÃO: Universidade Fede-
ral de Minas Gerais
CHAMADA: Auxílio Universal 
Complementar
VALOR: R$ 323.519,20

Os pesquisadores recorreram a cer-
tos critérios para que as publicações fos-
sem reconhecidas como periódicos: dis-
ponibilização em acesso aberto, presença 
de comitê editorial e atualidade, dentre 
outros. O levantamento foi realizado por 
meio de questionário enviado a universi-
dades, centros de pesquisa, associações 
profissionais, faculdades e outras institui-
ções mineiras, para que elas informassem, 
por exemplo, os títulos dos periódicos, o 
ano de criação, a cidade e a instituição de 
vinculação, além da área de conhecimento. 

A política
“Em Minas Gerais, existem inúmeros 

periódicos, mas não havia uma política 
específica para eles, o que dificultava a 
realização de ações mais conectadas, e, 
eventualmente, a falta de critérios na dis-
tribuição de recursos financeiros”, analisa 
Sérgio Cirino. A partir de tal constatação, 
um grupo de trabalho elaborou uma po-
lítica que propõe uma série de ações, a 
exemplo do apoio à institucionalização dos 
periódicos. “Trata-se de fator determinante 
para sua perenidade, qualidade e compro-
misso com o desenvolvimento científico, 
tecnológico e social”, afirma.

A política foi compilada numa carti-
lha, a ser distribuída às instituições. Outra 
ação prevista é a formação de editores e do 
corpo técnico dos periódicos, por meio de 
um circuito de qualificação, com palestras 
e oficinas, que percorrerá várias regiões do 
Estado, a partir de 2018.

O portal Periódicos de Minas também 
integra a política. “Além de agregar os pe-
riódicos mineiros, ele atuará como espaço 
de interlocução entre editores e usuários de 
publicações científicas”, prevê Cirino. O site 
será hospedado no servidor da UFMG, que 
apoia o projeto, por meio da Pró-Reitoria de 
Pesquisa (PRPq) da instituição.

Em 2015, a UFMG investiu em polí-
tica própria, além de lançar o portal de pe-
riódicos da universidade, onde é possível 
acessar, gratuitamente, o conteúdo de 62 
revistas científicas editoradas na institui-
ção, de um total de 88 identificadas. Após 
o estabelecimento de critérios de entrada e 
permanência no portal, criou-se uma incu-
badora, com o objetivo de oferecer condi-

ções para o aperfeiçoamento das revistas 
não incluídas inicialmente, além de dar 
suporte às novas publicações. A iniciati-
va também foi coordenada pelo professor 
Sérgio Cirino, à época, diretor de Produ-
ção Científica da PRPq.

Otimização de recursos
A elaboração da Política de Periódi-

cos de Minas Gerais e o lançamento do 
portal Periódicos de Minas contam com 
financiamento da FAPEMIG. “O projeto 
indica pontos de melhoria ou espaços a 
serem ocupados, o que pode resultar em 
estratégias de atuação por parte da FAPE-
MIG, como agência de fomento e indução. 
Dessa forma, contribui, em última instân-
cia, para elevar a qualidade e o impacto da 
ciência produzida em Minas Gerais”, afir-
ma o professor Evaldo Vilela, presidente 
da Fundação, na carta de apresentação da 
cartilha elaborada pelo projeto.

No documento, o presidente da FA-
PEMIG lembra que o acesso a informações 
sobre ciência, tecnologia e inovação con-
tribui para que as pessoas tomem decisões 
embasadas, façam escolhas e opinem 
sobre investimentos planejados por seus 
governantes. “Especialmente quando con-
sideramos que o investimento em ciência é 
feito, em sua maioria, com recursos públi-
cos, a divulgação de projetos, programas e 
resultados torna-se fundamental”, ressalta. 
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CIÊNCIA DE ALIMENTOS

Luana Cruz

Pesquisadores investem em 
estudo genético para melhorar 
qualidade dos cafés especiais
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À forma de costume ou alimento, o 
café é parte da rotina de muitos brasileiros. 
Por trás de uma xícara quentinha da bebi-
da, porém, há uma série de preocupações 
científicas, como cuidados com a genética 
dos grãos, manejos de plantação, fatores 
climáticos e processos de beneficiamento. 
Pesquisadores mineiros estão dedicados a 
potencializar a planta em busca de quali-
dade, produtividade e resistência a pragas. 
Têm investido, ainda, na pesquisa de tipos 
excelentes de grãos, capazes de gerar cafés 
especiais – produto que, ano a ano, cresce 
entre 10% e 15% no mercado. 

Mas o que configura, exatamente, 
um café como especial? Trata-se do pro-
duto que alcança boas avaliações em tes-
tes sensoriais, feitos por especialistas em 
provar a bebida. O pesquisador Marcelo 
Ribeiro Malta, da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), 
trabalha com qualidade dos grãos e explica 
os parâmetros: “Em Minas Gerais, usamos 
o protocolo da Specialty Coffee Associa-
tion of America (SCAA), que avalia o café 
segundo a acidez, a cor e a doçura, dentre 
outros aspectos. O degustador verifica dez 
atributos na bebida e determina pontuação 
de 0 a 10. Cafés acima de 80 pontos são 
considerados especiais”. 

Mais do que alcançar alta pontua-
ção na prova, tais produtos são resultado 
da pesquisa de pessoas apaixonadas por 
café, que se dedicam a fazer a ponte entre 
o melhoramento genético e a qualidade. 
Segundo Marcelo Ribeiro, a base gené-
tica da planta, no Brasil, é muito estreita, 
por se restringir a dois cultivares bastante 
tradicionais – “Mundo Novo” e “Catuaí” –, 
que correspondem a 70% da produção na-
cional. Os cientistas querem diversificar a 
base genética em nome da excelência, para 
além de cultivares produtivas e resistentes 
a doenças. De acordo com o pesquisador, 
a principal praga do café é a ferrugem, que, 
ano após ano, causa prejuízos no campo. 

Com base em tal cenário, os especia-
listas criaram um banco de germoplasmas 
– unidades conservadoras de material ge-
nético –, no Campo Experimental da Epa-
mig, em Patrocínio (MG), na região do Alto 
Paranaíba. Trata-se de um dos maiores do 
País, onde estão guardados cerca de 1.500 

acessos de café Arábica: dentre diversas es-
pécies do gênero Coffea, a C. arabica L. é a 
que apresenta melhor qualidade de bebida. 
Ela é considerada a única capaz de produzir 
cafés aromáticos e saborosos. “No banco, 
temos linhagens, cruzamentos e genótipos 
do Brasil, da África, da América Central e da 
Colômbia. Há, ainda, uma infinidade de ma-
teriais para estudar”, afirma Marcelo. 

No laboratório
O café especial vem da lavoura, pas-

sa por secagem e é beneficiado com rigor 
científico. Em laboratório, a primeira clas-
sificação, na qual se avalia o tamanho do 
grão, é física. “O mercado quer um café 
graúdo porque facilita a torração. Analisa-
mos coloração e formato do grão cru. São 
escolhidos apenas aqueles que se desta-
cam”, explica o coordenador da pesquisa. 

Há também uma análise química para 
avaliar os compostos de cada grão em pro-
porções de açúcares, lipídios e proteínas. 
“Ao fazer a análise, é possível determinar 
porque um café é diferente do outro em do-
çura ou acidez. Existem nichos de merca-
do, por exemplo, para cafés com baixo teor 
de cafeína. A gente verifica esses aspectos 
no grão”, esclarece Marcelo Ribeiro.

De 2016 até agora, os pesquisadores 
trabalharam com aproximadamente 300 
genótipos do banco de germoplasma. O 
trabalho é demorado e cuidadoso, pois re-
quer padronização de colheita, secagem e 
armazenamento. “A maioria dos cafés com 

Fotos: Marcelo Malta

Cada café especial merece um tipo de processamento
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os quais trabalhamos atinge acima de 80 
pontos na prova do degustador. Seleciona-
mos alguns tipos para entrar no programa 
de melhoramento genético”, afirma.

Para César Botelho, agrônomo e 
integrante da equipe de pesquisadores, o 
trabalho de melhoramento genético do café 
começou na década de 1970, mas o olhar 
quanto à qualidade, que resultou nos tipos 
especiais, é algo recente. “Temos foco na 
seleção de genótipos com qualidade supe-
rior de bebida, o que é novo no programa 
de melhoramento. Foi uma demanda de 
mercado, que se atentou para cafés espe-
ciais. A bebida teve o que chamamos de 
‘primeira, segunda e terceira ondas. Agora, 
a gente vive a quarta. Não é apenas bom 
para beber; o café precisa ter porte para 
café boutique. É um processo parecido 
com o que ocorreu com o vinho”, afirma. 

O Catiguá MG 2 é um exemplo de 
café especial originado das pesquisas. A 
cultivar da bebida tem acidez viva e agra-
dável, doce, floral exótica e cítrica. Trata-se 
de café complexo, com 94 pontos na escala 
da SCAA. “A pesquisa já identificou muitas 
cultivares diferenciadas. Há produtores 
que a plantam no Sul de Minas, na Zona 
da Mata e no Cerrado. Elas são produtivas, 
resistentes à ferrugem e geram uma bebida 
saborosa”, relata César Botelho. 

Os pesquisadores afirmam que a 
cultivar que serve de referência mundial 
em café saboroso é conhecida por Bour-
bon. Mesmo ao gerar bebidas de excelên-
cia, é muito suscetível a doenças durante 

o cultivo. “Criadas por nós, as cultivares 
Paraíso 1 e Catiguá MG2 são resistentes 
à ferrugem e substituem, em qualidade, a 
tradicional Bourbon”, detalha.   

A equipe de pesquisadores conta 
com apoio financeiro da FAPEMIG e do 
Consórcio Pesquisa Café. Há, também, 
colaboradores da Epamig, por meio do 
Programa de Melhoramento Genético do 
Cafeeiro, das universidades federais de La-
vras e Viçosa, além da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

No campo
Agrônomo e cafeicultor, Sérgio Mei-

relles testou dezenas de variedades de café 
originários da pesquisa. Ele cultiva o grão 
há 40 anos, mas o trabalho com os tipos 
especiais começou em 2011, por meio do 
plantio de 14 variedades, na cidade de Ca-
pelinha (MG), no Vale do Jequitinhonha. 

O tipo que agradou ao produtor, e 
rendeu a ele premiações de qualidade, 
é o Aranã MGS. “A cultivar resulta numa 
bebida muito boa, com paladar diferencia-
do. Fiquei empolgado com essa variedade 
porque também é resistente à ferrugem. A 
Bourbon é uma referência mundial no se-
tor. Trata-se de café suave, que chamo de 
Danúbio Azul. O Aranã é como Bolero de 
Ravel: mais acentuado e com personalida-
de”, brinca Sérgio Meirelles. 

Somente em 2017, o produtor plan-
tou outras 40 variedades de cafés, 22 tipos 
diferentes do chamado Catiguá MG 2, que 
resulta do trabalho em laboratório. “O Ca-

PARTICIPAÇÃO DA FAPEMIG
PROJETO: Caracterização da diversi-
dade genética de acessos de Coffea 
arabica L. do banco de germoplasma 
de Minas Gerais visando à produção 
de cafés especiais
COORDENADOR: Marcelo Ribeiro 
Malta
INSTITUIÇÃO: Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig)
CHAMADA: Programa Mineiro de 
Pós-Doutorado (Acordo Capes/
FAPEMIG)
VALOR: R$ 56.700,00

tiguá amarelo ainda não está no mercado. 
É uma boa perspectiva, que saberei na co-
lheita, daqui a dois anos. A Genética é o 
futuro da agricultura, principalmente, com 
vistas à qualidade”, afirma o cafeicultor. 

A comparação do pesquisador César 
Botelho, entre café e vinho, faz sentido por-
que o cultivo e a ambientação do grão in-
fluenciam na qualidade. Segundo ele, a ex-
pressão terroir, muito usada para definir um 
conjunto de condições da terra e do clima 
nas vinícolas, também é usada para o café. 

Atualmente, os pesquisadores es-
tão focados, apenas, no melhoramento 
genético, mas vislumbram projetos sobre 
a influência do ambiente. “Na colheita da 
pesquisa, trabalhamos no ambiente úni-
co do campo experimental de Patrocínio. 
Padronizamos o plantio ao máximo, para 
garantir que o diferencial dos grãos se res-
trinja ao genético”, afirma Marcelo Ribeiro. 

No entanto, a exemplo do cafeicultor 
Sérgio Meireles, outros recebem as cul-
tivares e plantam em locais diferentes do 
cerrado mineiro. O projeto futuro é verifi-
car o comportamento de cada cultivar em 
lugares distintos. A ideia é se aproximar, 
ainda mais, do modelo do vinho, que traz 
consigo as uvas usadas na produção e a 
informação da região de cultivo.

Espécie da cultivar MGS Paraíso
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HIPERLINK
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CONTEMPORÂNEAS

Pegar o livro de um amigo. Pedir uma xícara de açúcar à vizi-
nha. Hospedar-se na casa daquele conhecido. No fim da festa, des-
colar a mais providencial das caronas. Houve um tempo, não muito 
distante, em que todas essas ações eram comuns no cotidiano das 
pessoas. Hoje, contudo, o ato de “pedir algo emprestado” ganha 
nova roupagem a partir das possibilidades oferecidas pela internet. 
Com a premissa de “o que é meu é seu”, a economia compartilhada 
(ou “consumo colaborativo”) faz parte da rotina de várias pessoas 
em todo o mundo.  

Essa modalidade de consumo surgiu nos Estados Unidos, em 
2008, como forma de superar a crise econômica pela qual o país 
passava naquele ano. A ideia de uma prática comercial alternativa 
– em que o cliente tem acesso a bens e serviços, por meio da troca 
monetária entre as partes, sem aquisição de produtos novos – ga-
nhou ainda mais força quando a internet (por meio de aplicativos em 
smartphones, por exemplo) passou a mediar o escambo. em 2011, a 
revista norte-americana Time elencou tal prática de consumo como 
uma das dez coisas que mudarão o mundo. 

Embora a economia colaborativa tenha ganhado força tardia-
mente no Brasil, é praticamente impossível, hoje, não usar essa 
maneira inovadora de consumir. Uber, Cabify e Airbnb são algumas 
das empresas estrangeiras a oferecer serviços em solo nacional, de 
maneira a potencializar o consumo alternativo que visa, principal-
mente, à eficiência do uso de bens materiais e da força de trabalho. 

Por aqui, a atuação dessas empresas abriu espaço para ou-
tros empreendimentos de economia colaborativa, o que levou o 
Brasil a ocupar o topo da lista de países da América Latina a investir 
em tal modalidade de consumo. 

Vambora?
 A partir de uma necessidade pessoal de Max Oliveira, nas-

ceu, em 2013, a MaxMilhas, empresa que oferece passagens eco-
nômicas emitidas pelas milhas de quem deseja vender. O CEO da 
companhia conta que a ideia surgiu no momento em que ele preci-
sou viajar para visitar a namorada – hoje, esposa –, e, de repente, 
o preço da passagem área aumentou. “A saudade era muita, assim 
como o preço. Ao perceber que a quantidade de milhas não teve 
aumento significativo, surgiu-me a ideia. E se houvesse um lugar 
onde as pessoas pudessem comprar passagens emitidas pelas mi-
lhas de quem deseja vender? Pronto! A MaxMilhas nasceu do meu 
desejo, e de muitos outros brasileiros, de viajar mais”, comenta. 

Em apenas quatro anos de existência, a empresa se revla a 
prova viva de que o modelo colaborativo de consumo pode gerar 
bons frutos, tanto para empreendedores quanto para clientes. Em 
2014, a empresa se uniu ao Programa Start-Up Brasil, iniciativa do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e foi reconhecida como 
a maior startup do programa. “Em 2015, entramos na lista das 15 
empresas mais inovadoras, pela Exame.com. Ao todo, já emitimos 
mais de 500 mil passagens e negociamos mais de 5 bilhões de mi-
lhas”, comemora o empresário. 

A premissa do grupo é simples: quem deseja vender milhas, 
acumuladas por meio de programas de fidelidade com empresas 
aéreas, fornece-as à empresa, que, ao usá-las, consegue emitir pas-

Mariana Alencar

Por meio de plataformas 
digitais, economia 

compartilhada se expande 
como nova forma de 
consumo sustentável

Seu,
meu...
nosso!
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SAIBA MAISsagens mais baratas para o cliente. Segundo Max, o 
sucesso da empresa está ligado aos problemas enfren-
tados pelos brasileiros na hora de viajar. “A MaxMilhas 
busca democratizar as passagens aéreas”, explica. 

Entretanto, o desconhecimento e a desconfiança 
são grandes desvantagens para quem entra. “No nos-
so caso, lidamos com um mercado imaturo no Brasil. 
Entre 5 e 8% das pessoas participam ativamente dos 
programas de fidelidade. Ou seja: uma pequena par-
cela da população tem algum conhecimento sobre o 
tema. Precisamos amadurecer o mercado e provar, dia-
riamente, a transparência de nosso negócio”, pondera.  

Minha boneca é sua! 
Quem tem filhos, provavelmente, já passou pela 

seguinte situação: os pequenos  ganham brinquedos 
que, mais tarde, acumulam-se pela casa. Aos poucos, a 
criança perde o interesse por certos carrinhos, bonecas, 
jogos... Os pais, então, têm de se desfazer da tralha – ou 
podem mantê-la em casa, a ocupar espaços preciosos. 
Ao pensar nisso, as mineiras Ana Amélia Alves e Paula 
Costa criaram, em Belo Horizonte, o Clubinho da Didi. 
“O projeto nasceu para ser um aliado dos pais na otimi-
zação dos espaços domésticos, na oferta de diferentes 
brinquedos a cada período e na conscientização das 
crianças sobre as vantagens do consumo compartilhado 
e inteligente”, conta Ana Amélia. 

Por meio da iniciativa, os produtos são alugados 
quinzenal ou mensalmente. As crianças podem escolher 
brinquedos, acessórios, fantasias, livros, dentre outros, 
em faixa de preço que varia de R$ 5 (brinquedos de mon-
tar) a R$ 140 (miniveículos). As proprietárias afirmam 
que os produtos, higienizados, são entregues montados, 
e com pilhas recarregáveis. “As crianças ficam com os 
produtos apenas durante o tempo do aluguel, devolven-
do-os ou trocando-os por outros. Reduzem-se, assim, 
as chances de aglomeração. Alugar é sempre mais fácil 
e prático! Além da diversão compartilhada com outras 
famílias, pais e filhos contribuem para a sustentabilidade 
do planeta”, destaca. 

Fundada em 2016, a empresa conta com mais 
de 400 clientes e pretende, nos próximos anos, am-
pliar a área de atuação, a partir do aumento do acervo 
de brinquedos e do investimento em marketing para 
divulgação do trabalho. “Nosso conceito, de diversão 
compartilhada, enfrenta um pouco de resistência, que 
vemos como ‘cultural’. Trata-se, afinal, de atividade 
econômica com fins lucrativos, que, ao mesmo tempo, 
transmite e vislumbra um conceito moderno, atual e 
sustentável. Além disso, oferece momentos de lazer e 
promove a união entre pais e filhos”, completa. 

Criatividade para economizar e lucrar
Inspirado na filosofia do compartilhamento de sites, o consu-
mo colaborativo promove o surgimento de redes de emprés-
timos, de compartilhamento de automóveis, e, até mesmo, de 
aluguel de cama em um apartamento. Neste livro, os autores 
mostram como economizamos dinheiro, tempo e espaço, ao 
levar as pessoas a construir relações mais próximas, e ao nos 
transfigurarmos, lucrativamente, de consumidores passivos a 
colaboradores ativos. 
LIVRO: O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai 
mudar o nosso mundo
AUTORES: Rachel Botsman e Roo Rogers 
EDITORA: Bookman
PÁGINAS: 262 
ANO: 2011

Internet das Coisas
Jeremy Rifkin argumenta que a era do capitalismo sai, lenta-
mente, do palco mundial. O surgimento da “Internet das Coi-
sas” tem levado à ascensão de um novo sistema econômico 
– os bens comuns colaborativos –, que transforma nosso 
modo de vida. Na obra, Rifkin explica como a internet das co-
municações, da energia e dos transportes está convergindo, 
de modo a criar uma rede neural global, capaz de conectar 
tudo a todos. 
LIVRO: Sociedade com custo marginal zero
AUTORES: Jeremy Rifkin 
EDITORA:  M. Books
PÁGINAS: 400
ANO: 2015 

Divulgação

Max Oliveira fundou a MaxMilhas por causa de uma experiência negativa na 
compra de passagens aéreas
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MUDOU-SE
DESCONHECIDO
RECUSADO
FALECIDO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
END. INSUFICIENTE
CEP
NÃO EXISTE Nº INDICADO
INFORMAÇÃO ESCRITA PELO
PORTEIRO OU SÍNDICO

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM ___/___/___

___/___/___           _______________
                                 RESPONSÁVEL

PARA USO DOS CORREIOS

Avenida José Cândido da Silveira, 1500
Bairro Horto
Belo Horizonte (MG)
CEP: 31 035-536
Contatos: revista@fapemig.br
Blog: blog.fapemig.br/

www.facebook.com/minasfazciencia
www.twitter.com/minasfazciencia/
www.youtube.com/user/ciencianoar


