
Pequenas Partículas, 
grandes revoluções

saIBa como o estudo e aPlIcações de nanomaterIaIs têm 
contrIBuído Para tecnologIas que Podem mudar o mundo
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EDITORIAL

Invisível aos olhos, o conhecimento 
permite aos indivíduos materializar as mais 
variadas ideias, mesmo aquelas que parecem 
tão distantes. Se a diversidade de aplicações 
e finalidades é intrínseca ao saber, trata-se 
também de uma propriedade de partículas 
imperceptíveis até mesmo para microscópios 
ópticos: os nanomateriais de carbono, que 
podem ser combinados a uma infinidade de 
elementos, desde componentes eletrônicos a 
revestimentos de aeronaves e medicamentos. 

Pode-se dizer que os esforços empreen-
didos em estudos para a caracterização, produção 
e identificação de usos dessas estruturas – 100 
mil vezes mais finas que um fio de cabelo – são 
inversamente proporcionais às suas dimensões. 
Há mais de uma década, pesquisadores da UFMG 
se dedicam a trabalhos multidisciplinares na 
área, o que fez da Universidade uma referência 
mundial no assunto e a qualificou para sediar 
o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Nanomateriais de Carbono (INCT Nanocarbono). 
Ciente de que tais avanços se tornam possíveis 
por meio da soma de competências, há anos a 
Fundep é parceira de iniciativas dessa natureza, 
atuando na gestão administrativo-financeira.

Nas próximas páginas, estão registra-
dos, ainda, outros relatos de como o conheci-
mento é transformado em inovação e benefícios 
para a sociedade. Exemplo disso é o trabalho que 
está sendo desenvolvido pelo INCT de Vacinas 
(INCTV): a vacina para prevenir a malária causa-
da pelo Plasmodium vivax, espécie responsável 
pela maioria dos casos no planeta. Caso tenha 
os efeitos desejados, a formulação poderá salvar 
inúmeras vidas – no mundo, cerca de 200 a 300 
milhões de pessoas são infectadas por ano e a 
doença leva um milhão dos enfermos à morte.

O foco em saúde pública também está 
presente no projeto que envolve 12 universida-
des na busca por soluções para o tratamento do 
lixiviado de aterros sanitários, evitando a conta-
minação do solo e da água e, consequentemen-
te, do ser humano. Ainda sob a perspectiva da 
qualidade de vida da população, o Jornal da Fun-
dep apresenta o Projovem, programa de capaci-
tação profissional para jovens do norte de Minas.

Por fim, esta edição traz uma entre-
vista exclusiva com o ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, so-
bre as diretrizes de sua gestão e os desafios de 
promover o crescimento brasileiro por meio 
da inovação e do conhecimento. 

Boa leitura!
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CURTAS

NOVAS PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Para cumprir com excelência o seu papel de gestora da Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) e 
contribuir para o desenvolvimento pleno desses campos no Brasil, a Fundep conta com a confiança e a força 
de seus diversos parceiros. 

Nesse sentido, a Fundação trabalha amplamente para a conquista de oportunidades com impor-
tantes instituições do sistema nacional de C,T&I. Os últimos meses foram marcados por consolidação de 
novas parcerias na Fundep.

Embrapii

Acordo firmado com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e com o Instituto Nacional de Tec-
nologia (INT) prevê a Fundep como gestora dos projetos a serem realizados no âmbito da Embrapii – Em-
presa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. 

Com o objetivo de auxiliar companhias a criar produtos e processos inovadores, a Embrapii credencia 
e coloca à disposição das empresas qualificados centros de pesquisa. O INT foi um dos selecionados para dar 
suporte às organizações interessadas em implementar projetos. Nesse sentido, o Instituto deverá captar em-
presas interessadas em desenvolver projetos inovadores e que possam investir para a realização do trabalho.

A Fundep foi a eleita para gerenciar esses recursos. “Esse tipo de ação, que envolve a interação de 
institutos de pesquisa e empresas, é uma nova linha de atuação para a Fundação”, diz a assessora de Rela-
ções Institucionais da Fundep, Soraya Carvalho de Freitas. A Gerência de Negócios atuou em todo o processo 
do acordo, viabilizou o instrumento de parceria e está auxiliando o INT na prospecção de indústrias da área 
de sua linha de atuação – energia e saúde. Segundo a gerente de Negócios, Anna Sophia Candiotto, os 
projetos existentes já estão na execução.

Cetene

O acordo de cooperação foi formalizado entre Fundep e Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste 
(Cetene), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  O termo pre-
vê a Fundação como gestora de projetos executados pelo Centro. Já neste início da parceria, uma iniciativa do 
Cetene está sendo gerenciado pela Fundação. “Trata-se de um projeto no formato de convênio de cooperação 
amparado pela Lei de Informática”, conta Anna Sophia Candiotto, que ressalta estar com boas perspectivas.

O coordenador geral regional do Cetene, André Galembeck, também tem expectativas positivas 
com essa cooperação: “É fundamental firmarmos parcerias com fundações de apoio que tenham uma 
gestão financeira eficiente, como a Fundep está demonstrando atuar”. Para ele, os destaques para a 
escolha pela Fundep foram a agilidade para realizar os processos e o sistema Espaço do Coordenador. “É 
um passo adiante em relação à gestão financeira de projetos”, acredita.
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GESTÃO DE PROJETOS

CONTRA A MALáRIA
Vacina para proteger o mundo de uma das doenças infecciosas mais letais está sendo desenvolvida por 
cientistas brasileiros. Se alcançada, milhões de vidas serão salvas

A malária infecta, no mundo, cerca de 200 
a 300 milhões de pessoas por ano, levando à morte 
de um milhão dos enfermos, sendo 80% crianças 
com menos de cinco anos. No Brasil, é registrado 
anualmente de 300 a 500 mil novos casos na re-
gião da Amazônia. O controle da doença é baseado 
em quimioterapia e combate ao vetor, no entanto, 
os parasitas têm desenvolvido resistência às dro-
gas e o mosquito, aos inseticidas, ampliando a 
gravidade e as ocorrências de malária.

A doença é considerada pela Organização 
Mundial da Saúde como uma das endemias prio-
ritárias para a realização de pesquisas. Os esforços 
contra a malária são diversos, e um importante de-
les é o trabalho que está sendo desenvolvido pela 
equipe do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
de Vacinas (INCTV): a vacina para prevenir a malária 
causada pelo Plasmodium vivax, espécie responsá-
vel pela maioria dos casos no planeta, incluindo a 
predominância de 80% da moléstia no Brasil.

Injeção de inovação

De acordo com o coordenador do INCTV, 
doutor em Bioquímica e Imunologia e professor 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Ricardo Gazzinelli, ainda não existe uma vacina 
para proteger o mundo dessa doença. “A mais 
adiantada é a que está sendo criada no laboratório 
britânico GlaxoSmithKline, contra o Plasmodium 
falciparum, o tipo comum na África”, relata.

Em desenvolvimento nos laboratórios da 
UFMG, da Universidade de São Paulo (USP) e da Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp), os estu-

dos para alcançar a vacina contra malária do INCTV 
– sediado no Centro de Pesquisas René Rachou, re-
gional mineira da Fundação Oswaldo Cruz (CPqRR/
Fiocruz) – são inovadores. De acordo com Gazzinelli, 
a maioria das vacinas para malária utiliza um único 
antígeno – substância que gera resposta imune no 
organismo e, assim, provoca a formação de anticor-
pos para a proteção –, já o grupo do INCTV busca 
uma vacina com vários alvos. “Usamos três proteínas 
diferentes e desenvolvemos dois processos de vaci-
nação: uma injeção de vírus recombinantes com o 
antígeno da malária (sem provocar a doença) e ou-
tra de proteínas para a imunização”, explica. 

Em 2011, testes foram realizados em 
primatas. “Os resultados indicaram que a vacina 
induziu resposta imune e apresentou um peque-
no grau de proteção. No momento, estamos re-
alizando melhorias na formulação para ampliar 
esse nível e pretendemos repetir os testes nos 
animais”, afirma Gazzinelli. 
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Ainda não há previsão para a comercializa-
ção da vacina, mas Gazzinelli acredita que em dois 
anos será possível iniciar os testes clínicos em huma-
nos. “Um dos grandes desafios para essa vacina é a 
falta de um modelo animal ideal para os experimen-
tos. O primata não é o hospedeiro natural da malá-
ria, então isso impede testes mais imediatos”, diz, 
enfatizando outro complicador: “O parasita é como 
o vírus da gripe: seu antígeno varia de uma infecção 
para outra. Nunca poderemos nos acomodar”.

Os principais pesquisadores envolvidos no 
desenvolvimento dessa vacina são os doutores Oscar 
Bruna-Romero, Irene Soares e Maurício Rodrigues. 
Esse trabalho já possui patente internacional.

Parcerias

As pesquisas para a criação da vacina fa-
zem parte de diversos projetos que contam com 
a gestão administrativo-financeira da Fundep. “A 
competência da Fundação em realizar compras na-
cionais, licitações, importações, gestão financeira 
e de pessoal, contabilidade, auditoria, logística 
e prestação de contas proporciona minimização 
de custos e otimização aos trabalhos. Assim, o 
coordenador pode se dedicar à pesquisa”, conta a 
analista dos projetos na Fundep Marina Bicalho. A 
instituição também atuou na adequação e na sub-
missão de propostas de alguns dos projetos.

Essa parceria é reconhecida pelo pesqui-
sador. “A Fundação tem contribuído muito. Desde 
o início dos trabalhos contamos com alto investi-
mento, que exige um gerenciamento qualificado”, 
relata Gazzinelli. Entre os principais financiadores 
da iniciativa estão a Fiocruz, o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp) e a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Relevância

Se alcançada, a vacina beneficiará, princi-
palmente, as populações residentes e os turistas das 
regiões endêmicas, incluindo os militares. Gazzinelli 
pontua ainda que, além de servir à sociedade e à 
ciência, as pesquisas oferecem oportunidade de for-
mação de estudantes, impulsionando a capacitação 
de jovens pesquisadores.

O coordenador também ressalta a impor-
tância de todo o trabalho ser de produção nacional. 
“Se conseguirmos alcançar o produto, apresentare-
mos mais um passo para a independência do Brasil 
em termos de criação de vacinas”, acredita. 
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Febre, calafrios, falta de apetite, pele amare-
lada, dores de cabeça e no corpo. Causada por 
protozoários do gênero Plasmodium, trans-
mitidos pela picada de mosquitos Anopheles, 
a malária é uma doença parasitária que, se 
não tratada, interrompe o fornecimento de 
sangue aos órgãos vitais, tornando-se assim 

rapidamente fatal.



desses materiais, e a competência desenvolvida 
em mais de 14 anos de trabalho na área, fazem da 
UFMG uma referência mundial no assunto.

O que mais ganhou atenção pública nos 
últimos anos é o chamado nanotubo de carbono. O 
professor do Departamento de Física da UFMG, e um 
dos pioneiros no Brasil na pesquisa em nanomate-
riais de carbono, Marcos Assunção Pimenta, explica 
que os nanotubos são folhas de grafite (ou grafeno) 
enroladas na forma de um cilindro com diâmetro na-
nomêtrico e compostos de átomos de carbono. Para 
se ter ideia, um nanômetro corresponde a um bilioné-
simo de metro. Ou seja, são 100 mil vezes mais finos 
que um fio de cabelo e invisíveis até para microscópios 
ópticos. Apesar disso, os nanotubos reúnem, em uma 
única estrutura, uma série de propriedades que os tor-
nam diferentes de tudo que já se viu.

Passos conjuntos

A história dos nanomateriais de carbono na 
UFMG está diretamente ligada à trajetória do Labo-
ratório de Espectroscopia Raman, coordenado pelo 
professor Marcos Pimenta, e que, há vinte anos, rea-
liza experiências para caracterização e conhecimen-
to das propriedades físicas de diferentes compostos. 
“A técnica utilizada consiste no envio de um feixe 
de laser em um material que absorve essa luz e a 
reemite, trazendo informações importantes sobre 
a maneira como os átomos estão vibrando e sobre 
o comportamento dos elétrons naquela estrutura. 
Esses dados permitem a caracterização de proprie-
dades que são úteis, por exemplo, para a produção 
de chips, transistores, sensores etc.”, explica.

Em 1990, realizou-se a primeira síntese de 
nanotubos de carbono e, em 1997, já havia amos-
tras suficientes para fazer experiências utilizando 
a espectroscopia. “A luz reemitida por eles nos per-
mitia dizer se eram metálicos ou semicondutores 
e, em função disso, propusemos uma metodologia 
de diferenciação”, relata Pimenta. Tais caracte-
rísticas dos nanotubos permitem que, ao serem 

ESPECIAL

associados com outros materiais, eles tornem suas 
qualidades mecânicas, térmicas e de condutivida-
de elétrica muito superiores. “Em seguida, o pro-
fessor Luis Orlando Ladeira, que trabalhava com o 
crescimento de cristais, deu início à produção de 
nanotubos de carbono e, em 2000, já era possível 
sintetizá-los na UFMG”, conta.

Formação

Na primeira década dos anos 2000, o grupo 
teve como foco a formação de recursos humanos 
qualificados e o suprimento de lacunas nas pes-
quisas. “Buscamos a colaboração de profissionais 
de outras áreas e formamos uma estrutura ampla 
e integrada, que permitiu que a Universidade se 
destacasse na área”, detalha o professor. 

Em 2005, um fato ampliou os desafios e 
a área de interesse do grupo, com a descoberta 
do grafeno ou da possibilidade de síntese de uma 
única folha de grafite (ao invés de folhas enrola-
das em formato cilíndrico, como nos nanotubos). 
“Um novo leque de possibilidades se abriu e in-
corporamos toda a metodologia, infraestrutura 
e pessoal que dominava a física e química dos 
nanotubos para o estudo do grafeno. Hoje, tam-
bém já somos referência nacional no assunto.” As 
pesquisas envolvem ainda os fullerenos, ou na-
nopartículas de carbono em formato arredonda-
do (como uma bola de futebol), conhecidas pela 
capacidade de aumentar a eficiência da conver-
são de luz em eletricidade.

Alquimia moderna

Devido ao tamanho e às propriedades 
únicas, os nanomateriais de carbono podem ser 
aplicados a diferentes áreas e objetivos. O mais 
distinto deles, os nanotubos, quando adiciona-
dos a plásticos, podem endurecê-los ou torná-
los condutores de eletricidade; em tecidos, 
podem torná-los super-resistentes ou invulne-

NANOMATERIAIS DE CARBONO: 
PARECE MAGIA, 

MAS é TECNOLOGIA
UFMG é referência internacional na área. A versatilidade das estruturas e as suas inúmeras 
possibilidades de aplicações trazem resultados que vão da melhoria da resistência e eficiên-
cia de produtos à regeneração de tecidos humanos

Há décadas, os filmes de ficção científica nos 
apresentam promessas para o futuro, como máqui-
nas super-resistentes, megadispositivos eletrônicos, 
produção de órgãos humanos e criação de sensores 
altamente desenvolvidos. A imaginação hollywoo-
diana pode ter exagerado em muitos pontos, mas 
a verdade é que parte desses “sonhos impossíveis” 
vem se tornando realidade por meio de partículas 
quase invisíveis: os nanomateriais de carbono. 

As possibilidades de aplicação parecem infi-
nitas – desde a melhoria da eficiência e resistência 
de peças e equipamentos até tecnologias de con-
trole de pragas e proteção ambiental – e permitem 
o estabelecimento de frentes de pesquisa entre as 
mais diferentes áreas. Os esforços empreendidos 
na caracterização, produção e busca por aplicações 
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nacional a partir do desenvolvimento tecnoló-
gico de ponta, o Centro vai articular o conheci-
mento produzido na Universidade com o setor 
industrial e a demanda do mercado. “Vamos se-
lecionar as tecnologias mais viáveis, em estágio 
mais avançado de desenvolvimento, ou que re-
presentem maior interesse industrial e atuar na 
sua otimização e aumento de escala. O objetivo é 
disponibilizar as competências à sociedade, mas, 
antes disso, vamos melhorar parâmetros e redu-
zir custos”, ressalta o professor Pimenta.

O CTNanotubos terá sua atuação focada 
em três aspectos: a produção de nanotubos em 
escala pré-industrial; o desenvolvimento e comer-
cialização do cimento nanoestruturado, e o inves-
timento em polímeros nanoestruturados. 

Parceria de longa data

O percurso dos nanotubos na UFMG tam-
bém foi marcado pela atuação da Fundep. A Fun-
dação esteve presente desde os primeiros estudos 
e experiências e, de lá para cá, sua participação se 
viu ampliada assim como a atuação dos diferentes 
grupos e linhas de pesquisa envolvidos na área. 
Além de gerenciar projetos de diferentes pro-
fessores e laboratórios dedicados à temática dos 
nanotubos na Universidade, a Fundep também 
oferece sua competência na gestão administrati-
vo-financeira de recursos para o INCT Nanocarbo-
no e para o CTNanotubos.

Para o professor Marcos Pimenta, a par-
ceria da Fundep diminui uma pesada carga de 
burocracia à qual as pesquisas são submetidas. 
“Boa parte do nosso fôlego é gasto no processo de 
captação e gerenciamento de recursos, e a presen-
ça da Fundação contribui para liberar tempo para 
nosso potencial criativo. A Fundep hoje é essencial 
para a viabilidade dos trabalhos. Sem sua estrutu-
ra de importações, compras, pagamentos e pesso-
al, a nossa situação seria crítica”, afirma.

A Fundação realiza, ainda, o trâmite com 
diferentes financiadores dos trabalhos com nano-
materiais de carbono. Entre eles, destacam-se a 
Fapemig e o CNPq.

ráveis; por serem extremamente pequenos e 
leves, podem chegar ao interior de uma célula e 
serem usados como sensores para diagnósticos 
médicos.

Entre as aplicações eletrônicas, está o 
desenvolvimento de chips, processadores, sen-
sores e outros dispositivos. Por ser um material 
muito rígido, que não se estica facilmente, po-
dem ser utilizados para melhorar propriedades 
mecânicas de outros materiais. Exemplo disso é 
o projeto em andamento na Universidade para 
produção de um supercimento. “Quando mistu-
ramos nanotubos com outros compostos, esses 
podem adquirir as suas características. O que 
temos observado é que, se adicionamos 0,5% do 
nanomaterial aos demais componentes, o poten-
cial mecânico do cimento aumenta em cerca de 
40%. O mesmo pode ser feito com gesso, cerâmi-
ca etc.”, ressalta Marcos Pimenta.

Outra linha de aplicações diz respeito 
ao potencial de condutividade térmica, o que 
permite que sejam utilizados em materiais para 
dissipar calor, no revestimento de aeronaves e 
foguetes e no desenvolvimento de colas que su-
portem temperaturas mais altas. 

Os nanotubos também são aproveita-
dos devido à sua morfologia. Pimenta conta que 
eles são como agulhas extremamente finas, que 
podem ser infiltradas nas células, o que abre ca-
minho para sua utilização em vacinas e terapias 
gênicas. Uma mostra dessa aplicação foi o desen-
volvimento de um fungicida capaz de combater a 
praga do feijão. Por meio dos nanotubos, é inseri-
da dentro das células do fungo uma estrutura que 
silencia a função genética que permite que ele se 
alimente. Dessa forma, não há como ele prejudicar 
as plantações.

As aplicações se estendem à biomedi-
cina, no desenvolvimento de instrumentos de 
diagnóstico, liberação controlada de drogas e 
implantes; ao armazenamento de energia, com a 
utilização em baterias, células solares e de com-
bustível; produção de materiais automotivos, 
aeroespaciais e militares; etc.

INCT

A liderança da Universidade foi reconhe-
cida em 2006, com a formação da Rede Nacional 
de Pesquisa em Nanotubos. Sob a coordenação 
do professor Marcos Pimenta, a rede reuniu 40 
pesquisadores de oito estados brasileiros e abriu 
portas para que fosse criado, em 2009, o Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanomate-
riais de Carbono (INCT Nanocarbono).

O Instituto busca fortalecer e ampliar os co-
nhecimentos referentes aos nanotubos de carbono, 
grafenos e fullerenos. Coordenador da iniciativa, o 
professor Marcos Pimenta explica que o objetivo do 
INCT é atuar em quatro grandes frentes. A primeira 
delas diz respeito à produção dos nanomateriais de 
carbono. “Hoje, é muito difícil comprar esse tipo de 
produto, pois existem restrições à venda. Nesse sen-

tido, o domínio de técnicas e a capacidade de pro-
dução desses materiais são altamente estratégicos.”

A segunda vertente do INCT se dedica à 
caracterização dos materiais e a estudos de suas 
propriedades básicas, como forma de compreen-
dê-los melhor e gerar conhecimentos para novas 
pesquisas e possibilidades de utilização. Seguindo 
essa lógica, outra linha de atuação é focada na 
investigação das aplicações. Aqui, destacam-se os 
trabalhos de desenvolvimento de nanocompostos, 
que são materiais produzidos pela mistura de na-
notubos a outros insumos convencionais.  

Estuda-se, também, a aplicação dos na-
nomateriais no desenvolvimento de materiais 
transparentes e condutores de eletricidade, usados 
nas telas de computadores, celulares e dispositivos 
touchscreen. Há, ainda, esforços voltados para a área 
de desenvolvimento de sensores de gás e de produ-
tos químicos. “A ideia é criar uma espécie de nariz 
ou língua eletrônica, capazes de identificar cheiros 
e sabores, assim como gases venenosos, e que apre-
sentem aplicações ambientais.” Isso sem falar das 
inúmeras possibilidades que os nanomateriais sina-
lizam para a área biomédica e biogenética.

Em seu quarto foco de atuação, o INCT se 
volta para a nanotoxicologia, ou seja, para uma 
preocupação com os efeitos e implicações que o uso 
dos nanomateriais pode acarretar. “Essa vertente 
visa lidar com questões de segurança, saúde e meio 
ambiente ligadas ao fato de que essas partículas 
são muito pequenas e podem penetrar no corpo 
humano pela pele ou respiração, além de provocar 
contaminações. Assim como podem ser úteis para a 
fabricação de remédios, elas podem ser tóxicas, e é 
preciso definir protocolos de uso seguro desses ma-
teriais”, reforça o coordenador.

Ponte entre academia e indústria

A competência desenvolvida na UFMG 
traz como resultado ainda a implantação do Cen-
tro de Tecnologia em Nanotubos (CTNanotubos), 
a ser instalado no Parque Tecnológico de Belo 
Horizonte (BH-TEC). Tendo como principal mo-
tivação fomentar a competitividade da indústria 
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Por meio da luz reemitida pelo material, é possível mapear informações importantes sobre a maneira 
como os átomos estão vibrando e o comportamento dos elétrons na estrutura



Projeto em rede, desenvolvido por 12 universidades brasileiras, busca soluções para o trata-
mento do lixiviado de aterros sanitários 

Cuidar do lixo é um desafio enorme. A 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 
revelou que o destino final dos resíduos sólidos 
são os lixões em 50,8% dos municípios brasilei-
ros, os aterros controlados em 22,5% e os aterros 
sanitários em 27,7%. Acumulado a céu aberto, o 
resíduo contamina o solo e a água e pode provocar 
problemas de saúde. Por isso, o aterro sanitário é 
o espaço adequado destinado à deposição final 
de resíduos sólidos. Sua base é constituída por um 
sistema de drenagem de efluentes líquidos – o li-
xiviado ou chorume –, que deve ser tratado, para 
amenizar a poluição ao meio ambiente.

Com esse objetivo em mente, 12 univer-
sidades brasileiras atuam em rede para realizar o 
tratamento de lixiviados de aterros sanitários com 
foco na remoção de nitrogênio amonical, matéria 
orgânica biodegradável e compostos recalcitrantes.

Os trabalhos se iniciaram em meados do 
ano passado, visando garantir que o lixiviado atenda 

MEIO AMBIENTE 
E SAúDE AGRADECEM

aos padrões legais vigentes no Brasil. “O país não tem 
atingido os parâmetros estabelecidos e esse é o foco 
inicial do projeto. Outro objetivo é a remoção da ma-
téria orgânica recalcitrante – aquela que é resistente 
à degradação biológica – e, para isso, vamos estudar 
tratamentos físicos e químicos. Por consequência, a 
matéria orgânica biodegradável vai acabar sendo re-
movida”, explica a professora do Departamento de En-
genharia Sanitária e Ambiental da UFMG Liséte Celina 
Lange, coordenadora geral do projeto, que trabalha 
em parceria com a professora Miriam Cristina Santo 
Amaral, do mesmo departamento.

Relevância

Alcançadas essas metas, a iniciativa promo-
verá um importante retorno para a sociedade: o custo 
real do tratamento de lixiviado. “Esse é um dos dife-
renciais do projeto, pois o valor do investimento ne-
cessário é uma informação que está concentrada nos 
consultores. Como representantes de instituições pú-
blicas, temos a obrigação de retornar o conhecimento 
para a comunidade. E, nesse caso, as prefeituras serão 
grandes beneficiadas, principalmente as de muni-
cípios menores, pois terão uma solução ambiental e 
para a saúde da população”, enfatiza a pesquisadora.

Outro diferencial é o trabalho em rede 
com o mesmo objetivo, mas com diversas fren-
tes de trabalho. Cada universidade propõe uma 
forma de tratamento do lixiviado. Caso seja 
utilizada a mesma metodologia, os resultados 
serão comparados. A UFMG e a Universidade de 
São Paulo (USP), por exemplo, utilizam o pro-
cesso de separação por membranas. No decor-
rer das atividades, há uma comunicação perma-
nente para analisar as informações entre essas 
instituições. A interlocução também acontece 
com todas as universidades envolvidas no pro-
jeto. São realizadas reuniões para a discussão 
de temas, alinhamento das atividades e cru-
zamento das informações, e todo o trabalho é 
monitorado por um consultor externo. Nos pró-
ximos dias, o projeto lançará um portal na web 
com o objetivo de centralizar as informações e 
potencializar a troca de experiências.

Trabalho em campo

Para alcançar resultados que se aproximam 
da realidade dos aterros sanitários, a UFMG vai atu-
ar in loco, em um espaço localizado às margens da 
BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizon-
te, gerenciado pela Superintendência de Limpeza 
Urbana (SLU). Atualmente, os trabalhos são realiza-
dos em laboratório para analisar as características 
do lixiviado. A partir da instalação de um reator, 
iniciam-se as atividades no aterro sanitário.

“A Finep – financiadora do projeto – orien-
tou que trabalhássemos com escalas maiores, apro-
ximando ao máximo do cenário real. Assim, teremos 
respostas mais precisas para a sociedade.”

Aprendizado 

A Fundep é a responsável pela gestão ad-
ministrativo-financeira do projeto e atende todas 
as instituições envolvidas na rede. “É um desafio, 
pois requer uma logística diferenciada, visto que 
as universidades estão em diversas regiões do país 
e o projeto prevê diferentes artigos e serviços. Mas 
o trabalho é muito gratificante, pois todas as uni-
versidades são parceiras, dispostas a trabalharem 
juntas, e o retorno será para a sociedade”, pontua 
a analista de projetos da Fundação Renata Ferreira.

Professora Liséte reconhece o desafio: “É 
um novo modelo de gestão, porque estão envol-
vidas 12 instituições diferentes, com suas espe-
cificidades, e tem a distância física. Eu diria que 
a Fundep está conseguindo exercer muito bem o 
seu papel e estamos muito satisfeitos”.

A Fundep é parceira do projeto desde o 
início das atividades, quando a proposta foi pré-
aprovada pela Finep. O analista de Negócios Bruno 
Rafaelle do Monte conta que a Fundação foi res-
ponsável pela interface entre a Financiadora e as 
instituições participantes. “Orientamos quanto à 
documentação necessária, trabalhamos no orça-
mento, fizemos o mapeamento de possíveis riscos 
e esclarecemos diversas dúvidas. Foi mais uma ex-
periência rica, pois mostrou nossa competência em 
gestão de projetos em rede”, avalia.

GESTÃO DE PROJETOS

6

REDE DO BEM

A rede é formada por aproximadamente 150 
pessoas, entre professores, pesquisadores e es-
tudantes. Inclusive a formação também é carac-
terística do projeto, que conta com mestrandos 
e doutorandos. 

Instituições participantes:

Universidade de São Paulo (USP)
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Professora Liséte entre sua equipe de trabalho
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GESTÃO DE PROJETOS

FORMANDO PROFISSIONAIS 
E CIDADÃOS

Parceria entre Governo do Estado de Minas Gerais e Fundep é responsável pela inserção de jovens 
no mercado de trabalho

Capacitação e inclusão de jovens no mer-
cado de trabalho. Esse é o objetivo do Projovem 
Trabalhador/Juventude Cidadã, programa do Go-
verno de Minas, realizado com apoio da Fundep. 
A iniciativa possibilita a qualificação técnica e hu-
mana de milhares de pessoas em 107 municípios 
mineiros da região Norte e dos Vales do Jequiti-
nhonha e do Mucuri. 

O programa foi criado em 2008 pelo Gover-
no Federal, sob responsabilidade do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Em Minas, foi implantado em 
2009 e, a partir deste ano, será gerido pela Secre-
taria de Estado de Trabalho e Emprego (Sete), em 
parceria com a Fundep.  

São atendidos jovens de 18 a 29 anos, 
que tenham o ensino fundamental concluído 
ou em curso e que estejam desempregados. Eles 
recebem uma bolsa no valor de R$ 100,00 e par-
ticipam de capacitações que oferecem conteúdos 
importantes para um desenvolvimento profissio-
nal e também social.

Qualificação técnica e humana

São mais de 20 áreas oferecidas como 
administração, agroextrativista, alimentação, 
artes e cultura, construção e reparos, educação, 
esporte e lazer, gráfica, joalheria, madeira e mó-
veis, metalmecânica, pesca e piscicultura, saúde, 
serviços domésticos, serviços pessoais, telemática, 
transporte, vestuário, entre outras.  O jovem pode 
escolher uma ocupação específica dentro de uma 
dessas áreas, para ter aulas práticas que permiti-
rão sua aprendizagem e qualificação profissional. 
Essas atividades são realizadas em ambientes reais 
de trabalho, a partir de parcerias com empresas e 
pessoas jurídicas. 

Além de promover um novo profissional 
para o mercado, o Projovem se preocupa em for-
mar um cidadão ciente de seus direitos, deveres e 
de seu papel na sociedade. Para isso, ele participa 
de aulas de informática, visando à inclusão digital; 
formação em valores humanos, ética e cidadania; 
educação ambiental; higiene pessoal e promoção 
da qualidade de vida; noções de direitos trabalhis-
tas; formação de cooperativas; prevenção de aci-
dentes de trabalho e empreendedorismo. 

A gestora do programa por parte da Sete, 
Josefina Virgulino, destaca a importância desse con-
teúdo voltado para a formação humana: “Essa ins-
trução social antecede a qualificação técnica, pois 
oferece ao jovem as competências mais primordiais 
para sua entrada no mercado de trabalho”.

Também são discutidos com os alunos 
temas transversais como: incentivo ao estudo, 
economia solidária, equidade de gênero, gestão 
pública, terceiro setor, português, matemática e 
noções de língua estrangeira. 

Desde que foi criado, o programa ajudou 
mais de seis mil jovens mineiros a ingressarem no 
mercado de trabalho. Neste ano, serão atendidos 15 
mil, que farão os cursos entre os meses de junho e 
dezembro. A expectativa é de que pelo menos 4.500 
consigam um emprego de carteira assinada.

Nas mãos da Fundep

A execução do projeto fica a cargo da Fun-
dep e de mais nove instituições parceiras. A Funda-
ção cuida de toda a gestão financeira, logística de 
contratações, pagamento de bolsas, aquisição de 
materiais, montagem de salas de aulas e monito-
ramento das turmas, envolvendo a cooperação en-

tre algumas de suas áreas. A Gerência de Negócios 
(GNO), após vencer a concorrência pública que deu à 
Fundep o direito de gerir o projeto, planejou, junto à 
Sete, como seria a execução, para que a Gerência de 
Atendimento a Projetos Externos pudesse realizá-la. 
“Já tínhamos uma boa experiência com o Projovem 
de Belo Horizonte desde 2009 e isso nos credenciou 
para realizar a supervisão pedagógica nessa nova 
iniciativa estadual.  Nosso trabalho na GNO foi criar 
um bom planejamento, para facilitar a atuação das 
outras áreas da Fundação", explica o analista de Ne-
gócios da Fundep Micheal Molinari.   

As outras entidades são responsáveis por 
ministrar as aulas e oferecer as vivências profissio-
nais aos alunos. “A amplitude do Projovem requer 
uma logística diferenciada e eficiente. O relaciona-
mento com diferentes parceiros também demanda 
muito dinamismo. Nesse sentido, torna-se um tra-
balho desafiador e recompensador, por causa da sua 
relevância social”, explica a analista do projeto pela 
Fundep Simone Simões. 

A Secretaria de Estado de Trabalho e Empre-
go também reconhece a importância da Fundação 
para o Projovem. “A Fundep tem papel primordial, 
garantindo que as metas sejam atingidas com lisura 
e efetividade”, afirma a gestora do projeto. 
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RUMO à ECONOMIA 
DO CONHECIMENTO

PRIMEIRA PESSOA

Outro objetivo é aumentar a taxa de ino-
vação no país, ampliando o número de empresas 
inovadoras que se beneficiam de incentivos governa-
mentais previstos na Lei do Bem. Para o êxito dessa 
empreitada, é preciso aperfeiçoar o marco legal para 
ciência, tecnologia e inovação e seus mecanismos de 
financiamento. São metas ambiciosas, mas factíveis.

Outro grande desafio está na formação de 
recursos humanos nas áreas das Engenharias e Ci-
ências da Natureza. Formamos poucos engenhei-
ros no Brasil, apenas 7% dos alunos graduados a 
cada ano são dos cursos de Engenharia. Enquanto 
isso, a China forma 34% do total de engenheiros 
graduados no mundo anualmente. 

JF: No que diz respeito à interação entre co-
munidade científica e setores empresariais, 
como o Ministério espera impulsionar tro-
cas e parcerias entre os setores? 
MR: Estamos trabalhando para fortalecer todas as 
parcerias e estimular o protagonismo empresarial 
nos investimentos em P&D. Queremos mostrar à 
comunidade científica as vantagens de entrarem no 
ciclo do progresso. Os grandes temas transversais 
traçados na Estratégia Nacional são a promoção 
da inovação; a formação e capacitação de recursos 
humanos e o fortalecimento da pesquisa e da infra-

estrutura científica e tecnológica. Como se percebe, 
são nichos que se encaixam muito bem na academia. 
Vamos também aperfeiçoar o marco legal das ativida-
des de pesquisa, levando em conta as peculiaridades 
científicas. A intenção é retirar entraves burocráticos 
às atividades de pesquisas. 

JF: Quanto às linhas de financiamento do 
Ministério, há novas iniciativas previstas? 
Há direcionamento quanto ao aumento do 
recurso para os projetos de pesquisa, tec-
nologia e inovação? 
MR: Precisamos aumentar o nível de financiamento 
da pesquisa e da inovação. Essa questão tornou-se 
imperativa por uma série de razões, em especial pelo 
próprio crescimento econômico do país. Queremos es-
timular a discussão sobre mudanças ou mesmo sobre 
a criação de um novo modelo de financiamento.

Estamos no momento crucial para discutir a 
destinação dos royalties sobre a exploração do petró-
leo do pré-sal. Estamos firmes na defesa da posição 
de que a maior parte dos recursos deve financiar as 
atividades de educação, ciência, tecnologia e inova-
ção. O petróleo é um recurso finito, um dia vai acabar. 
É prudente e racional, então, aproveitar o potencial 
dessa riqueza para investir no futuro do país. É preciso 
reconhecer que, graças aos grandes investimentos em 
pesquisa, conseguiu-se desenvolver tecnologia capaz 
de levar à descoberta das reservas do pré-sal. 

JF: Qual a sua opinião sobre a contribuição 
da UFMG e da Fundep para o desenvolvimen-
to da C,T & I no Brasil?
MR: Historicamente, as universidades públicas 
foram responsáveis pela formulação da política 
científica brasileira, formando a base do sistema de 
ciência e tecnologia do país, além de responderem 
pela maior parcela da nossa produção científica e 
pela formação de recursos humanos de alta qualifi-
cação. Queremos vê-las cada vez mais participantes 
do desenvolvimento do país e pretendemos motivar 
os setores acadêmicos a discutirem conosco a pro-
blemática do desenvolvimento.  Nesse contexto, as 
fundações de apoio constituem um elo importante 
no fomento às atividades de pesquisa e desenvol-
vimento. Fazem a ponte entre os vários agentes do 
processo de financiamento aos projetos. São ágeis 
e têm a vantagem da proximidade com a realidade 
regional. São muito úteis ao sistema de fomento à 
pesquisa e desenvolvimento.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marco Antônio Raupp, assumiu a pasta em janeiro 
com o desafio de tornar nossa economia mais com-
petitiva e com maior participação no mercado glo-
bal. E o caminho é o conhecimento. “O Brasil investe 
pouco mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 
pesquisa e desenvolvimento. Países como Coreia do 
Sul, Japão e Alemanha destinam mais de 2% do PIB  
a essas áreas. Em todos eles, a participação do setor 
privado é muito superior ao investimento público. É 
essa razão que queremos para o Brasil. Fazer a ciência 
chegar às empresas”, compara o ministro em entrevis-
ta exclusiva ao Jornal da Fundep.

A seguir, ele apresenta as diretrizes de sua 
gestão, fala sobre linhas de financiamento e sobre 
o papel das universidades e fundações de apoio.

JF: Quais as principais metas de sua atuação 
e quais são prioritárias? 
MR: Todas nossas metas estão contempladas na Es-
tratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
para o período 2012 a 2015. Uma delas é elevar para 
1,80% do PIB o investimento em pesquisa e desen-
volvimento (P&D), com o aumento da participação 
do setor privado no aporte de recursos. Queremos 
que empresas contribuam com pelo menos 50% dos 
investimentos pretendidos em P&D ou 0,90% do PIB.

Novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, pontua a capacidade do
Brasil de fazer ciência. Mas ainda é preciso potencializar a interação entre academia e mercado 
e gerar inovação
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