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em novembro de 2008, um anúncio do mi-
nistério da Ciência e tecnologia renovou os ânimos de 
centenas de pesquisadores brasileiros. a notícia se re-
feria à criação de 101 institutos Nacionais de Ciência e 
tecnologia (iNCts) no Brasil. Na UFmG, a repercussão foi 
especialmente positiva, dos 12 institutos aprovados para 
o estado mineiro, nove estão sediados na Universidade.

esse resultado é motivo de orgulho também 
para a Fundep. todos os dias, nossa Fundação cumpre 
suas funções específicas, especializando-se no conhe-
cimento de políticas de atuação e procedimentos das 
agências de financiamento e fomento, nacionais e in-
ternacionais, no assessoramento à elaboração de pro-
jetos compatíveis com essas fontes e gerenciamento 
dos recursos obtidos, com administração individualiza-
da para cada projeto. 

a Fundep oferece condições para que profes-
sores e pesquisadores se dediquem às atividades-fim, 
enquanto realiza ações administrativas e financeiras 
inerentes aos projetos. No caso dos iNCts da UFmG, es-
tamos construindo, junto com os coordenadores dessas 
iniciativas, um modelo novo de trabalho, mas que requer 
a transparência, eficiência e eficácia de sempre.

Nesta edição do Jornal da Fundep, apresenta-
mos nosso trabalho nos iNCts sediados na UFmG, suas 
linhas de atuação e como elas convergem para o obje-
tivo de combinar os benefícios da ciência com justiça 
social, o que nosso reitor, professor Clélio Campolina, 
considera “uma utopia possível”.

a Fundação não medirá esforços para acompa-
nhar essa diretriz. Nesse sentido, aprimora seus processos 
e sua tecnologia para fazer mais e melhor, pois a UFmG 
transforma conhecimento em benefícios imensuráveis 
para a sociedade. Um deles é o estudo longitudinal de 
saúde do adulto (elsa Brasil), detalhado nas próximas pá-
ginas, que investiga a incidência dos fatores de risco para 
doenças crônicas, em particular as cardiovasculares e o 
diabetes. a análise vai abranger 15 mil voluntários no país.

outras ações que serão apresentadas nesta edi-
ção, essas com foco ambiental, visam à conservação de 
florestas tropicais com base na modelagem de sistemas 
ambientais, campo em que a UFmG é pioneira no Brasil.

o artigo do prof. Britaldo silveira soares Filho 
apresenta importantes faces desse tema, incentivando 
a união do setor produtivo rural e ambientalistas em 
prol de um futuro melhor. a pauta coletiva deve ser a 
busca pelo equilíbrio entre a sustentabilidade socio-
ambiental e econômica.

Boa leitura!

prof. marco Crocco
presidente da Fundep

No dia 30 de julho, a maternidade do Hospital risoleta tolentino Neves (HrtN) completou três anos de funcionamento. 
para lembrar a data, a instituição de saúde preparou uma série de eventos que mudaram a rotina da maternidade entre 26 e 30 
de julho.  pacientes internadas puderam relaxar e cuidar do visual em um “dia da Beleza”, com direito a sessões de maquiagem, 
massagem e penteados. a semana comemorativa contou ainda com um encontro dos agentes comunitários de saúde dos postos 
de assistência da região de Venda Nova, além de um ato ecumênico, celebrado com autoridades, funcionários, pacientes e acom-
panhantes. o risoleta é administrado pela UFmG, por meio da Fundep, desde 2006. Hoje, é uma das principais referências em 
saúde e atendimento na região de Venda Nova e é hospital-escola para alunos da Universidade. em três anos, foram realizados 
60.120 atendimentos na maternidade. entre eles, 8.775 partos.

maternidade do Hospital risoleta Tolentino Neves celebra três anos

Como forma de reforçar o compromisso da Fundação com o meio ambiente, o Jornal da Fundep passa a circular, a partir 
deste mês, sem o seu plástico de proteção. a publicação teve seu layout adaptado para que a utilização da embalagem fosse 
suspensa sem prejuízo do material ou conteúdo da peça. da mesma forma, o método de postagem foi adequado à nova forma 
de envio. Com a mudança, cerca de cinco mil envelopes plásticos deixarão de ser utilizados a cada edição. a natureza agradece!

fundep suspende plástico em seu jornal 

ao participar da 62ª reunião anual da sociedade Brasileira para o progresso da Ciência (sBpC), realizada entre 25 e 
30 de julho, em Natal (rN), a Fundep pôde fortalecer seu posicionamento institucional, bem como consolidar novos canais de 
atuação. além de estreitar laços com instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais e agências de fomento, o evento 
foi propício para a criação de oportunidades para futuros negócios e inserção em novos cenários.

entre as organizações contatadas estão a marinha do Brasil, o instituto Nacional de pesquisas da amazônia (inpa), o 
parque da Ciência (pa), o instituto evandro Chagas e a intel semicondutores Brazil. a iniciativa favorece o amadurecimento dos 
vínculos entre as instituições, principalmente, com os antigos parceiros.

estima-se que, diariamente, 15 mil pessoas tenham participado da 62ª reunião anual, que registrou 11.268 inscritos 
para a programação sênior (científica). Com a participação de 700 conferencistas, foram promovidas 72 conferências, 61 mesas-
redondas e 26 simpósios, que contaram com a participação dos reitores da UFmG professores Clélio Campolina (gestão 2010-
2014) e ronaldo pena (gestão 2006-2010).

espaço para conquista de novas oportunidades
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representantes da Gerência de Negócios divulgam excelência da Fundep em gestão durante a 62ª reunião anual da sBpC



Gestão de projetos
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Pesquisas na UfmG são referência nacional em conservação de florestas e visam oferecer subsí-
dios para políticas públicas, programas e ações ambientais

Conciliar desenvolvimento econômico e social com 
conservação ambiental. essa pode parecer uma tarefa difícil 
em tempos de ameaça de aquecimento global, El Niño, La 
Niña, efeito estufa e redução da camada de ozônio. mas os 
trabalhos desenvolvidos no Centro de sensoriamento remoto 
(Csr) e no programa de pós-Graduação em análise e modela-
gem de sistemas ambientais, do instituto de Geociências (iGC) 
da UFmG, têm mostrado que é possível combinar a preocupa-
ção com o meio ambiente com a sustentabilidade econômica.

Coordenados pelo professor Britaldo silveira soares-
Filho, os estudos buscam apontar soluções e mecanismos para 
implantação de propostas de conservação que sejam robustas 
do ponto de vista científico e viáveis economicamente. para o 
desenvolvimento dos trabalhos, o grupo utiliza ferramentas 
de modelagem que permitem simular trajetórias ambientais 
de cenários socioeconômicos e de políticas públicas e, dessa 
forma, diagnosticar suas possíveis consequências. 

segundo soares-Filho, os modelos utilizados são re-
presentações, em sistemas computacionais, das interações dos 
elementos de determinado ambiente e as implicações dessas 
dinâmicas em termos de serviços ambientais e impactos socio-
econômicos. “temos trabalhado, por exemplo, com a questão 
do desmatamento na amazônia. Usando simulações, buscamos 
investigar o seu impacto com relação às mudanças climáticas 
e às dinâmicas da própria floresta, como a sua suscetibilidade 
a incêndios”, explica. Com os resultados da modelagem, é pos-

sível analisar propostas de políticas públicas e comparar seus 
ganhos e perdas e, também, propor formas de atuação que 
envolvam a sociedade e apontem alternativas para aqueles que 
usam a terra e os recursos naturais para sua sobrevivência.

captura de carbono

outra linha de atuação diz respeito ao balanço de 
carbono florestal. “trabalhamos com uma proposta que está 
hoje em negociação na Convenção da organização das Nações 
Unidas (oNU) sobre as  mudanças Climáticas, que é conhecida 
como redução das emissões por desmatamento e degrada-
ção Florestal (redd). ela propõe buscar mecanismos de com-
pensação para países em desenvolvimento que reduzam suas 
emissões de Co2 por meio da diminuição do desmatamento e 
da degradação de suas florestas tropicais”, conta o professor. a 
proposta ainda não está regulamentada, mas já existe um mer-
cado voluntário, como é o caso do Fundo amazônia, estabeleci-
do pelo Governo Federal do Brasil. “Nações como a Noruega já 
se comprometeram a realizar doações de recursos para que o 
país cumpra sua meta de redução de desmatamento”, reforça. 

o grupo foi responsável, também, por uma avaliação 
das áreas protegidas da amazônia – que representam hoje 
cerca de 45% do bioma – como forma de calcular o custo de 
conservação e consolidação desses espaços. “os gastos pode-
riam ser compensados por um mercado de carbono de flores-
tas nativas – um mercado redd. dessa forma, a contribuição 
dessas áreas na redução do desmatamento seria suficiente 
para arcar com os valores de sua manutenção”, aponta.

os trabalhos incluem parcerias com governos esta-
duais em programas de conser-

vação. Um dos resultados 
alcançados foi publi-

cado, recentemen-
te, em artigo na 

revista Science. 
Nele, é feita 
uma estimativa 

do investimento 
necessário para se 

chegar ao desmata-
mento zero no Brasil. “Quan-

do você deixa de utilizar uma região, é 
preciso abrir mão de oportunidades econômicas. 

Nós fazemos estimativas dessas perdas e elas servem de pa-
râmetro para determinar o preço do carbono que o mercado 
poderia pagar aos proprietários de terra e pessoas que deixa-
ram de explorar a área”, detalha o professor.

o coordenador das iniciativas explica que o traba-
lho com conservação deve buscar agregar valor à floresta em 
pé, devido aos serviços ambientais oferecidos. “a redução 
das emissões de carbono e as contribuições para o clima são 

exemplos de serviços prestados por essas áreas. dessa for-
ma, a retirada da cobertura vegetal traz uma grande perda 
não apenas para as comunidades nativas e locais, mas para 
a humanidade como um todo. É justo, então, que todos se 
responsabilizem e arquem com os custos da manutenção 
desses espaços”, completa.

Usos da terra

a equipe do professor faz parte, ainda, de um 
projeto encabeçado pelo Banco mundial que busca mostrar 
alternativas de redução de Co2 no Brasil. a iniciativa foi divi-
dida em três áreas: energia, transportes e Uso e mudanças no 
Uso da terra, sendo a última responsável por cerca de 60% 
das emissões nacionais. “o desmatamento, a conversão de 
florestas para uso agrícola, a própria agricultura e a pecuária 
(o gado é uma grande fonte de liberação de metano – gás 
com potencial de efeito estufa equivalente a 21 moléculas 
de Co2) fazem do uso da terra o setor de maior impacto no 
país”, pondera soares-Filho. Nesse sentido, têm-se discutido 
também as consequências da produção de etanol, uma vez 
que a expansão das áreas de cultivo da cana e oleaginosas 
podem representar uma emissão indireta expressiva.

o pesquisador chama atenção para o debate, no Con-
gresso Nacional, sobre as alterações no Código Florestal Bra-
sileiro. segundo ele, representantes do agronegócio afirmam 
que o documento inibe a expansão agrícola, pois coloca vastas 
áreas sob proteção. No entanto, as constatações do projeto re-
alizado pelo Banco mundial indicam que é possível aumentar 
as áreas cultivadas do Brasil em até 50%, com manutenção 
dos ambientes protegidos e recuperação do passivo ambien-
tal, desde que outras medidas sejam realizadas, por exemplo, 
com a intensificação da pecuária. para o professor, a legislação 
ambiental é ambiciosa e reflete uma realidade à frente da bra-
sileira. mas é um patrimônio da sociedade. “mais que propor 
mudanças ao código, é preciso discutir sua viabilização.”

Parcerias

os projetos do programa de pós-graduação e do Csr 
contam com financiamento de diversas instituições nacionais e 
internacionais, como o Conselho Nacional de desenvolvimento 
Científico e tecnológico (CNpq), Coordenação de aperfeiçoa-
mento de pessoal de Nível superior (Capes), Gordon and Betty 
moore Foundation, Fundação packard, Fundação de amparo 
à pesquisa do estado do amazonas (Fapeam), dentre outras.

o professor Britaldo ressalta a importância do apoio 
da Fundep para a realização dos trabalhos. “sem a Fundação, 
não teríamos condições de ter acesso a esses financiadores. 
da mesma forma, a atuação da Fundep na desburocratização 
de processos e na administração dos projetos é fundamental 
para a viabilização das iniciativas”, finaliza.

em busca da sustentabilidade 
ambiental e econômica
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INcTs da UfmG reúnem importantes grupos para o desenvolvimento sustentável do brasil. A 
grande meta é impulsionar a pesquisa científica básica e tecnológica de ponta para projeção 
internacional do país 

Vitrine do conhecimento

a Universidade Federal de minas Gerais (UFmG) é a 
instituição de ensino superior que abriga o maior número de 
institutos Nacionais de Ciência e tecnologia (iNCts) no estado: 
nove das 12 organizações aprovadas. Nanomateriais de car-
bono; tecnologia e desenvolvimento de vacinas; dengue; re-
cursos minerais, água e biodiversidade; medicina molecular; 
nanobiofarmacêutica; redes complexas da web; segurança 
pública e informação genético-sanitária da pecuária são os 
temas das redes da UFmG. 

“o número de iNCts na UFmG reflete a competên-
cia dos grupos de pesquisas da Universidade. minas é um 
estado que se destaca nas áreas de Ciência, tecnologia e 
inovação, e a UFmG é um pilar de vários projetos sólidos 
e competentes”, avalia ana lúcia delgado assad, chefe da 
assessoria de Cooperação Nacional do Conselho Nacional 
de desenvolvimento Científico e tecnológico (CNpq).

ela conta que o programa iNCt reúne e consolida as 
diretrizes do plano de ação de Ciência, tecnologia e inovação 
(paCti) para o desenvolvimento Nacional. Nesse sentido, os 
institutos ocupam posição estratégica no sistema Nacional 
de Ciência e tecnologia, tanto pela sua característica de ter 
um foco temático em uma área de conhecimento como pela 
complexidade maior de sua organização. os institutos estão 
lastreados em um programa bem estruturado de pesquisa 
científica ou tecnológica que permite avanços científicos 
substanciais ou desenvolvimento tecnológico inovador. 

isso significa a oportunidade de mobilizar e agre-
gar, de forma articulada, grandes grupos de pesquisa em 

áreas de fronteira da ciência e em áreas estratégicas para o 
desenvolvimento sustentável do país e impulsionar a pes-
quisa científica básica e tecnológica de ponta para promover 
a inovação e o espírito empreendedor, em estreita articula-
ção com diversos parceiros.

Participação da fundep

são metas ousadas, mas fundamentais para um país 
que almeja a independência e a sustentabilidade. Não restam 
dúvidas de que único caminho para torná-las concretas são 
as parcerias. a Fundep é a responsável pela gestão de cinco 
institutos da UFmG.  a Fundação atende às demandas admi-
nistrativas e financeiras, de acordo com as solicitações dos co-
ordenadores dos iNCts e conforme as regras dos financiadores.

o gerenciamento desses projetos também acom-
panha as premissas do sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de repasse (siconv), que dispõe sobre as normas 
relativas às transferências de recursos da União mediante 
convênios e contratos de repasse. desenvolvido pelo minis-
tério do planejamento, orçamento e Gestão, o siconv permite 
o acompanhamento da execução e a prestação de contas dos 
convênios pela internet, na página portal dos Convênios.

“É mais um meio que traz transparência às ativi-
dades dos projetos e à atuação da Fundep. Nesse sentido, 
estamos, a cada dia, conhecendo o sistema”, conta a analista 
de projetos da Fundação patrícia rodrigues, responsável pela 
gestão do iNCt-acqua.

ela ressalta que o desafio de ser o elo entre insti-
tuto, com suas demandas técnicas, financiadores e siconv 
impulsiona o trabalho, incentivando o aprimoramento das 
atividades. Um dos caminhos é o alinhamento das ativida-
des também com as instituições parceiras. patrícia parti-
cipou de treinamentos com uma organização-membro do 
iNCt-acqua, para discutir ideias e processos, e já programa 
novos encontros.

a analista de projetos ana Cláudia resende, que atua 
na gestão do iNCt Web, ressalta ainda as reuniões internas na 
Fundep para busca de soluções conjuntas e a interação perma-
nente com o coordenador do instituto. “temos que seguir diver-
sas regras, sem impedir o desenvolvimento da pesquisa. essa 
atuação tem como base um plano de trabalho e sempre são 
realizados encontros com representantes do iNCt para acompa-
nhar o planejamento e discutir as próximas etapas.”   

para a analista da Fundep renata Ferreira, que 
realiza a gestão administrativo-financeira do iNCt dengue, 
é um privilégio participar do projeto devido à importância 
do tema e da exigência de apoio. “as nossas atribuições re-
querem grandes responsabilidades. temos que acompanhar 
todas as aquisições e pedidos feitos pela coordenação, para 
que tudo ocorra conforme o plano de trabalho, de acordo 
com as diretrizes dos financiadores e no tempo necessário 
para atender à execução do projeto”, detalha. 

Sociedade como beneficiada

todas as profissionais são unânimes em enfatizar 
que os iNCts vão projetar, ainda mais, a imagem da UFmG, 
devido ao seu importante papel no cenário de Ciência, tec-
nologia e inovação. ana lúcia assad enfatiza que já é possí-
vel observar, graças à atuação dos institutos, a consolidação 
de diversas linhas de pesquisa e novas parcerias com o setor 
produtivo em temas como vacina e nanotecnologia. “os be-
nefícios vão para a sociedade, que vai usufruir do conheci-
mento gerado pelos institutos. daqui a um ano, poderemos 
analisar o aumento do número de publicações científicas, de 
pedidos de propriedade intelectual e patentes”, planeja. ela 
avalia que os iNCts estão muito vivos e dinâmicos, e afirma 
que o CNpq vai investir, ainda mais, na interação entre os ins-
titutos e na captação de novos parceiros. 

a representante do CNpq enfatiza que as fundações 
de apoio são parcerias essenciais nessa rede. “essas institui-
ções têm uma missão importante. e destaco a Fundep, que 
tem sólido histórico em gerenciamento de projetos, respon-
dendo à função que lhe foi conferida. Na gestão dos iNCts, 
estão aprendendo juntos, principalmente agora, com a in-
serção do siconv. É uma troca de conhecimento permanente.”
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(INCT - DeNgue)

INsTITuTo NaCIoNal De CIêNCIa 
e TeCNologIa em DeNgue

Coordenação:
•	 mauro martins teixeira, professor titular do departamento de Bioquímica e imunologia 

da UFmG
•	 luís tadeu moraes Figueiredo, professor titular de doenças infecciosas e tropicais da 

Faculdade de medicina de ribeirão preto da Usp

Linhas de atuação: 
desenvolvimento de conhecimentos básicos e aplicados necessários à prevenção de con-
trole da dengue no Brasil.

Contato: (31) 3409-2502

(INCT-mm)

INsTITuTo NaCIoNal De CIêNCIa e TeCNologIa De 
meDICINa moleCular 

Coordenação:
•	 marco aurélio romano-silva, professor titular em psiquiatria do departamento de saú-

de mental da UFmG
•	 marcus Vinícius Gómez, professor titular aposentado e pesquisador convidado da Fa-

culdade de medicina da UFmG e coordenador do instituto milênio para investigação de 
ações terapêuticas de Neurotoxinas

Linhas de atuação: 
pesquisa em medicina molecular, com foco na investigação de anormalidades moleculares 
e celulares específicas que acarretam doenças graves e complexas.

Contato: (31) 3409-9650 

(INCT-aCqua)

INsTITuTo NaCIoNal De CIêNCIa e TeCNologIa – 
reCursos mINeraIs, Água e BIoDIversIDaDe

Coordenação:
•	 Virgínia s. t. Ciminelli, professora titular do departamento de engenharia metalúrgica e 

de materiais da UFmG
•	 Francisco antônio r. Barbosa, professor titular do departamento de Biologia Geral do 

iCB/ UFmG 
•	 José Galizia tundisi, professor titular aposentado da Usp; presidente e pesquisador da 

associação instituto internacional de ecologia e Gerenciamento ambiental (iie)

Linhas de atuação: 
agregação de valor e de desempenho ambiental a produtos e processos de base mineral.
avaliação do impacto da indústria mineral na qualidade da água, do solo e na biodiversidade.

Contato: (31) 3409-1810

(INWeB)

INsTITuTo NaCIoNal De CIêNCIa 
e TeCNologIa para a WeB  

Coordenação:
•	 Virgilio augusto Fernandes almeida, professor titular do departamento de Ciência da 

Computação da UFmG
•	 Nivio Ziviani, professor titular do departamento de Ciência da Computação da UFmG

Linhas de atuação: 
pesquisa sobre a evolução da Web e suas interações com a sociedade.

Contato: (31) 3409-5860

(N-BIoFar)

INsTITuTo NaCIoNal De CIêNCIa e TeCNologIa em 
NaNo-BIoFarmaCêuTICa

Coordenação:
•	 robson augusto de souza santos, professor titular do departamento de Fisiologia e 

Biofísica do instituto de Ciências Biológicas da UFmG
•	 rúben dario millan sinisterra, professor titular e pró-reitor adjunto de pesquisa da UFmG

Linhas de atuação: 
aplicação de conhecimentos da biofarmacêutica e da nanobiotecnologia no desenvolvi-
mento de inovações farmacêuticas.

Contato: (31) 3409-2956

INsTITuTo NaCIoNal em CIêNCIa e TeCNologIa - 
INFormação geNéTICo-saNITÁrIa 

Da peCuÁrIa BrasIleIra

Coordenação:
•	 rômulo Cerqueira leite, professor titular da escola de Veterinária da UFmG
•	 Concepta margaret mcmanus pimentel, professora associada da Universidade de 

Brasília (UnB)

Linhas de atuação: 
pesquisas sobre o potencial produtivo, genético e sanitário da produção animal brasileira.

Contato: (31) 3409-2073

INsTITuTo políTICas púBlICas 
De seguraNça e espaço urBaNo

Coordenação:
•	 eduardo luiz Gonçalves rios Neto, professor titular do departamento de demo-

grafia e pesquisador do Centro de desenvolvimento e planejamento regional 
(Cedeplar) da UFmG

Linhas de atuação: 
Gestão Urbana e segurança pública.

Contato: (31) 3409-6326

INsTITuTo NaCIoNal De CIêNCIa e TeCNologIa De 
NaNomaTerIaIs De CarBoNo

Coordenação:
•	 marcos assunção pimenta, professor titular do departamento de Física da UFmG
•	 Hélio Chacham, professor titular do departamento de Física da UFmG 

Linhas de atuação: 
pesquisa básica e aplicada em nanomateriais de carbono.

Contato: (31) 3409-6622 

(INCTv)

INsTITuTo NaCIoNal De CIêNCIa 
e TeCNologIa De vaCINas

Coordenação: 
•	 ricardo tostes Gazzinelli, professor titular do departamento de Bioquímica e 

imunologia da UFmG e pesquisador sênior do Centro de pesquisas rené rachou da 
Fundação oswaldo Cruz (Fiocruz)

•	 maurício m. rodrigues, professor titular de imunologia do instituto de Ciências 
Biomédicas da Usp

Linhas de atuação: 
pesquisa sobre mecanismos imunológicos e desenvolvimento de vacinas que protegem 
contra doenças infecciosas, principalmente aquelas que possuem grande impacto sobre 
a saúde pública de países em desenvolvimento, mas são negligenciadas pela indústria 
farmacêutica.

Contato: (31) 3409-9650 



Gestão de projetos

laboratório da UfmG desenvolve pilha a combustível de óxido sólido que pode ser utilizada de 
forma ambientalmente correta e gerar eletricidade capaz de abastecer uma cidade 

energia para o futuro

Quando pensamos em pilhas, a imagem que vem às 
nossas cabeças é das tradicionais baterias em formato cilín-
drico que fazem funcionar os equipamentos eletrônicos. essa 
é uma visão limitada e que não contempla todo o potencial 
que os diferentes modelos do mecanismo podem oferecer. 
os pesquisadores túlio matencio e rosana Zacarias domin-
gues, do departamento de Química da UFmG, trabalham há 
cerca de 15 anos no desenvolvimento de um tipo inovador 
de pilha, movida a combustível e que funcione como fonte 
de energia limpa, silenciosa e de rendimento muito superior 
aos modelos comerciais e domésticos. o trabalho tem como 
principal financiador a Cemig e tem atraído atenção devido a 
seu potencial como alternativa de abastecimento.

enquanto um motor a combustão (como os utiliza-
dos em automóveis) tem um rendimento de cerca de 26%, as 
pilhas a combustível de óxido sólido, que utilizam o hidrogê-
nio para gerar eletricidade e calor, chegam a alcançar uma efi-
ciência de 85%. além do alto valor energético, o mecanismo 
tem uma vantagem ambiental, pois não gera lixo (a exemplo 
dos modelos convencionais), não polui a atmosfera e pode ser 
alimentado por fontes limpas, como etanol, metanol, biogás 
etc., tendo como subprodutos apenas água e calor. 

o funcionamento do dispositivo se dá em altas 
temperaturas (entre 800 e 1.000 graus), que permitem a 
quebra das moléculas de hidrogênio. essas reações dispen-
sam catalisadores nobres e caros, como a platina. o calor 
gerado durante o processo de funcionamento da pilha pode 
ser reaproveitado para mover moinhos, esquentar água etc. 
para tanto, basta acoplar uma turbina ao equipamento.

funcionamento

a professora rosana Zacarias explica que toda pilha 
realiza reações eletroquímicas para gerar energia utilizando 
três componentes básicos: um anodo, um eletrólito e um cato-
do. No caso da pilha alcalina, o empilhamento desses elemen-
tos é simples, em uma única camada. mas, por meio de inter-
conectores, é possível criar estruturas complexas, como a do 
mecanismo em questão, onde esses três itens, produzidos com 
materiais cerâmicos de alta tecnologia, dispõem-se em vários 
módulos e resultam numa espécie de supergerador de força. 

o projeto trabalha com pilhas a combustível de óxi-
do sólido. Nos dispositivos comuns, os eletrodos são consu-
midos durante a reação e não podem ser reaproveitados (por 
isso precisamos descartar as baterias comuns após seu uso). 
No novo sistema, a vida útil é muito mais longa, pois o siste-
ma funciona enquanto houver fornecimento de combustível, 
gerando energia de forma ininterrupta. “podemos pensar na 
pilha como se fosse um fogão. enquanto for fornecido com-
bustível, ela funciona”, explica a pesquisadora. 

Aplicações

o modelo desenvolvido na UFmG é o mais avan-
çado do Brasil. segundo o pesquisador túlio matencio, 

não existe um equipamento dessa categoria instalado 
no país. mas os estudos são promissores principalmente 
devido às várias possibilidades de aplicação. “a pilha a 
combustível permite descentralizar o fornecimento de 
energia. ela pode ser utilizada em lugares remotos, onde 
não há eletricidade, em hospitais, prédios, residências, 
aparelhos portáteis, indústrias e até para abastecer cida-
des. Como pode ter diferentes potências, de acordo com o 
número de células empilhadas, atende a diferentes tipos 
de demandas”, conta. além das vantagens ambientais e 
de rendimento energético, os mecanismos se destacam 
pela estabilidade. “Como a energia é gerada próximo ao 
local onde será utilizada, isso evita perdas e problemas de 
transmissão. o consumidor não fica sujeito às condições 
atmosféricas e fatores climáticos, como raios, chuvas e 
furacões”, afirma rosana.

para a professora, o uso da tecnologia não tem 
como objetivo substituir as demais formas de geração de 
força, mas somar. “se o mundo continuar a crescer no ritmo 
dos últimos tempos, será necessário quadruplicar a energia 
disponível hoje ou vai haver falta. e é preciso buscar novas 
alternativas, principalmente não poluentes.”

Perspectivas

o grupo já começa a tramitar um novo projeto para 
dar continuidade aos estudos. a intenção agora é construir 

um protótipo de 1 kW. além disso, a pesquisa quer realizar 
testes com o etanol em substituição ao hidrogênio.

“Queremos chegar a um ponto de desenvolvimento 
em que o Brasil seja produtor de ao menos uma parte des-
sa pilha. Buscamos partir de tecnologia nacional para gerar 
todos os componentes. todos os subprodutos gerados na 
pesquisa, como filmes, fitas, anodos, catodos e eletrólitos 
feitos de material cerâmico também poderão ser explorados 
comercialmente, evitando a importação”, reforça rosana.

Trabalho conjunto

a Fundep é responsável pela gestão administrati-
vo-financeira do trabalho. segundo a professora rosana, a 
parceria permite viabilizar o uso dos recursos da iniciativa. o 
analista da Gerência de atendimento a projetos (Gap) mar-
cus Vinícius de Camargo santiago – responsável pela inicia-
tiva na Fundação – conta que, além dos serviços rotineiros, 
como compra de materiais e equipamentos, contratação 
e pagamento de pessoal e acompanhamento financeiro, o 
projeto demandou atenção especial, por contar com um fi-
nanciador criterioso. “É um projeto grande e complexo e isso 
exigiu um esforço maior nas operações financeiras e presta-
ção de contas”. para ele, o ponto positivo da iniciativa foi o 
bom relacionamento com os coordenadores, que se mostra-
ram sempre muito organizados e disponíveis e contribuíram 
para que seu trabalho fosse executado de forma tranquila.

pilha a combustível de óxido sólido tem rendimento superior à maioria das fontes de energia, 
não polui o ambiente e permite a descentralização do fornecimento, podendo ser utilizada 

em lugares remotos e diversos tipos de prédios e aparelhos
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Gestão de projetos

estudo longitudinal de Saúde do Adulto (elsa brasil), pioneiro na América latina, permitirá diagnos-
ticar a ocorrência de doenças crônicas no país e o desenvolvimento de novas tecnologias na área

O que seu corpo diz sobre 
sua saúde

o senhor passou por alguma internação hospitalar 
nos últimos 12 meses? realizou procedimentos médicos, 
como cirurgias e exames? recebeu atendimento de emer-
gência? ouvir tais perguntas por telefone pode parecer inu-
sitado, mas é uma situação familiar aos participantes do elsa 
Brasil, que visa a investigar a incidência e os fatores de risco 
para doenças crônicas, em particular, as cardiovasculares e o 
diabetes no país.

após a coleta inicial de dados, os voluntários do 
estudo recebem anualmente uma ligação da equipe do pro-
jeto para acompanhar possíveis alterações em seu estado 
de saúde. o monitoramento é uma das etapas da pesquisa, 
que também inclui uma entrevista no local de trabalho do 
participante e outra no Centro de pesquisa (Cp) elsa, além de 
uma série de exames clínicos e laboratoriais. passados três 
anos dos primeiros testes, os integrantes da pesquisa são 
convidados a retornar ao Cp e repetir os exames e entrevis-
tas. assim, a obtenção de novas informações ocorre em ciclos 
ininterruptos. 

Com duração mínima de dez anos, a investigação 
prevê o acompanhamento de 15 mil funcionários de seis ins-
tituições parceiras: as Universidades Federais de minas Ge-
rais (UFmG), Bahia (Ufba), espírito santo (Ufes) e rio Grande 
do sul (UFrGs), além da Universidade de são paulo (Usp) 
e da Fundação osvaldo Cruz (Fiocruz). somente indivíduos 
com idade entre 35 e 74 anos podem ingressar no estudo.

“procedimentos, métodos e tecnologias utilizados 
pelos diferentes Cps foram padronizados, bem como a capa-
citação das equipes, certificadas em âmbito nacional, asse-
gurando a comparabilidade dos resultados e a qualidade do 
trabalho”, destaca sandhi maria Barreto, coordenadora do 
estudo em minas e professora do departamento de medicina 
preventiva e social da UFmG.

metodologia minuciosa

instalado no Hospital Borges da Costa, anexo do 
Hospital das Clínicas da UFmG, o Cp em minas Gerais preten-
de monitorar cerca de três mil servidores. até o final de julho, 
mais de 2.600 voluntários já estavam inscritos. a previsão é 
que a primeira onda de coleta de dados, iniciada em 2008, 
seja finalizada em outubro deste ano. em são paulo, rio de 
Janeiro e espírito santo, a linha de base já foi concluída.

diariamente, são atendidos entre oito e dez partici-
pantes. “os exames seguem um protocolo complexo, de forma 
que todos os voluntários realizem os testes nas mesmas con-
dições, como repouso, jejum, temperatura ambiente, entre 
outras”, explica a coordenadora. ela lembra, ainda, que, além 
da precisão técnica, os procedimentos visam ao bem-estar das 
pessoas e garantem o anonimato e a confidencialidade dos 
resultados, bem como dos demais dados dos participantes.

os exames incluem coleta de sangue e urina; me-
didas antropométricas (peso, estatura, circunferências do 
abdômen e quadril) e da pressão arterial; índice tornozelo 
braquial; eletrocardiograma (convencional e análise espec-
tral); ultrassonografia de fígado, artérias carótidas e parede 
abdominal; ecocardiograma; retinografia (foto da retina) e 
velocidade de onda de pulso. “inovador, o Cp-mG é o único 
Centro a realizar o exame endopath, que investiga a presen-
ça de disfunção endotelial por meio da avaliação da reativi-
dade da artéria digital”, destaca a professora sandhi.

para garantir a segurança das informações e do 
material biológico armazenado, os dados são replicados, 
contando com dois espelhos, além dos originais. Já as amos-
tras são estocadas em três biotecas, sendo que cada uma 
delas reúne amostras de participantes de todas as regiões 
envolvidas na pesquisa. assim, espera-se evitar perdas por 
eventuais problemas que possam surgir em alguma das uni-
dades do projeto.

por se tratar de um estudo único, todas as análises 
serão consolidadas conjuntamente – esse ciclo deve come-
çar no próximo ano. “Conforme as especificidades de cada 
instituição envolvida no projeto, foram estabelecidos locais 
de leitura para análise e padronização dos exames realizados 
nos Cps. por exemplo, a UFmG abriga o Centro de eletrocar-
diograma, que avalia e produz o laudo de todos os testes 
dessa categoria, independente do lugar onde tenham sido 
realizados”, esclarece a coordenadora.

Saúde pública

desenvolvimento de novas tecnologias para pre-
venção e diagnóstico das enfermidades estudadas, iden-
tificação de novos fatores de risco e biomarcadores para 
doenças cardiovasculares e diabetes no país e identificação 
de condições para melhoria da qualidade de vida, além da 
formação de profissionais com conhecimento em doenças 
crônicas, são alguns dos ganhos esperados com o projeto. 

“outro benefício será a produção de saberes com 
grande capacidade de transformação da realidade nacional. 
Considerando a abrangência, o volume de participantes e o 
amplo período de realização da pesquisa, não há preceden-
tes na américa latina”, acredita a coordenadora do elsa, que 
percebe a iniciativa como um enorme desafio.

Proximidade

responsável pela gestão administrativo-financeira 
do estudo, a Fundep dispõe de um posto de atendimento 
no Campus saúde para melhor atuação junto aos parceiros. 
“Com o aumento da proximidade, ganhamos em envolvi-
mento e participação, essenciais para o gerenciamento de 
um projeto de longo prazo”, afirma. para a coordenadora, a 
experiência da Fundação é fundamental para a continuidade 
do projeto, à medida que contribui para a execução dos tra-
balhos de acordo com regras complexas.
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Voluntária realiza exame de 
eletrocardiograma



o Brasil hoje ocupa o terceiro lugar mundial como 
exportador de produtos agrícolas, atrás apenas dos eUa e da 
União europeia. ao mesmo tempo, o Brasil vem mostrando 
uma enorme capacidade de conservar o seu meio ambiente, 
reduzindo o desmatamento na amazônia em 64% compa-
rado à média entre 1996-2005. Grande parte desse esforço 
de conservação na amazônia pode ser atribuída ao maior 
programa mundial de criação de áreas protegidas, que des-
de 2002 adicionou mais de 790 mil km2 de novas áreas, per-
mitindo cobrir atualmente 46% desse bioma. soma-se a isso 
uma expressiva campanha de combate ao desmatamento, 
coordenada pelo ibama e auxiliada por uma moderna tec-
nologia de monitoramento por satélite, e campanhas de cer-
tificação ambiental de produtos agrícolas, como a moratória 
da soja. todavia, parte da queda nas taxas de desmatamento 
pode ser atribuída ao arrefecimento do setor agrícola duran-
te 2005-2007. esse fato ilustra a conexão entre os esforços 
de conservação e a produção agrícola e explica, em parte, o 
embate em torno da discussão do código florestal. 

a esse respeito, presenciamos hoje no Congresso 
um movimento para modificação do código florestal. a argu-
mentação do agronegócio quanto ao atual código foca nos 
seus obstáculos ao desenvolvimento do nosso grande setor 
agrícola – responsável por 25% do piB nacional. Um dos pi-
lares dessa argumentação enfatiza que o atual código, caso 
suas leis sejam estritamente levadas a cabo (como de fato 
vem lentamente acontecendo devido aos esforços das nos-
sas agências de fiscalização), inviabiliza economicamente 
grande parte das unidades agrícolas, tendo em vista o passi-
vo ambiental das propriedades rurais que no total do Brasil 
pode alcançar cerca de 44 milhões de hectares somente no 
tocante à deficiência em reserva legal (15-17% das áreas 
convertidas em pastagens e agricultura). por outro lado, am-
bientalistas buscam assegurar os avanços da nossa legislação 
ambiental, cujo código florestal consiste no instrumento de 
conservação privada em escala continental mais ambicioso 
do mundo, buscando por sua vez demonstrar a importância 
desse esforço de conservação para a promoção dos serviços 
ambientais, sobretudo neste momento, quando se discutem 
os impactos já presentes das mudanças climáticas. 

No entanto, mais que debater a flexibilização do 
código florestal, o importante é propor sua viabilização, 
porquanto sua conta é amarga. para isso, existem oportu-
nidades econômicas. por exemplo, grande parte do passivo 
de áreas desmatadas até 1989 pode se tonar objeto de pro-
jeto de mdl (mecanismo de desenvolvimento limpo) sob o 
protocolo de Quioto.  algumas empresas já vislumbraram 
essa possibilidade. esse é o caso da aes-eletropaulo que, 
recuperando a mata ciliar no entorno dos seus reservató-

rios, obtém créditos de carbono a serem revertidos em ga-
nhos monetários por um mercado mundial. Um entrave aos 
projetos de mdl refere-se ao alto custo de transação, o que 
praticamente deixa de fora pequenos proprietários. mas é aí 
que entrariam as várias esferas de governo para a promoção 
de projetos na escala de paisagens regionais, abrangendo 
uma miríade de propriedades rurais.  projetos de restauração 
florestal poderiam fomentar um grande mercado de viveiros 
de mudas de árvores nativas e de espécies de madeiras co-
merciais, sobretudo em áreas com densa mão de obra, como 
é o caso dos assentamentos rurais, viabilizando assim eco-
nomicamente muitos desses assentamentos localizados em 
remotos rincões da amazônia e de todo o Brasil. 

outro componente que ajudará a viabilizar o códi-
go florestal é a negociação hoje na Convenção do Clima do 
papel das florestas tropicais na mitigação das mudanças cli-
máticas, haja vista que as mudanças no uso da terra (sobre-
tudo desmatamento) representam 15% das emissões mun-
diais de gazes de efeito estufa. Um novo mecanismo central 
às negociações de um protocolo pós-Quioto chama-se redd 
- redução das emissões por desmatamento e degradação 
Florestal. a política redd hoje já é exercida voluntariamente, 
como no exemplo do Fundo amazônia, com aporte prometi-
do pela Noruega de um bilhão de dólares, caso o Brasil tenha 
sucesso em atingir sua meta de redução de desmatamento, 
como proposto pelo plano Nacional de mudanças Climáticas. 
redd, caso seja implementado como mecanismo oficial do 
novo protocolo do clima, como é o caso do mdl, poderá se 
materializar como uma grande oportunidade financeira para 
a conservação de florestas, sendo o Brasil um dos países mais 
bem posicionados para isso. 

Nesse sentido, investimentos internacionais apor-
tados por mecanismos como redd, quer sejam através de 
mercado ou meio voluntário, são fundamentais para ajudar o 
Brasil – um país emergente com grandes pressões de desen-
volvimento social – a manter o seu patrimônio ambiental. 
isso poderia viabilizar o nosso enorme esforço de conserva-
ção na amazônia, pagando, por exemplo, parte da conta de 
manutenção da sua vasta rede de áreas protegidas. ainda, 
essa rede necessita ser em muito expandida nos outros bio-
mas, como é o caso do Cerrado e da mata atlântica, onde co-
bre, respectivamente, apenas 7% e 2,6%, ou seja, abaixo do 
mínimo estabelecido de 10% pela Convenção da Biodiversi-
dade, da qual o Brasil é signatário. para tanto, é fundamental 
que o nosso novo governo não apenas dê continuidade ao 
nosso papel de destaque nas negociações internacionais so-
bre o clima e biodiversidade, mas que de fato busque liderar 
esse processo, tendo em vista a relevância de nosso patrimô-
nio ambiental para a humanidade como um todo. 

PrImeIrA PeSSOA

desafios ambientais para os 
próximos quatro anos de governo

mas diante desse enorme esforço de conservação, 
como fica a situação de nossos produtores agropecuários e 
mesmo da necessidade de expansão dessa atividade, ten-
do em vista, às crescentes demandas por alimentos, ração 
animal e biocombustíveis?  estudo recente publicado pelo 
Banco mundial, com a participação de vários especialistas 
brasileiros, dentre os quais me incluo, demonstrou que a 
agricultura no Brasil pode expandir em até 50% sua área 
hoje ocupada e, com isso, proporcionar 10% da demanda 
mundial prevista para 2030 de substituição da gasolina por 
20% de etanol, ao mesmo tempo em que resolve boa parte 
da recuperação do passivo ambiental, bastando para isso 
intensificar a pecuária, cuja lotação atual de pastagem é de 
apenas um boi por hectare.  esse exemplo demonstra que 
existem soluções. Naturalmente, isso demandaria um forte 
programa de incentivos. 

portanto, o momento não é de reversão dos ganhos 
na política ambiental, mas de união do setor rural e ambien-
talistas voltada a maiores responsabilidades socioambien-
tais. isso não só garantirá a estabilização do clima e um meio 
ambiente saudável, mas também a permanência de ganhos 
sociais e econômicos.

*Prof. Britaldo Silveira Soares-Filho: Coordenador do pro-
grama de pós-graduação em análise em modelagem de sis-
temas ambientais da Universidade Federal de minas Gerais
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