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IN  EDITORIALIN  EDITORIAL

Estamos vivenciando um momento histórico, em que a 
resposta rápida da ciência se mostra imprescindível 
para a proteção da vida humana. A velocidade recorde 

com que, sempre trabalhando de forma colaborativa, 
cientistas nos apresentaram as vacinas para combater a 
pandemia causada pelo coronavírus nos faz acreditar ainda 
mais na importância do apreço pela ciência como projeto 
de vida. Formar novos cientistas, educando jovens para o 
desenvolvimento do pensamento científico, com recursos 
para analisar dados e evidências e propor novas soluções, 
precisa ser um objetivo da educação como forma de 
contribuir para as soluções de futuros problemas que, por 
certo, serão enfrentados pela humanidade. 
Nesta edição, apresentamos mais trabalhos de quem está 
trilhando o início desse caminho: jovens cientistas da 
Educação Básica. Os artigos tratam de pesquisas sobre 
violência contra a mulher, efeitos da iluminação artificial 
nos seres humanos, profissões de risco relacionadas à 
leucemia mieloide crônica, redução do uso de fertilizante 
na produção agrícola, fatores envolvidos na proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, ensino da língua brasileira 
de sinais, uso de resíduo de processamento mineral 
na agricultura e diagnóstico de Covid-19 por meio de 
tomografias pulmonares. Este número traz, ainda, o artigo 
de um ex-aluno do nosso Colégio, Marcelo Soares Campos, 
doutorando no Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), no Rio de Janeiro. 
Para estimular a busca de respostas que podem transformar 
decisivamente os rumos da humanidade, nada melhor do 
que conhecer a experiência de cientistas como Ester Sabino, 
imunologista que nos concedeu a entrevista de capa. Ela foi 
uma das líderes do processo de sequenciamento do genoma 
do coronavírus, em 2020, que apresentou resultados em 
apenas 48 horas.   
Inspirar nossos jovens também é lembrar grandes nomes 
e feitos de quem dedicou a vida à pesquisa. Prestamos 
aqui uma homenagem à Marta Vannucci, bióloga e uma 
das fundadoras do Instituto Oceanográfico da USP, que 
faleceu, aos 99 anos, em janeiro deste ano. Ex-aluna do 
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nosso Colégio, Marta era uma referência na pesquisa de 
ecossistemas de mangues. Ela, que foi a primeira mulher 
membro titular da Academia Brasileira de Ciências, era 
sócia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) desde 1979.
Nascida em Florença, na Itália, em 10 de maio de 1921, 
emigrou para o Brasil em 1927. Cursou o Ensino Fundamental 
no Colégio Dante Alighieri e ingressou na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP. Em 1944, defendeu o 
doutorado sob a orientação de Ernest Marcus, professor 
do Departamento de Zoologia, tendo sido sua assistente de 
1944 a 1950.
Foi convidada a fazer parte do Instituto Paulista de 
Oceanografia, ligado à Secretaria de Agricultura, fundado 
em 1946. Com o professor Wladimir Besnard e outros 
pesquisadores, conseguiu que o instituto fosse integrado 
pela USP como unidade de pesquisa, o que ocorreu em 
1951. 
No então Instituto Oceanográfico da USP (IOUSP), Besnard 
concentrava seus estudos na região de Cananeia, rica 
em mangues, o que deu a Vannucci a oportunidade de se 
especializar em ecossistema de mangues. Ela publicou mais 
de 100 trabalhos científicos sobre o tema.
Em 1956, recebeu uma bolsa da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 
para conduzir pesquisas na Estação de Biologia Marinha de 
Millport, na Escócia. Na Unesco, implantou um programa de 
bolsas de estudo para estudantes latino-americanos. Morou 
na Índia, onde colaborou como coordenadora técnica para 
um programa de desenvolvimento e atuou na inspeção de 
ecossistemas costeiros e ricos de mangues.
Cientistas ajudam a salvar vidas, quaisquer que sejam elas, 
por meio da busca e da partilha do conhecimento. Mas, 
sobretudo, cientistas nos inspiram a buscar o possível 
quando tudo parece apontar para o impossível. 
Viva a ciência, viva Marta, viva os alunos que, tão jovens, 
produzem ciência mostrando que o impossível é o que não 
foi tentado!

A ciência como projeto 
de vida
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Dr.ª Ester Sabino: “Hoje já existem 
mais de 400 mil sequências [do 
genoma do coronavírus], de diversos 
grupos. A ciência é um trabalho 
de formiguinha, cada um ajuda um 
pouco.”
Entrevista realizada por Anna Luiza Jacob, João Cattony Campos, Maria Eduarda Mazoni 
do Nascimento e Marina Jacob, alunos do 6º e do 7º ano do Colégio Dante Alighieri e da 
oficina de educomunicação Dante em Foco. Colaboraram a jornalista Barbara Endo e a 
educomunicadora Jéssica Vassaitis.

Por Anna Luiza Jacob, João Cattony Campos, Maria Eduarda Mazoni do Nascimento e 
Marina Jacob

Sequenciamento 
do genoma do 
coronavírus
InCiência: Qual era a 
sua função no grupo 
de pesquisadores que 
sequenciou o genoma?
Dr.ª Ester: Eu coordenei 
o grupo de pesquisas 
e coordeno o Projeto 
CADDE. Foi ele que 
sequenciou o primeiro 
genoma, o que acabou 
aparecendo muito na 
TV, mas não é esse 
o principal trabalho 
científico do grupo. 
Nessa área, o trabalho 
foi descrever mais de 400 
amostras, no  primeiro 
semestre, para entender 
como o vírus tinha 
entrado no país. Hoje já 
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2020 foi um ano atípico e trouxe com ele a pandemia. Mas, 
além disso, foi um ano de muitas descobertas e inovações, 
especialmente para a ciência do Brasil. 2021 chegou trazendo 
a esperança da vacina contra Covid-19, mas a verdade é que o 
mundo ainda continua sob os efeitos trazidos pela pandemia.
Nesta entrevista, você vai saber mais sobre o sequenciamento 
do genoma do coronavírus, entender como funciona a produção 
de vacinas e conhecer a trajetória profissional da médica 
imunologista Ester Sabino. Professora da Faculdade de Medicina 

da USP, ela é uma das cientistas que liderou o processo de sequenciamento do 
genoma do coronavírus, em 2020, que apresentou resultados em 48 horas — o que, 
até então, levava cerca de 15 dias para ser feito pelos pesquisadores de outros países.  
Ester foi diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP e é especialista em doenças 
infecciosas e em epidemiologia molecular. É também uma das coordenadoras do 
Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e 
Epidemiologia de Arbovírus, o CADDE, que é composto por pesquisadores brasileiros 
e britânicos que se dedicam à pesquisa de doenças transmitidas por mosquitos, como 
a dengue, a zika e a febre amarela.
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O sequenciador de biomoléculas utilizado pelas 
pesquisadoras brasileiras cabe na palma das mãos 

existem mais de 400 mil 
sequências, de diversos 
grupos. A ciência é um 
trabalho de formiguinha, 
cada um ajuda um 
pouco.   

InCiência: Como o 
sequenciamento do 
genoma influenciou na 
produção de uma vacina?
Dr.ª Ester: Esse conjunto 
de sequências facilita 
no desenvolvimento de 
vacinas ao disponibilizar, 
por exemplo, as 
próximas linhagens, que 
serão necessárias caso 
fique claro que é preciso 
produzir uma segunda 
vacina; ou se for preciso 
produzir uma vacina 
específica para cada 

linhagem. Por enquanto, 
as vacinas se baseiam 
nas primeiras amostras 
sequenciadas na China, 
logo no começo da 
pandemia.

InCiência: De que 
tipo de equipamentos 
você precisou para 
sequenciar o genoma do 
coronavírus?
Dr.ª Ester: Existem 
vários equipamentos e 
tecnologias para fazer 
sequenciamento. Nós 
focamos em uma, porque 
ela é mais simples e 
mais barata, que se 
chama MinION, mas 
existem várias outras 
metodologias muito boas. 
Nós escolhemos essa 
mais pela facilidade de 
realização no Brasil.

O trabalho no 
CADDE (Conjunto 
Brasil-Reino Unido 
para Descoberta, 
Diagnóstico, 
Genômica e 
Epidemiologia de 
Arbovírus)
InCiência: O que é 
arbovírus?
Dr.ª Ester: Arbovírus são 
vírus transmitidos por 
artrópodes, isto é, por 
insetos. Estes seriam 
dengue, chikungunya e 
febre amarela.
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“No Brasil nós vacinamos, todo 
ano, muita gente contra a Influenza, 
todas as crianças. É um programa 
muito forte, mas está faltando 
vacina [do coronavírus].”

InCiência: Como é ser 
coordenadora do CADDE?
Dr.ª Ester: Os 
coordenadores de 
grupos de pesquisa, em 
geral, são pessoas um 
pouco mais velhas, que 
conseguem juntar vários 
cientistas para trabalhar 
em conjunto. Então, ser 
coordenador é meio como 
ser o maestro de uma 
orquestra. Na verdade, os 
vários pesquisadores têm 
um know-how diverso, de 
pequenos detalhes, e você 
junta todo mundo para 
trabalhar em um grupo. 
A minha função é mais 
esta na coordenação: a 
de colocar todo mundo 
para discutir e resolver 
problemas em conjunto.

InCiência: Você prefere 
trabalhar no Brasil ou na 
Inglaterra?
Dr.ª Ester: Bom, eu nunca 
trabalhei na Inglaterra, 
trabalho em colaboração 
com eles. O grupo da 
Inglaterra recebe recursos 
de lá, e nós aqui no Brasil, 
em São Paulo, recebemos 
recursos da Fapesp para 
trabalhar em conjunto. 
Eu sempre trabalhei no 
Brasil e tive dois anos de 
treinamento nos Estados 
Unidos, no começo da 
minha carreira.

A vacina de Covid-19
InCiência: Quanto tempo 
você acha que vai demorar 
para que todas as pessoas 
do Brasil sejam vacinadas? 
E no mundo?
Dr.ª Ester: Depende 
muito. No Brasil, depende 
da chegada de vacinas, 
porque aqui existe um 
programa [de vacinação] 
muito bom, que é capaz 
de vacinar um grande 
número de pessoas. Nós 
vacinamos, todo ano, muita 
gente contra a Influenza, 
todas as crianças, então é 
um programa muito forte, 
mas está faltando vacina. 
O resto do mundo é outro 
problema, pois muitos 
países não têm capacidade 
de comprar vacinas e isso 
pode fazer com que se 
atrase muito a imunização 
a nível global.

InCiência: Por que 
algumas vacinas foram 
desenvolvidas para ter 

de formas diferentes e, 
às vezes, no começo é 
difícil saber exatamente 
se uma vacina está tendo 
um efeito melhor do que a 
outra. O melhor seria fazer 
estudos comparativos com 
as doses certas, na mesma 
população, para entender 
se uma está dando mais 
resultados do que a outra.

Dengue, zika e febre 
amarela
InCiência: Com a 
pandemia, as pessoas 
pararam de falar sobre 
dengue, febre amarela 
e zika. O que você acha 
disso?
Dr.ª Ester: Realmente a 
pandemia atrapalhou muito 
a resposta para várias 
outras doenças, como a 

dengue, a febre amarela 
e a zika. Mas, também, 
doenças como o câncer. 
Eu tenho certeza de 
que este ano vai ser um 
problema para vermos 
toda a perda de trabalho 
com as outras doenças.

InCiência: Qual foi a 
doença mais ameaçadora 
sobre a qual você já 
pesquisou aqui no Brasil? 
Você acha que alguma 
delas supera a Covid-19?
Dr.ª Ester: Acho que a 
doença mais ameaçadora 
com a qual eu trabalhei 
foi o HIV,  uma epidemia 
que matava jovens. 
Hoje, existe tratamento, 
mas ainda não existe 
vacina e, às vezes, eu me 
preocupo com a geração 
de vocês, porque não foi 
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Juntamente com 
o CADDE, Ester 
Sabino pesquisa 
os vírus da 
dengue, zika e 
chikungunya

duas doses e outras para 
ter uma só? 
Dr.ª Ester: Na minha 
opinião, todos correram 
para fazer a vacina e daí 
se faz uma primeira fase 
e, em seguida, analisa-
se qual é a resposta. 
Dependendo de como 
for nessa primeira fase 
dos testes, na segunda 
é que se define se vão 
ser usadas uma ou duas 
doses. Então, em geral, 
esses resultados das 
duas fases dos testes 
indicam quantas doses 
de determinada vacina é 
preciso aplicar.

InCiência: Existe uma 
vacina que seja melhor 
do que as outras? Por 
quê?
Dr.ª Ester: Na minha 
opinião, a vacina boa 
é aquela que está 
disponível. Então é 
muito difícil avaliar. Os 
estudos foram feitos 

como a minha, que viu 
tanta gente morrer de 
HIV, e , por isso, vocês 
não trabalham para 
controlar a infecção. 
Ou seja, vocês se 
expõem mais. Então, 
é muito importante 
que a geração de 
vocês preste atenção 
e não facilite para o 
HIV e para as outras 
doenças sexualmente 
transmissíveis.

InCiência: Você acha 
que assim como temos a 
vacina para a Covid-19 
e para a febre amarela, 
vamos ter uma vacina 
para a dengue e para a 
zika?
Dr.ª Ester: Já existem 
vacinas para dengue 
e zika que estão em 
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Flávia Salles, prof.ª Ester Sabino, Erika Manuli, Ingra Morales e Jaqueline Goes de Jesus 
(da esq. para a dir.): Grupo de pesquisadoras brasileiras que sequenciou o genoma do 

coronavírus em 48 horas

avaliação na fase três 
dos testes clínicos. E 
nós estamos aguardando 
os resultados, mas 
praticamente toda a 
atenção ficou para o 
coronavírus, então 
mesmo os estudos de 
dengue e zika foram 
paralisados.

Importância da 
pesquisa científica
InCiência: Por que você 
se tornou pesquisadora?
Dr.ª Ester: Eu queria 
fazer pesquisa desde o 
começo, era uma fase 
um pouco mais difícil 
no Brasil, mas eu tinha 

feito medicina e gostava 
muito de estudar. Então, 
foi isso que acabou me 
levando para pesquisa.
InCiência: Por que a 
pesquisa científica é 
importante?
Dr.ª Ester: Na sociedade 
em que nós vivemos, 
tudo o que temos – um 
celular, por exemplo – 
foi desenvolvido através 
de pesquisa. Então os 
medicamentos que você 
toma, a melhoria dos 
carros, tudo conta com 
uma pesquisa envolvida. 
Acho que a pesquisa, na 
sociedade atual, é a base 
de todo conhecimento.
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As pesquisadoras 
Ester Sabino e 

Jaqueline Jesus foram 
homenageadas com 

personagens da Turma 
da Mônica

InCiência: Você acha 
que a pesquisa científica 
deveria ser ensinada na 
escola?
Dr.ª Ester: Eu acho que, 
de certa forma, as aulas 
de ciências são a base 
para ensinar a pesquisa 
nas escolas. E acho 
que poderíamos tentar 
ajudar, ou melhorar, 
criando algumas formas 
de o aluno experimentar 
fazer alguma pesquisa 
na própria escola. Mas, 
em geral, é isso que a 
aula de ciências traz para 
vocês.

Homenagens e 
carreira
InCiência: Como 
você se sente sendo 
homenageada pela 
Turma da Mônica?
Dr.ª Ester: Eu fiquei 
muito feliz de receber a 
homenagem da Turma da 
Mônica, do Maurício [de 

Sousa]! É muito legal, 
principalmente se isso 
ajudar para que as 
crianças comecem a 
ver mais o papel dos 
cientistas. Ao verem 
mulheres fazendo 
ciência, as meninas 
terão um modelo 
para que se tornem 
cientistas também.

InCiência: Você se 
considera famosa? Isso 
é bom ou ruim para o 
seu trabalho?
Dr.ª Ester: Eu acho 
que a fama ajuda em 
algumas coisas, mas 
atrapalha em outras 
também. Acredito 
que, por um lado, 
tira um pouco do seu 
tempo de trabalho, 
mas, por outro lado, 
ajuda as pessoas a 
se conectarem com a 
pesquisa científica e a 
saberem quem eu sou.
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Os alunos Anna Luiza, João, Maria Eduarda e Marina realizaram a entrevista

“Eu queria 
fazer pesquisa 
desde o começo 
[da carreira]. 
Eu tinha feito 
medicina e 
gostava muito 
de estudar.”
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PELA INCLUSÃO DA COMUNIDADE 
SURDA BRASILEIRA

Segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões de brasileiros são 
deficientes auditivos, o que equivale a 5,1% da população. 
Desses, cerca de 2 milhões têm deficiência auditiva severa.
A Língua Brasileira de Sinais, conhecida como Libras, é a 

língua usada para a comunicação de pessoas surdas no país. Em 24 de 
abril de 2002 foi aprovada a Lei nº 10.436, que a define como sistema 
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 
que constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos 
oriundo de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Mas a lei foi 
regulamentada somente em 22 de dezembro de 2005, com o Decreto 
n° 5.626.
Trata-se de uma língua pouco disseminada fora da comunidade de 
pessoas surdas, o que acarreta problemas para o acesso e a inclusão 
de quem tem dificuldades de audição. Com o objetivo de desenvolver 
uma ferramenta de aprendizagem da Libras por meio de um jogo 
interativo, alunas do curso técnico em informática do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina — Campus Rio do 
Sul — elaboraram um projeto de pesquisa de conclusão de curso que foi 
premiado na edição de 2020 da FeNaDANTE. O trabalho “Smartglove 
— Protótipo de uma ferramenta para o ensino da Língua Brasileira de 
Sinais”, de Kauana Knappmann e Maria Cecília Holler, foi orientado 
pelos professores Cristhian Heck, dr. Eduardo Bidese Puhl e Daniel 
Verdi do Amarante. 

Uma luva, um jogo e um website
As pesquisadoras buscaram desenvolver uma ferramenta que pudesse 
ser utilizada não somente por pessoas surdas mas também por ouvintes, 
e não apenas por alunos mas igualmente por professores interessados 
em aprender os sinais básicos da Libras. Conforme elas apontam no 
texto do trabalho, referenciando os autores Vivian Boeira e Antônio 
Costa, “pesquisas sobre a língua de sinais vêm mostrando que ela é 
comparável em complexidade e expressividade a qualquer língua oral. 
A Libras não é uma forma do português; ao contrário, tem sua própria 
estrutura gramatical, que deve ser aprendida do mesmo modo que a 
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estrutura de outras línguas”.
O projeto é constituído de uma luva 
inteligente e um jogo interativo com 
três níveis de dificuldade: “Alfabeto”, 
com letras em Libras; “Palavras”, 
com vocábulos; e “Aleatório”, que 
apresenta ambas as possibilidades. A 
luva contém sensores para detectar 
a posição e os movimentos da mão e 
dos dedos do usuário, avaliados por 
um software conectado a ela. A ideia 
é que o usuário seja estimulado a se 
movimentar até que consiga realizar 
os sinais da Libras da maneira correta. 
Além disso, o trabalho contempla um 
site com informações sobre o jogo e 
sobre o próprio projeto. 
A primeira etapa metodológica 
consistiu em pesquisas descritivas 
e análise de projetos similares. Em 
seguida, a escolha dos elementos 
do protótipo foi feita considerando 
critérios como custo e eficiência. 
Os sensores escolhidos para a 
luva são do tipo acelerômetro, um 
dispositivo que calcula a aceleração 
de um instrumento em relação à 
gravidade terrestre. O modelo é Gy-
521, que atende às necessidades 

Diagrama de componentes do projeto 
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Luva inteligente já com todos os 
acelerômetros conectados
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Enquanto a disciplina de sistemas integrados de hardware e software demandava 
de Maria Cecília e Kauana que elaborassem um projeto de pesquisa utilizando 
componentes eletrônicos, a exclusão de um colega com surdez no ambiente escolar 
as sensibilizava. “Eu tenho deficiência nos dois ouvidos e faço o uso de aparelhos 
auditivos para aperfeiçoar minha audição. Mas tenho uma ótima fala, então isso não 
afetou meu desenvolvimento”, conta Kauana. “Mas o colega utilizava somente sinais 
para se comunicar e foi um choque perceber que a falta da Libras na nossa educação 
básica trazia muitos problemas para pessoas que dependem dela”, completa. A ideia 
de criar uma luva inteligente veio de um modelo encontrado na internet, usado para 
outros fins.  
Foram várias dificuldades ao longo do caminho, como as limitações do acelerômetro 
utilizado no trabalho, por exemplo, já que ele não captura configurações de mão em 
movimento, mas apenas estáticas. Além disso, elas tiveram problemas em relação 
às fontes de energia para alimentar o componente, e ele não reconhecia como iguais 
os mesmos sinais executados por duas mãos diferentes. Mas foi a partir dessa 
última dificuldade que a dupla decidiu integrar Inteligência Artificial ao projeto, o 
que possibilitaria melhor desempenho e resultados mais satisfatórios. E o impacto 
do trabalho no ambiente escolar e nas feiras científicas de que as pesquisadoras 
participaram trouxe motivação à dupla. “Nas feiras científicas nós recebemos 

feedbacks que nos mostraram que o 
projeto era realmente importante para a 
sociedade, motivando ainda mais para que 
seguíssemos em seu desenvolvimento”, 
afirma Maria Cecília.
A pandemia impossibilitou a continuidade 
da pesquisa da maneira como Kauana 
e Maria Cecília planejavam, já que ela 
dependia do acesso a materiais disponíveis 
na escola. Mas elas pretendem seguir com 
o trabalho assim que possível: o objetivo 
é viabilizar a luva inteligente como um 
produto.
Na graduação, Kauana pretende cursar 
fonoaudiologia, inspirada pelo tema 
do projeto. Maria Cecília, também 
influenciada por ele, está dividida entre 
engenharia de software ou engenharia 
mecatrônica, e cursos como letras e 
biblioteconomia — já que a escrita e a 
leitura também são áreas de seu interesse.

Alfabeto de Libras
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precisão, além de ter 
o menor custo em 
relação a outras opções 
consideradas. Foram 
necessários cinco 
acelerômetros para o 
protótipo final, um para 
cada dedo da mão.
A comunicação entre 
esses dispositivos 
e o computador é 
realizada por meio de 
um microcontrolador, 
que consiste em um 
chip semelhante a 
um processador, 
contendo memória e 
periféricos de entrada 
e saída programáveis 
— como um pequeno 
computador. O modelo 
escolhido foi o NodeMCU 
ESP8266, por possuir um 
sistema de comunicação 
a cabo e por Wi-Fi. Ele 
possibilita o envio de 
programas em código 
que designam funções 
para os dispositivos 
acoplados. A linguagem 
de programação Arduino, 
conhecida como C, foi a 
utilizada.
Depois de integrar 
todos os elementos, as 
pesquisadoras realizaram 
testes para verificar 
o funcionamento do 
sistema e, quando 
atingiram resultados 
satisfatórios, soldaram os 
materiais e costuraram-
nos à luva. 

A etapa seguinte foi a 
elaboração do website 
com informações sobre 
o projeto — como seu 
objetivo e o modo de 
funcionamento do jogo 
—, bem como dados a 
respeito da importância 
da Língua Brasileira de 
Sinais, uma seção de 
contato e o jogo (incluído 
na conclusão dessa 
etapa). As pesquisadoras 
utilizaram tecnologias PHP 
e HTML e levaram em 
consideração a adaptação 
do website a todos os 
dispositivos. O site e a 
documentação do projeto 
foram disponibilizados 
em um repositório on-line 
colaborativo criado no 
GitHub.

Futuramente, as 
pesquisadoras 
pretendem moldar a rede 
neural, base do sistema 
de inteligência artificial 
a ser alimentado com 
dados de usuários. Ainda 
em 2021, elas também 
devem incluir o projeto 
no Curso de Língua 
Brasileira de Sinais 
ministrado pelo Instituto 
Federal Catarinense — 
Campus Rio do Sul, para 
que seu desempenho 
seja avaliado a partir 
dos resultados de testes 
realizados por estudantes 
sem conhecimentos 
em Libras, bem como 
de suas respostas a 
um questionário a ser 
aplicado.

14 | 15

IN  EDUCAÇÃO IN  EDUCAÇÃO 



INCIÊNCIA | Março 2021

IN  CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS IN  CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NA ZONA OESTE DE SÃO PAULO 

A cada 9 minutos, uma mulher é violentada sexualmente 
no Brasil. E todos os dias três mulheres são vítimas 
de feminicídio no país. A Lei do Feminicídio 
(13.104/15), que entrou em vigor em 2015, prevê 
situações em que a vítima é morta em decorrência 

de violência familiar ou doméstica, e/ou se o óbito ocorrer por 
discriminação ou menosprezo à condição de mulher. Os dados 
são, respectivamente, do 12º e do 13º Anuários Brasileiros de 
Segurança Pública (FBSP), referentes aos anos de 2017 e 2018 e 
divulgados pela agência Patrícia Galvão, do instituto de mesmo 
nome que atua pelos direitos das mulheres.
Motivadas pela gravidade que esses números representam, Luiza 
Carneiro Campello e Sophia Nobre Moreira, então alunas da 
terceira série do Ensino Médio do Colégio Giordano Bruno, em 
São Paulo, capital, decidiram realizar um projeto de pré-iniciação 
científica sobre o tema. O trabalho “A violência contra a mulher e 
a localização geográfica de serviços de empoderamento feminino 
na zona oeste de São Paulo” foi orientado pela professora 
Mariana Giorgion e premiado na edição de 2019 da Mostratec, 
na Exporecerca Jove, em Barcelona (Espanha) em 2020, e na 
FeNaDANTE, também no ano passado. 

Pontos de atendimento e ocorrências registradas
Com o objetivo de relacionar os índices de violência contra 
a mulher e a presença de serviços públicos e privados de 
atendimento e apoio às vítimas (como delegacias, defensorias, 
associações, coletivos e núcleos), as pesquisadoras decidiram 
reunir dados já existentes, tabulá-los e compará-los. A cartografia 
foi realizada a partir de informações de boletins de ocorrência 
registrados na zona oeste de São Paulo, escolhida por ser de mais 
fácil acesso para as estudantes.
Primeiramente, Sophia e Luiza localizaram e identificaram, em um 
mapa da zona oeste dividido em três regiões (Lapa, Pinheiros e 
Butantã), os serviços de suporte a mulheres vítimas de violência 
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Segundo os dados coletados pelas pesquisadoras, embora o Rio Pequeno tenha mais 
registros de boletins, o Jaguaré apresenta o maior nível de violência da zona oeste
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— 11, no total, nove 
públicos, sendo que boa 
parte dos distritos que 
compõem a zona oeste 
não conta com nenhum. 
Em seguida, as 
pesquisadoras acessaram 
os boletins de ocorrência 
registrados entre abril e 
agosto de 2019 nas duas 
Delegacias da Mulher 
(nos distritos de Jaguaré 
e Pirituba). 
As estudantes tabularam 
um total de 140 
boletins de ocorrência, 
organizados por data, 
bairro e rua em que a 
violência ocorreu e pelo 

tipo de violência (sexual 
ou física): dano, injúria, 
descumprimento de 
medida protetiva, ameaça, 
estupro, estupro de 
vulnerável, importunação 
sexual e fraude. Para a 
elaboração da cartografia, 
utilizaram a plataforma 
de construção de mapas 
“ArcGIS”.

Gráficos dos 
resultados
Após uma análise dos 
dados coletados, as 
pesquisadoras elaboraram 
seis gráficos. Foram 
consideradas informações 

como a classe social das 
vítimas e a região em que 
a violência ocorreu, o tipo 
de violência sofrida e a 
relação dos agressores 
com as vítimas, entre 
outras.  
Conforme os dados 
demonstraram, o 
tipo de violência 
mais frequentemente 
denunciada no período 
é o de injúria, com 72 
ocorrências, seguido 
da ameaça, com 60. 
Nos casos de violência 
que vão além da moral 
e psicológica, 82,4% 
foram identificados como 
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Quando Luiza (à direita na foto) e Sophia (à esquerda) começaram a coleta e análise 
de dados para seu projeto de pesquisa, nas delegacias, surgiram duas dificuldades 
principais: a longa espera pelo atendimento e os ajustes na rotina para viabilizar 
a realização do trabalho, e o contato com histórias de mulheres violentadas. “Foi 
duro. Era difícil de ler os relatos nos boletins de ocorrência e ver o péssimo estado 
de muitas das mulheres e meninas que estavam sendo atendidas”, conta Luiza. A 
urgência do tema e a importância de tratar dele também no âmbito da pesquisa 
científica foram as principais motivações das estudantes para seguir.
Com o projeto finalizado, vieram as apresentações em feiras - e as premiações. “O 
momento de maior satisfação foi quando nosso trabalho foi premiado em segundo 
lugar na categoria de trabalhos internacionais na Exporecerca Jove, a feira que 
participamos em Barcelona, na Espanha”, afirma Sophia. “Foi extremamente 
gratificante ver que nosso esforço valeu a pena e que pudemos apresentar um 

tema tão importante, 
e que precisa de mais 
atenção, em outros 
estados no Brasil e em 
outro país”, conclui. 
As duas pesquisadoras 
encerraram o projeto 
ainda em 2020, com a 
produção de um curta-
metragem sobre o tema. 
E ambas acabaram 
optando por cursos 
de graduação que 
se relacionam com o 
trabalho: Luiza pretende 
cursar gestão de políticas 
públicas e Sophia, 
psicologia. 
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agressão física e 16,9%, 
como sexual. O distrito 
que apresenta maior 
índice de ocorrências da 
violência é Pirituba, com 
quatro casos de violência 
sexual e dois de agressão 
física.
Na grande maioria dos 
casos, o agressor não 
apenas é conhecido da 
vítima como mantém, 
com ela, uma relação 
considerada por ela 
como de confiança. 
As pesquisadoras 
identificaram 24 tipos 
de relação, sendo que 
em 31 ocorrências (a 
maior parcela), o autor 
da violência é um ex-
namorado. Conforme 
destacam as estudantes no 

projeto, essa informação é 
relevante por desconstruir 
a ideia de que um agressor 
é sempre estranho ao 
convívio da vítima. 
Os dados tabulados 
também foram 
relacionados aos do 
“Mapa do percentual 
da população urbana 
que reside em favelas”, 
da Rede Nossa São 
Paulo, organização da 
sociedade civil. Segundo o 
documento, nos distritos 
Rio Pequeno, Jaguaré, 
Vila Sônia e Morumbi, de 
15% a 29,9% da população 
urbana reside em favelas. 
Rio Pequeno e Jaguaré 
estão entre os bairros mais 
violentos para as mulheres 
segundo os mapas 

Entre os boletins de ocorrência consultados pelas estudantes, em 31 casos 
o ex-namorado é o agressor, em 13 casos é o namorado e em 11 casos, é 
desconhecido ou marido da vítima
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elaborados pelo projeto, 
o que sugere que as 
condições e a localização 
da moradia influem nos 
índices de violência 
registrados. 

Conclusões gerais
Apesar de os dados 
do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública 
apontarem elevados 
índices de violência 
sexual contra mulheres, 
as pesquisadoras não 
encontraram, na região 
e período delimitados 
para o estudo, nenhum 
caso. Mas apontam, nas 
conclusões do projeto, 
para a necessidade de se 
considerar que os números 
de denúncias são muito 

menores do que o número 
real de ocorrências.
Ao contrário da hipótese 
levantada pelas 
pesquisadoras no início 
do trabalho, a violência é 
bastante frequente mesmo 
nas proximidades dos 
locais que oferecem apoio 

às vítimas. Entretanto, 
o acesso adequado a 
delegacias de atendimento 
à mulher é determinante 
para que as denúncias 
sejam realizadas. Como 
pontuaram as autoras, 
tanto a DDM do Jaguaré 
quanto a de Pirituba estão 

localizadas em andares 
superiores a delegacias 
comuns, em que a circulação 
de homens é frequente. 
Esses são ambientes em que 
mulheres vítimas de violência 
geralmente não se sentem 
seguras para adentrar. 

IN  CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS IN  CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS



INCIÊNCIA | Março 2021

IN  MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE IN  MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RESÍDUOS DE MINERAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS

Os impactos da mineração no meio ambiente podem ser irreversíveis. 
O rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG) em 
2015, por exemplo, causou o maior desastre ambiental do Brasil, 
com o derramamento de 60 milhões de metros cúbicos de lama e 
rejeitos que avançaram por mais de 600 quilômetros no entorno, 

chegando ao mar. Além disso, 19 pessoas morreram e centenas de habitantes 
da região perderam suas casas.
Encontrar aplicações úteis para resíduos de mineração vem sendo um caminho 
trilhado por pesquisadores para mitigar os riscos entre as barragens ativas. 
Carolina Mantovani Sampaio Barros, que em 2020 era aluna da terceira série 
do Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri e participante do programa de 
pré-iniciação científica da instituição, o Cientista Aprendiz, desenvolveu o 
projeto “Uso de resíduo proveniente do processamento da bauxita como 
enriquecedor de cálcio na agricultura”. Orientado pelas professoras Rita M. 
Saraiva de Barros e Sandra Maria Rudella Tonidandel, o trabalho foi premiado 
na FeNaDANTE do mesmo ano.
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Na fase de 
germinação, as 108 
sementes possuíam 
o mesmo substrato. 
A diferença foi na 
rega: o grupo controle 
recebeu água filtrada, 
e o experimental, 
água filtrada com 
suspensão de 0,12g/L 
do resíduo
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O resíduo e a escolha 
do tomateiro 
Segundo a Associação 
Brasileira de Alumínio 
(ABAL), o Brasil é o 
6º maior produtor de 
alumina (Al2O3) e o 11º 
produtor mundial de 
alumínio primário. O metal 
é bastante utilizado na 
indústria por conta de 
suas propriedades, como 
a boa condutibilidade, 
a resistência à corrosão 
e a possibilidade de 
reciclagem. 
A Companhia Brasileira de 
Alumínio (CBA), uma das 
maiores da América Latina, 
fica na cidade de Alumínio, 
região metropolitana 
de Sorocaba (SP). Ali 
é realizado o refino da 
bauxita para a produção 
de alumina. Um dos 
resíduos do processo, a 
chamada lama vermelha, é 
destinado a uma barragem 
de minérios depois de 
neutralizado com a adição 
de óxido de cálcio, para 
reduzir a alcalinidade. A 
lama vermelha contém 
óxidos insolúveis de ferro, 
quartzo, aluminossilicatos 
de sódio, carbonatos 
e aluminatos de cálcio 
e traços de dióxido de 
titânio.
A barragem da CBA na 
região chama-se Palmital, 
está a menos de um 
quilômetro de distância da 

área urbana mais próxima 
e tem mais de 25 milhões 
de metros cúbicos. O 
índice Dano Potencial 
Associado (DPA), que 
mede o risco associado ao 
rompimento levando em 
conta a proximidade das 
áreas urbanas, a extensão 
da área possivelmente 
afetada e a possibilidade 
de danos ambientais, 
é considerado alto: 
classificado como “B” em 
uma escala de “A” a “E”, 
em ordem decrescente de 
perigo. 
O “Resíduo de filtro 
da CBA”  (proveniente 
do tratamento, 
principalmente a partir da 
adição de óxido de cálcio, 
da água sobrenadante 

da barragem do Palmital) 
passou por testes de 
fluorescência de raio X, 
solubilização e lixiviação, e 
os resultados apontaram a 
alta concentração de óxido 
de cálcio (51,1%), ainda 
que houvesse também 
a presença de alumínio, 
sódio e surfactantes. O 
cálcio é um macronutriente 
importante para o 
desenvolvimento das 
plantas, que atua na 
construção da parede 
celular, auxilia na 
disponibilidade de 
macronutrientes, reduz 
a acidez e a toxidez 
do alumínio, cobre e 
manganês, aumenta a 
atividade microbiana, 
balanceia sais minerais 

Comparação do crescimento das mudas dos dois grupos 
quanto ao comprimento do caule e das folhas e número de 
folhas, após 79 dias
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Física foi a área de estudos que atraiu Carolina quando ela começou a 
fazer parte do Cientista Aprendiz, programa de pré-iniciação científica 
do colégio em que estudou. Mas a química a atraiu quando começou a 
pesquisar a respeito do rompimento da barragem de Mariana. “Comecei 
estudando a adsorção de metais pesados, até que uma professora falou 
sobre o resíduo da CBA e iniciei meu projeto, pensando em uma aplicação 
para ele”, explica a pesquisadora. 
A primeira dificuldade foi realizar a pesquisa sozinha: Carolina começou 
em dupla com uma amiga, que saiu do Colégio. Encontrar a base teórica, 
bem como aprender a fazer apresentações mais longas do que as que ela 
estava acostumada, também foram etapas desafiadoras. “O que mais me 
motivou ao longo dos anos de desenvolvimento do projeto foi saber que 
ele tinha grande relevância e que a pré-iniciação científica oferecida pelo 
Cientista me ajudaria em futuros trabalhos”, afirma.
Ela destaca a participação nas feiras científicas como ponto alto da 
experiência de pesquisadora. “Elas são muito boas para conhecer pessoas 

da área e outros trabalhos, 
feitos por alunos de diferentes 
estados e países. Além de 
receber reconhecimento pelo 
trabalho realizado durante o 
ano”, conta.
Formada no Ensino Médio 
em 2020, Carolina aguarda 
resultados de vestibulares 
prestados e, enquanto 
isso, segue estudando: ela 
quer cursar medicina na 
graduação.
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dentro da célula e ativa 
o potássio. A deficiência 
do cálcio afeta o 
crescimento das raízes 
e causa flacidez dos 
tecidos da extremidade 
dos frutos. Também 
pode causar podridão 
apical, uma anomalia 
que se caracteriza pelo 
aparecimento de manchas 
irregulares nas pontas 
dos frutos, perda de 
consistência dos tecidos e 
podridão interna. É o dano 
mais comum na cultura 
do tomateiro, com  perdas 
que podem superar os 
50%.
Por esse motivo, a 
espécie escolhida para 
os experimentos foi o 
tomateiro Lycopersicon 
esculentum, chamado 
Micro-Tom (MT), que 
apresenta tamanho 
reduzido (de 15 cm a 
20 cm), tem um ciclo de 
vida curto (de 90 dias) 
e pode se desenvolver 
em ambientes com altas 
densidades de plantas.

Metodologia e 
resultados
Para verificar se a 
hipótese do uso do 
resíduo na formulação de 
um fertilizante rico em 
cálcio seria confirmada, 
a pesquisadora criou 
dois grupos para 
os experimentos: o 
controle, sem o resíduo, 

tanto na germinação 
quanto no transplantio, 
e o experimental, com a 
presença do resíduo nas 
duas etapas. No total, foram 
216 sementes divididas 
igualmente entre os grupos.
Na fase de germinação, 
ambos os grupos possuíam 
o mesmo substrato (50% de 
terra + 50% de vermiculita, 
segundo orientação 
do Laboratório de 
Caracterização Tecnológica 
do Departamento de 
Engenharia de Minas e 
de Petróleo da Escola 
Politécnica da Universidade 
de São Paulo), mas o 
primeiro foi regado com 
água filtrada e o segundo, 
com água filtrada com 
suspensão de 0,12g/L do 
resíduo — a pesquisadora 
chegou a essa quantidade 
calculando as necessidades 

de cálcio da espécie.
Já no transplantio, feito 
com 51 mudas de ambos 
os grupos, todas foram 
regadas com irrigação por 
gotejamento e apresentavam 
o mesmo substrato. Na 
terra do grupo controle, foi 
utilizado o calcário (4g/kg), 
em concentração de 24% de 
óxido de cálcio; na do grupo 
experimental, o resíduo 
(2g/kg), com a concentração 
de 51,1% de óxido de cálcio.
Ao final das duas etapas, 
foi realizada uma medição 
do tamanho das folhas e 
do caule. Na germinação, 
não foram identificadas 
diferenças significativas 
entre os grupos. Mas o 
crescimento das plantas 
do grupo experimental foi 
notadamente maior, o que 
indicou que, por conta do 
fornecimento de cálcio 

promovido pelo resíduo, ele 
pode ser utilizado no cultivo 
do tomateiro. 
Para garantir a viabilidade 
do consumo sem 
prejuízo para a saúde, a 
pesquisadora enviou para 
análise laboratorial os frutos 
gerados por 71% dos vasos 
do grupo experimental. Os 
resultados apontaram que 

não havia concentração 
significativa de alumínio em 
comparação com os frutos 
do grupo controle, sem a 
presença do metal. 
Não houve adição de adubo 
à terra, o que pode ter 
limitado o desenvolvimento 
das plantas, especialmente 
no grupo de controle. Por 
isso, para a segunda fase 

do projeto — iniciada com 
a análise estatística dos 
dados obtidos na Fase I 
— ficou previsto o uso de 
NPK (fertilizante químico) 
e adubo foliar no plantio 
dos tomates. Assim, 
será possível avaliar se, 
em condições ideais, o 
resíduo apresenta bom 
desempenho. 

Comparação visual do crescimento do tomateiro do grupo 
controle (vaso 3) e grupo experimental (vaso 2) com 147 dias
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PELA REDUÇÃO DO USO 
DE ADUBOS QUÍMICOS

Em 2014, o Brasil foi o quarto maior consumidor mundial de um tipo de adubo 
químico utilizado para a aceleração do desenvolvimento de culturas agrícolas 
(NPK). Substâncias como essa são nocivas ao meio ambiente, uma vez que 
causam efeitos como a intensificação do efeito estufa e a poluição dos lençóis 
freáticos, e em grandes quantidades podem tornar os alimentos cultivados com 

elas menos seguros para o consumo. Economicamente, também há desvantagens: 70% dos 
adubos utilizados no Brasil são importados, o que representa gastos elevados — em 2017, 
foram despendidos 2,2 bilhões de dólares somente em fertilizantes recebidos via porto de 
Paranaguá (PR) (8,4 bilhões de toneladas).
As informações acima foram levantadas por Maria Clara Westmann Anderlini Mattos e 
Vítor Guerra Barroso, alunos da segunda série do Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri 
que realizaram um projeto de pesquisa para descobrir como reduzir o uso do fertilizante 
NPK no cultivo do tomateiro Micro-Tom. A hipótese é de que o uso de biofertilizante pode 
reduzir o de fertilizantes industriais, beneficiando produtores e o meio ambiente.
O trabalho “Redução do uso de fertilizante NPK no cultivo do tomateiro Solanum 
lycopersicon L. por meio da aplicação de biofertilizante”, orientado pelas professoras 
Nilce de Angelo e dr.ª Carolina Krebs Kleingesinds, vem sendo desenvolvido por meio do 
programa de pré-iniciação científica do Colégio, o Cientista Aprendiz, e foi premiado na 
edição de 2020 da FeNaDANTE.

O tomateiro, o NPK e o biofertilizante
O tomateiro Solanum lycopersicon cv. Micro-Tom é utilizado como planta modelo em 
pesquisas devido a seu genoma relativamente pequeno, ao seu tamanho reduzido (cerca 
de 8 cm quando cultivado em potes de 50 ml a 100 ml) e a seu ciclo de vida curto (o tempo 
entre semeadura e primeiros frutos, nas condições ideais, é de até 90 dias). Além disso, o 
tomate tem alto valor nutricional. Por esses motivos, ele foi escolhido pelos pesquisadores 
para o estudo.
O NPK é um fertilizante químico amplamente utilizado, especialmente na agricultura 
brasileira, e fornece nitrogênio, fósforo e potássio ao solo. Esses macronutrientes, no 
entanto, não são integralmente absorvidos pelas plantas: 50% do nitrogênio e 90% do 
fósforo acumulam-se nos lençóis freáticos ou no ar, gerando a liberação do óxido nitroso, 
gás que agrava intensamente o efeito estufa, a salinização do solo, a poluição da água e 
o crescimento descontrolado de algas. Além disso, a produção de NPK tem custo elevado 

Os gráficos acima mostram a média de tamanho das 
plantas e de suas flores em cada grupo experimental, 

após um e três meses do início da pesquisa
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e há estudos que demonstram 
a relação entre esse adubo 
e a presença inadequada de 
nitrato nos vegetais cultivados, 
podendo representar riscos à 
saúde de seus consumidores. 
Já o biofertilizante feito a 
partir do chorume proveniente 
do lixo orgânico depositado 
em composteiras tem custo 
mais baixo e um processo 
de produção mais simples. A 
decomposição controlada de 
resíduos de origem vegetal 
ou animal em compostagem é 
benéfica para o meio ambiente 
porque reduz a quantidade 
de lixo orgânico destinado 
a aterros sanitários e lixões, 
locais em que ocorre a liberação 
de gás metano (um dos 
responsáveis pelo efeito estufa) 
e a proliferação excessiva de 
fungos e bactérias e de insetos 
e ratos, especialmente nos 
lixões a céu aberto. Também 
há vantagens para o cultivo: 
o biofertilizante à base de 
matéria-prima da compostagem 
pode aumentar a biomassa dos 
vegetais e, assim, o rendimento 
comercial da lavoura em até 
26%. E os alimentos orgânicos, 
ou seja, cultivados sem o uso 
de fertilizantes sintéticos, têm 
maior índice de nutrientes — 
no caso dos tomates, é maior 
a presença de carotenoides, 
polifenóis, vitamina C e açúcares 
solúveis, além de ser menor a 
concentração de nitratos.
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SOBRE OS PESQUISADORES

Em 2018, quando Vítor e Maria Clara começaram a 
fazer parte do Cientista Aprendiz, programa de pré-
iniciação científica do Colégio Dante, o desejo comum 
dos dois era o de se dedicar a um tema relacionado 
à sustentabilidade. Começaram por investigar 
pragas no desenvolvimento de orquídeas. Por conta 
das dificuldades — entre elas, o risco de as pragas 

em questão afetarem as outras plantas do mesmo espaço —, optaram por seguir 
outro caminho. “O laboratório de Biotecnologia do Colégio tinha uma proposta de 
utilizar o biofertilizante produzido ali e isso nos interessou. Começamos a ler sobre 
biofertilizantes produzidos a partir do chorume, seus benefícios na agricultura e 
o próprio processo de compostagem”, explica Maria Clara. “Entendemos melhor 
todos os malefícios causados pelos fertilizantes inorgânicos. Decidimos, então, 
criar um projeto com o objetivo de reduzir a utilização do fertilizante NPK a partir 
do uso do chorume orgânico”, completa. Os pesquisadores escolheram, então, os 
tomateiros para a realização dos testes. Mas os desafios na manutenção das plantas 
para o experimento continuaram surgindo: o comportamento das mudas se alterava 
significativamente quando era necessário mudá-las de lugar, por exemplo. Era 
necessário acompanhar de perto seu desenvolvimento.
“A maior motivação para seguirmos, ao longo destes anos, foi o apoio de pessoas 
próximas que nos trouxeram informações essenciais e nos convenceram a não 
desistir diante dos obstáculos”, afirma Vítor. Os pesquisadores destacam o suporte 
das orientadoras como fundamental em todo o processo, bem como a premiação 
na FeNaDANTE como estímulo para aperfeiçoar o trabalho. “Fiquei muito feliz 
porque isso nos deu a oportunidade de sermos avaliados por pessoas extremamente 
qualificadas na área de biologia, obtendo sugestões valiosas para o aprimoramento do 
nosso projeto”, diz Maria Clara.
Por conta da pandemia de Covid-19, a dupla segue apenas com a parte teórica da 
pesquisa, mas pretende retomar a experimental assim que possível. Os pesquisadores 
ainda cursam a segunda série do Ensino Médio, mas Vítor se interessa por áreas como 
publicidade, psicologia e jornalismo para a graduação — e Maria Clara, por enquanto, 
cogita estudar economia, engenharia ou biotecnologia.
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No Colégio Dante Alighieri, 
a gestão de resíduos é parte 
fundamental das ações 
de sustentabilidade. Em 
um dia, são produzidos 
na instituição 140 kg de 
matéria orgânica a partir da 
compostagem de sobras de 
alimento de origem animal 
e vegetal. São quatro tipos 
de processo, sendo que, 
para os vegetais, um deles 
é a vermicompostagem, 
com minhocas californianas 
(Eisenia fétida) em 
composteiras caseiras. 
Ela gera húmus e o líquido 
lixiviado, conhecido como 
chorume, é usado como 
adubo na horta orgânica 
da escola. Após um mês 
do início do processo de 
vermicompostagem, são 
produzidos de cinco a dez 
litros de chorume. Diluído 
em água em proporções 
variadas, ele foi a matéria-
prima utilizada pelos 
pesquisadores para a 
produção do biofertilizante.

Metodologia
Os pesquisadores utilizaram 
100 sementes da espécie 
de tomateiro Solanum 
lycopersicon cv. Micro-
Tom, germinadas em uma 
sementeira contendo terra 
de jardinagem e vermiculita 
em proporção 1:1. Duas 
semanas depois, as plantas 
foram transferidas para 
vasos de 600 ml com o 
mesmo tipo de substrato, 

acomodados no Colégio. 
No primeiro experimento 
realizado, os grupos foram 
divididos em quatro: o de 
Controle, que não recebeu 
adubo; o Biofertilizante, 
que recebeu apenas o 
composto (feito a partir do 
chorume diluído em água 
na proporção 1:10); o NPK, 
que recebeu apenas esse 
fertilizante 10:10:10 sólido; 
e o Misto, que recebeu NPK 
e biofertilizante. As plantas 
do grupo Misto tiveram um 
aumento da média de altura 
em comparação com as do 
grupo NPK.
A partir da discussão dos 
resultados parciais do 
estudo, os pesquisadores 
concluíram que o 
biofertilizante pode 
ser utilizado em maior 
concentração (1:5) e com 
maior frequência do que a 

de aplicações quinzenais, 
como foi realizado no 
primeiro experimento. E, 
para que haja padronização 
na aplicação do NPK, eles 
decidiram utilizar o  adubo 
inorgânico em forma líquida, 
não sólida. Por conta da 
pandemia de Covid-19, o 
segundo experimento, que 
seria realizado em 2020, 
precisou ser adiado. Mas o 
projeto dos pesquisadores 
prevê sua descrição.
Os grupos experimentais 
serão: Controle (sem 
adubação), NPK, 
Biofertilizante, NPK/2 
(com metade do volume 
do produto) e 1:1 
(biofertilizante e NPK na 
proporção 1:1). A frequência 
de aplicações de NPK será 
semanal, e o biofertilizante 
será aplicado duas vezes 
por semana — na época de 

formação dos frutos, esse 
último será aplicado três 
vezes por semana. 
Espera-se, no segundo 
experimento, avaliar o 
ciclo de vida completo das 
plantas, com medição do 
número de folhas, flores e 
frutos, bem como a cor e a 

massa dos últimos. Mas os 
resultados parciais mostram 
que o biofertilizante, 
quando aplicado em 
conjunto com o NPK, 
melhora o desenvolvimento 
das plantas. Esse dado, 
somado a descrições na 
literatura sobre o uso de 

adubos orgânicos, aponta 
para a possibilidade de 
redução, em até 25%, do 
uso de fertilizantes químicos 
— e sustenta a hipótese 
de diminuição do uso de 
NPK com aplicação do 
biofertilizante produzido 
pelos pesquisadores.

As plantas já transferidas para os vasos, que foram 
acomodados no colégio em que os pesquisadores estudam



INCIÊNCIA | Março 2021

ANALISANDO FATORES DE RISCO 
DA LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA

A Leucemia Mieloide Crônica (LMC) é um tipo de câncer que 
afeta principalmente pessoas acima dos 50 anos. Entre os 
fatores de risco, segundo a American Cancer Society, estão, 
além da idade, a exposição à radiação e o sexo, já que 
homens têm maior probabilidade de desenvolver a doença do 

que mulheres. As projeções brasileiras corroboram esse último fator: de 
acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), para o próximo triênio 
(2020-2022) são estimados 5.920 casos novos de LMC em homens e 
4.490 em mulheres. 
Maria Eduarda Palomba, aluna da segunda série do Ensino Médio, 
decidiu tratar do tema em seu projeto de pesquisa, como participante 
do programa de pré-iniciação científica do Colégio Dante Alighieri, onde 
estuda: o Cientista Aprendiz.  Seu objetivo era buscar identificar se há 
relação entre o fato de homens desenvolverem mais LMC que mulheres e 
as profissões ocupadas pelos indivíduos com a doença. 
O trabalho “Investigação das Profissões de Risco para Leucemia 
Mieloide Crônica”, orientado pela professora Bianca Rocha Sales e pelos 
cientistas qualificados Israel Bendit e Luciana Nardinelli, foi premiado 
nas edições de 2019 e 2020 da FeNaDANTE.

A LMC e as profissões dos portadores
A LMC, assim como outros tipos de leucemia crônica, apresenta, em 
geral, uma proliferação celular lenta no início do desenvolvimento 
da doença. Muitas vezes, os sintomas são inexistentes ou pouco 
manifestados por anos, o que dificulta o diagnóstico. Os exames 
mais utilizados para identificar leucemias são a contagem de células 
sanguíneas, por meio do hemograma, o mielograma, a biópsia de 
medula óssea, a citometria de fluxo e os testes moleculares. 
A especificidade da LMC em relação a outros tipos de leucemia é a 
presença, em quase 100% dos casos, do cromossomo Philadelphia (Ph). 
Um gene contido nesse cromossomo está envolvido com a produção 
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Como ocorre a translocação entre as pernas 
longas dos genes 9; 22.

irregular de uma 
proteína tirosina cinase, 
provocando o envio de 
sinais para que a medula 
óssea altere a produção 
de leucócitos, o que gera 
uma liberação antecipada 
dessas células, ainda 
imaturas. 
Para testar sua hipótese, 
a pesquisadora coletou 
dados epidemiológicos 
de 158 prontuários de 
pacientes de LMC, sendo 
metade de homens e 
metade de mulheres. 
Os dados, provenientes 
do Hospital das Clínicas 
de São Paulo, foram 
obtidos com o apoio do 
pesquisador parceiro do 
projeto, prof. dr. Israel 
Bendit. As informações 
acessadas abrangem sexo, 
idade, local de moradia 
e de trabalho ao receber 
o diagnóstico, profissão, 
contagem de glóbulos 
vermelhos, glóbulos 
brancos e diferencial, 
contagem de plaquetas 
e tipo de transcrito BCR-
ABL1, data de início da 
medicação e de troca de 
tratamento.
Em seguida, a estudante 
consultou a Classificação 
Brasileira de Ocupações 
(CBO), documento 
publicado pelo Ministério 

do Trabalho e do 
Emprego, para levantar 
as descrições dos riscos 
oferecidos pelas 60 
profissões que constavam 
nos prontuários — a maior 
parte do setor terciário, 
ou seja, de prestação de 
serviços, área ocupada 
por 50% da população 
brasileira em 2013, de 
acordo com Simpósio 
Brasileiro de Políticas 
Públicas para Comércio e 
Serviços (Simbracs). Maria 

Eduarda dividiu-as em 12 
categorias: construção 
civil, educação, indústria, 
serviços autônomos, 
transporte, comércio, 
escritório, manutenção, 
laboratório, saúde, exterior 
(refere-se a profissionais 
que trabalham quase 
100% do tempo em áreas 
externas, como agricultores 
e corretores de imóveis) e 
outros (categoria relativa 
a profissões que não se 
encaixavam em nenhum dos 

IN  SAÚDE IN  SAÚDE
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SOBRE A PESQUISADORA

A maior dificuldade de Maria Eduarda 
desde que se decidiu por elaborar um 
projeto de pesquisa surgiu logo no início 
do processo: a definição da questão-
problema. “Queria trabalhar com um 
assunto que realmente me intrigasse, que 
me fizesse amar o projeto. E consegui”, 
comenta a pesquisadora. 
A área de oncologia já era de seu interesse, 
e no início do trabalho ela tinha uma 
parceira que elegeu a Leucemia Mieloide 
Crônica como tema de estudo. “Fiquei 
muito curiosa pelo fato de que a maioria 

dos portadores é do sexo masculino e ainda não há uma explicação 
satisfatória para isso. Foi assim que resolvi pesquisar a respeito disso e 
desenvolvi minha hipótese”, conta.
A possibilidade de deixar sua contribuição para a comunidade científica 
ou mesmo para pacientes da doença foi das maiores motivações de 
Maria Eduarda. Conforme os resultados foram sendo obtidos e sua  
hipótese foi sendo corroborada, a satisfação e a percepção da relevância 
de seu trabalho também a animaram a seguir.   
A pesquisadora segue com o projeto, mas sem frequentar o laboratório 
por conta da pandemia de Covid-19. “Por enquanto, estou concluindo 
a finalização da primeira parte e verificando vertentes de pesquisa 
para a segunda”, explica a autora, que na graduação pretende estudar 
medicina e se especializar em oncologia.
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critérios utilizados, como 
funileiro e balanceiro). 
Depois, agrupou riscos 
como exposição ao sol, 
a produtos químicos, 
a ambos ou a nenhum 
e considerou também 
riscos oferecidos pelas 
profissões relativos 
especificamente a seus 
ambientes de trabalho. 
Por fim, a pesquisadora 
realizou o cruzamento das 
informações, utilizando 
a ferramenta Google 
planilhas para a análise 
dos dados quantitativos.

Hipótese confirmada
Os resultados mostraram 
que 5,13% das mulheres 
têm ocupações em que 
há exposição à radiação, 
enquanto, entre os 
homens, a porcentagem 
é de 26,36%. Em relação 
à exposição a produtos 
químicos, os valores são 
de 16,67% para mulheres 
e 26,92% para homens. 
Já os que se dedicam 
a profissões em que a 
exposição a produtos 
químicos e à radiação 
é concomitante, o que 
aumenta os riscos de 
desenvolvimento da 
doença, são 53,85% das 
mulheres e 21,79% dos 
homens.
Um fator considerado na 
pesquisa da estudante 
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Análise das profissões mais recorrentes em 
portadores da LMC

foi a relação do benzeno 
com o desenvolvimento 
de câncer. Segundo dados 
de 2018 do Ministério da 
Saúde, essa substância 
química pode alterar o 
funcionamento da medula 
óssea e ser responsável 
pela translocação que dá 
origem ao cromossomo 
Philadelphia. O benzeno 
está presente no cotidiano 
de frentistas, operadores 
mecânicos de máquinas 
e motores, trabalhadores 
de indústrias químicas, 
borracheiros e 
trabalhadoras domésticas 
(uma vez que compõe 
produtos de limpeza), 
e o índice de exposição 

ao benzeno é maior 
entre homens do que 
entre mulheres. Entre 
os prontuários da 
amostragem, a soma de 
indivíduos pertencentes 
a essas categorias 
corresponde a 47% do 
total.
A hipótese da 
pesquisadora, por fim, foi 
confirmada: os indivíduos 
do sexo masculino da 
amostragem utilizada no 
estudo de fato ocupam 
profissões que oferecem 
um maior risco para a 
doença. Logo, esse pode 
ser um dos motivos pelos 
quais a LMC acomete mais 
homens do que mulheres. 

Para a estudante, esse 
dado pode ser decisivo 
na diminuição dos casos, 
bem como na melhoria dos 
equipamentos de proteção 
de trabalhadores com maior 
exposição a fatores de risco 
desse tipo de câncer.  
A perspectiva futura do 

projeto é verificar se, 
para além da questão 
ocupacional, há outra 
razão para a maior 
incidência da LMC em 
homens. Um caminho 
de investigação que a 
pesquisadora considera 
é verificar a atuação 

das proteínas de reparo 
em ambos os sexos, 
realizando a irradiação de 
células para identificar se 
existem diferenças – como 
mais danos e mutações 
no DNA de células 
de pacientes do sexo 
masculino. 

IN  SAÚDE IN  SAÚDE



INCIÊNCIA | Março 2021

POR UMA ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 
MENOS NOCIVA

A luz artificial afeta os seres humanos em diversos âmbitos: pode inibir 
a produção de melanopsina, hormônio que facilita o sono (motivo 
pelo qual é recomendado evitar a exposição a aparelhos que emitem 
qualquer tipo de luz próximo à hora de dormir, como celulares, 
tablets, computadores, entre outros); pode modificar a capacidade de 

regeneração das células da pele, segundo um estudo da empresa de produtos 
estéticos Estée Lauder; e pode aumentar as chances de desenvolvimento de 
doenças degenerativas e de câncer de mama (segundo um estudo liderado pelo 
Instituto de Barcelona para a Saúde Global, o ISGlobal), entre outros efeitos.
A luz azul, presente em grande quantidade nas lâmpadas e demais 
componentes luminosos de LED (Light Emitting Diode), é a que gera maior 
sensibilização no sistema circadiano humano, ritmo biológico do corpo que 
opera em ciclos de 24 horas. 
Os pesquisadores Alexandre Yukio Takase e Guilherme De Arruda Camargo 
Capasso, que em 2020 cursaram a terceira série do Ensino Médio no Colégio 
Dante Alighieri e participaram do programa de pré-iniciação científica da 
instituição, o Cientista Aprendiz, decidiram desenvolver um projeto de pesquisa 
sobre o assunto para identificar alternativas que possam ser utilizadas para 
lâmpadas comuns, a fim de reduzir os impactos negativos causados à saúde. O 
trabalho “Efeitos da iluminação artificial nos seres humanos” foi orientado pela 
professora Cristiane Tavolaro e premiado na edição de 2020 da FeNaDANTE.  

Malefícios e benefícios da luz artificial na saúde
A LED, além de necessitar de menos energia elétrica para gerar luz em relação 
a lâmpadas incandescentes e fluorescentes, não emite raios ultravioletas e 
infravermelhos, bastante danosos para a saúde. Mas é constituída por grande 
quantidade de luz azul, que causa uma série de problemas para o ser humano. 
Para além de dores de cabeça, enxaqueca, fotofobia e insônia, efeitos 
comumente gerados pela exposição excessiva, bem como os impactos 
mencionados anteriormente, há malefícios também para os olhos e para a pele.
Em um estudo da Universidade de Toledo, nos Estados Unidos, sobre o qual os 
pesquisadores tiveram conhecimento, a luz azul provocou um comportamento 
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tóxico na retina, o que 
não se deu quando se 
tratava da luz branca de 
uma lâmpada doméstica. 
Estudos dermatológicos 
também mencionados 
pelos estudantes no projeto 
apontam que a exposição 
contínua à luz azul estimula 
a produção dos radicais 
livres, que aceleram a 
oxidação das células e 
provocam o envelhecimento 
precoce da pele.
A luz natural traz impactos 
positivos para a saúde 
humana. Os pesquisadores 
destacaram, no projeto, 
estudos a respeito, como 
o do Center for Health 
Design, na Califórnia, 
Estados Unidos. Pacientes 
com distúrbio bipolar e 
depressão acomodados 
em quartos com maior 
incidência de luz natural 
permaneceram internados 
cerca de 3,67 dias a menos 
do que pacientes de outra 
ala, com menos iluminação 
natural. Outro estudo, 
liderado pela Cornell 
University, também nos 
Estados Unidos, mostrou 
que enfermeiras que 
trabalham próximas a uma 
janela com incidência de luz 
natural se sentiram menos 
estressadas, apresentaram 
menor pressão arterial 
e maior temperatura 
corporal em relação a 
colegas trabalhando em 
áreas de menor exposição à 
iluminação. 

Mas, conforme ressaltam 
os estudantes, há também 
estudos que apontam que 
a combinação de uma 
iluminação artificial de alta 
intensidade luminosa com 
a iluminação natural de um 
ambiente pode melhorar e 
contribuir significativamente 
para tratamentos contra 
depressão, distúrbios 
bipolares, agitação, 
distúrbios do sono, dores 
e depressão sazonal de 
inverno. 

Metodologia 
Os autores começaram o 
projeto pesquisando sobre 
estrutura e funcionamento 
detalhado de diversos 
tipos de lâmpada, bem 
como o espectro de luz e o 
consumo de energia elétrica 
de cada uma. Depois, 

buscaram informações 
sobre a fabricação das 
lâmpadas LED. Definiram, 
como percurso da pesquisa, 
aplicar filtros para baixar a 
potência de lâmpadas desse 
tipo e, assim, atenuar os 
malefícios à saúde. Foi no 
Laboratório de Fotometria 
do Instituto de Energia e 
Ambiente da USP (IEE)  que 
a dupla começou a realizar 
os experimentos.
Por recomendação da 
orientação do projeto, foram 
utilizadas lâmpadas de alta 
temperatura de cor, ou 
seja, de tons mais claros — 
de 6500K. Para a escolha 
do filtro, os estudantes 
utilizaram a calculadora 
de “Mired Shift” (Mired é 
a unidade de medida para 
a temperatura de cor): 
o objetivo era encontrar 

Níveis de cortisol e melatonina no corpo humano durante o dia
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O tema do projeto da dupla de pesquisadores surgiu a partir de uma experiência 
vivida pela irmã de Guilherme (na foto, à direita): ela vinha sofrendo de dores de 
cabeça recorrentes. Foi ao médico e descobriu que a razão do sintoma era a fotofobia. 
Entender melhor as relações entre a exposição à luz artificial e efeitos nocivos para o 
ser humano, para então buscar soluções para o problema, tornou-se o objetivo dos 
estudantes. 
Para a elaboração do projeto, foi necessário acessar diversas áreas do conhecimento. 
“Abordamos assuntos como o funcionamento e os materiais utilizados em 
fontes luminosas. Depois, avançamos para o estudo de filtros de luz usados na 
cinematografia. Chegamos a estudar também a fisiologia e o funcionamento do olho 

humano”, afirma Alexandre. 
Apesar de desafiador, o processo 
também foi prazeroso. “O ambiente leve 
e descontraído do Cientista Aprendiz 
sempre nos ajudou muito, assim como 
os professores”, conta Guilherme. 
E a parceria com o Laboratório de 
Fotometria do Instituto de Energia e 
Ambiente da USP (IEE), bem como a 
premiação da FeNaDANTE, foram os 
momentos de maior satisfação para os 
pesquisadores, que pretendem retornar 
ao Colégio para realizar a segunda etapa 
da metodologia – atualmente, Alexandre 
estuda para o vestibular e deseja cursar 
engenharia química na graduação; 
Guilherme está inscrito em administração 
no Insper.        
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filtros que baixassem as 
temperaturas de cor de 6500K 
para 5000K, 4000K e 3000K. 
No primeiro experimento, 
foram utilizadas quatro 
lâmpadas tubulares comerciais 
de 6500K, duas luminárias 
com soquetes para suporte 
e duas folhas de cada filtro. 
Os testes se iniciaram com o 
uso de um goniofotômetro, 
que mede a luz emitida 
por diferentes ângulos; um 
wattímetro, para medições 
de potência e corrente; um 
termohigrômetro, que afere 
temperatura e umidade; e 
um espectrorradiômetro, 
que mede em unidades 
radiométricas os 
comprimentos de onda. Os 
pesquisadores verificaram 
a temperatura de cor, o 
fluxo luminoso, a potência, 
a eficiência luminosa e o IRC 
(Índice de Reprodução de 
Cor, medido de 0 a 100 e que 
mostra o quão semelhante 
à luz do sol é a luz emitida) 
de cada uma das luminárias 
contendo lâmpadas de 6500K 
com os 3 filtros, e uma sem 
o uso do filtro — o grupo de 
controle.
O filtro Zircon Warm Amber 
de modelo 813, utilizado 
nos ramos da fotografia e 
artes visuais e composto de 
silicato de zirconita de fórmula 
ZrSiO4, obteve a melhor 
performance. Com ele, a 
TCC (temperatura de cor) 
apresentada foi relativamente 
baixa – o que reduz a emissão 
de luz azul; o IRC, satisfatório, AR
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e a eficiência luminosa foi 
mantida (veja dados na 
tabela na página 33). Esse 
tipo de filtro também é de 
custo baixo em relação aos 
outros e mais durável.
A segunda etapa da 
metodologia envolve 
a participação de 
professores do Colégio. 
Ela consiste no teste de 
conforto visual no uso de 
lâmpadas com e sem filtros 
embutidos no ambiente de 

trabalho desses usuários, 
seguido de questionários 
para avaliação qualitativa 
e quantitativa dos 
resultados. O objetivo 
é coletar informações 
sobre os desconfortos 
relacionados à luz 
ambiente e compor, a 
partir delas, gráficos 
e tabelas, bem como 
observar se eventuais 
incômodos causados pela 
iluminação permanecem 

após a instalação dos filtros. 
Os pesquisadores pretendem 
também promover um 
cruzamento entre esses 
dados e fatores como idade, 
sexo, patologias presentes, 
uso de lentes corretivas, 
entre outros. Por conta da 
pandemia de Covid-19, essa 
etapa precisou ser adiada. 
Mas, mesmo já tendo 
concluído o Ensino Médio, 
eles pretendem retornar ao 
Colégio para realizá-la.

Gráfico comparativo entre os fluxos luminosos, em 
Lúmens, da lâmpada com as películas e sem as 
películas
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Gráfico comparativo entre as temperaturas de cor, 
em Kelvin, da lâmpada com as películas e sem as 
películas
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Gráfico comparativo entre as eficiências energéticas 
da lâmpada, em Lúmen/Watt, com as películas e 
sem as películas
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RELACIONADAS À DENGUE
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Gráfico de temperatura, umidade e casos prováveis 
na cidade de Brazlândia

Gráfico de temperatura, umidade e casos prováveis 
na cidade do Gama
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Segundo dados de 2019 da OMS, há uma média 
de 390 milhões de casos de dengue por ano em 
todo o mundo. Desses, 96 milhões se manifestam 
clinicamente, em casos mais amenos ou graves. 
No Brasil, o número de casos prováveis registrados 

em janeiro de 2019 mais que dobrou em comparação ao 
mesmo período de 2018. De acordo com o Ministério da 
Saúde, até o dia 2 de fevereiro de 2019, o aumento era de 
149%, passando de 21.992 para 54.777 casos prováveis, 
uma incidência de 26,3 casos por 100 mil habitantes. 
Esses números são resultado da falta de infraestrutura 
básica para o combate às infestações do mosquito Aedes 
aegypti, vetor da doença – e também da febre amarela e da 
chikungunya.
Bianca de Azevêdo Ribas, Cristiane de Andrade Coutinho 
e Iasmim Rodrigues Melo, alunas do Centro de Ensino 
Médio Integrado à Educação Profissional do Gama, em 
Brasília (DF), realizaram um projeto de levantamento 
e análise de dados sobre a doença na região em que 
vivem. O objetivo: identificar se existem e quais seriam as 
relações entre as variáveis analisadas (como temperatura e 
umidade, nível de saneamento básico e infraestrutura, entre 
outras), bem como a influência das mesmas no número de 
casos prováveis de dengue, para, posteriormente, criar 
um sistema de previsão de casos utilizando inteligência 
artificial. 
O trabalho “Análise dos Fatores Contribuintes na 
Proliferação de Mosquito Aedes aegypti com Uso de 
Inteligência Artificial”, orientado pelo professor José 
Matheus Lima Gomes da Silva, foi premiado na edição de 
2020 da FeNaDANTE. 

A dengue no Distrito 
Federal
Segundo o Informativo 
Epidemiológico 
disponibilizado pela 
Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal (DF), 
durante o ano de 2018 
foram registrados 4.075 
casos de dengue. Em 
2019, foram 50.449 
casos, representando um 
aumento de 1138%. 
As pesquisadoras 
definiram como variáveis a 
serem consideradas para o 
estudo: clima, saneamento 
básico, número de casos 
e a infestação predial no 
período de dezembro de 
2018 a novembro de 2019 
na região.   
Os dados referentes 
aos casos confirmados 
de dengue foram 
coletados no Boletim 
Epidemiológico de 2018 
e 2019. Já os referentes 
ao clima (temperatura 
e umidade) de quatro 
cidades do Distrito Federal 
(Brazlândia, Gama, 
Paranoá e Planaltina) 
foram obtidos no site 
do Instituto Nacional de 
Meteorologia do Ministério 
da Agricultura e Pecuária 
(Inmet). As estudantes 
calcularam médias 
aritméticas para cada mês, 
agrupando as informações 
em uma tabela. 

O nível de saneamento 
básico foi acessado 
por meio de um estudo 
da Companhia de 
Planejamento (Codeplan), 
no qual foram identificados 
os fatores de impacto na 
qualidade da estrutura 
das cidades entre 2011 
e 2016. O material teve 
como referência o Índice 

de Desempenho 
Ambiental-Urbano 
(IDAUDF/2016), que 
analisa indicadores 
para dimensão: água, 
resíduos, esgotos, 
energia, urbanidades, 
risco, vegetação 
e nascentes e 
transportes. Para cada 
variável foi atribuída 

IN  TECNOLOGIA IN  TECNOLOGIA 



INCIÊNCIA | Março 2021

SOBRE AS PESQUISADORAS

A urgência do combate à dengue foi a principal motivação das 
pesquisadoras para trabalhar em um projeto que abordasse 
esse tema. A sugestão de relacionar os casos surgidos na região 
em que elas vivem com o clima foi dada pelo orientador do 
trabalho — e ao longo do processo, mais variáveis foram sendo 
consideradas pelo grupo e 
inseridas na metodologia.  
“A primeira dificuldade foi a 
coleta de dados. Mesmo indo 
até os órgãos responsáveis, 
muitas vezes não era fácil 
acessá-los, ou recebíamos 
informações insuficientes ou 
equivocadas”, conta Iasmim. No 
dia da apresentação do projeto 
na FeNaDANTE, elas ouviram 
de um professor avaliador que 
o principal elemento de uma 
pesquisa está justamente no 
processo. “Isso me marcou 
bastante. Sempre existirão 
dificuldades, a cada etapa, mas a 
forma como as solucionamos é crucial”, conta Cristiane. 
As pesquisadoras seguem com o trabalho, mesmo já tendo 
concluído o Ensino Médio, com reuniões on-line com o 
orientador. E pretendem finalizar o sistema de inteligência 
artificial de previsão de casos.
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Gráfico de temperatura, umidade e casos prováveis 
na cidade de Paranoá

Gráfico de temperatura, umidade e casos prováveis 
na cidade de Planaltina
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INMET (2018 E 2019). SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (2018 e 2019).  DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (2018 e 2019)

uma nota, sendo “0” a 
pior e “1”, a melhor. As 
pesquisadoras calcularam 
a média aritmética das 
variáveis. A média final 
do índice é o resultado da 
média aritmética de todas 
as dimensões. 
As estudantes também 
tiveram acesso ao LIRAa 
(Levantamento rápido de 

índices para o Aedes 
aegypti), realizado 
pela Subsecretaria 
de Vigilância e Saúde 
juntamente com a 
Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito 
Federal. O levantamento 
contém a quantidade de 
imóveis com a presença 
de recipientes com 

larvas do mosquito e tem 
seus dados publicados 
trimestralmente, iniciando-
se pelo mês de dezembro. 
São visitados pelo menos 
20% dos imóveis de um 
quarteirão para a definição 
do índice, estimado em 
porcentagem e classificado 
em três categorias: menor 
que 1 é considerado 
satisfatório; entre 1 e 3,9, 
de alerta; e maior que 3,9 
denota riscos de surto. A 
partir dessas informações, 
o grupo elaborou a curva 
de infecção ao longo dos 
12 meses do ano. 
Cruzando as informações 
referentes ao clima com 
os números de casos 
prováveis de dengue, 
Bianca, Cristiane e Iasmim 
elaboraram gráficos para 
cada cidade, permitindo 
assim a observação da 
relação entre o clima e 
os índices de infecção 
ao longo do período de 
um ano. As notas de 
infraestrutura de cada 
cidade também foram 
levantadas e acrescidas 
aos títulos de cada gráfico 
(veja nas páginas 37 e 38). 
As pesquisadoras 
concluíram que os picos 
de casos se dão entre 
maio e junho, meses 
de chuvas, ou seja, em 
que há maiores taxas de 
umidade. E, como elas 

esperavam, as cidades 
com piores índices de 
infraestrutura são as 
de maiores números de 
casos prováveis.
Antes da criação do 
sistema de inteligência 
artificial para a 
previsão de novos 
casos, as estudantes 
pretendem coletar mais 

dados para detalhar 
melhor a pesquisa, 
como informações 
referentes à densidade 
populacional das cidades 
em questão. A ideia 
é, posteriormente, 
alimentar um sistema 
de processamento de 
dados e ensiná-lo a 
formular análises. Assim, 

o usuário pode realizar 
uploads e receber a 
previsão de casos de 
dengue nos dias ou 
meses subsequentes. 
As estudantes esperam 
que, dessa maneira, seja 
possível atuar mais na 
prevenção e reduzir esses 
números nas cidades em 
questão.
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Um dos principais entraves no enfrentamento da pandemia 
do coronavírus é o acesso restrito aos meios de 
diagnóstico. A falta de testes precisos para a maioria da 
população e o fato de a doença nem sempre provocar 
sintomas — ou, por vezes, incômodos leves e variados, 

que podem ser confundidos com outras enfermidades — dificultam 
o isolamento dos infectados e mantêm o caminho aberto para as 
transmissões silenciosas em grande escala.
Os estudantes Caio Petroncini e Bernardo Kretzer, da segunda 
série do Ensino Médio da Escola Internacional Unisociesc de 
Florianópolis, em Santa Catarina, decidiram se dedicar a um projeto 
de pesquisa sobre o uso de inteligência artificial (IA) no diagnóstico 
de Covid-19. O trabalho “Auxílio aos profissionais da saúde no 
diagnóstico de Covid-19 por análise de tomografias pulmonares 
através de redes neurais” foi orientado pela profª. drª. Cristiane 
Pissarra Fernandes e premiado na edição de 2020 da Mostratec. 
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Tomografia 
de pulmão de 
paciente com 
Covid-19
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Desenvolvendo um 
sistema de IA
Os softwares de IA 
funcionam a partir de 
treinamentos que efetivam 
a aprendizagem das 
máquinas. Para realizá-
los, os pesquisadores 
acessaram duas bases 
de dados de tomografias 
pulmonares de pacientes 
anônimos. Uma delas foi 
cedida pelo Hospital do 
Servidor Público Estadual 
de São Paulo e pelo  
Hospital Metropolitano 
da Lapa, também de São 
Paulo, e proveniente da 
Harvard Dataverse, um 
repositório de pesquisa da 
instituição estadunidense. 
O conjunto de dados 
“A large dataset of real 
patients CT scans for 
COVID-19 identification” 
contém 4173 tomografias 
de 210 pacientes, sendo 
758 de pessoas saudáveis, 
2168 de pacientes com 
SARS-Cov-2 e 1247 de 
indivíduos com outros 
problemas pulmonares — 
como pneumonia, câncer 
e enfisema. A segunda foi 
obtida nos sites Mendeley 
(repositório de dados de 
pesquisa), de tomografias 
de câncer e pneumonia 
comuns, e da “Computed  
Tomography Emphysema 
Database” (repositório 
específico desse tipo de 

dado), com imagens de 
enfisema pulmonar em 
pacientes com doença 
pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC). No total, 
1758 imagens constituíram 
a base final — parte das 
tomografias de pacientes 
de Covid-19 e de pacientes 
saudáveis foi descartada 
para balancear melhor as 
classificações, já que essas 
categorias apresentaram 
quantidade muito maior em 
relação às outras. 
Os pesquisadores 
criaram dois sistemas 
de IA com redes neurais 
convolucionais (CNN’s) 
como método de 

aprendizagem (modelos 
baseados na estrutura 
dos neurônios): o 
primeiro, que tomou a 
maior parte do período 
de desenvolvimento do 
projeto, classificando 
tomografias de pacientes 
com Covid-19, com outras 
doenças, ainda indefinidas, 
e de pacientes saudáveis; 
o segundo, já após o 
treinamento da primeira 
versão e utilizando as 
técnicas finais aplicadas a 
ela, determinando, entre 
as tomografias, as de 
pacientes com Covid-19, 
com pneumonia comum, 
com enfisema, com câncer 

Gráfico demonstrando a precisão do modelo 
durante o treinamento da segunda IA
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Construir um projeto sobre Inteligência artificial já era um 
desejo de Caio (à direita na foto) e Bernardo. A decisão de 
utilizá-la na realização de diagnósticos de Covid-19 veio por 
conta da urgência do cenário da pandemia no mundo. “Queria 
tentar usar IA para resolver um problema relevante nos dias 
de hoje. Então procurei datasets relevantes sobre a doença na 
internet, encontrei as tomografias de pacientes e tive a ideia de 
treinar uma IA a partir das imagens”, conta Caio. 
A programação do sistema trouxe desafios, especialmente 
para encontrar a arquitetura adequada à rede neural. Muita 
pesquisa foi necessária para que se chegasse a um resultado 
eficaz.
Mas um momento crucial do desenvolvimento do projeto 
foi também o de maior satisfação. “A maior dificuldade foi 
superada quando a porcentagem de precisão da IA que foi 
treinada começou a aumentar”, afirma Bernardo. O progresso 
dos pesquisadores passou a ser mais constante a partir dessa 
etapa.
A dupla segue com o trabalho, dedicando-se ao contato com 
profissionais de saúde para verificar a viabilidade do uso do 
sistema em hospitais e combater, efetivamente, a pandemia 
com a ferramenta.

e de pacientes saudáveis. 
A plataforma Kaggle 
foi a utilizada para o 
desenvolvimento do 
programa, por ser a 
opção mais veloz de 
processamento. E a 
arquitetura das CNN’s 
foi escolhida por ser 
especializada em 
reconhecimento de 
padrões em imagens. 
A precisão esperada 
pelos pesquisadores na 
definição de diagnóstico 
de Covid-19 era de 
70% a 90%, média de 
diagnósticos médicos em 
geral.   
Ao longo do projeto, os 
estudantes realizaram 

alterações na arquitetura 
do sistema, bem como 
no processamento e na 
organização dos dados, 
aplicando diferentes 
técnicas de IA e 
buscando informações 
também na área de 
medicina, para obter 
a melhor performance 
possível.  
Os resultados 
preliminares obtidos 
com o software foram 
positivos: o sistema 
atendeu ao objetivo 
de diagnosticar 
Covid-19 e outras 
doenças pulmonares. 
Os estudantes 
ainda avaliaram, 

comparativamente, a 
precisão do software 
desenvolvido em relação à 
dos diagnósticos definidos 
a partir da realização 
de exames laboratoriais 
e análises de sintomas, 
chegando a resultados 
que apontaram uma 
performance equivalente 
ou superior do sistema 
de IA nesse quesito. Os 
pesquisadores esperam 
que o software possa ser 
testado em um ambiente 
médico real — e que a 
técnica possa ser aplicada 
também a outros tipos de 
diagnóstico, envolvendo 
órgãos como o coração, o 
cérebro e o intestino.

Gráfico demonstrando a perda do dataset de treinamento 
versus perda do dataset de validação pelo treinamento da 

segunda IA
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COMO ENCONTRAR AS 
RESPOSTAS PARA ALGUMAS 
PERGUNTAS

Desde criança gosto de fazer perguntas e de resolver 
problemas de lógica. No Dante, as aulas de ciências 
da natureza me mostraram que ser cientista seria uma 
ótima forma de conciliar essas duas atividades. Como 
eu queria muito saber como era fazer ciência, quando 

ouvi falar do Cientista Aprendiz (programa de pré-iniciação 
científica do Colégio), cursando o 7º ano do Ensino Fundamental, 
tive muita vontade de participar.

Comecei a participar do programa no 8º ano e, nos dois anos 
seguintes, desenvolvi um projeto sobre extração de energia de 
fossas sépticas. Apesar de o tema ser bastante diferente dos 
meus interesses atuais, aprendi muitas lições importantes. Dentre 
elas, como fazer a apresentação de um trabalho científico, como 
lidar com o fracasso e como trabalhar com independência.

Durante o 9º ano do Ensino Fundamental, fiz um curso de 
modelagem matemática oferecido pelo Cientista Aprendiz, que 
ensinava conceitos básicos de cálculo diferencial e integral — 
uma matemática mais avançada que a ensinada nas aulas do 
currículo da escola. Assim, comecei a ler livros e a assistir a 
aulas de matemática universitária pela internet. Aprendi muito 
especialmente com as aulas do Impa (Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada) que estão disponíveis gratuitamente no Youtube. 
Esses estudos também me mostraram o quanto ainda se pode 
avançar nos diversos campos da matemática, o que me levou a 
querer fazer pesquisa na área.

Nesse contexto, no começo do Ensino Médio desenvolvi um 
projeto no Cientista Aprendiz sobre matemática pura. Foi 
fundamental a participação do professor Diogo dos Santos, que 
sempre discutia comigo o que eu estudava e me orientava sobre 
como achar respostas para as perguntas que fazia. Fiquei muito 
feliz em apresentar esse projeto na Febrace (Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia) e, no processo de preparação para a 
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feira, tive que melhorar 
a maneira de expor o 
conteúdo do trabalho, 
o que sempre foi difícil. 
Hoje reconheço que, 
apesar de interessante, 
o projeto não estava 
inteiramente alinhado 
com os métodos de 
pesquisa em matemática 
pura. Em parte, isso se 
deve à falta do olhar de 
um pesquisador da área, 
já que a forma de fazer 
pesquisa em matemática 
é significativamente 
diferente de outras 
ciências. Mesmo com 
todos os obstáculos, 
essa experiência 
foi determinante 
para reforçar minha 
curiosidade sobre 
matemática e gerou uma 
motivação decisiva para 
escolhê-la como campo 
de estudo.

No começo de 2016, meu 
último ano no Dante, 
fiz um curso de verão 
sobre álgebra linear na 
USP (Universidade de 
São Paulo). Como me 
saí bem no curso, decidi 
entrar em contato com 
o professor Yoshiharu 
Kohayakawa, da área 
de combinatória do 
Departamento de 
Ciências da Computação 
da mesma universidade, 
depois de ter assistido, 
pela internet, a uma 
palestra dada por 

ele que achei muito 
interessante. O professor 
foi muito gentil comigo 
e, diante do interesse 
que demonstrei, me 
recomendou leituras e 
me convidou a frequentar 
o grupo de estudos que 
ele organizava na USP. 
Além de aprender muita 
matemática, também 
me habituei ao ambiente 
universitário.

Em janeiro do ano 
seguinte fui para o Rio de 
Janeiro fazer o curso de 
combinatória ministrado 
pelo professor Robert 
Morris no Impa. Com 
todo o preparo do ano 
anterior, fiquei muito 
feliz em conseguir 
um bom desempenho 
nesse curso. Nesse 

“No mestrado, pude colocar 
em prática as lições que trouxe 
do Cientista Aprendiz. No 
primeiro ano, consegui resolver 
um problema em aberto que 
meu orientador havia proposto 
alguns anos antes”

mesmo ano ingressei na 
USP, no bacharelado 
em matemática pura, e 
continuei frequentando o 
mesmo grupo de estudos 
de combinatória. No final 
de 2017, decidi fazer 
mais um curso de verão 
no Impa e pedi uma 
carta de recomendação 
ao professor Robert 
Morris. Fiquei muito 
surpreso quando, em vez 
de dar apenas a carta 
de recomendação, ele 
me convidou a começar 
o mestrado sob sua 
orientação em 2018.

No mestrado, pude colocar 
em prática as lições 
que trouxe do Cientista 
Aprendiz, finalmente 
começando a fazer 
pesquisa em matemática. 
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Marcelo Soares Campos é ex-
aluno do Dante, faz graduação 
no Instituto de Matemática 
da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e está no 
doutorado em matemática no 
Instituto de Matemática Pura 
e Aplicada. Durante o Ensino 
Médio participou das feiras 
Febrace e MOP (Mostra Paulista 
de Ciências e Engenharia) 
com o trabalho “Função dos 
números primos”. Em 2017, 
desenvolveu um projeto de 
iniciação científica com bolsa 
Pibic (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica) 
sob orientação do professor 
Yoshiharu Kohayakawa. De 
2018 a 2020, fez mestrado em 

matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada sob orientação 
do professor Robert Morris. Em 2019, apresentou no Colóquio Brasileiro 
de Matemática o trabalho de sua autoria “On the number of sets with 
a given doubling constant”, que foi publicado na revista científica 
Israel Journal of Mathematics em 2020. Em 2021, seus trabalhos “On 
the singularity of random symmetric matrices”, feito em colaboração 
com Letícia Mattos, Robert Morris e Natasha Morrison, e “The typical 
structure of sets with small sumset”, feito em colaboração com Mauricio 
Collares, Robert Morris, Natasha Morrison e Victor Souza, foram aceitos 
para publicação nas revistas científicas Duke Mathematical Journal e 
International Mathematics Research Notice, respectivamente.
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No primeiro ano, consegui 
resolver um problema em 
aberto que meu orientador 
havia proposto alguns anos 
antes. Depois, desenvolvi 
dois outros projetos de 
pesquisa em colaboração 
com colegas e, na minha 
dissertação, reuni todos 

esses projetos. Defendi o 
mestrado no começo de 
2020 e logo em seguida 
entrei no doutorado, 
também no Impa.

Foi um privilégio poder 
estudar no Dante, e 
fico muito feliz por ter 

conseguido aproveitar ao 
máximo essa experiência. 
A escola me deu todas 
as ferramentas de que 
precisei para buscar 
conhecimento e para 
responder algumas das 
perguntas que tanto gosto 
de fazer.
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