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Pesquisa da Engenharia recorre ao 
carvão animal para limpar água 
usada na indústria do petróleo

Página 6 

RETRATO LITERÁRIO 
DE UMA ÉPOCA

Responsável por revelar nomes como Sérgio Sant’Anna, Humberto Werneck, 
Maria Esther Maciel, Jaime Prado Gouvêa e Guiomar de Grammont, a Revista 
Literária da UFMG é homenageada em edição comemorativa de seus 50 anos. 
O volume reúne meia centena de textos (contos, poemas e crônicas) represen-
tativos das inquietações de jovens brasileiros na segunda metade do século 20. 
Em artigo, o escritor Ronald Claver, lançado pelas páginas da RL e mais tarde 
editor da publicação, traça um panorama de sua bem-sucedida trajetória.  

Páginas 2, 4 e 5
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Opinião

A Revista Literária da UFMG é uma saudade que durou muitos 
e muitos anos e continua saudosa. Ela, na estante, é mais 
do que um quadro na parede que ainda dói.

Publicar na Revista Literária, quando estudante, era como ganhar 
o Oscar, o Pulitzer, o Prêmio Nobel, pisar na lua. Nós, estudantes, 
nos idos de 60 para 70, década que nunca terminou e continuará 
desafiando o calendário, sonhávamos com a glória. E glória tinha 
endereço e código postal. Depois era esperar pelo resultado e torcer.

Quem ganhará? A turma de Direito? Eram fortíssimos: Jaime Pra-
do Gouvêa, Duílio Gomes, Sérgio Sant’Anna, Adão Ventura e outros 
bambas na arte do escrever. E a turma do Jornalismo? E o pessoal da 
Medicina, da Economia, da Filosofia? Todo mundo querendo o prê-
mio. O prêmio maior era ser publicado. Os estudantes que visitaram 
as páginas da Revista inicialmente viraram realidades, como Luiz Vilela, 
Luis Gonzaga Vieira, Walden Camilo de Carvalho, Humberto Werneck, 
José Márcio Penido, Regis Gonçalves, Vladimir Diniz e Plínio Carneiro.

E nós de Letras? Havia o Henry Corrêa de Araújo, que abocanhou 
os primeiros prêmios das edições iniciais, mas depois largou o barco 
e passou o legado para a turma do 7º andar da Fafich. Reuníamo-nos 
em função de um jornalzinho que criamos, o Talupa. No nosso time 
jogavam Léa Nilce Mesquita, Magda Frediani, Edgar Pereira, Fábio 
Madureira, Regina de Souza e outros poetas e contistas.

Seremos premiados? Era a pergunta angustiante e ansiosa. 

A ditadura fazia alarde e publicávamos poemas-cartazes sem 
mencionar o autor. Publiquei o poema Diálogo, no quinto número 
da Revista Literária: 

a guerra é antes
o silêncio dúbio 
da paz

a bomba é antes
um lindo traço
no azul

o diálogo é antes
um grande conflito 
do silêncio

a liberdade é antes
uma grande vontade
de palavra

o agora é antes
uma véspera tardia
do amanhã

O mundo explodia em ditaduras e revoltas. A paz era apenas uma 
palavra muda no jardim do arbítrio. O inimigo tinha olhos velados e 
se escondia atrás das portas secretas e perigosas. Nosso alvo, além 
de recuperar a democracia, era ser publicado pela Revista Literária e 
pelo Suplemento Literário de Minas Gerais, que saía todos os sábados.

Os anos 60 acabaram. A ditadura continuou mais feroz e infeliz. 
A literatura era o nosso palanque e passeata. O inimigo continuava 
o mesmo, e continuamos desafiando com palavras de rebeldia e 
metáforas o chumbo daqueles anos.

A Revista era editada pelo Serviço de Relações Universitárias da 
UFMG, e a comissão era nomeada pelo seu chefe, na época, Plínio 
Carneiro. P. Pontes era seu pseudônimo. Para resguardar a RL, ha-
via um critério estranho: não aceitar trabalhos de cunho político-

Muito MAIS que um QUADRO na parede
Ronald Claver*

*Professor aposentado do Colégio Técnico da UFMG. Escritor com mais 
de 20 obras publicadas e vários prêmios conquistados, entre os quais o  
Prêmio Nestlé e o Cidade de Belo Horizonte

partidário e temas ofensivos à moral e à religião. Passamos a utilizar 
uma literatura metafórica e, nas entrelinhas, driblávamos a censura 
e a ditadura. E surgiram textos fabulosos e mágicos. Havia sempre 
uma segunda leitura.

Nos anos 70, passei de discente para docente, de selecionado 
passei a selecionar. Fui convidado a participar da comissão da Revista 
juntamente com Magda Frediani Martins, minha colega das Letras e 
do jornal Talupa. E Plínio Carneiro. Formamos um trio belo e poético. 
Plínio era o “faz tudo”. Era quem punha a Revista na rua. Conseguia 
a verba para os prêmios e garantia a permanência da publicação.

Naquele número, o sétimo, premiamos Sandra Lyon e Antônio 
Carlos Gomes da Costa, Regina Lúcia Ferreira Neves, Eugênio Go-
mes, Danilo Gomes, Ana Cecília Carvalho, Luiz Fernando Emediato. 

Em 73, a comissão mudou novamente. Saiu Magda Frediani e 
entrou o professor e poeta Orlando Bianchini, e os premiados foram 
quase os mesmos do ano anterior: Ana Cecília Carvalho, Sandra Lyon, 
Danilo Gomes, Luiz Fernando Emediato e Eugênio Gomes. No ano 
seguinte, fui substituído pela professora Maria Antonieta Cunha.

Quando foi instituída a Revista Literária, dois de seus idealizado-
res, Luiz Vilela e Luis Gonzaga Vieira, afirmaram que, se a publicação 
não tivesse o apoio oficial da UFMG, ela não passaria do terceiro 
número. Revistas literárias têm vida curta. Nascem da abnegação de 
alguns, duram até o terceiro número e morrem. Às vezes, atingem o 
quinto número e desaparecem. Plínio sabia que a Revista Literária da 
UFMG tinha uma importância transcendental e que ela transcendia 
a si própria. Ela não morreu após o terceiro número. Durou quase 
30 números. 

Voltei em 78, e formei novo trio com Plínio Carneiro e Ana Maria 
de Almeida. Em 83, a Revista saiu da Reitoria e foi para o Centro 
de Extensão da Faculdade de Letras, que era comandado por Ana 
Maria de Almeida. Ficamos ela e eu e demos conta do recado. O 
Plínio foi assaltado por um AVC desavisado que o tirou do ar e o 
enviou às estrelas.

Novos talentos apareceram: Sônia Queiroz, Antenor Pimenta 
Madeira, Antonio Barreto, Sergio Coelho Medeiros, Lucia Castello 
Branco, Sandra Duarte Pena, Francisco de Morais Mendes, Roberto 
Barros de Carvalho. Na Faculdade de Letras, surgiu um novo Plínio: 
com garra e competência, Carlos Alberto Marques dos Reis tocou o 
barco devagar, como no samba do Paulinho da Viola, por longos anos. 
As comissões variavam. Lembro-me dos professores Valmiki Vilela, 
Luiz Cláudio Vieira de Almeida e do escritor Carlos Herculano Lopes.

Os anos passaram e continuei, os anos passavam, mas lá estava 
eu segurando o bastão. Os anos passaram, e fui ficando, ficando, até 
que veio a pá de cal, e o que era doce acabou. A RL deixou de existir 
materialmente, mas continua na parede da memória desafiando o 
tempo e revelando os poetas e contistas que contam e cantam a vida. 
Eles estão por aí semeando a paz da palavra paz, a liberdade e a vida.

O lançamento do número comemorativo dos 50 anos da RL, 
nesta semana, representa um triunfo dessa doce memória. Cinquenta 
anos não são cinco ou nove anos. São cinco décadas da palavra 
que conta literária e talentosamente a história da Universidade, de 
Minas e do Brasil. 
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Grupos novos ou já estabelecidos, que 
se dedicam a pesquisas de natureza 
transdisciplinar sobre questões emer-

gentes e cujos resultados tenham impacto 
social, poderão receber apoio do Instituto de 
Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT), 
da UFMG. Por meio do edital do Programa 
Grupos de Pesquisa, o Instituto, contando 
também com recursos da Reitoria, vai dar 
suporte a estudos de duas equipes durante 
dois anos, com possibilidade de prorrogação 
por mais um ano. As candidaturas devem ser 
apresentadas até 30 de abril.

Para se inscrever, os grupos têm de ser 
formados, em sua maioria, por pesquisa-
dores da UFMG que atuem em pelo menos 
duas entre as seguintes áreas: Humanidades, 
Letras e Artes, Ciências da Vida (incluindo 
Saúde) e Ciências da Natureza (incluindo 
Tecnologia). É importante que as equipes 
incorporem objetos ou metodologias capa-
zes de abrir perspectivas inovadoras para a 
investigação científica.

Os grupos deverão ser coordenados por 
pesquisadores da Universidade e poderão 
incluir lideranças da sociedade vinculadas à 
gestão do tema de pesquisa, com potencial 
de contribuição efetiva para o desenvolvi-
mento do projeto. 

De acordo com o diretor do IEAT, profes-
sor Estevam Las Casas, o objetivo é que os 
grupos atuem “na busca de soluções para 
problemas sociais que exijam tratamento sob 
perspectivas diferentes”. Ele acrescenta que 
uma das inspirações para o novo programa é 
o trabalho desenvolvido pelo professor John 
Breda, da Universidade de Stellenbosch, na 
África do Sul, que, por meio de articulação 
de conhecimentos, apoiou a comunidade de 
uma ocupação a se organizar e conquistar 
existência digna, independentemente de 
ação governamental.

O IEAT e os grupos selecionados organi-
zarão seminário, com participação de espe-
cialistas brasileiros e estrangeiros experientes 
nesse tipo de projeto, para discussão de 
metodologias adequadas às pesquisas em 
andamento. Além disso, o IEAT vai apoiar 
os grupos na captação de recursos de agên-

TRANSDISCIPLINARES e de IMPACTO
IEAT vai apoiar pesquisas que busquem soluções para problemas sociais sob diferentes perspectivas

Itamar Rigueira Jr.

cias de fomento e de outros 
órgãos – internos e externos à 
Universidade.

Os grupos interessados 
devem encaminhar projeto e 
currículos para o e-mail info@
ieat.ufmg.br ou entregar a 
documentação na secretaria 
do Instituto (sala 151 da Uni-
dade Administrativa III, campus 
Pampulha). Mais informações 
podem ser obtidas no site do 
IEAT (www.ufmg.br/ieat).

Cátedras e residentes
Outras iniciativas do Institu-

to, já tradicionais, aceitam ins-
crições até 15 de abril. O Pro-
grama Cátedras Fundep/IEAT 
recebe indicações de pesquisa-
dores (visitantes ou residentes) 
para desenvolver atividades na 
UFMG. O programa promove 
a interação dos pesquisadores 
com grupos da Universidade. 
As cátedras, que deverão ser 
implantadas a partir de agosto 
de 2017, podem ser desenvol-
vidas na modalidade visitante 
– com duração máxima de dez 
 diárias no valor de R$ 1 mil – ou residente, 
cujos selecionados receberão R$ 850 para 
pagamentos das diárias durante 20 a 35 
dias. Palestras, conferências e reuniões com 
grupos de pesquisa da UFMG estão entre 
as atividades que devem ser desenvolvidas 
pelos catedráticos. 

O Programa Cátedras Santander de Estu-
dos Ibero-latinoamericanos traz pesquisado-
res de referência internacional nesse campo 
e prevê apoio aos convidados por meio da 
concessão de passagens aéreas e pagamento 
de até 15 diárias no valor de R$ 1 mil cada. 

O Programa Professor Residente, por sua 
vez, vai reunir seis pesquisadores das áreas 
de Humanidades, Letras e Artes, Ciências 
da Vida (incluindo Saúde) e Ciências da 
Natureza e Tecnologias. A iniciativa é aber-
ta a professores da UFMG – em exercício, 

eméritos ou aposentados – de reconhecida 
excelência e com contribuição expressiva na 
formação de recursos humanos e produtivi-
dade em atividades de pesquisa. Uma das 
novidades, nesta nova edição do programa, 
é que um mesmo projeto poderá ser subme-
tido por mais de um pesquisador, sempre 
na perspectiva transdisciplinar. Também 
pela primeira vez se abre oportunidade para 
professores aposentados com atividade na 
Universidade. O programa se responsabili-
za pelas despesas com a substituição dos 
professores residentes em suas atividades 
didáticas, ao longo de um ano.

Mais informações podem ser obtidas 
pelo e-mail info@ieat.ufmg.br e pelos 
telefones  (31) 3409-4123, 3409-6654 e 
3409-5509.

Las Casas: inspiração em trabalho desenvolvido na África do Sul
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A história de uma publicação muito especial está sendo revi-
vida e homenageada em forma de edição comemorativa. 
A Revista Literária, criada há 50 anos na UFMG, circulou 

por três décadas, com poucas interrupções, publicou cerca de 300 
trabalhos de autores e de 110 ilustradores e definiu rumos profis-
sionais e artísticos para pessoas de diversas áreas.

A RL – Revista Literária da UFMG – 50 anos será lançada na 
quinta-feira, 30, em evento na Faculdade de Letras (Fale). Organi-
zado pelos professores Luis Alberto Brandão, da Fale, e Fernanda 
Goulart, da Escola de Belas-Artes, o volume contém 50 textos (con-
tos, poemas, crônicas) que, a um só tempo, contam a história da 
publicação e revelam as inquietações de jovens que se manifestavam, 
por meio da escrita, no Brasil da segunda metade do século 20. 

Criada em 1966 pelos alunos 
Luiz Vilela e Luis Gonzaga Vieira 
e pelo assessor de comunica-
ção da UFMG, Plínio Carneiro, a 
Revista contou, desde o início, 
com o apoio do então reitor 
Aluísio Pimenta. Seu conteúdo era 
ditado por concurso anual, que 
premiava contos e poemas, e por 
convites para a “Segunda Seção”. 
Os concursos revelaram nomes 
como Sérgio Sant’Anna, Humberto 
Werneck, Maria Esther Maciel, Jai-
me Prado Gouvêa, Ronald Claver e 
Guiomar de Grammont. Até 1996, 
foram publicados 26 números; em 
2002, uma última edição chegou 
a ser impressa. A Revista Literária 
teve ótima receptividade, dentro e 
fora do Brasil, atraindo a atenção da 
imprensa e de leitores qualificados.

A edição comemorativa é 
resultado de trabalho de cura-
doria que durou cerca de dois anos. Quando assumiu a Câmara 
de Pesquisa da Fale, no início de 2015, Luis Alberto Brandão deu 
sequência ao trabalho de digitalização dos periódicos vinculados à 
Unidade. Ao tomar contato com a RL, deu-se conta da proximidade 
do cinquentenário. “Investigamos a história da publicação e fica-
mos impressionados com a importância e a qualidade dos textos, 
muitos deles de alunos de graduação”, conta. Criou-se, então, um 
projeto de pesquisa. “Não foi algo feito a toque de caixa, houve 
planejamento, e o grupo leu todos os números. Foi um processo 
intenso e emocionante.”

Segundo Brandão, a edição transcende a ideia de antologia. 
“Procuramos construir uma narrativa do que era viver no Brasil na-
quelas três décadas. Fomos ambiciosos ao desejar que as principais 
questões estivessem retratadas na seleção, e isso foi possível. Os 
textos emanam sonhos, críticas, angústias. E seguem uma ordem 
que não é aleatória, mas também não é explícita. Eles conversam 
entre si”, explica o organizador, destacando que a escolha do mate-
rial buscou o equilíbrio no que se refere, entre outros aspectos, aos 
gêneros literários e à presença de mulheres – elas aparecem como 
temática e como autoras, com discussões de diversas naturezas.

‘Clima gráfico’
A edição que comemora os 50 anos da Revista Literária revisita o 

antigo projeto gráfico, mantendo o mesmo formato. “A ideia é que 
esse número seja parte da coleção da RL”, diz Fernanda Goulart, da 
EBA, que usou texturas de todas as ilustrações publicadas na revista 
para compor um “clima gráfico” que se aproximasse do que foi a 
publicação, mas que, ao mesmo tempo, conferisse certo frescor à 
edição comemorativa. “Não houve uma curadoria de ilustrações, 
como foi feito com os textos. Criamos uma nova imagem, por meio 
da apropriação das imagens antigas”, conta.

Além disso, a professora criou uma sobrecapa em que apare-
cem todas as cores usadas pela Revista, aplicadas em fatias dos 
números (1 a 27) das edições. Internamente, a sobrecapa lista 

os pseudônimos sob os quais 
os autores entregavam seus 
trabalhos para seleção. A co-
ruja que compõe a logomarca 
foi redesenhada, levando em 
consideração as muitas varia-
ções dos desenhos antigos, e 
aparece no canto inferior de 
42 páginas, como em um voo.

Fernanda Goulart destaca 
que a edição que será lançada 
no dia 30 restaura a parceria 
da Faculdade de Letras com 
a Escola de Belas-Artes, uma 
das marcas da Revista – con-
cursos de ilustrações também 
chegaram a ser realizados. 
Ela vislumbra uma possível 
retomada da publicação “com 
participação mais ativa das ar-
tes visuais, que poderiam não 
estar apenas subordinadas aos 
textos literários”.

Inspiração
A história da Revista Literária é inspiradora, na visão de Luis 

Alberto Brandão, porque foi um exemplo de “trabalho compar-
tilhado, aberto, democrático, envolvendo alunos de graduação 
e pós, professores e autores de áreas diferentes”. A publicação 
representa também a ideia de uma universidade propositora de 
ações culturais. “A UFMG assumia, com a RL, o papel de estimular 
a produção literária, em vez de ficar a reboque do que era feito lá 
fora”, diz Brandão. “É simples e barato, e tem impacto imenso.” 

Segundo o professor da Fale, a UFMG, em razão do peso que 
tem, no Brasil e no cenário internacional, precisa ter de novo uma 
revista literária ou de arte, relevante, esperada, capaz de desper-
tar novas carreiras. “As oportunidades de publicação são poucas 
para quem está começando, e a Universidade deve ser esse canal 
de expressão e de avaliação da qualidade de novas produções.” 
Brandão imagina uma nova revista para a UFMG em moldes um 
pouco diferentes, que surja de discussões envolvendo um grupo 
amplo e tenha respaldo institucional forte, com perspectivas 
concretas de vida longa.

ALÉM de uma ANTOLOGIA
Em edição comemorativa, Revista Literária da UFMG reúne textos que expressam, por meio da escrita, 
as inquietações de jovens brasileiros na segunda metade do século 20 

Itamar Rigueira Jr.

Sobrecapa com as cores da RL: projeto gráfico revisitado 
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Luis Brandão (no alto), Guiomar de Grammont e 
Humberto Werneck: energia intelectual

O organizador ressalta que, ao longo do trabalho que resultou na edição come-
morativa da RL, esteve sempre dominado por uma “enorme responsabilidade com o 
material que tinha em mãos, produto da energia criativa e intelectual de indivíduos 
e gerações”. 

Jeitinho de livro
Premiado no concurso de 1967, o jornalista e escritor Humberto Werneck, então 

estudante de Direito, teve publicado no segundo número da RL o conto Aconteci-
mento de família. Cinquenta anos depois, ele diz que as lembranças são poucas, 
mas marcantes. “Era sensacional que nós, jovens literatos, tivéssemos oportunidade 
de publicar em um veículo menos mambembe que os jornais e revistas literárias da 
época. Lembro que a RL tinha um jeitinho de livro. Era uma vitrine, com chancela da 
Universidade”, comenta Werneck, que é colunista do jornal O Estado de São Paulo e 
autor de obras como O santo sujo: a vida de Jayme Ovalle e O desatino da rapaziada: 
jornalistas e escritores em Minas Gerais (1920-1970).

A escritora e professora Guiomar de Grammont, da Universidade Federal de Ouro 
Preto, estreou na Revista Literária, em 1990 – quando cursava o mestrado em Filoso-
fia –, com o conto O diário de Medeia, que mescla erotismo e desencanto burguês. 
“Escrevia desde criança, e esse texto foi um ponto fora da curva. Deu a tônica de 
muita coisa que escrevi desde então”, revela Guiomar, acrescentando que o conto foi 
o carro-chefe do livro O fruto do vosso ventre, com o qual ganhou o Prêmio Casa de 
Las Américas, em 1993.

“A menção honrosa no concurso e a publicação do conto foram um empurrão 
maravilhoso, e ainda tive o prazer de viver um pouquinho dos bastidores da revista”, 
completa Guiomar, que é curadora do Fórum das Letras de Ouro Preto e organizou 
a homenagem ao Brasil no Salão do Livro de Paris, em 2015. 

Outro escritor consagrado que passou pela Revista Literária é Sérgio Sant’Anna, 
autor de A senhorita Simpson, Confissões de Ralfo, O monstro, entre outros. Ele teve 
o conto Didática  publicado no primeiro número da RL, avalizado por uma menção 
honrosa. “Era uma oportunidade de os novos autores publicarem e, mais que isso, 
serem avaliados”, afirma Sant’Anna, que à época cursava Direito e mais tarde voltaria 
à Revista como membro da comissão julgadora.

Coelho de Alice em Wonderland*
Chego atrasada ao século XX.

Tarde demais

para amar a máquina

para soar buzinas, fábricas

ou chaleiras, me lambuzar

de óleo e elétrons.

Fora de hora

na era dos pós

espeto a modernidade

na veia poética.

*Rita Espeschit (publicado originalmente em 1989)

Sinfonia número quarenta*
Parece até brincadeira, mas tanto Mozart assim dá para desconfiar. É só ligar 

o rádio e lá vem a quadragésima. A gente vira o dial, muda de rádio, e Mozart 
continua presente. Liga a televisão, corre os olhos pelos jornais – olhaí de novo 
a quadragésima. Dá ou não dá para desconfiar?

Será que o “molto allegro” está avisando, informando; nos meandros do 
“ andante”, do “allegretto”, há alguma mensagem, destinada a uma resistência, 
a uma abertura? Parece até romance policial, mas não é. Se fosse música popular, 
de Chico, Roberto ou Bethânia, ainda passava. Mas a “Sinfonia número 40”, do 
austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, tocada a toda hora, virada e dissecada 
pelos jornais, executada pelas sinfônicas regionais, assobiada pelos cantos da 
cidade, tudo isto dá para desconfiar.

*Plínio Carneiro (Trecho de conto publicado originalmente em 1975)
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Tratamento térmico em altas temperaturas transforma os ossos de boi em carvão
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A retirada de contaminantes de efluentes de processos petro-
líferos sempre foi um desafio para a indústria do setor, uma 
vez que sua produção gera grande quantidade de detritos 

poluidores. Em tese de doutorado defendida no Programa de Pós-
graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas da 
Escola de Engenharia da UFMG, no fim do ano passado, a professora 
Patrícia da Luz Mesquita, da Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ), descreveu um método que utiliza carvão animal – feito 
de ossos bovinos – para limpar a água empregada no processo 
industrial petrolífero.

“Os efluentes são os resíduos líquidos resultantes de processos 
industriais e, no caso da atividade petrolífera, contaminantes são 
incorporados à água usada ao longo de todo o processo, da extra-
ção ao refino do petróleo. O método que descrevi removeu conta-
minantes importantes, difíceis de degradar, e isso pode contribuir 
para aumentar a reutilização dessa água pela refinaria”, explica a 
professora.

O tratamento convencional da água proveniente da atividade 
petrolífera é incapaz de retirar todos os compostos não biodegradá-
veis dos efluentes, o que impossibilita o seu total reaproveitamento. 
Com o uso do carvão de ossos bovinos, foi possível fazer com que 
parte dos compostos orgânicos refratários (não biodegradáveis), 
como hidrocarbonetos de cadeia longa, ácidos carboxílicos, aminas 
e amidas – típicos da indústria do petróleo –, fossem mais facilmente 
removidos. O carvão de ossos bovinos possui uma área superficial e 
porosidade que favorecem a retenção do resíduo petrolífero. 

“A sujeira não removida em etapas anteriores do tratamento da 
água residuária fica retida, aderida à superfície do carvão”, diz a 
pesquisadora. Ela explica que a maioria dos carvões é constituída 
majoritariamente por carbono, enquanto o bovino possui, em sua 
composição química, fosfatos e carbonatos de cálcio. A limpeza do 
efluente ocorre porque os contaminantes refratários da indústria 
do petróleo interagem com esses fosfatos e carbonatos, fazendo a 
sujeira “grudar” no carvão. 

“A adsorção de contaminantes – que é a adesão de moléculas de 
um fluido a uma superfície sólida – também ocorreu com o carvão 
convencional, mas com o carvão de osso bovino a velocidade foi 
maior. Com apenas duas horas foi possível reter os contaminantes 
até a saturação. Com o material convencional, esse processo demo-
rou de seis a oito horas”, compara a professora da UFSJ.

Os testes foram realizados em escala laboratorial durante o 
doutorado da pesquisadora. Inicialmente, ela analisou os poluen-

OSSOS que PURIFICAM
Método descrito em tese da Escola de Engenharia emprega carvão animal no manejo sustentável de 
efluentes da indústria petrolífera

Luana Macieira

tes e observou sua constituição. Depois, promoveu testes com o 
carvão bovino, classificado quanto à sua composição química, 
estabilidade térmica, porosidade e área superficial. Em outra fase 
do estudo, Patrícia Mesquita reproduziu o processo contínuo que 
ocorre nas indústrias petrolíferas. “Introduzimos o carvão bovino 
em uma coluna de adsorção em escala de bancada, no laboratório. 
Bombeamos amostras do efluente real da indústria para dentro da 
coluna e observamos o que acontecia. Fizemos esses testes em di-
ferentes condições operacionais, com diferentes massas de carvão, 
vazões e concentrações iniciais de poluente, para observar o poder 
do carvão bovino em reter os contaminantes”, explica a professora.

Reúso e manejo sustentável
Segundo Patrícia Mesquita, o reaproveitamento é a chave de seu 

estudo, uma vez que contribui para estabelecer uma rota sustentável 
de processos, ampliando o reúso da água da indústria petrolífera e 
diminuindo o descarte de água contaminada. O método desenvol-
vido em sua pesquisa também diminui o uso dos ossos – resíduo 
volumoso gerado pelas indústrias pecuária e de alimentos – e 
aproveita o próprio carvão bovino, que pode ser utilizado várias 
vezes para a limpeza dos efluentes.

“Fizemos ensaios para identificar a possibilidade de recuperar o 
carvão depois de utilizá-lo na limpeza dos efluentes e descobrimos 
que ele pode ser regenerado por meio de processos térmicos ou 
químicos – neste último caso, mais de 90% da capacidade inicial de 
adsorção de contaminantes orgânicos  do carvão de ossos bovinos 
foi recuperada”, garante a professora.

O doutorado da professora foi desenvolvido no âmbito de 
grupo de pesquisa que investiga processamento mineral e meio 
ambiente, coordenado pela professora Sônia Denise Ferreira Rocha, 
do Departamento de Engenharia de Minas da Escola de Engenharia 
da UFMG. O grupo trabalha em cooperação com a Petrobras, no 
desenvolvimento de projetos de reúso da água utilizada na indús-
tria petrolífera e rotas de descarte zero, e com a Bonechar Carvão 
Ativado do Brasil, em aplicações para o carvão de ossos bovinos. 

Tese: Uso de carvão de ossos bovinos na 
remoção de contaminantes orgânicos de 
concentrados de eletrodiálise e sua contribuição 
ao reúso de água na indústria de petróleo

Autora: Patrícia da Luz Mesquita

Orientadora: Sônia Denise Ferreira Rocha

Defendida em dezembro de 2016 no 
Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Metalúrgica, Materiais e de Minas da Escola 
de Engenharia da UFMG

Obtido a partir da queima de ossos de animais, esse tipo de carvão 
costuma ser impuro, denso e poroso. É constituído de fosfato de cálcio, 
elemento químico capaz de atrair certos tipos de substâncias, como 
alguns resíduos da indústria petrolífera.

BOLETIM 1970.indd   6 23/03/2017   09:39:18



7 Boletim UFMG 27.3.2017

Acontece

terapia ocupacional
O Programa de Educação Tutorial (PET) da graduação em Terapia Ocupacional vai realizar, 

em 19 e 20 de maio, a 2ª Jornada de Terapia Ocupacional. O objetivo é promover a conexão 
de diferentes áreas do conhecimento para formação de novos saberes.

Mesas-redondas vão reunir, no Auditório 1 da Face, profissionais de TO, de arquitetura, 
geografia, engenharia, neurociências, comunicação, direito, artes, medicina e sociologia para 
debates sobre espaço e cotidiano, processos criativos, trabalho e saúde e neurociências, entre 
outros temas. Outras informações estão disponíveis em www.eeffto.ufmg.br/petto/index.html.

rio das velhas
O Rio das Velhas é tema 

da nova exposição do Espaço 
do Conhecimento UFMG, À 
margem: água, cultura e ter-
ritório, realizada em parceria 
com o Projeto Manuelzão. O 
projeto mostra o caminho do 
rio, desde sua nascente, pas-
sando por campos e cidades.  
A mostra, que ficará aberta 
até 18 de junho, integra as 
comemorações dos 90 anos 
da UFMG, dos 20 anos do 
Projeto Manuelzão e dos sete 
anos do Espaço do Conheci-
mento UFMG.

Uma instalação feita com cordas reproduz a grandeza da bacia e proporciona expe-
riência sensorial que mostra cidades margeadas pelo rio e seus afluentes, evidenciando 
aspectos positivos e negativos dessa relação. Outra instalação revela como o vínculo com 
o Rio das Velhas gerou narrativas, como as histórias de Guimarães Rosa, que ajudam a 
construir forte identidade cultural. O Mapa colaborativo, por sua vez, revela a Belo Horizon-
te planejada e a capital mineira nos dias atuais, indicando por onde passam os córregos.

O Espaço do Conhecimento fica na Praça da Liberdade, 700. Mais informações estão 
disponíveis em www.espacodoconhecimento.org.br.

plantão da carteira
A Pró-reitoria de Administração man-

tém, até 13 de abril, na Unidade Admi-
nistrativa III, campus Pampulha, plantão 
para emissão da carteira de identificação 
da UFMG para estudantes de graduação e 
de pós-graduação stricto sensu, servidores 
docentes e técnico-administrativos.

A carteira possibilita o acesso às unida-
des acadêmicas, ao Sistema de Bibliotecas, 
aos restaurantes universitários e ao Centro 
Esportivo Universitário. Ela também é docu-
mento de identidade funcional, válido em 
todo o território nacional, dos servidores 
docentes e técnico-administrativos.

Os estudantes deverão apresentar docu-
mento com foto e comprovante de matrícu-
la. Os professores e técnicos precisam levar 
documento com foto e informar seu número 
de matrícula na UFMG. O atendimento é das 
8h às 20h, no auditório da Copeve.

desafios contemporâneos
As gravações das conferências do ciclo 

UFMG, 90 – desafios contemporâneos, 
que celebra as nove décadas de fundação 
da Universidade, ficarão disponíveis, na 
íntegra, no hotsite criado para reunir infor-
mações sobre as comemorações. As duas 
primeiras – do matemático Artur Avila e da 
escritora Ana Martins Marques – já podem 
ser assistidas em www.ufmg.br/90anos.

Alguns dos próximos conferencistas 
confirmados são o climatologista Carlos 
Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), em 17 de abril, e o inte-
lectual português Boaventura de Sousa 
Santos (25 de abril).

ensino superior a distância
Especialistas brasileiros e estrangeiros em temas como marco regulatório da educação a 

distância, acessibilidade e relação da modalidade com novas tecnologias estarão reunidos 
em colóquio promovido pelo Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG 
(IEAT) e pelo Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade (Caed), nos dias 18 
e 19 de abril, no Auditório da Reitoria, campus Pampulha.

Juana Sancho, da Universitat de Barcelona, Espanha, Daniel Mill, da Universidade Federal 
de São Carlos (SP), e Domingos Caiero, da Universidade Aberta de Portugal, são alguns dos 
convidados. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até 9 de abril. Programação e formulário 
de inscrição estão no site https://www.ufmg.br/ead/coloquiodesafios/. Outras Informações 
podem ser obtidas pelo endereço info@ieat.ufmg.br e pelo telefone (31) 3409-6653.

apoio a periódicos
A Fundação de Amparo à Pesquisa de 

Minas Gerais (Fapemig) vai apoiar periódicos 
científicos institucionais com recursos da 
ordem de R$ 2 milhões. A iniciativa abrange 
publicações de todas as áreas do conheci-
mento, mantidas e editadas por instituições 
de ciência e tecnologia (ICTs) sediadas no 
estado e cadastradas na Fundação.

Serão contratadas propostas com valor 
aprovado igual ou superior a R$ 5 mil. As 
candidaturas deverão ser apresentadas 
como projetos e enviadas em formato 
eletrônico por meio do Sistema Everest. As 
submissões serão recebidas até as 17h do 
dia 15 de maio. Outras informações podem 
ser solicitadas pelo e-mail ci@fapemig.br. 
Acesse a chamada em http://bit.ly/2nSEuyz.

sob lua cheia
De abril a setembro, o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG vai realizar 

mais uma edição do evento Lua Cheia no Museu. A visita (sextas e sábados de lua cheia, 
das 19h às 22h30) inclui caminhada na mata, com bate-papo sobre diversos aspectos desse 
ambiente e uma mostra sobre répteis.

O objetivo é oferecer mais uma atividade que misture conhecimento e lazer em um 
espaço incomum em áreas urbanizadas e densamente povoadas e urbanizadas. Podem 
participar crianças a partir de 6 anos, adultos e idosos. As inscrições estão abertas no site 
do Museu (www.ufmg.br/mhnjb/).

Mostra segue o fluxo do Rio das Velhas
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Livro: Democracia digital: Publicidade, 
instituições e confronto político

Organizadores: Ricardo Fabrino, Marcus 
Abílio Pereira e Fernando Filgueiras

Editora UFMG

503 páginas / R$ 70 (preço de capa)
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A Editora UFMG acaba de lançar o 
livro Democracia digital: publicidade, 
instituições e confronto político, que 

reúne 19 ensaios de 27 pesquisadores do 
Brasil e de países europeus sobre os impactos 
causados pelas novas tecnologias da infor-
mação e da comunicação – como as redes 
sociais – na política contemporânea. Orga-
nizado por Ricardo Fabrino, Marcus Abílio 
Pereira e Fernando Filgueiras, professores do 
Departamento de Ciência Política da UFMG, 
o volume dá acesso a reflexões caras não só a 
esse campo do conhecimento, mas também 
à sociologia, à filosofia, à comunicação social 
e à administração pública, às quais subjaz 
uma pergunta crucial: as contribuições que 
essas tecnologias oferecem à democracia a 
fortalecem ou a debilitam?

Na obra se discutem, por exemplo, 
os potenciais e os dilemas da deliberação 
 on-line, as redes sociais como instrumentos 
de representação e construção da opinião 
pública e o estímulo que essas novas tecno-
logias oferecem, em tese, à construção de 
transparência no plano da gestão pública. Os 
mesmos ensaios se dividem entre as possibi-
lidades de “ampliação do ideário democrá-
tico” e o alerta para os possíveis problemas 
que podem advir dessas tecnologias. Sobre 
isso escrevem os organizadores: 

“A visibilidade que pode informar e tra-
zer pluralidade é a mesma que traz o risco 
do controle e da invasão à privacidade, na 
medida em que torna indivíduos mais vulne-
ráveis. O acesso a uma profusão ininteligível 
de dados pode gerar mais opacidade em vez 
de transparência. A economia de comparti-
lhamentos e curtidas e de mapeamento de 
percursos dos usuários cria novas formas 
de exploração de um trabalho que nem é 
percebido como tal. Se as comunidades 

podem ser espaço de afetos e solidariedade, 
elas também podem alimentar a intolerância 
e os discursos de ódio”.

Em seu conjunto, os textos sugerem 
que a relação entre a expansão dos meios 
digitais e o regime político não é linear e que 
a emergência de uma sociedade conectada 
em rede não implica necessariamente o 
fortalecimento da democracia. Na prática, 
essa ascensão intensificaria as disputas de 
poder, que podem resultar tanto no estímulo 
à construção de uma cultura política quanto 
no rompimento da cultura já existente.

Nada será como antes
O livro Democracia digital é fruto de co-

lóquio realizado na UFMG no fim de 2013, 
poucos meses após a série de protestos e 
manifestações políticas que tomaram as ruas 
do país. Premido por aqueles fatos, o evento 
“viu-se profundamente atravessado pela ne-
cessidade de compreensão desse momento 
histórico. Viu-se, também, marcado pelo 
desejo de reflexão coletiva e aberta sobre o 
modo como as tecnologias da informação 
e da comunicação podem contribuir para 
construir, aprofundar ou para minar demo-
cracias na contemporaneidade”.

Esse desejo parece explicar a quantidade 
de ensaios que, reunidos na última parte do 
livro, investigam os sentidos desses protestos 
e manifestações. Ao todo, são quatro os en-
saios que tratam essencialmente das jorna-
das de junho de 2013, espécie de marco zero 
da crise que, desde então, propiciou as mais 
imprevisíveis e contraditórias  consequências 
políticas para a democracia brasileira.

Em A viralização da revolta em redes 
 sociais, pesquisadores que atuam nos 
campos da comunicação e da computação 
analisam sobre textos, imagens e links que, 

à época, foram publicados em redes sociais 
de forma vinculada à hashtag #Vemprarua. 
Em Violência coletiva e o Facebook, pesqui-
sadores da ciência política e da linguística 
investigam como a violência dos ativistas e 
da polícia foi percebida pelos próprios mani-
festantes durante a Copa das Confederações.

Em Imagens que informam, imagens que 
vinculam, pesquisadores com formações 
em comunicação, linguística e ciência da 
informação estabelecem comparação entre 
as coberturas feitas pelo Jornal Nacional 
e pelas mídias alternativas. Por fim, em 
As manifestações de junho: estratégia em 
rede para resistência civil, pesquisadores da 
ciência política e da comunicação cotejam 
os protestos brasileiros com casos de deso-
bediência civil registrados em outras partes 
do mundo.

POLÍTICA na INTERNET
Editora UFMG lança coletânea de ensaios com análises sobre papel das 
redes sociais no fortalecimento/enfraquecimento da democracia

Ewerton Martins Ribeiro 
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