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Pesquisa do ICB investiga 
alterações orgânicas em 
camundongos isolados
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Fabricadas principalmente na China, as lâmpadas de 
LED podem ser fontes para obtenção de metais em cuja 
produção o Brasil não é autossuficiente, como gálio e 
índio. Tecnologias de extração e recuperação desse tipo de 
material de alto valor econômico estão entre as frentes de 
investigação do grupo de pesquisa Soluções Integradas para 
Gestão de Resíduos (Sigers), vinculado ao Departamento 
de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG.
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Circuitos impressos contêm metais valiosos 
passíveis de extração e recuperação
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indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de 
responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que 
possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 

Alexandre Flores Alkimim*

Para os primeiros filósofos gregos, 
mais conhecidos como pré-socráti-
cos, existe uma substância primordial 

da qual tudo se origina. Essa substância 
seria a responsável pelas transformações 
ocorridas na natureza, a causa oculta por 
detrás de todas as coisas. A esse princípio 
básico, o elemento que constitui todas as 
coisas, eles deram o nome de arché, que, 
em grego, quer dizer princípio originário. 
Portanto, o objetivo desses filósofos era 
tentar entender os fenômenos naturais, 
sem ter que, para isso, recorrer a algum tipo 
de explicação baseada em meras crenças e 
mitos da cultura grega arcaica – como no 
caso da Teogonia, de Hesíodo, poema que 
narra as origens das diversas divindades 
gregas, sem falar do conceito de cosmogo-
nia, que se vale de um discurso mitopoético 
para tentar desvendar todo o processo de 
criação-formação do mundo. 

Os pré-socráticos foram responsáveis 
pela introdução de uma proposta científica, 
na qual o modelo de pensamento deveria 
focar questões do mundo real. Foram os 
precursores da cosmologia – termo formado 
pela justaposição das palavras cosmo, que 
significa mundo ordenado e organizado, e 
logos, equivalente em grego a conhecimen-
to, reflexão, racionalidade. A cosmologia, 
como concepção filosófica, dedica-se à  
análise e ao estudo do funcionamento e 
da  organização do mundo. Nesse contexto 
surgem os conceitos fundantes dessa nova 
concepção: a água ou o úmido como ori-
gem de todas as coisas, de Tales de Mileto, 
o ilimitado sem qualidades definidas, de 
Anaximandro, e os átomos de Leucipo e 
Demócrito, entre outros.

Nessa perspectiva, há que se considerar, 
portanto, a teoria sobre o Ser ou sobre a 
Natureza desenvolvida por Demócrito de 
Abdera. Para esse filósofo, a realidade é 

ÁTOMOS, vazios e OPINIÕES

*Pedagogo, graduado em Filosofia e técnico 
em Assuntos Educacionais da Pró-reitoria de 
Graduação

constituída de átomos. A palavra átomo vem 
do grego, cuja definição refere-se à menor 
partícula, a tudo aquilo que não pode ser 
cortado e dividido, presente em todas as 
coisas. Por isso, essa teoria foi batizada de 
atomismo filosófico. Para ele, os seres se 
originam da composição atômica. As coisas 
transformam-se devido a novos arranjos dos 
átomos e desaparecem pela desagregação 
dessas partículas.

As premissas defendidas pelo filósofo são 
convincentes, pois, para ele, os átomos têm 
diferentes constituições e formas (triangula-
res, lisas, arredondadas, pontiagudas, duras, 
moles, entre outras). A combinação desses 
fatores (as características dos átomos) seria, 
portanto, a grande responsável pelas mu-
danças ocorridas na natureza e pelo surgi-
mento de seres variados e suas desaparições.

Para o atomismo filosófico de Demócrito, 
a antropologia é parte da cosmologia, já que 
o homem é visto como parte integrante da 
natureza, como um microcosmo originado 
no seio do mundo natural (o cosmos). Nesse 
sentido, o homem é definido como um com-
posto atômico, que se alimenta de outros 
corpos e de inúmeras partículas que circulam 
e se movimentam ao seu redor. No entanto, 
o ser humano se distingue dos outros seres 
por duas faculdades que lhe são inerentes: 
sensação e intelecto. Sob esse aspecto, te-
mos percepções (sentir prazer e dor, perceber 
o frio e o quente, distinguir sabores, odores 
e texturas) porque absorvemos os efeitos das 
composições dos átomos que, em si mes-
mos, não podem expressar essas qualidades 
(sensoriais e perceptivas). O homem interage 
com os átomos por meio do seu intelecto, 
em um processo semelhante ao que ocorre 
com as sensações, embora os átomos que se 
relacionam com a consciência, os chamados 
átomos da alma, tenham características que 
os diferenciam dos demais, que são lisos e 

arredondados – conforme conceituação do 
próprio Demócrito.

 Com efeito, os átomos só se agrupam e 
se recompõem porque se deslocam no espa-
ço vazio. Assim, para Demócrito, o vácuo é 
condição sine qua non para que os átomos 
possam se chocar e se encontrar, formando 
agrupamentos e novas compleições atômi-
cas. E qual seria então o direcionamento 
desses átomos? Para ele, nenhuma direção 
preferencial. Os átomos dispersos no vazio 
seguiriam em todas as direções. Isso, no 
entanto, não quer dizer que tudo o que 
acontece seja fruto do mero acaso, uma 
vez que existem leis que regem a natureza, 
ainda que a movimentação atômica seja o 
fenômeno responsável pela natureza e pelo 
rearranjo da realidade. O que existe são 
desvios de indeterminação que não afetam 
a organização lógica e determinante do 
mundo. Ou seja, esse jogo é uma forma de 
liberdade e de abertura promovida pelos 
átomos no interior das forças mecânicas, 
pelas quais tudo se move e se orienta.

Assim sendo, há de se reconhecer que, 
segundo a teoria de Demócrito, a natureza 
é algo fluido e dinâmico, onde tudo está em 
constante transformação. Por outro lado, por 
detrás desse mundo cambiante e bastante 
movimentado, há um componente que se 
mantém fixo e imutável, indivisível e eterno. 
E a esse elemento – básico e essencial –, 
subjacente a todas as coisas, é o que se pode 
chamar de átomo. Uma frase talvez sintetize 
o pensamento de Demócrito: “Tudo o que 
existe no Universo é fruto da causalidade e 
da necessidade. Nada existe, exceto átomos 
e espaço vazio. Tudo o mais são opiniões”.

Por definição há cor, 

Por definição há doce, 

Por definição há amargo, 

Mas na realidade há átomos 
e espaço.

                        (Demócrito)
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Camundongo em túnel, ambiente que estimula formação de neurônios

Alterações orgânicas – anatômicas e funcionais – podem ser 
observadas em animais mantidos em isolamento, demons-
tra pesquisa desenvolvida pela professora Grace Schenatto 

Pereira Moraes, do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Ins-
tituto de Ciências Biológicas. Roedores isolados por uma semana 
sofreram mudanças neuroquímicas no cérebro, como diminuição 
da produção de serotonina e de dopamina em áreas importantes 
para o processamento de emoções, e redução do volume do bulbo 
olfatório, área cerebral que processa os odores.

Os animais também apresentaram quadros de depressão, 
ansiedade e problemas de memória, particularmente na chamada 
memória social, de reconhecimento dos semelhantes. “Assim como 
os humanos, camundongos são seres sociáveis, que precisam do 
convívio para ter saúde mental e um estado emocional adequado”, 
explica a pesquisadora. O estudo Solidão não é uma boa companhia 
foi apresentado ao público no mês passado, durante a mostra Inova 
Minas, promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (Fapemig).

Um dos trabalhos desenvolvidos pela equipe de Grace Sche-
natto mostrou que, para manter a memória social por 24 horas, é 
necessário que o bulbo olfatório dos roedores “converse” com o 
hipocampo, área-chave para o armazenamento de memórias. “Esse 
diálogo, medido por meio da atividade elétrica dessas áreas, fica 
prejudicado no animal isolado”, comenta a professora. Enquanto 
humanos usam muito a fisionomia e a voz para identificar pessoas, 
roedores utilizam um repertório de cheiros, pois cada um tem sua 
identidade olfativa. À medida que ficam isolados, vão perdendo a 
capacidade de reter essa memória.

Segundo a pesquisadora, artigo publicado pelo grupo da pro-
fessora Kay Tye, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
de onde acaba de voltar de estágio sabático de um ano, mostrou 
que apenas 24 horas de isolamento social são suficientes para 
modificar a plasticidade neural em uma população de neurônios 
dopaminérgicos do núcleo dorsal da rafe. Esses neurônios produzem 
e liberam o neurotransmissor dopamina, pelo menos em duas áreas 
do cérebro importantes para a diferenciação de estímulos positivos 
e negativos. “Defendeu-se, nesse trabalho, que esses neurônios são 
fortes candidatos a ser os detectores da ausência de estímulo social. 
Entretanto, ainda são necessárias mais pesquisas para desvendar as 
bases biológicas do isolamento social e da solidão em humanos”, 
enfatiza.

Ambiente enriquecido
Os efeitos do isolamento são amenizados quando o indivíduo 

é mantido em ambiente enriquecido com elementos capazes de 
provocar estímulos sensoriais, o que, para roedores, podem ser 
objetos e túneis. “Nos animais, percebe-se que o ambiente enri-
quecido estimula o processo de neurogênese (formação de novos 
neurônios) no bulbo olfatório e no hipocampo, áreas fundamentais 
para a memória social”, relata a professora do ICB.

Em humanos, o enriquecimento poderia ser obtido por meio 
de atividades como ouvir música, tocar um instrumento, realizar 
exercícios físicos, fazer uma leitura ou desenvolver habilidades 
manuais como no artesanato e na culinária. A professora ressalta 
que o meio influencia fortemente o funcionamento do sistema 

Os ROEDORES e a SOLIDÃO
Estudo do ICB mostra que isolamento compromete memória social de camundongos

Ana Rita Araújo

nervoso do cérebro, com implicações que podem não se manifes-
tar de imediato, mas terão importância ao longo do tempo. Ela 
cita pesquisa longitudinal realizada na Universidade de Harvard 
(Estados Unidos), segundo a qual pessoas idosas que mantiveram 
suas relações sociais – vida social ativa, amizades mais duradouras 
e intenso convívio com a família – apresentavam-se mais saudáveis.

Interação
Os efeitos do isolamento são mais facilmente mensuráveis em 

modelos animais do que em humanos, sobretudo em razão do 
componente subjetivo, pois uma pessoa pode estar cercada de 
outras e, ainda assim, sentir-se sozinha, explica a professora, que 
cursou pós-doutorado em biologia molecular da memória no Centre 
for the Cellular Basis of Behaviour do King’s College London (Reino 
Unido) e em neurociências, na área de modulação optogenética de 
circuitos neurais, no MIT (Estados Unidos).

Lembrando que quadros de depressão e transtornos de ansieda-
de têm relação direta com o isolamento social, a professora pretende 
fazer simulações que comparem a interação presencial – o toque, 
o abraço e conversas diretas – com o contato realizado pelas redes 
sociais. “Acreditamos que o contato mediado por redes sociais seja 
insuficiente para manter os estímulos cerebrais”, diz.

Com relação às possíveis repercussões do estudo com roedores 
isolados, Grace Schenatto chama a atenção para o alto índice de 
doenças mentais, como transtornos de ansiedade e de pânico, 
quadros depressivos e estresse. “Nesse cenário, todas as pesquisas 
que desvendem a base biológica desses transtornos e que busquem 
tratamentos são importantes, porque é fundamental entender o que 
acontece com o cérebro e desenvolver alternativas que amenizem 
os efeitos do isolamento.”

Dedicada à pesquisa básica, Grace Schenatto comenta que a 
participação na feira Inova Minas levou o grupo de seu laboratório 
a refletir sobre possíveis aplicações práticas. “Chegamos a pensar 
que esse tipo de pesquisa pode oferecer subsídios para enriqueci-
mento ambiental em empresas em que as atividades sejam rotineiras 
e automatizadas. Seria possível, por exemplo, oferecer horários 
específicos para interação de pessoas e atividades de estímulos 
sensoriais”, sugere a pesquisadora.
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GA investigação de rotas industriais para extração e 
recuperação de metais valiosos contidos em lâmpa-
das de LED – gálio, índio e ouro – tem mobilizado 

pesquisadores de grupo coordenado pela professora Liséte 
Celina Lange, do Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (Desa). A intenção é conhecer e otimizar proces-
sos, para estimular o correto beneficiamento de componen-
tes de eletroeletrônicos descartados, hoje exportados como 
peças de baixo valor.

A chamada mineração urbana, que busca metais nos  
objetos do cotidiano, já alcançou grande relevância econô-
mica, a ponto de mineradoras passarem a adquirir circuitos 
impressos, cuja concentração de metais, mesmo em mi-
crogramas, tem valor de mercado. Ao mesmo tempo, “há 
empresas brasileiras que apenas vendem, para a Europa e 
os Estados Unidos, eletroeletrônicos descaracterizados e 
desmontados”, alerta a professora, que orienta trabalhos 
em duas outras grandes linhas de pesquisa: gestão de resí-
duos – que inclui ações de logística reversa de embalagens 
e economia circular – e identificação e remoção de micropo-
luentes em mananciais e estações de tratamento de água.

Licores metálicos
Fabricadas principalmente na China, as lâmpadas de LED podem 

ser fontes para obtenção de metais em cuja produção o Brasil não 
é autossuficiente, como gálio e índio. O caminho ainda é pouco 
explorado, afirma a professora Liséte Lange. O grupo de pesquisa 
Soluções Integradas para Gestão de Resíduos (Sigers), que ela coor-
dena, tem estudado duas rotas de extração: uma hidrometalúrgica, 
em que são usados ácidos para solubilizar o material, que depois 
volta a ser solidificado, e outra de separação por membranas, que 
agrega mais valor. 

“Algumas empresas no Brasil fazem a recuperação de eletroele-
trônicos por rotas pirometalúrgicas, em que os metais são separados 
em processos de diferentes temperaturas”, descreve a pesquisadora, 
lembrando a importância de se conhecer e aperfeiçoar tecnologias 
para alcançar melhores resultados. “Estamos olhando desde o des-
monte da lâmpada, pensando no catador, até as melhores formas 
para a extração do metal desses materiais, pois nos preocupamos 
com os resíduos que ficam no país e não estão sendo explorados 
adequadamente”, enfatiza. 

Segundo ela, os catadores devem ser orientados para fazer se-
paração correta dos componentes, de modo a alcançar volume de 
materiais com valor agregado para venda a empresas que produzam 
licores metálicos que, mesmo em baixas concentrações, podem ser 
utilizados em áreas como medicina e pigmentação.

Logística reversa
Quanto vale no mercado cada peça de um computador velho 

e desmontado? Conceitos como precificação, taxa de reciclagem e 
de reciclabilidade, fundamentais na cadeia de gestão de resíduos 
e na chamada economia circular, são objeto de trabalhos acadê-
micos orientados pela professora Liséte Lange. Três pesquisadores 
do Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente 

MINERAÇÃO do COTIDIANO
Grupo da Escola de Engenharia desenvolve tecnologias para extrair e 
recuperar metais valiosos em produtos eletroeletrônicos 

Ana Rita Araújo

e Recursos Hídricos têm estudado parâmetros para estabelecer  
esse tipo de valor. “A Europa já tem alguns modelos padronizados. 
Queremos ver se é possível replicar aqui ou se temos materiais muito 
específicos”, explica a pesquisadora, enfatizando que os projetos 
também têm enfoque social e consideram as associações de cata-
dores como parte fundamental da cadeia de triagem.

Outros estudos sob a orientação de Liséte Lange abordam 
a formação de arranjos territoriais ótimos, isto é, aglomerados 
de municípios que compartilham uma estrutura com áreas para 
triagem, disposição e recuperação de material reciclável destinado 
às indústrias. “Temos estudado a logística reversa em termos de 
modelagem matemática para avaliar onde essas estruturas devem 
ser alocadas nos municípios, para que se consiga recolher o máxi-
mo de embalagens e se dê um bom direcionamento às centrais de 
triagem”, ressalta a professora. 

Em tese defendida neste ano, Maria Claudia Lima Couto apresen-
ta um modelo, validado para os 76 municípios do estado do Espírito 
Santo, com base em cinco cenários distintos, para localização das 
centrais de triagem e sua relação com associações de catadores, 
aterro sanitário e outros equipamentos da cadeia. O tema foi tratado 
em dois artigos que estão no prelo e serão publicados no periódico 
Waste Management & Research e na Revista Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

No início dos anos 2000, a cadeia de triagem elaborada pelo 
Sigers e adotada em Catas Altas (MG) tornou-se modelo para 
aterros sustentáveis de pequenos municípios. Depois disso, foi 
criada a norma brasileira técnica e ambientalmente adequada 
para aterros em cidades de pequeno porte, o que corresponde a 
pelo menos 80% dos municípios do país. “À época, ganhamos 
o primeiro lugar em mostra internacional de engenharia e saúde 
pública”, relembra a professora Liséte.

A doutoranda Raquel Annoni estuda recuperação de metais em lâmpadas de LED
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Uma terceira linha do Sigers pesquisa a ecotoxicidade de 
fármacos e a contaminação de mananciais. Entre as teses que 
estudaram fármacos de diferentes grupos – antibióticos, antide-
pressivos, analgésicos –, estão a de Raquel Sampaio Jacob e a de 
Lucilaine Valéria Santos, que analisaram os medicamentos mais 
utilizados no Brasil e sua presença em mananciais, observando a 
degradação dos fármacos e a formação de compostos que po-
dem conferir toxicidade ao meio ambiente. Raquel Jacob avaliou 
diversas tecnologias de tratamentos que podem ser empregadas 
na remoção desses compostos. 

Liséte Lange conta que os estudos sobre esse tema surgiram 
do interesse em alguns antibióticos que eram encontrados em 
efluentes oriundos da própria indústria, resultantes da fabricação. 
“Procuramos, assim, mensurar a concentração e entender o que 
está acontecendo no processo”, explica a professora, acrescen-
tando que se trata, nesse caso, de moléculas muito resistentes, 
feitas justamente para atacar bactérias no corpo humano.

Muitas vezes excretadas na urina, tal qual foram consumidas 
ou como subprodutos resultantes da reação dessas grandes 
moléculas no meio, essas moléculas seguem para as estações de 
tratamento de esgoto, de onde saem sem sofrer nenhum tipo de 
quebra, e, de lá, vão para os mananciais. “Em geral, são concen-
trações muito baixas, na faixa de nanogramas a microgramas, mas 
é fundamental saber qual o efeito delas no manancial e na biota, 
quais são, de fato, as concentrações encontradas e os processos 
de tratamento para remoção”, enumera a pesquisadora.

Em sua tese, que também resultou em artigos publicados, Ra-
quel Sampaio Jacob selecionou alguns medicamentos para inves-
tigação detalhada de suas ações na cadeia trófica: “ela examinou 
o efeito de diversas concentrações em peixes, bactérias e algas, 
estudando toxicidade aguda e crônica”, conta a orientadora.

Poluentes emergentes
Estudos investigam potencial tóxico de 
medicamentos presentes em mananciais

Liséte Lange (à esquerda) com integrantes do grupo: gestão integrada de resíduos

A mestranda Eduarda Reis examina a presença de fármacos em mananciais 
e estações de tratamento de água da Região Metropolitana de BH

Raquel Jacob usou instrumentos padronizados, como o teste de 
fuga, em que animais colocados em um conjunto de recipientes com 
diferentes concentrações de medicamentos migram para ambientes 
com concentrações mais baixas. “A fuga das espécies já é um im-
portante indicativo, pois mostra que não só a morte tem significado 
relevante. Antes de morrer, o animal tenta encontrar um ambiente 
mais adequado”, explica a coordenadora do Sigers.

A mesma tese mostrou resultados de estudos com excipien-
tes, substâncias ditas inertes, incorporadas como coadjuvantes 
a medicamentos. Testes mostraram que, em alguns casos, esses 
compostos eram ainda mais tóxicos que os princípios ativos. Liséte 
Lange enfatiza que esse tipo de estudo é possível porque o grupo 

detém um espectrômetro de massa de alta resolução, que 
possibilita identificar e quantificar as substâncias, mesmo em 
concentrações muito baixas.

Em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e 
com companhias de saneamento das cinco regiões brasileiras, 
o grupo também está estudando a qualidade da água que 
entra e que sai nas estações de tratamento. “A ideia é observar 
se essas moléculas estão sendo retiradas ou se permanecem na 
água tratada”, explica a professora, que atualmente orienta uma 
dissertação e duas teses sobre o assunto. 

Além disso, a Funasa quer reunir elementos para contribuir 
com a portaria de potabilidade de água do Ministério da Saú-
de, ao observar se seria o caso de indicar outros compostos 
que devem ser avaliados nos mananciais e seus valores máxi-
mos permitidos. “Para determinar esse valor, precisamos de 
ferramentas de análise de risco que nos possibilitem encontrar 
as concentrações corretas de determinados compostos”, diz 
Liséte Lange, acrescentando que, nesse campo, seu grupo 
tem buscado parcerias com pesquisadores de países como 
Espanha e Portugal. 
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Testes com o dispositivo foram feitos em duas maternidades de BH

Zi
lm

a 
Re

is
/A

rq
ui

vo
 p

es
so

al

Deu no ufmg.br

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 
15 milhões de bebês nascem prematuros a cada ano, e um 
milhão morre por causa das complicações da prematuri-

dade, que lidera as causas de morte neonatal e é responsável pela 
metade dos casos de comprometimento neurológico em crianças. 
Na maioria dos casos, esses bebês precisam receber cuidados es-
peciais, como suporte respiratório e controle de temperatura, ou 
ser encaminhados a uma unidade neonatal. Para que isso ocorra 
de maneira satisfatória, é necessária a identificação exata da idade 
gestacional, calculada, atualmente, por um pediatra ou enfermeiro 
neonatólogo treinado.

Pesquisadores da Faculdade de Medicina desenvolveram um 
dispositivo que se vale da luz de LED – batizado de Projeto Skinagem 
– para conferir mais precisão à idade gestacional. Segundo a profes-
sora e coordenadora do projeto, Zilma Reis, as técnicas disponíveis 
fazem o cálculo com erro de duas a três semanas e dependem de 
um profissional treinado na área, enquanto que, com o dispositivo, 
patenteado pela equipe, a margem de erro é de 11 dias, nas pri-
meiras 48 horas de vida. 

Outra vantagem é que essa estimativa pode ser feita por qualquer 
profissional da maternidade. “Em lugares como a África, apenas 
5% das mulheres têm acesso à ultrassonografia. A grande maioria, 
portanto, não dispõe de parâmetros para identificar a idade ges-
tacional. Dessa forma, quem mais se beneficiará dessa tecnologia 
são os países de baixa e média renda, onde não há pediatra na sala 
de parto ou não é comum fazer o pré-natal”, afirma Zilma Reis.

As conclusões do estudo foram publicadas no mês passado, na 
revista Public Library of Science, com o título Newborn skin reflec-
tion: Proof of concept for a new approach for predicting gestational 
age at birth. A cross-sectional study. O artigo descreve os resultados 
dos testes realizados nas maternidades do Hospital das Clínicas da 
UFMG e do Sofia Feldman, com 115 recém-nascidos de 24 a 41 
semanas, que pesavam entre 150g e 3,5kg.

Na pele
A identificação da idade gestacional, segundo a professora 

Zilma, é feita por meio da reflexão da luz na pele, analisada com 
um algoritmo que a ajusta ao peso e às condições do ambiente 
de incubadoras. São utilizadas três cores de luz de LED, energia 
considerada barata e acessível. Cada uma tem um comprimento de 
onda de luz que identifica determinado elemento da pele: colágeno, 
queratina e glóbulos vermelhos. “A luz interage com a pele, e a forma 
como ela se reflete gera um fenômeno que conseguimos analisar 
cientificamente. Um bebê prematuro, que tem a pele muito fina, 
absorve mais luz e reflete pouco. À medida que ele vai amadure-
cendo, a pele fica mais espessa, refletindo mais luz”, exemplifica.

A equipe do projeto escolheu as duas maternidades para os 
testes por se tratar de ambientes hospitalares de excelência, nos 
quais era possível ter certeza das idades gestacionais para com-
paração do resultado oferecido pelo dispositivo. “Precisávamos 
de parâmetros confiáveis. As mães deveriam ter feito ultrassom 
desde o início da gravidez e todo o acompanhamento pré-natal”, 
justifica Zilma Reis, acrescentando que, com base nos testes, foi 
possível criar o modelo tecnológico para ser aplicado em locais 
que não oferecem as mesmas condições.

LUZ para os PREMATUROS
Pesquisadores da Medicina desenvolvem dispositivo que determina com mais precisão a idade gestacional 
de bebês nascidos antes da 37ª semana

Deborah Castro*

Docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Zilma 
Reis afirma que a identificação da idade gestacional dos bebês 
recém-nascidos é um problema mundial, e a falta dessa informação 
pode comprometer suas chances de sobrevivência. “Em razão do 
tamanho, o bebê pode ser considerado aborto ao nascer – situação 
em que não é possível garantir sua sobrevida – e deixar de receber 
todo o cuidado necessário”, afirma a professora.

Outro aspecto ressaltado por Zilma é o limite entre o bebê a 
 termo – nascido a partir de 37 semanas de gestação e que geral-
mente não precisará de suporte respiratório – e o de 35 ou 36 
semanas. Identificar os prematuros alerta para os cuidados especiais 
que devem receber, como controle da temperatura.

Novos testes
Zilma Reis informa que os próximos passos deverão envolver 

testes em outros ambientes e produção e distribuição de um nú-
mero maior de dispositivos para o desenvolvimento de pesquisa 
multicêntrica no Brasil e no exterior – neste caso, com suporte de 
colaboradores internacionais. Ela também defende que a tecnologia 
seja testada em outros bebês, de cores de pele diferentes, e por mais 
profissionais para verificar se o resultado inicial será confirmado: 
“Neste momento de escassez de recursos para custear pesquisas no 
país, buscamos mais financiamentos, nacionais e internacionais, e 
hospitais colaboradores para a etapa de validação. Também estamos 
avaliando as possibilidades de reunir parceiros para produção desse 
novo equipamento no Brasil”, anuncia.

O projeto foi financiado pela Bill & Melinda Gates Foundation 
e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig). Ele foi selecionado entre as iniciativas apoiadas pela séti-
ma edição do Building Global Innovators (aceleradora internacional 
de tecnologias) e apresentado na terceira edição do WHO Global 
Forum on Medical Devices, da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), realizada neste ano. Mais informações estão disponíveis 
no site do Projeto (http://skinage.medicina.ufmg.br/index.php/pt/).

*Jornalista da Faculdade de Medicina da UFMG

[Matéria publicada no Portal UFMG, em 2/10/2017]
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Acontece

consulta sobre reitorado
As informações referentes à consulta à comunidade acadêmica para a escolha do futuro 

Reitorado (2018-2022) estão reunidas em página hospedada no Portal UFMG (https://
www.ufmg.br/eleicoes2017/).

O site divulga normas do processo, regras de campanha, calendário de atividades, 
informações sobre candidaturas, postos de votação e apuração dos votos e notícias em 
geral. A consulta para elaboração de lista tríplice que vai subsidiar a escolha será realizada 
nos dias 8 e 9 de novembro; se houver necessidade, o segundo turno ocorrerá nos dias 
21 e 22 do mesmo mês.

ciência política
Gabriel Avila Casalecchi, que cursou 

mestrado e doutorado na UFMG, ganhou 
o prêmio de melhor tese de 2016 da 
Associação Brasileira de Ciência Política 
(ABCP). Na tese Legitimidade democrá-
tica na América Latina: efeitos diretos, 
indiretos e causais, o pesquisador estuda 
o tema sob o viés da opinião pública, 
revelando fatores que podem influenciar 
na preferência das pessoas por regimes 
democráticos ou autoritários.

Um conceito central do trabalho é o 
de legado democrático. “A duração e a 
qualidade da democracia em determinado 
país afetam a maneira como as pessoas se 
posicionam sobre o tema”, afirma Gabriel 
Casalecchi, que foi orientado pelo profes-
sor Mário Fuks, coordenador do Centro 
de Estudos do Comportamento Político 
(Cecomp), e passou uma temporada na 
Vanderbilt University (EUA), onde teve 
acesso a dados do Latin American Public 
Opinion Project (Lapop). Gabriel cursa 
pós-doutorado na Universidade Federal 
de São Carlos, em São Paulo.

línguas indígenas
O professor Lyle Campbell, 

da Universidade do Havaí (EUA), 
fará conferência na UFMG, no 
dia 18 de outubro, com o tema 
Línguas indígenas na América do 
Sul: uma perspectiva histórica 
para a diversificação linguística e 
o declínio recente. O evento, que 
integra a série UFMG 90 anos: 
desafios contemporâneos, será 
realizado no Centro de Atividades 
Didáticas 1 (CAD 1), às 19h.

Especialista em linguística 
histórica e em línguas indígenas 
americanas, Lyle Campbell desenvolve projetos de catalogação de idiomas em risco de 
desaparecimento e de documentação de línguas indígenas. Lecionou como visitante 
no Canadá, na América Latina e na Oceania. O pesquisador tem 20 livros e cerca de 
200 artigos publicados.

obra em bienal
A artista e professora da Escola de 

Belas Artes Mabe Bethonico é uma das 
expositoras da bienal Oh les beaux jours, 
que está sendo realizada em Bruxelas, Bél-
gica. Sua obra, que simula a capa de um 
livro, é uma fotografia de trabalhadoras 
tirada durante intervalo numa fábrica de 
roupas, sobre a qual se aplicou a frase 
Everyone can do nothing (Todos podem 
fazer nada), estilizada em linguagem pu-
blicitária. Mabe propõe reflexão sobre o 
trabalho no mundo moderno. 

A proposta da Bienal de Bruxelas é a 
de ocupação de espaços públicos, e a obra 
está exposta como um outdoor, segundo 
a artista, estampando a ideia de “parar o 
trabalho e pensar sobre a própria vida sem 
trabalho, noção oposta aos valores propa-
gandeados em campanhas de  marketing 
e corporativas”. A foto foi feita durante 
residência artística na caatinga brasileira, 
na qual Mabe Bethonico refez as rotas 
trilhadas por um pesquisador suíço em 
investigações na década de 50.

dados do mit
Estão disponíveis, até 10 de novembro, os conteúdos integrais de duas bases de dados 

do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos. A CogNet oferece 
conteúdo nas áreas de psicologia, neurociências, inteligências artificial e computacional, 
linguística, entre outras. A outra base, Arteca, reúne conteúdo multidisciplinar, com foco 
em artes, música, ciência da computação, design e tecnologia.

Artificial life, Neural computation e The MIT Encyclopedia of communication disorders 
são alguns dos títulos das mais de 700 revistas disponibilizadas na plataforma CogNet. 
Na Arteca, há cerca de 200 e-books e aproximadamente 500 edições de periódicos, entre 
os quais, Hybrid culture: japanese media arts in dialogue with the west e Contagious e 
architecture: computation, aesthetics, and space. O acesso às plataformas CogNet (http://
cognet.mit.edu/) e Arteca (http://arteca.mit.edu/) deve ser feito em computadores da UFMG. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail setorperiodicoscapes@bu.ufmg.br e pelo 
telefone (31) 3409-4627.

imagem ilusionista
Mariana (MG) vai sediar, de 27 a 29 de outubro, a sexta edição do Colóquio Internacional 

de História da Arte, que, neste ano, tem como tema Imagem ilusionista – imagem perspécti-
ca: pintura e arquitetura do tempo colonial. Promovido pelo grupo Perspectiva Pictorum, da 
Fafich, o evento recebe inscrições de trabalhos até 16 de outubro e de ouvintes até o dia 20.

Especialistas farão reflexão cultural e metodológica sobre a obra de arte produzida do 
século 16 ao 20, na Europa e na América, com ênfase na pintura ilusionista. O evento pro-
põe análise sobre a representação perspectiva e arquitetônica e abrigará estudos sobre a 
tratadística entre o Renascimento e o Rococó. Também será discutida a produção artística 
de Mestre Ataíde, artista barroco do século 18 que é considerado um expoente da pintura 
em perspectiva. Mais informações estão disponíveis em http://www.coloquioperspectiva.
com.br/ e podem também ser solicitadas pelo e-mail perspectiva@fafich.ufmg.br.

Campbell: projetos de catalogação de línguas indígenas
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Uma cidade universitária deve ser um 
território de usos e atividades diver-
sas ou uma redoma para abrigar o 

saber e a ciência? Essa pergunta serviu como 
guia para a discussão contida no trabalho 
de mestrado do arquiteto Eduardo Fajardo 
Soares, servidor da UFMG desde 1980. Tes-
temunha de debates, obras e reviravoltas 
relacionadas à conformação do campus 
Pampulha nessas últimas quase quatro dé-
cadas, Fajardo recua ainda mais no tempo 
para resgatar a história do campus e defende 
enfaticamente que a cidade universitária da 
UFMG, como qualquer espaço urbano, deve 
ser multifuncional.

Em sua dissertação, Fajardo faz o elogio 
dos princípios de plano paisagístico elabo-
rado no final dos anos 1960, que priorizava 
o conforto dos pedestres, embora sem des-
cuidar da circulação de automóveis, e exalta 
também a concepção construtiva (sistema 
estrutural modulado) representada, por 
exemplo, pelos prédios da Fafich e das esco-
las de Belas Artes e Ciência da Informação, 
que favorece a interconexão dos diversos 
cursos e prédios.

“Esse modelo possibilita interação, tem 
espaços de reuniões como livrarias, cantinas 
e os próprios corredores-ruas, como numa 
pequena cidade. Além disso, a ideia era 
‘emendar’ os prédios com passarelas, facili-
tando a convivência entre as áreas acadêmi-
cas e os cursos, diz o coordenador adjunto 
do Laboratório de Arquitetura Pública (LAP), 
da Escola de Arquitetura.

Segundo o arquiteto e pesquisador, o 
projeto Campus 2000 rompeu com essa ideia 
de sequência e unidade, optando por edi-
fícios – como os da Faculdade de Farmácia, 
da Escola de Engenharia e da Faculdade de 
Ciências Econômicas – afastados das ruas e 
contornados por grandes paredes.

Como uma CIDADE
Em pesquisa de mestrado, arquiteto da UFMG mostra 
mudanças na concepção do campus Pampulha e 
defende usos múltiplos para o território

Itamar Rigueira Jr.

“Adotou-se uma 
linguagem arquite-
tônica que reduziu 
o sentido original, 
com unidades isola-
das umas das outras 
e estruturas con-
vencionais. Os prédios lembram territórios 
fechados e não favorecem o convívio”, 
afirma Eduardo Fajardo.

Neoclássico e modernista
Em seu trabalho, ele resgata a história 

da idealização e das diversas etapas de 
construção do campus Pampulha, desde a 
inauguração da UMG, em 1927 (na época, 
a ideia era instalar a Universidade na área 
central de Belo Horizonte, nos limites da 
Avenida do Contorno). O pesquisador relata 
que, uma vez decidida a instalação da sede 
principal na Pampulha, cogitou-se adotar 
projeto “neoclássico, conservador, de feições 
fascistas”, do carioca Eduardo Pederneiras, 
e, mais tarde, implantou-se a concepção de 
grupo liderado por Eduardo Guimarães Jr., 
de orientação modernista. 

“Com o pavilhão de aulas do Instituto de 
Ciências Exatas e o prédio do Departamento 
de Química, Guimarães Jr. inaugurou a ex-
periência de uma construção mais racional, 
modulada, semi-pré-moldada”, diz o autor. 
Com a morte de Guimarães Jr. e a reforma 
universitária, no final da década de 1960, foi 
aprovado plano coordenado pelo paisagista 
Waldemar Cordeiro, que contou com parce-
ria de equipe da UFMG.

“Era um plano mais aberto à cidade e 
mais preocupado com questões funcionais 
e ambientais, com construções flexíveis tan-
to em relação ao uso quanto ao potencial 
de crescimento”, diz Fajardo, ressaltando 
que o Projeto Campus 2000 – destinado a 

responder à necessidade de novos prédios, 
inclusive para transferência de unidades do 
centro da cidade – seguiu direção muito dife-
rente, apoiado em argumentos econômicos, 
entre outros.

Segundo o arquiteto, a nova visão gerou 
prédios “opacos, ensimesmados”, de arqui-
tetura “ascética e enfadonha”. “Há muitos 
espaços residuais, ou seja, sem qualquer 
função, pátios negativos (sem uso ou de 
uso conflitante, em razão da proximidade 
das janelas de salas de aula, por exemplo), 
jardins debaixo de áreas cobertas”, salienta 
o pesquisador, lembrando que os Centros de 
Atividades Didáticas 1 e 2 seguem orientação 
semelhante.

Na mesma linha de raciocínio, Eduardo 
Fajardo defende a preservação de campos 
de futebol que seriam transformados em 
estacionamentos, o estímulo à circulação de 
bicicletas, a realização de feiras e programa-
ção noturna mais intensa, incluindo sessões 
de cinema. “A promoção de múltiplas ativi-
dades estende a permanência das pessoas e 
cria mais segurança no campus”, argumenta.

Vista do campus Pampulha: etapas de construção resgatadas no estudo
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