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Experimento indica que 

maior número de espécies de 

anfíbios ajuda a deter a 

transmissão de uma doença 

fatal causada por fungos

A 
intuição, os modelos mate-
máticos e as observações de 
campo sugeriam que a perda 
de vegetação nativa com to-

dos seus organismos poderia favorecer a 
transmissão de vírus, bactérias e outros 
agentes causadores de doenças. O pro-
blema é que também havia estudos cien-
tíficos argumentando o contrário. Agora, 
um experimento fortaleceu a primeira 
possibilidade – quanto maior o número 
de espécies, menor a transmissão de uma 
doença –, ao indicar que a transmissão de 
um fungo que tem causado a extinção de 
anfíbios em vários países foi 66% menor 
entre grupos de sapos com maior diver-
sidade de espécies em comparação com 
grupos com uma espécie única. 

“Apenas a diversidade, independente-
mente da composição de espécies, detém 
a transmissão de doenças”, concluiu o 
biólogo Carlos Guilherme Becker, pes-
quisador da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) em Rio Claro e principal 
responsável pelo estudo. Desse modo, 
a riqueza biológica, medida por meio 
do número de espécies de plantas e de 

ECOLOGIA y

O efeito protetor 
    da biodiversidade

animais, teria um efeito protetor, por 
barrar a transmissão de agentes causa-
dores de doenças.

A partir desse raciocínio, pode-se as-
sociar a perda de vegetação nativa, com 
os organismos que a habitam, e o surgi-
mento de doenças transmitidas por ví-
rus como os responsáveis pela epidemia 
de Aids na década de 1990 e agora pelos 
surtos de Ebola – os vírus causadores 
dessas doenças foram encontrados ini-
cialmente em reservatórios naturais, os 
animais silvestres, que as populações 
mais pobres da África abatem para se ali-
mentar. “Nos países com maior número 
de casos de Ebola nesse momento”, diz 
Becker, “o desmatamento e a caça têm 
sido intensos nos últimos anos”.

No trabalho que levou a essas conclu-
sões, Becker usou cerca de 200 sapos de 
sete espécies com hábitos diferentes – 
duas espécies viviam na água, três em 
árvores e duas se reproduziam exclusi-
vamente em ambientes terrestres. Todos 
os animais foram trazidos, em outubro 
de 2012, com as devidas autorizações de 
órgãos ambientais, de áreas do Parque 

Carlos Fioravanti

Estadual da Serra do Mar em que são 
abundantes. Becker preparou 53 caixas 
plásticas cobrindo metade do fundo 
com terra e a outra metade com água. 
Em cada uma das caixas, colocou qua-
tro animais, em dois grupos diferentes: 
28 caixas continham animais da mesma 
espécie e 25, animais de espécies dife-
rentes, combinados aleatoriamente, sem 
repetição. 

Enquanto os animais se adaptavam 
ao novo espaço, Becker cultivou uma 
amostra do fungo Batrachochytrium den-
drobatidis – ou Bd –, responsável pelo 
extermínio de populações de anfíbios FO
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ao redor do mundo. Ele preparou 53 so-
luções, cada uma com cerca de 1 milhão 
de zoosporos, o estágio infeccioso do 
fungo, e, no sétimo dia após o início do 
experimento, despejou-as na água de ca-
da caixa, frequentemente visitada pelos 
animais. Depois de 18 dias, ele colheu 
amostras da secreção da pele dos ani-
mais, por meio de um cotonete, organi-
zou as 212 amostras e quantificou a carga 
de infecção do fungo com análises de la-
boratório na Universidade Cornell, nos 
Estados Unidos, onde fazia o doutorado.

QUANTO MAIS LONGE, MELHOR
As análises moleculares e estatísticas, 
detalhadas em um artigo publicado em 
novembro na Proceedings of the Royal 
Society of London B: Biological Scien-
ces, indicaram que a contaminação, na 
maioria das espécies, era menor quando 
os animais estão misturados com repre-
sentantes de outras epécies. Os animais 

de hábitos aquáticos apresentaram uma 
taxa mais alta de contaminação do que 
os terrestres, que evitaram a água, mas 
também se infectaram. Em média, os 
animais das caixas mistas, com animais 
de quatro espécies cada, apresentaram 
uma quantidade de fungo 66% menor 
na pele que os das caixas com animais 
de uma única espécie. 

“Espécies com hábitos diferentes se 
evitam e ocupam o espaço mais eficien-
temente, o que deve ter reduzido a trans-
missão do fungo”, observou Becker. Se-
gundo ele, às vezes a composição de es-
pécies tende a influenciar a transmissão 
do fungo. Em 14 caixas, havia represen-
tantes da Brachycephalus pitanga, uma 
espécie terrestre que os outros animais 
evitavam, talvez por causa de sua cor 
alaranjada e secreções tóxicas. Como 
resultado, seus companheiros iam mais 
para a água e se infectaram mais que ela 
com o fungo.

“A diversidade de espécies, por si, já 
é uma causa da redução da transmissão 
do fungo, independentemente da com-
posição de espécies”, concluiu Becker, 
desde outubro instalado no laboratório 
de Célio Haddad na Unesp de Rio Cla-
ro. Segundo ele, a conclusão poderia ser 
ampliada: “Quanto maior a diversidade 
de espécies vivendo em seus próprios 
espaços, menor o risco de transmissão 
de uma doença.” 

Seu argumento é que, em uma flores-
ta, animais como os sapos vivem relati-
vamente isolados em espaços distintos, 
árvores e outras plantas, próximos à água 
ou em tocas no solo firme. “Geralmente 
em ambientes com alto nível de desmata-
mento sobram algumas poucas espécies 
arborículas, outras poucas terrestres e 
outras poucas aquáticas, com alta den-
sidade populacional.” E o adensamento 
facilita a propagação de microrganismos 
causadores de doenças. 

A conclusão agora reforçada experi-
mentalmente é que preservar ambientes 
naturais deve ajudar a reduzir a transmis-
são de doenças infecciosas, como pes-
quisadores dos Estados Unidos haviam 
alertado em estudo publicado na Nature 
em 2010. De acordo com esse trabalho, 
a perda de biodiversidade pode mudar 
a abundância ou o comportamento do 
hospedeiro ou do vetor. De fato, o núme-
ro de casos da doença de Lyme, causada 
por bactérias e transmitida por um car-
rapato, tem aumentado nos Estados Uni-
dos, possivelmente em consequência da 
eliminação dos animais silvestres, como 
os pássaros, que serviam de reservató-
rios naturais do vírus, desse modo con-
tendo a transmissão, e do aumento das 
populações de roedores, transmissores 
das bactérias causadoras da doença. “Se 
mantivermos a biodiversidade”, conclui 
Becker, “o risco de problemas para os 
animais silvestres e para nós é menor”. n
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(Unesp); Investimento R$ 1.407.985,13 (FAPESP).
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Estudo de girinos preservados 

em museus responsabiliza fungo 

por mortalidade registrada há 

quase quatro décadas
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U
ma ampla mortandade de sapos 
marcou algumas regiões brasi-
leiras nos anos 1980, sem que 
ninguém descobrisse o motivo. 

Espécies se tornaram raras, outras desa-
pareceram de uma localidade ou sumi-
ram de vez. “Estimamos que ao menos 
65 espécies foram afetadas, levando a 49 
extinções locais e ao desaparecimento de 
15 espécies”, calcula o biólogo Luís Felipe 
Toledo, professor da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp). O cenário 
desse desastre anfíbio foi principalmente 
o trecho da Mata Atlântica entre o Paraná 
e o Espírito Santo, e incluiu áreas onde 
a floresta está intacta – como a Estação 
Biológica de Boraceia e o Parque Nacio-
nal do Itatiaia, à primeira vista excluindo 
o vilão habitual (o desmatamento) do rol 
de suspeitos. Quase 40 anos depois, um 
trio de biólogos que inclui Toledo indica 
o fungo Batrachochytrium dendrobatidis, 
ou quitrídio, como assassino, em artigo 
publicado em fevereiro na revista Pro-
ceedings of the Royal Society B.

A conclusão exigiu paciência e per-
sistência da bióloga Tamilie Carvalho 
durante o mestrado orientado por Tole-
do. Ao longo de meio ano ela percorreu 
10 museus de zoologia em seis estados 
brasileiros, nos quais não teve tempo 
para turismo. “Eu praticamente dormia 
no museu, respirando formol”, brinca. 
Não é para menos: nesse período ela exa-

minou, à lupa, a boca de 33 mil girinos 
armazenados em frascos de formol. Ela 
foi aprendendo truques para agilizar o 
trabalho e respirar menos os gases que 
causam náusea: passar o girino por água 
e depositar sobre um papel absorven-
te debaixo da lupa, depois pressionar 
levemente a boca do animal com uma 
pinça de maneira a observar as estru-
turas ricas em queratina, a proteína que 
o fungo ataca. Com a prática adquirida, 
chegou a conseguir examinar um girino 
por minuto, mais ou menos. Aparente-
mente é essa a maneira mais rápida e 
barata de diagnosticar a infecção pelo 
quitrídio, que branqueia os dentículos 
normalmente pretos. “Analisei girinos 
de 13 famílias diferentes; então sempre 
precisava estudar a morfologia saudável 
para saber se as manchas podiam ser 
normais”, conta Tamilie. Nunca eram.

Concentrar os diagnósticos em giri-
nos armazenados em museus, e não em 
sapos adultos, foi um dos diferenciais 
do estudo e permitiu chegar ao que Ta-
milie considera um resultado magnífico: 
entender o que aconteceu com os declí-
nios enigmáticos dos anos 1980. Os adul-
tos, nos quais estudos anteriores tinham 
se concentrado, morrem rapidamente 
quando infectados e chegam mais rara-
mente aos museus. Isso porque os danos 
à queratina causam neles anomalias no 
balanço hídrico que levam a dificulda-

des respiratórias e cardíacas. Os girinos 
resistem mais, mas acabam comendo 
menos e passando pela metamorfose 
com um tamanho menor. O importan-
te, para os propósitos do estudo, é que 
os girinos infectados foram capturados 
antes que o fungo os levasse à morte. E 
por isso estão presentes nas coleções, 
permitindo avaliar a taxa de infecção 
praticamente no país inteiro, em áreas 
representativas de todos os biomas (ver 
mapa na página 62).

O estudo analisou animais coletados 
entre 1930 e 2015, e nesse período de-
tectou o fungo principalmente na Mata 
Atlântica: por volta de 17% dos girinos 
analisados nesse bioma estavam infec-
tados, mas os casos se concentraram nas 
regiões Sudeste e Sul. Uma análise estatís-
tica que abarca tempo e espaço permitiu 
detectar a coincidência entre a presença 
do quitrídio e a maior parte dos eventos 
registrados de extinções ou declínios po-
pulacionais, em uma área de Mata Atlân-
tica que vai do Rio de Janeiro ao Paraná 
e inclui Itatiaia, no Rio de Janeiro, e Bo-
raceia, em São Paulo. Para o biólogo Gui-
lherme Becker, pesquisador em estágio de 
pós-doutorado no campus de Rio Claro da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 
o autor mais envolvido na parte estatísti-
ca do estudo, essa correlação forte parece 
indicar que o fungo pode realmente ter 
causado a mortandade.Fo
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Extinto em boraceia, 
Cycloramphus 
boraceiensis resiste  
em ilhabela; à 
esquerda, espécimes  
na coleção da unicamp
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Resta investigar 
se fatores como 
poluição ou 
desmatamento 
aumentam a 
vulnerabilidade 
dos anfíbios e, 
portanto, a 
mortalidade

A realidade aparente nos resultados 
põe em dúvida um estudo anterior de 
Becker, que em experimentos de labo-
ratório encontrou indícios de que a alta 
biodiversidade combateria a transmissão 
da doença (ver Pesquisa FAPESP nº 226). 
“Enquanto os experimentos indicam um 
efeito protetor da biodiversidade, estu-
dos de campo apontam para um maior 
risco de doenças em áreas com vegetação 
natural e alta diversidade de anfíbios”, 
explica, ressaltando que são considera-
ções ainda especulativas. Quanto maior 
a biodiversidade, mais intrincada a rede 
de relações ecológicas e maior a proba-
bilidade de anfíbios que nunca chegam 
perto da água terem contato com espé-
cies aquáticas, que transmitem a doença. 
É nos cursos d’água que mora o quitrídio.

CompAnhEIRo lEtAl
O resultado também surpreendeu por-
que o fungo está presente nessa área há 
mais de um século, a ponto de ser con-
siderado parte do ecossistema por al-
guns especialistas, como o zoólogo Cé-

lio Haddad, professor da Unesp em Rio 
Claro (ver Pesquisa FAPESP nº 220). A 
percepção, a partir de estudos anteriores, 
era de que os anfíbios brasileiros conse-
guiam sobreviver à doença, ao contrário 
do extermínio flagrado em outros países, 
como a Costa Rica. 

Mas o que destaca o Brasil não é ape-
nas a suposta resistência dos anfíbios. A 
linhagem nacional do quitrídio, aparen-
temente exclusiva daqui, pode ser menos 
letal. Uma hipótese é que a responsável 
pelas extinções seja uma linhagem espe-
cialmente virulenta do quitrídio global 
que desembarcou no Brasil no final dos 
anos 1970, talvez de carona com rãs-tou-
ro importadas para criação em cativeiro. 
Mais do que isso, a cepa forasteira se 
misturou à local. “O quitrídio é assexua-
do no mundo todo”, conta Toledo. “Mas 
aqui ele aparentemente consegue passar 
para a reprodução sexual e formar hí-
bridos, que podem ser mais agressivos.”

Em experimentos preliminares, Bec-
ker já indicou que essa mistura exclusiva 
do Brasil é mais eficaz em matar sapos. 

Área de maior 
concentração do 
fungo coincide 
com extinções  
dos anos 1980

Infecção no tempo e no espaço
coincidência entre declínios populacionais e fungo, detectado em girinos coletados entre 
1930 e 2015, sugere que o quitrídio foi responsável por extinções históricas

Amazônia

pantanal

Cerrado

Caatinga

mata Atlântica

pampa

  girinos sadios
 girinos com quitrídio
  declínios populacionais

FontE carvalho et al.
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– regular; Pesquisador responsável luís felipe toledo 
(unicamp); Investimento r$ 139.637,65. 

artigo científico
carvalho, t. et al. historical amphibian declines and 
extinctions in brazil linked to chytridiomycosis. Procee-
dings of the Royal Society B. v. 284, n. 1848. 8 fev. 2017.

“Eles não têm resposta imunológica a es-
sa variante”, explica ele. Uma limitação 
até agora, para diagnosticar os espécimes 
dos museus, é que os híbridos só foram 
descobertos recentemente e ainda não 
foi possível fazer a caracterização gené-
tica da epidemia dos anos 1980. 

Segundo Haddad, que em 1979 co-
meçou a graduação e no ano seguinte a 
carreira com sapos, só alguns anos de-
pois o sumiço de algumas espécies em 
Itatiaia virou assunto. “Quando fui lá, já 
não conseguia encontrá-los”, lembra. Es-
peculações sobre as causas giravam em 
torno da atividade humana, como uma 
estrada ou poluição ligada ao Proálcool.

Mas salta aos olhos a possibilidade de 
um efeito mais global, já que nos anos 
1980 declínios populacionais também 
foram observados na América Central, 
do Norte e na Austrália. Mudanças cli-
máticas podem estar envolvidas nessa 
equação, potencializando a presença do 

fungo. “O gráfico da temperatura média 
mundial veio numa crescente lenta até 
1979, quando deu um salto grande”, ob-
serva Becker. Sua hipótese é de que sapos 
habitantes de zonas elevadas, os mais 
afetados pelo quitrídio, têm uma capa-
cidade de adaptação pequena a mudan-
ças de temperatura. “Esses anfíbios são 
adaptados a climas constantemente mais 
frios.” Ele agora começou experimentos 
com animais oriundos de diferentes alti-
tudes para ver como respondem à infec-
ção em diferentes temperaturas. 

O estudo indica que o crucial, no Bra-
sil, não é a presença ou não do fungo. 
“Nos outros países os sapos morrem 
quando o quitrídio chega”, diz Toledo. 
“Aqui, é quando aumenta a prevalência.” 
Ou algo muda, e por isso é necessário 
monitorar as áreas onde ele existe. Até 
certo ponto, o estudo de Tamilie, Bec-
ker e Toledo corrobora fatores de risco 
que já eram conhecidos para a doença: 
áreas de altitude com topografia comple-
xa, chuvosas e de temperaturas frescas. 
Mas resta investigar se outros fatores, 
como poluição ou desmatamento, au-
mentam a vulnerabilidade dos anfíbios 
e, portanto, a mortalidade. “Precisamos 
estudar variáveis que permitam prever a 

presença do quitrídio”, planeja o biólogo 
da Unicamp. “As implicações dos resulta-
dos são enormes para a conservação dos 
anfíbios brasileiros”, acrescenta Becker. 
“Agora sabemos que o fungo pode voltar 
a ameaçar a nossa biodiversidade como 
aconteceu nos anos 1980.”

Tamilie, que começou o doutorado na 
Unicamp, está tentando justamente des-
trinchar os fatores e mecanismos dessa 
vulnerabilidade ao fungo. Para ela, esse 
estudo vai muito além de doença e sapo. 
Trata-se de usar a doença para entender 
mecanismos ecológicos. Para confirmar 
as extinções, Haddad está envolvido em 
um projeto que pretende analisar o DNA 
extraído dos rios. “Pode ser que não en-
contremos os sapos por incompetência, 
mas se eles existirem, o DNA está na 
água”, afirma. n maria Guimarães
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B
astam 100 metros de descampado separando um trecho de ma-
ta e um riacho para eliminar a maioria de sapos, rãs e perere-
cas da Mata Atlântica que dependem da água para procriar.
Quando saem da floresta rumo aos riachos onde vão se repro-
duzir, esses animais têm de atravessar pastagens e plantações e
se expor ao ataque das aves, à contaminação por agrotóxicos e
ao sol, capaz de ressecar suas peles úmidas. Muitos dos que so-

brevivem aos perigos da ida não conseguem fazer a viagem de volta. Para
os frágeis filhotes, essa travessia é ainda mais árdua.

Um estudo realizado em São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba,
uma das áreas em que a Mata Atlântica se encontra bastante degradada
no interior de São Paulo, mostrou o quanto a derrubada da vegetação na-
tural para retirar madeira, formar plantações ou pastos ameaça a so-
brevivência dos anfíbios – em especial quando a retirada da mata deixa
a terra quase nua entre os dois ambientes de que esses animais preci-
sam para se alimentar e se reproduzir.

Descrito em um artigo da edição de 14 de dezembro da Science, esse
fenômeno pode explicar o desaparecimento de maior parte dos anfí-
bios da Mata Atlântica e de outras regiões tropicais como a América Cen-
tral e a Austrália, onde se encontram em declínio as populações de sapos,
rãs e pererecas, essenciais para o equilíbrio desses ecossistemas. Também
pode ser aplicado para entender melhor o que acontece com os peixes de
um rio quando se cria uma barragem interrompendo o caminho entre o
ambiente em que vivem e aquele em que desovam, sugere o trabalho que
reuniu equipes das três universidades estaduais paulistas e da Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul.

No Brasil, a separação entre a mata e os riachos é conseqüência da for-
ma de ocupação predominante em boa parte da costa, onde vivem 70%

da população. Ao deixar o litoral, os colonizadores quase sempre se
instalavam nas terras mais férteis do planalto próximas aos riachos.

Abriam clareiras para criar gado e plantar fumo, cana-de-açúcar
ou algodão. Ao mesmo tempo que garantiam o acesso à água,
construíam o cenário hoje comum no Sudeste e em parte do Sul
do país: uma casa ao pé de uma colina, cercada por plantações  e
por um campo onde pastam vacas, algumas ovelhas e um ou ou-
tro cavalo. O pouco que restou da vegetação natural muitas ve-

zes está confinado ao topo dos morros, bem distante dos ribei-
rões e igarapés que se arrastam por vales nus.

Se por um lado essa forma de ocupação da terra abriu ca-
minho para o desenvolvimento de estados como São Paulo,

Separação entre florestas e riachos elucida
o escasseamento de anfíbios na 
Mata Atlântica e em outros ambientes
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por outro impôs imensas barreiras a an-
fíbios e outros grupos de animais que
necessitam da floresta e da água para
viver. Os autores desse trabalho chama-
ram esse fenômeno de desconexão de
hábitat, por destruir a ligação entre os
ambientes aquáticos e terrestres indis-
pensáveis à reprodução desses seres vi-
vos. Seu efeito revelou-se muito mais
nocivo do que outras duas formas mais
conhecidas de destruição da vegetação
natural identificadas na década de 1960,
a redução dos ambientes naturais (per-
da de hábitat) e o isolamento de trechos
de matas (fragmentação da paisagem).

Essas três expressões definem fenô-
menos aparentemente semelhantes cau-
sados pela derrubada da vegetação na-
tural de uma área, mas que geram resul-
tados muito distintos. Sempre que os se-
res humanos se instalam em áreas de
Mata Atlântica ou Cerrado, por exem-
plo, provocam o que os especialistas cha-
mam de perda ou redução de hábitat,
cujo efeito mais evidente é a diminuição
da área com vegetação original. A perda
de hábitat também altera o solo e o ci-
clo de chuvas. Já de início as popula-
ções de animais que vivem na região co-
meçam a diminuir de tamanho à medi-
da que o alimento escasseia.

Mata isolada – O desmatamento tam-
bém pode deixar a vegetação confinada
em blocos menores, separados uns dos
outros por descampados e com pouca
ou nenhuma conexão – essa é a frag-
mentação da paisagem. Para os animais,
os principais efeitos desse tipo de alte-

ração são sentidos ao longo de várias ge-
rações. Espécies que necessitam de gran-
des áreas para sobreviver – como o mu-
riqui, o maior macaco das Américas –
não conseguem atravessar as pastagens
ou plantações e permanecem em um
único fragmento de mata.“Além do efei-
to imediato de redução da população,
há outros de longo prazo sobre os ani-
mais e plantas que sobram”, explica o
ecólogo Paulo Inácio Prado, da Univer-
sidade de São Paulo (USP), um dos au-
tores do estudo da Science. Com o tem-
po, os animais isolados nos trechos de
mata passam a se acasalar com parentes
próximos, aumentando o risco de doen-
ças genéticas.

A situação descrita no artigo de de-
zembro é ainda mais drástica, em espe-
cial para 80% das 483 espécies de anfí-
bios da Mata Atlântica. É o caso do sapo-
de-chifre (Proceratophrys boiei), cujas lar-
vas (girinos) se desenvolvem em córre-
gos até que se transformem em jovens
adultos capazes de sobreviver na flores-
ta. Quando pastagens ou plantações
substituem as árvores e os arbustos pró-
ximos aos ribeirões, aumentam as difi-
culdades para os anfíbios e outros ani-
mais, como algumas espécies de libélu-
las, que precisam da água para se repro-
duzir.“A desconexão de hábitat pode re-
duzir drasticamente uma população de
anfíbios em apenas uma geração”, afir-
ma o ecólogo gaúcho Carlos Guilher-
me Becker, primeiro autor do artigo da
Science, que desenvolveu o estudo duran-
te seu mestrado na Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp).

“A desconexão de hábitat também
pode afetar outros grupos de animais”,
afirma Becker. Algumas espécies de li-
bélulas, por exemplo, usam o ambien-
te de modo semelhante ao dos sapos:
precisam da água para procriar e da flo-
resta para se alimentar. Também se pode
entender como desconexão de hábitat a
construção de barragens, que impedem
a migração de peixes para a desova, e a
eliminação de lagos ou grandes áreas de
vegetação natural usados por aves mi-
gratórias para comer e descansar duran-
te as longas viagens.

Becker identificou esse fenômeno
ecológico ao estudar o que acontecia
com os anfíbios onde poucos se animam
a investigar. Em vez de se embrenhar em
brejos e córregos dos remanescentes de
Mata Atlântica maiores e mais bem pre-
servados, ele se uniu ao grupo de Prado,
que analisava como a interação entre os
moradores de São Luís do Paraitinga e
o espaço em que viviam modificava a
biodiversidade da região. Ali o pouco
que resta de Mata Atlântica se aninha no
alto dos morros, separado dos rios por
plantações, pastos e povoados.

Uma pesquisa histórica feita por Al-
lan Monteiro, da equipe de Prado, indi-
ca que esse padrão de ocupação surgiu
em meados do século XVIII, quando o
rei de Portugal dom José I nomeou Luiz
Antônio de Souza Botelho, o Morgado
de Mateus, governador da então provín-
cia de São Paulo. Com o objetivo de pro-
teger o sul do país dos espanhóis, Mor-
gado de Mateus iniciou a criação de ci-
dades no interior de São Paulo. Ele divi-
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diu o leste do estado em sesmarias e as
distribuiu para quem tivesse condições
financeiras para ocupá-las. “Os povoa-
dores enviados pela Coroa portuguesa
começavam a se instalar nos vales, onde
estavam as terras mais férteis e fáceis de
ocupar. Uma de suas obrigações era
abrir estradas, normalmente às margens
dos rios, ligando as sesmarias à sede das
vilas”, diz Prado.“Até hoje muitas estra-
das vicinais de São Luís do Paraitinga se-
guem os traçados daquela época.”

Fragmentos secos – Sob orientação de
Prado e de Carlos Roberto Fonseca, da
Unisinos, Becker analisou o que acon-
tecia com os anfíbios da Mata Atlânti-
ca em São Luís do Paraitinga. Ao procu-
rar as manchas de floresta da região, no-
tou que praticamente nenhuma era cor-
tada por um rio. Depois de analisar mais
de 60 fragmentos, Becker encontrou só
três, com mais de 10 hectares, em que
havia ribeirões. Aos poucos começou a
imaginar a dificuldade que os anfíbios
teriam de enfrentar para chegar aos cór-
regos para se reproduzirem.

Para descobrir se os descampados de
fato atrapalhavam os sapos, ele instalou
uma tela com 45 metros de comprimen-
to e 1 metro de altura em meio a pas-
tos e plantações nas encostas dos mor-
ros. Sob essas barreiras, enterrou baldes
de 60 litros divididos ao meio, que per-
mitiam distinguir os anfíbios que vi-
nham da floresta para se reproduzir nos
riachos daqueles que faziam o caminho
de volta para casa. Em março, no final
do período de reprodução, Becker con-

firmou a suspeita: quando não havia ve-
getação unindo o córrego à floresta a
quantidade de anfíbios era menor.

A desconexão de hábitat, no entan-
to, só afetou os anfíbios que precisavam
sair da mata para se reproduzir nos cór-
regos e riachos. Esse efeito não influen-
ciou a variedade dos sapos que vivem
exclusivamente na floresta e procriam
no solo, gerando filhotes que já saem sal-
tando pelo chão da floresta. Faltava, po-
rém, saber se o efeito da desconexão de
hábitat era exclusivo da região de São
Luís do Paraitinga ou se poderia ser ge-
neralizado para outras áreas.

Becker, Prado e Fonseca se uniram
então ao biólogo Célio Haddad, da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), em
Rio Claro, que coordena um levanta-
mento de anfíbios em São Paulo, e a Rô-
mulo Batista, à época pesquisador da
Unicamp. Juntos, calcularam a perda de
hábitat, a fragmentação e a desconexão

de hábitat em outras regiões do estado.
Ao cruzar as informações sobre a diver-
sidade de espécies com o padrão de des-
matamento de cada um desses trechos
de Mata Atlântica, concluíram que o nú-
mero de espécies de anfíbios era mais
bem explicado pela desconexão de hábi-
tat, e não pela perda ou fragmentação
das florestas, a hipótese mais aceita para
o declínio das populações de anfíbios.

Além desse novo efeito, esse traba-
lho gera idéias que podem orientar a
preservação e a recuperação do que res-
tou da Mata Atlântica e de outros am-
bientes.“Ao compreender melhor como
o uso humano da terra reduz a diversi-
dade biológica nessas áreas, podemos
pensar em maneiras específicas de redu-
zir esses danos”, afirma Prado. Uma pri-
meira proposta é enfatizar a recupera-
ção das matas ciliares, a vegetação que
bordeja os rios. Embora protegidas des-
de 1965 pelo Código Florestal Brasilei-
ro, 76% das matas ciliares de São Pau-
lo foram destruídas.

Nas regiões que ainda não sofreram
o impacto da intervenção humana, os
pesquisadores propõem a criação de re-
servas biológicas que compreendam o
maior número possível de recursos hí-
dricos. Onde o ambiente já foi alterado,
sugerem a restauração das matas cilia-
res e a criação de corredores de florestas
reconectando os ambientes terrestres e
aquáticos. “Agora”, diz Prado, “temos
mais argumentos para mostrar aos pro-
prietários de terras e aos órgãos públi-
cos a importância de conservar e tam-
bém de recuperar essa vegetação”. ■
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Comum em regiões tropicais do planeta, fungo letal 

para anfíbios pode ser nativo da mata atlântica

o
fungo que dizimou popula-
ções de anfíbios em vários 
países pode ter origem bra-
sileira, mais especificamente 

na mata atlântica. A conclusão vem do 
trabalho que o biólogo norte-americano 
David Rodriguez realizou durante um 
período de pós-doutorado no laborató-
rio de Kelly Zamudio na Universidade 
Cornell, nos Estados Unidos, e contraria 
a noção anterior de que a doença teria 
sido introduzida no Brasil por meio da 
importação de rãs para a produção de 
carne (ver Pesquisa FAPESP nº 196). Mas 
não foi surpresa para o biólogo brasileiro 
Célio Haddad, da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) de Rio Claro, que par-
ticipou do estudo. “Quando eu estava 
na graduação, no início dos anos 1980, 
já via muitos girinos com a boca toda 
deformada”, conta. “Como os bichos não 
morriam disso, eu não considerava que 
fosse um problema.”

Na época, não se sabia que as lesões 
na boca eram consequência da infecção 
pelo fungo Batrachochytrium dendroba-
tidis, o quitrídio. Apesar de relatos de 
mortandade em massa de anfíbios nas 
Américas e na Austrália desde os anos 

Zoologia y

O inimigo  
ao lado

1970, sobretudo em áreas de maior alti-
tude, só no final dos anos 1990 o culpado 
foi identificado.

Tentando entender em que região do 
mundo surgiu a doença, o grupo de Cor-
nell e da Unesp examinou 2.799 sapos, 
rãs e pererecas de 13 famílias diferentes, 
coletados entre 1894 e 2010 nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil. Depois de esfre-
gar um cotonete em áreas determina-
das do corpo de cada um dos espécimes 
armazenados em museus brasileiros e 
fazer análises genéticas em Cornell, o 
grupo encontrou material genético do 
fungo em todas as famílias, de acordo 
com artigo publicado em fevereiro des-
te ano na Molecular Ecology. O fungo já 
infectava inclusive o exemplar de 1894, 
que se tornou o registro mais antigo en-
contrado até hoje. Esse resultado signi-
fica, é claro, que ainda não se sabe desde 
quando a doença existe na mata atlânti-
ca: apenas que nos últimos 120 anos ela 
já estava disseminada. Os recordes ante-
riores tinham sido localizados na África, 
nos anos 1930, além de uma suspeita não 
confirmada em 1902 no Japão. Exami-
nando amostras de pele ao microscópio, 
um estudo anterior do grupo de Haddad 

também tinha detectado o fungo em ani-
mais coletados no Brasil nos anos 1960.

Além de verificar que o quitrídio 
existe há muito tempo em toda a região 
amostrada e numa ampla diversidade 
de espécies, o estudo também corrobo-
ra outra suspeita antiga de Haddad: a de 
que nesse período não houve picos de 
infestação, caracterizando epidemias. 
Parece que a doença, letal em outros 
países a ponto de causar pânico entre 
especialistas diante de florestas forra-
das de animais mortos, praticamente 
não mata os anfíbios brasileiros. “Muitos 
dos animais infectados que capturamos 
estavam se reproduzindo, o que signifi-
ca que estavam bem”, explica o biólogo, 
que é um dos maiores especialistas em 
sapos brasileiros. 

Durante o período sabático que passou 
em Cornell em 2013, Haddad discutiu os 
resultados com Rodriguez e confirmou 
com sua experiência o que o colega mais 
jovem via nos dados de análises genéti-
cas: B. dendrobatidis faz parte do ecossis-
tema da mata atlântica. A prevalência do 
fungo se manteve constante desde 1894, 
atingindo por volta de 20% dos sapos, rãs 
e pererecas do Sul e do Sudeste do Brasil, 
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seguindo um padrão de doença endêmi-
ca. O estudo identificou também duas 
linhagens do fungo, que aparentemente 
chegam a formar híbridos. Uma delas é 
tipicamente brasileira e menos agressi-
va. A outra é a forma mais virulenta, dis-
seminada em várias regiões do mundo.

Os indícios apresentados por Rodri-
guez levam a crer que o quitrídio é nati-
vo da mata atlântica, e não uma espécie 
invasora, que teria sido introduzida pelo 
comércio de rã-touro para criadouros 
de produção de carne, que começou nos 

anos 1930. Talvez, ao contrário, tenha 
chegado a outros países por meio da ex-
portação dessas rãs e de outros anfíbios. 
Mas ainda não é possível chegar a uma 
conclusão definitiva. “O movimento pode 
ter acontecido nos dois sentidos”, alerta 
Haddad. Também é possível que a linha-
gem global tenha chegado ao Brasil antes 
do final do século XIX, mas sem causar 
grande mortalidade porque os sapos da 
mata atlântica já estariam “vacinados” 
pela convivência com a versão brasilei-
ra, menos virulenta, imagina o biólogo. 

Segundo comentário de Karen Lips, 
da Universidade de Maryland, na mes-
ma edição da Molecular Ecology, os re-
sultados apresentados pelo grupo de 
Cornell e da Unesp mudam a forma de 
pensar a origem, a evolução e a disse-
minação do quitrídio pelo mundo. É 
uma opinião que conta: Karen este-
ve entre os primeiros pesquisadores 
a estudar populações dizimadas pelo 
fungo, e num congresso há cerca de 15 
anos duvidou do relato de Haddad de 
que a doença não causava danos graves 
por aqui e nem estava listada entre os 
problemas enfrentados pelos sapos e 
afins nativos do Brasil. Para ela, o novo 
conhecimento significa também que 
controlar o comércio internacional de 
anfíbios não é a melhor forma de con-
ter a doença. Afinal, ela parece ter cir-
culado pelo mundo por conta própria, 
antes de ter essa ajuda para viajar entre 
continentes. n Maria Guimarães
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apesar da presença 
constante no ambiente, 
a doença não atinge as 

espécies igualmente: 
infecta 75%  de 

Bokermannohyla 
luctuosa (abaixo) e é 

ausente em Hypsiboas 
polytaenius  (à direita)
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Relacionamento entre cientistas e jornalistas melhorou, 

mas ainda é possível avançar  |  Carlos Fioravanti

m 2008, Ana Lúcia Azevedo, então editora de ciên-
cia do jornal O Globo, recebeu a tarefa de preparar 
com urgência uma reportagem sobre os 200 anos 
da chegada da família real portuguesa ao Rio de 
Janeiro. O historiador a quem ela ligou para marcar 
uma entrevista concordou com seu plano de repor-

tagem e em seguida lhe pediu: “Venha daqui a dois meses”.
Ela esperava marcar a entrevista para o mesmo dia ou o dia 

seguinte. Não foi possível, e ela procurou outro especialista, 
que a recebeu logo. Os pesquisadores acadêmicos vêm, aos 
poucos, reconhecendo que é importante se comunicar com 
públicos mais amplos, mas ainda há dissonâncias de ritmos e 
expectativas no relacionamento entre cientistas e jornalistas. 

“Já foi muito mais difícil do que hoje”, diz Ana Lúcia, que 
editou ciência durante 22 anos e desde maio deste ano é re-
pórter especial, escrevendo principalmente sobre temas 
científicos, ambiente e medicina. “Antes os pesquisadores 
simplesmente não queriam falar. Hoje são mais receptivos, 
principalmente os jovens.” Apenas uma vez um pesquisador 
jovem impôs uma série de condições antes de dar uma possível 
entrevista: a jornalista não aceitou, procurou o chefe dele, “um 
inglês supergentil, e a reportagem saiu ótima”, ela recorda.
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“Nos últimos 10 anos houve uma clara melhora na forma de 
a imprensa se colocar em relação à ciência”, observa o físico 
Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da Universi-
dade de São Paulo (USP). “De modo geral os repórteres hoje 
parecem se preparar melhor para formular perguntas mais 
consistentes. Antes as perguntas eram muito básicas, per-
guntavam-me: ‘É verdade que o planeta está se aquecendo?’, 
e hoje me perguntam: ‘Como você avalia as estratégias brasi-
leiras de combate aos impactos das mudanças climáticas?’.” 

Artaxo tem uma longa experiência e uma rara habilidade 
de falar com jornalistas. Seu didatismo e cordialidade, porém, 
não evitaram infortúnios. Várias vezes ele recebeu repórte-
res que tinham acabado de receber a tarefa de entrevistar um 
especialista em mudanças climáticas. “Eles me pediam: ‘Pro-
fessor, o que é que eu tenho de te perguntar?’”, relata Artaxo. 
“Aí a entrevista é um fiasco.”

Outro problema são as entrevistas que começam bem, mas 
depois revelam um tácito direcionamento político para uma 
abordagem da qual ele discorda e para a qual voluntariamente 
jamais faria qualquer comentário. “Não dou mais entrevistas 
para alguns órgãos de imprensa porque o que vai sair não é 
o que eu disse, mas o que o editor quer”, ele decidiu, depois il
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na segunda de uma série de reportagens sobre jornalismo 
científico, motivada pelos 20 anos da publicação do primeiro 
boletim Notícias FAPESP, que originou esta revista, o objeto  
é a relação por vezes conturbada entre cientistas e jornalistas. 
a primeira reportagem, publicada na edição de agosto, relatou 
o trabalho pioneiro de Júlio abramczyk e José Hamilton Ribeiro



to recíprocos – provavelmente 
sempre existirá, porque os dois 
grupos trabalham com diferen-
tes regras e ritmos, analisa Alicia 
Ivanissevich, editora executi-
va da Ciência Hoje, uma revista 
de divulgação científica híbri-
da, composta por reportagens e 
notícias feitas por jornalistas e 
artigos escritos por pesquisado-
res. “É uma tensão positiva, que 
nos obriga a pesquisar, a simpli-
ficar sem ser simplista e a ver o 
lado do leitor.”

Como editora da Ciência Ho-
je há 18 anos, ela recebe e, com 
editores científicos, examina ar-
tigos de cientistas para even-
tual publicação. “Muitas vezes 
os artigos têm uma quantidade 
enorme de erros, em assuntos 
que os cientistas deveriam do-
minar. São erros de conteúdo, 
de interpretação de gráficos, de 
nomes científicos, de metodolo-
gia, erros de todo tipo”, diz ela. 
“Às vezes, fico me perguntando 
se o erro não é transferido pa-

ra o jornalista por comodidade ou falta de mo-
déstia do cientista. Assim como há bons e maus 
jornalistas, existem bons e maus cientistas.” Os 
cuidados com o texto na revista asseguram a qua-
lidade dos artigos. “A grande maioria reconhece 
a intervenção positiva dos jornalistas”, ela relata. 
“Atualmente, 90% dos autores agradecem pela 
edição e pela divulgação.”

Três pesquisadores da Universidade de Twente, 
da Holanda, entrevistaram 21 cientistas da área de 
ciências biomédicas e 14 jornalistas que cobrem 
ciência para examinar as vantagens, desvantagens 
e dificuldades de se comunicar com um público 
mais amplo que o acadêmico. Na Holanda, de 
acordo com esse trabalho, publicado em maio 
deste ano na revista Journal of Science Commu-
nication, os cientistas acreditam que a interação 
com jornalistas pode aumentar a visibilidade, o 
prestígio acadêmico, a possibilidade de conse-
guir novos colaboradores, apoio financeiro para 
suas pesquisas e atrair a atenção para sua área 
de trabalho. Por outro lado, se a reportagem for 
ruim, pode prejudicar a credibilidade científica 
e o status acadêmico, além de atrair críticas ne-
gativas dos colegas. 

Os cientistas consideram como um dever a di-
vulgação do trabalho científico, principalmente 
quando financiado com dinheiro público, e co-
mentam que os artigos de divulgação sobre ciên-
cia são superficiais, incompletos e tendem a ser 

de ver que os pedidos de erratas não eram bem-
-vindos. Uma vez ele ligou para um repórter de 
uma revista e disse que o que tinha sido publi-
cado não era exatamente o que ele tinha falado. 
“E o repórter me respondeu: ‘Foi assim que eu 
entendi’”, diz Artaxo.

“Quem faz o título não é quem faz a matéria”, 
diz Esper Cavalheiro, professor da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). Ele reconhece que 
hoje os jornalistas estão mais bem preparados e 
já conhecem melhor o funcionamento da ciência, 
mas também guarda decepções. Há muitos anos 
ele deu uma entrevista quando começou a usar 
um composto convulsivante, para induzir epi-
lepsia em animais usados em experimentos. “E 
o título que saiu era algo como: ‘Pesquisa busca 
droga anticonvulsivante’”, ele recorda. 

outros embates resultaram de descuidos 
com a linguagem ou da dificuldade em 
encontrar uma linguagem comum. Ele diz 

sempre “pessoa com epilepsia” e nos jornais sai, 
como se ele tivesse falado, “epiléptico” ou “porta-
dor de epilepsia”, termos que abomina. “E depois 
os pacientes me cobram: ‘Mudou de ideia?’. Eu 
jamais falo assim. Temos de tomar cuidado com 
a palavra que o público vai ler.”  

A tensão entre jornalistas e cientistas – embora 
hoje esteja menor, por causa do amadurecimen-
to da relação, das concessões e do conhecimen-



sensacionalistas. Para eles, os jornalistas deveriam 
saber mais sobre os assuntos que escrevem e ter 
uma formação acadêmica mais consistente. Além 
disso, muitas vezes os profissionais da imprensa 
não apresentariam claramente suas intenções e 
seriam arrogantes, exigentes e inflexíveis, embora 
existam muitas diferenças entre os jornalistas e os 
veículos de comunicação para os quais trabalham. 

Por sua vez, os jornalistas disseram que em 
geral gostam de conversar com cientistas, 
embora lhes falte habilidade em comunicar 

o que fazem em linguagem simples. Além disso, 
os jornalistas afirmaram que tinham dificuldade 
em encontrar outros pesquisadores para entre-
vistar, o que explicaria a baixa diversidade de 
entrevistados, agravada pelos prazos apertados 
para a produção das reportagens. “Tanto os jor-
nalistas quanto os cientistas já conhecem melhor 
os papéis um do outro”, disse Anne Dijkstra, pri-
meira autora do estudo, para Pesquisa FAPESP. 
Segundo ela, quando necessário os jornalistas 
deveriam tornar públicos os resultados ou des-
cobertas controversos, ainda que abdicando das 
relações amigáveis com os cientistas. 

A jornalista Fabiane Cavalcanti 
chegou a conclusões similares após 
ouvir 10 cientistas e sete jornalistas 
de Recife em um estudo realizado 
em 1993 na Universidade Federal 
de Pernambuco. De acordo com 
esse trabalho, os cientistas temem 
que a objetividade e o imediatismo 
dos jornalistas simplifiquem demais 
seus trabalhos, enquanto os jorna-
listas se queixam que os cientistas 
se mantêm refratários e relutam em 
fornecer informações. Cavalheiro, da Unifesp, 
incomoda-se com o maniqueísmo dos jornalis-
tas, que faz com que um cientista seja endeusado, 
caso faça coisas aparentemente extraordinárias, 
e em seguida esquecido caso cometa algum erro. 
Artaxo também tem observado a dificuldade dos 
jornalistas em lidar com as incertezas científicas: 
“Não existe ciência 100% exata”.

Uma compreensão mais apurada dos processos 
de produção do conhecimento científico pelos 
jornalistas e – algo raríssimo nas universidades 
brasileiras – um treinamento dos cientistas para 
falar com a imprensa certamente levariam a re-
portagens mais satisfatórias. O biólogo Guilher-
me Becker descobriu como um pouco de preparo 
para falar com repórteres pode ser útil. Em 2007, 
ele deu algumas entrevistas sobre o declínio das 
populações de anfíbios na Mata Atlântica, resulta-
do de seu mestrado na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Como não tinha prática em 
expor suas ideias para públicos não acadêmicos, 

não gostou de algumas reportagens publicadas 
e achou que seus entrevistadores também não 
gostaram. Em 2014, foi diferente, e ele falou com 
segurança para jornalistas dos Estados Unidos e 
do Brasil sobre seu trabalho de doutorado, feito 
na Universidade Cornell, nos Estados Unidos 
(ver Pesquisa FAPESP nº 226).

O que o fez sair-se bem da segunda vez foi uma 
conversa com sua orientadora, Kelly Zamudio, que 
lhe apresentou o media box, uma tática que ela 
havia aprendido em um curso de desenvolvimento 
profissional oferecido aos professores de Cornell. 
Também chamado de press box, o media box é um 
roteiro com os pontos centrais do trabalho a ser 
apresentado, que ajuda a organizar o raciocínio 
e a manter o foco da conversa. Em um quadrado 
no centro de uma folha deve estar a ideia central 
que se deseja ver no título da reportagem. Acima, 
abaixo e aos lados do quadrado, o pesquisador a 
ser entrevistado deve colocar  os comentários 
complementares, por tópicos, sobre a metodolo-
gia ou as implicações do trabalho, tudo em frases 
curtas, claras e sintéticas. Para reduzir o risco de 
dizer o que poderia ser mal interpretado, “não 
dar muitos detalhes nem falar muito”, ele sugere.

Um refinamento do media box são os conec-
tores, temas que os jornalistas poderiam levan-
tar – já que têm hoje um conhecimento maior 
sobre a ciência –, e o entrevistado deveria evitar, 
voltando rapidamente para a ideia principal ou 
para as complementares. “Kelly me disse que 
até o presidente Barack Obama usava o media 
box, mentalizando os comentários, para não cair 
em arapucas”, diz Becker. “Na Holanda, o me-
dia training é comum”, comenta Anne Dijkstra. 
“Em minha universidade, o pessoal de relações 
públicas treina os pesquisadores que vão entrar 
em contato com a mídia.” n

“muitas vezes os artigos dos 
cientistas têm uma quantidade 
enorme de erros”, diz alícia

artigos científicos
caVaLcanTi, F. G. Jornalistas e cientistas: os entraves de um diálogo. 
intercom. v. 18, n. 1, p. 140-152. 1995.
DiJKSTRa, a. m. et al. The science-media interaction in biomedical 
research in the netherlands. opinions of scientists and journalists on 
the science-media relationship. Journal of science Communication. 
v. 14, n. 2, a03, p. 1-21. 2015.
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Estudo mostra que diminuiu o número 

de artigos publicados por único  

autor em algumas áreas da biologia

Q
uando o zoólogo Célio Haddad, 
da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) de Rio Claro, co-
meçou sua jornada na ciência 

no início dos anos 1980, a maioria dos pes-
quisadores de sua área preferia publicar 
artigos sozinhos. Trabalhos de taxonomia 
e de botânica exigiam pouco diálogo com 
outros campos da biologia e eram reali-
zados quase solitariamente. “A tarefa de 
identificar e classificar espécies podia 
ser feita de forma individualizada, com 
pouca interação entre pesquisadores”, 
conta Haddad. A situação começou a mu-
dar a partir da década seguinte, quando as 
técnicas de descrição das características 
externas dos animais e plantas não eram 
mais suficientes para distinguir novas 
espécies e métodos de outras subáreas 
da biologia, como a análise molecular, 
precisaram ser incorporadas. Agora, um 
estudo publicado por pesquisadores da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG) na 
edição de janeiro da revista Scientometrics 
apresenta dados sobre as alterações no 
padrão de publicação em quatro subáreas 
da biologia – genética, ecologia, zoologia 
e botânica – nos últimos 40 anos. 

CiEntomEtria y

Bruno de Pierro

Solitários  
em extinção

A pesquisa sugere que de fato houve 
diminuição do número de artigos publi-
cados por apenas um autor em todas es-
sas especialidades. No entanto, o critério 
de publicação com vários autores é mais 
pronunciado em áreas interdisciplinares, 
como genética e ecologia. Em zoologia 
e botânica, que não têm tanto caráter 
interdisciplinar e nas quais artigos des-
crevendo espécies são mais comuns, o 
número de papers de autor único é ainda 
significativo e diminui mais lentamente 
(ver quadro). Segundo João Carlos Na-
bout, biólogo da UEG e autor principal do 
estudo, isso acontece porque essas duas 
áreas têm o que ele chama de problema 
de origem. “A classificação científica mo-
derna, proposta pelo sueco Carl Lineu, 
no século XVIII, começou com estudos 
independentes. Esse método foi seguido 
por centenas de anos”, explica Nabout. 
Já a genética e a ecologia têm natureza 
multidisciplinar, pois nasceram do tra-
balho colaborativo de diversas áreas, en-
tre elas bioquímica, matemática e física. 

Para chegar a essas conclusões, o estudo 
selecionou artigos científicos publicados 
entre 1966 e 2012 em periódicos anexados 
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aceito para publicação e de também re-
ceber mais citações aumentam quando o 
pesquisador está associado a redes inter-
nacionais de pesquisa, que podem reunir 
centenas de autores num projeto”, diz 
Rogério Meneghini, coordenador cien-
tífico da biblioteca virtual SciELO Brasil. 

Um exemplo de projeto dessa magni-
tude é o Large Hadron Collider (LHC), o 
maior acelerador de partículas do planeta, 
instalado no Centro Europeu de Pesqui-
sas Nucleares (Cern), nos arredores de 
Genebra, que envolve quase 10 mil pes-
quisadores de vários países. Segundo Me-
neghini, a participação de brasileiros em 
artigos multiautorais é mais frequente nas 
áreas de física de partículas e de clínica 
médica. Nesta última, é comum a divisão 
de procedimentos para testar novos me-
dicamentos em várias partes do mundo.

Para Jacqueline Leta, pesquisadora 
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), a tendência é que todas 
as subáreas da biologia dialoguem mais 
entre si e também com outros campos 
do conhecimento. “A ciência nas áreas 
experimentais é cada vez mais técnica”, 
diz ela. É cada vez mais difícil, portanto, 
fazer pesquisa sem equipamentos mo-
dernos. “Uma pessoa não dá conta de 
dominar sozinha técnicas, por exemplo, 
de genética, química e informática”, diz 
Jacqueline, bióloga de formação com 
atuação em ciências da informação. Bus-
cam-se parcerias, portanto, não apenas 
para preencher lacunas da pesquisa que 
dependem do conhecimento de outras 
áreas, mas também para reduzir custos, 
por meio do compartilhamento de equi-
pamentos e laboratórios – as chamadas 
facilities, que reúnem múltiplos usuários 
e podem ajudar a fecundar parcerias pro-
missoras (ver Pesquisa FAPESP nº 221). 

O impacto dessas mudanças também é 
observado em escala reduzida. Roberto 
Lovon, aluno de Jacqueline no Programa 
de Pós-graduação em Ciências da Infor-
mação (Ibict/UFRJ), realiza um trabalho 
em que a figura do autor único parece se 
enfraquecer. Dados preliminares do es-
tudo mostram que no triênio 2001-2003 
a proporção de artigos de autoria única 
publicados pela totalidade dos pesquisa-
dores da UFRJ foi de 36%. Já entre 2010 
e 2013, o índice havia caído para 28%. A 
próxima etapa da pesquisa irá fazer uma 
distinção por área do conhecimento, mas 
de acordo com Jacqueline, tudo leva a 
crer que o fenômeno acontece em todas 

à base de dados do Institute for Scientific 
Information (ISI), da Thomson Reuters. 
Os pesquisadores consultaram 16 revistas 
científicas (quatro para cada especialida-
de) com alto fator de impacto, entre elas 
Nature Genetics, Botanical Journal of the 
Linnean Society e Zootaxa, criada em 2004 
e responsável pelo aumento de publicações 
em zoologia a partir daquele ano. Diante 
dos dados coletados, uma das questões 
levantadas por Nabout e sua equipe foi 
tentar prever quando o padrão de autoria 
única entraria em extinção em cada uma 
das subáreas. Com base em cálculos mate-
máticos, o grupo estimou as datas em que 
as especialidades atingiriam o índice de 
apenas 0,1% de artigos publicados por uma 
pessoa. Em genética, isso aconteceria em 
2036; na ecologia, em 2054; na botânica, 
em 2063; e em zoologia, por volta de 2090. 
“Trata-se de uma estimativa, mas que refle-
te o quanto essas especialidades são cada 
vez menos autônomas”, afirma Nabout.

FErrAmEntA IntErdIScIPlInAr
Segundo o pesquisador, um dos fatores 
que têm levado a zoologia e a botânica a 
interagirem um pouco mais com outras 
especialidades da biologia – mas num 
ritmo mais lento do que genética e eco-
logia – é o fato de elas serem, hoje, mais 
utilizadas como ferramentas que forne-
cem abordagens teóricas para outras ca-
tegorias da biologia. Um exemplo é uma 
pesquisa comandada recentemente pe-
lo biólogo Carlos Guilherme Becker, da 
Unesp de Rio Claro. O estudo mostra que 

o maior número de espécies de anfíbios 
numa região ajuda a deter a transmissão 
de uma doença fatal causada por fungos 
(ver Pesquisa FAPESP nº 226). A pesquisa, 
cujas etapas envolveram conhecimentos 
de taxonomia, estatística e análise mole-
cular, contou com a participação de Célio 
Haddad, cuja principal responsabilidade 
no estudo foi identificar espécies de anfí-
bios adequadas aos experimentos. 

Uma das evidências do aumento da 
interdisciplinaridade é o crescimento 
do número de revistas científicas que 
agregam subáreas da biologia, como o 
Journal of Animal Ecology e o Molecular 
Ecology. “As chances de ter um trabalho 

“A tendência  
de o autor único 
desaparecer  
nas ciências 
biológicas é  
um dado da 
realidade”, diz 
João nabout
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Prática em desvantagem
Porcentagem de artigos com autor único publicados em 1966 e 2011 em quatro subáreas da biologia

FOntE João Carlos nabout (univErsidadE Estadual dE goiás)

as áreas do conhecimento. Meneghini 
chama a atenção também para as ciências 
sociais e humanidades. “Nessas áreas, a 
autoria única ainda é forte, assim como a 
preferência de publicação das pesquisas 
em livros”, diz ele.

rESSAlvAS
Embora o estudo da UEG indique o avanço 
das colaborações em subáreas da biologia, 
é preciso cautela na hora de considerar as 
conclusões da pesquisa. Uma ressalva feita 
por Meneghini é que a coautoria é apenas 
um dos critérios para avaliar os níveis de 
colaboração científica. E ainda assim pode 
não ser uma métrica muito confiável. “É 
cada vez mais difícil saber qual a respon-
sabilidade que cada autor teve num arti-
go assinado por várias pessoas”, diz ele. 
“Um pesquisador pode ter contribuído 
emprestando um equipamento, mas isso 
não configura uma colaboração científica 
efetiva”, explica Meneghini. “Escrever 
em conjunto nem sempre significa uma 
cooperação”, concorda Jacqueline. “O 
pesquisador pode acrescentar o nome de 
um colega por amizade, para retribuir um 
favor ou até para facilitar a aceitação do 
artigo em uma revista”, diz ela. 

Essa ideia ficou ainda mais clara entre 
os estudiosos da cientometria, depois 
que J. Sylvan Katz e Ben Martin, pes-
quisadores da Universidade de Sussex, 
na Inglaterra, publicaram um artigo em 
1995 mostrando que a coautoria é apenas 
um indicador parcial da colaboração. 
Com base em dados bibliométricos de 
1981 a 1990, extraídos do Science Cita-
tion Index, da Thomson Reuters, e na 
revisão da literatura da época, os pes-
quisadores afirmam que a colaboração 
é convencionalmente medida pela mul-
tiautoria de papers, mas a abordagem não 
é muito eficiente, uma vez que há vários 
casos de “colaboração não consumada”. 
“Diante do pressuposto de que múltipla 
autoria e colaboração são sinônimos, é 
preciso reconhecer que, em alguns casos, 
nem todos os citados são responsáveis 
pelo trabalho. Estudos de caso mostram 
que alguns autores são citados por ra-
zões puramente sociais. Recentemente, 
a investigação de vários casos de fraude 
científica revelou ser comum essa práti-
ca”, diz o estudo. 

Já outro trabalho mais recente, publi-
cado por pesquisadores do Journal of the 
American Medical Association em 2011, 

avaliou a prevalência dos chamados au-
tores honorários e autores fantasmas em 
seis periódicos da área médica com alto 
fator de impacto em 1996 e 2008. Os au-
tores honorários são aqueles nomeados 
no artigo sem ter contribuído substancial-
mente para poder assumir a responsabili-
dade pública pelo trabalho; os fantasmas 
são os que contribuíram bastante para a 
pesquisa e não aparecem como autores, 
mas apenas, por exemplo, nos agradeci-
mentos finais. Os resultados do estudo 
mostraram que 21% dos artigos publica-
dos em 2008 nas seis revistas médicas 
analisadas apresentaram esses dois tipos 
de autoria. Em 1996, o índice de artigos 
com autoria inapropriada era de 29%. 

João Carlos Nabout reconhece essas 
limitações. “Claro que existem aqueles 
que contribuem menos numa pesquisa. O 
que o estudo mostra é que a tendência de 
o autor único desaparecer nas ciências 
biológicas é um dado da realidade”, diz. n

 total em números absolutos 

 autor único 

 1966 

 2011

67 77

178
249

1.162

825

1.688

37 61
108 132

2744

294

56%

5,1%

79%

17,4%

61%

5,4%

53%

25

490
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BOtânIcA ZOOlOgIA EcOlOgIA gEnétIcA

2,3%

artigo científico
nabout, J. C. et al. Publish (in a group) or perish 
(alone): the trend from single to multi-authorship 
in biological papers. Scientometrics. v. 102, issue 1,  
p. 357-64, 2015.


	FAPESP_Efeito_Protetor_Biodiversidade
	FAPESP_Epidemiologia_Retroativa
	FAPESP_Perigos_Terra_Nua
	FAPESP_Inimigo_ao_lado
	FAPESP_Paz_Relativa
	FAPESP_Solitarios_em_Extincao



