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ESTA PROGRAMAÇÃO PERTENCE AO ACERVO DA MOSTRA VERCIÊNCIA.
PROIBIDA TODA E QUALQUER FORMA DE UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA.
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Bioeconomia no Ano 25 de VerCiência
A OCDE define Bioeconomia como “as atividades econômicas provenientes da inovação no campo
das ciências biológicas, que culminam no desenvolvimento de produtos, processos e serviços mais
sustentáveis, por meio da biotecnologia”. O compromisso com a sustentabilidade dos ecossistemas,
na utilização dos recursos naturais e das biotecnologias, faz com que a Bioeconomia seja o paradigma
das projeções do desenvolvimento sustentável, expostos nos ODS e na Agenda 2030, propostas da ONU
para a próxima década, aceitas e compartilhadas pelo Brasil.
Por estas razões, a temática da SNCT 2019 está focada na “diversidade e riqueza da nossa bioeconomia”,
como fatores preponderantes para o desenvolvimento sustentável. Alinhada a essa pauta, a programação
que preparamos para o Circuito VerCiência SNCT 2019 está estruturada em 15 blocos temáticos
(os “Módulos”), agrupando 80 produções nacionais e estrangeiras, que expõem e debatem as grandes
linhas de atuação da Bioeconomia, assentadas em quatro eixos: biomassa, biomas, biotecnologia
e biodiversidade.
Demos precedência e espaço aos programas nacionais, por todas as razões: é urgente e inadiável tratar
da retomada do desenvolvimento do país, enfatizando a indispensável contribuição da ciência, tecnologia
e inovação neste processo. O Brasil quer e precisa se ver. Selecionamos produções que relatam
as experiências e realidades as mais diversas: dos laboratórios de biodiesel aos experimentos nas escolas;
das tecnologias agroindustriais à agricultura familiar; dos resíduos das grandes indústrias ao lixo seletivo
de comunidades; das queimadas das florestas à exploração lúdica dos manguezais; das comidas produzidas
por robôs às plantas alimentícias não-convencionais; dos transplantes de órgãos à apiterapia.
Em resumo, o que queremos com VerCiência 2019 é convidar nosso público para um encontro-debate
animado, cuja pauta seria: “Bioeconomia: o que você deve conhecer, o que você pode fazer”.
Tem mais: ocorre que 2019 é o Ano 25 de realização da Mostra! Quem poderia imaginar, em 1994, que
a internet, que apenas engatinhava, assumiria o papel de destaque que assumiu no cotidiano das pessoas?
Naquele ano, em que realizamos a primeira Mostra VerCiência, a TV aberta reinava absoluta como
o principal meio de comunicação de massas, de entretenimento e informação das multidões. Hoje, a TV
tradicional vem repartindo cada vez mais esse papel com a internet e as redes sociais online. A chamada
“convergência das mídias”, particularmente da TV com a internet, já é uma realidade. Apesar de termos
nos mantido fiéis nestes 25 anos ao objetivo principal de “promover e incentivar a disseminação da cultura
científica pela TV”, nosso foco começa e tende a se dirigir, cada vez mais, da TV para a internet e as “mídias
convergentes”, como o meio com o maior potencial de popularização do conhecimento científico
e tecnológico.
As emissoras e produtoras participantes destas 25 Mostras, brasileiras e estrangeiras, formam uma lista
longa, vista com respeito e afeto; da mesma forma, as instituições parceiras e anfitriãs, realizadoras
das mostras locais, são inúmeras e marcantes na nossa trajetória. A todas, o mais sincero reconhecimento
e gratidão, pela acolhida e apoio decisivos ao Projeto VerCiência.
É emblemático que tenhamos escolhido para a Homenagem Especial VerCiência 2019 o programa
“ComoSerá?”, da TV Globo, que hoje engloba e atualiza a linha de um telejornalismo científico dinâmico
e atraente, iniciada na emissora em 1984 com o “Globo Ciência”, de cuja criação e primeiros anos no ar
tivemos o privilégio de participar; e o “Cazador de Cérebros”, produção recente da RTVE espanhola,
que também se destaca pela busca inquieta de uma linguagem eficiente para despertar interesse
e curiosidade do grande público pela ciência, tecnologia e inovação.
Informar, difundir, divulgar, circular, debater, disseminar a produção de ciência e tecnologia. Este será
sempre nosso foco, agora ampliado por novos modos de Ver Ciência.
José Renato Monteiro e Sergio M.C. Brandão
Curadores do Projeto VerCiência
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MÓDULO 1 BIOMASSA
A BIOMASSA: O QUE É
Engenharia de Energia/Unip
2019 | 3min30
Clipe realizado por estudantes de Engenharia
de Energia da Universidade Positivo, dirigido para
o público jovem, expõe de forma simples
os conceitos básicos sobre a biomassa, sua posição
atual e potencial na matriz energética brasileira,
as formas de transformação em energia e sua
importância
como
fonte
alternativa
aos combustíveis fósseis.
BIOMASSA-I: O QUE É / POR QUE / PARA QUE
Unidiversidade/Canal Saúde
2008 | 07min
Em
tempos
de
mudanças
climáticas
e aquecimento global, pesquisas de fontes
energéticas renováveis e mais ecológicas
se intensificam. A biomassa é uma alternativa
cada vez mais aceita no mundo todo, e o Brasil
está numa posição privilegiada para a produção
da biomassa.

BIOMASSA-II: QUEM/COMO PRODUZ
Unidiversidade/Canal Saúde
2008 | 09min
Neste bloco, outras fontes de produção
de biomassa: resíduos vegetais e industriais,
microorganismos produtores de enzimas (naturais
ou manipulados geneticamente). E o carvão feito
à base de capim elefante!

BIOMASSA-III: REDE DE PESQUISA NO BRASIL
Unidiversidade/Canal Saúde
2008 | 10min
No último bloco: como a pesquisa de biomassa
convive com a biotecnologia para produção
de alimentos e contribui para seus avanços
(Pró-Álcool e indústria açucareira, por exemplo);
a rede de pesquisas no Brasil e no mundo,
e o estágio atual de suas produções; as influências
do clima na produção de biomassa – uma fonte
renovável, natural, disponível e econômica
de energia.
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FILTRO COM MATERIAL RECICLÁVEL PURIFICA ÁGUA
ComoSerá?/TV Globo
2019 | 05min
Em Ananindeua, no Pará, 70% das moradias não
têm água encanada e tratada. Diante dessa
contradição, estudantes da UFPA não esperaram
pelo poder público e desenvolveram um filtro
d’água com material reutilizável e assim estão
conseguindo transformar água de chuva em água
potável e levá-la para quem não tem.
Uma garotada que está preocupada em encontrar soluções sustentáveis para o nosso dia-a-dia.

RECICLAGEM DE LIXO EM GOIÁS
ComoSerá?/TV Globo
2018 | 06min
Os moradores de Chapadão do Céu, no interior
de Goiás, desenvolveram uma mania que só traz
benefícios para o meio ambiente: eles se uniram
para fazer o descarte correto do lixo produzido
na cidade, algo em torno de 96 toneladas/mês.
A reciclagem chega a 82% do que é descartado.

GRANDES GERADORES DE LIXO
Momento Ambiental/CPJUS
2018 | 06min
O Momento Ambiental deste mês mostra
a mudança cultural que a Política Nacional
de Resíduos Sólidos está provocando nas cidades.
Empresas grandes geradoras de lixo agora têm
de separar o resíduo orgânico do reciclável.
Bom para a cadeia produtiva, que reaproveita esse
material, melhor para o meio ambiente, que recebe
muito menos lixo.

FERTILIZANTE FEITO A PARTIR DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Inovação/Futura
2017 | 02min
Pesquisadores do Senai de Criciúma, Santa
Catarina, tomaram a decisão de reaproveitar
de alguma forma esse resíduo. Após 4 anos
de pesquisa surgiu o Fertisolo, feito a partir
dos resíduos das lavanderias.
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REUSO DO ÓLEO DE SOJA
Inovação/Futura
2017 | 03min
O que era dejeto, virou matéria prima de grande
qualidade. Esse projeto dos alunos de Estância
Velha, no Rio Grande do Sul, dá um destino nobre
ao óleo de soja usado nas frituras. Depois de ser
alterado quimicamente o óleo pode ser usado para
amaciar o couro para a produção de bolsas,
calçados e jaquetas.

ECOPLACA USA A RECICLAGEM PARA CONTRIBUIR
COM O MEIO AMBIENTE
Inovação/Futura
2017 | 02min
A construção civil cresceu muito no Maranhão
e por conta disso, os resíduos das obras também
aumentaram. Alunos do Senai de Açailândia
pensaram no reaproveitamento de resíduos através
da reciclagem. E ao adicionar restos de copos
descartáveis na fórmula, eles transformam os dois
resíduos em uma placa de grande resistência,
que lembra visualmente o granito e o mármore.

CALÇADO COM SABUGO DE MILHO
Inovação/Futura
2017 | 03min
Um calçado 100% ecológico, barato e moderno.
Esse é o calçado confeccionado com sabugo
de milho. O sabugo vai no solado. Tintas, cola,
e todo o resto do material usado também são
especialmente escolhidos tendo em mente
a reciclagem total do sapato.
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MÓDULO 2

PROCESSAMENTO E BIORREFINARIAS
MICRODESTILARIA
Inovação/Futura
2017 | 02min
Uma usina de álcool portátil. Parece impossível mas
um grupo de pesquisadores do Senai de Alagoas
conseguiu projetar, desenvolver e montar uma
Microdestilaria de Etanol, o combustível usado
em muitos automóveis brasileiros. A inovação deu
tão certo que já se multiplicou para 13 estados
brasileiros.

BIOENERGIAS: BIOMASSA
O Futuro da Energia/TV UEL
2012 | 05min30
O Brasil é dono de uma das matrizes energéticas
mais renováveis do mundo industrializado –
a biomassa. Grande parte da energia que o país
produz vem da natureza – das águas, florestas,
lavouras, vento e solo. O Paraná é um bom retrato
desta riqueza e tem desenvolvido projetos
promissores de aproveitamento da biomassa.

BIODIESEL
Momento Ambiental/CPJUS
2011 | 05min30
Do óleo de dendê, da soja ou do girassol já
é possível produzir biodiesel. Quando é misturado
ao diesel comum, esse combustível diferente ajuda
a reduzir a emissão de gases prejudiciais à camada
de ozônio. A produção é crescente no Brasil, mas
ainda é preciso investir muito e em vários setores
para que essa alternativa ecológica seja, de fato,
uma realidade no país.

MENOS FUMAÇA: BIOCOMBUSTÍVEL
Detetives da Ciência/MultiRio
2010 | 14min
Poluição e reciclagem. Os biocombustíveis
e os conceitos de reduzir, reciclar e reutilizar.
As formas de produzir e distribuir os novos
produtos da energia renovável. Tudo isso
é focalizado no programa, que acompanha as
buscas de nossos jovens investigadores.
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BAGAÇO DE CANA GERA ENERGIA
Fontes Renováveis de Energia/TV USP Piracicaba
2013 | 17min
Seguindo a série de reportagens especiais sobre
fontes renováveis de energia no Brasil, desafios
e potencialidades, o programa vai até a cidade
de Rio Brilhante, no interior do Estado do Mato
Grosso do Sul, para conhecer uma das mais
modernas instalações indústrias de geração
de energia pela queima da biomassa do bagaço de cana-de-açúcar.
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MÓDULO 3

BIOPRODUTOS

SACOLAS PLÁSTICAS
Momento Ambiental/CPJUS
2009 | 04min30
O uso indiscriminado de sacolas plásticas é hoje
uma ameaça ao meio ambiente. Um problema
que provoca catástrofes como as enchentes
que causam prejuízos e até a morte de quem vive
em áreas de risco. Um quadro que pode ser
mudado com providências como o uso de sacolas
de pano, ou simplesmente com o uso racional
das sacolinhas.

CANUDO BIOSSEGURO
Momento Ambiental/CPJUS
2019 | 05min
Após a proibição do uso de canudos de plástico
em várias cidades, por poluírem o meio ambiente,
bares e restaurantes encontraram várias
alternativas ecológicas: desde canudos de metal,
de vidro, de papel, até o comestível feito
de gelatina, o de mandioca e ainda o canudo feito
de macarrão. Este, está sendo usado nos bares mais
sofisticados de Brasília e da Itália.

BIOINSETICIDA
Momento Ambiental/CPJUS
2017 | 06min
Uma questão preocupante que afeta nossa saúde:
o controle do mosquito Aedes Aegypti no país.
Uma pesquisadora da Embrapa, desenvolveu
um método eficaz e sustentável para eliminar
o mosquito. É o bioinseticida, um produto feito
à base de uma bactéria que produz toxinas
que afetam o organismo da larva. Bastam algumas
gotas do produto para o inseto não se desenvolver
e propagar a doença.
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ENGENHARIA DE ALIMENTOS: EMBALAGENS
Como Será?/TV Globo
2018 | 09min
Quem garante a qualidade dos produtos
industrializados é a embalagem. Mas não existe
embalagem mais perfeita, com design mais
moderno que a do ovo. Muitos engenheiros
de alimentos se inspiram na natureza para criar
suas embalagens. Porque não basta ser colorida
e atraente, ela tem que ser funcional. O Alexandre
Henderson visitou o laboratório agroindustrial
de embalagem e tecnologia da Universidade Federal Fluminense, a UFF, onde um grupo
de pesquisadoras está criando as embalagens do futuro!

PICS: APITERAPIA
Ligado em Saúde/Canal Saúde
2019 | 50min
A série aborda as Práticas Integrativas
e Complementares em Saúde (PICS), que fazem
parte do SUS. Neste programa, o assunto
é a Apiterapia, tratamento que usa produtos feitos
pelas abelhas, como mel, própolis, geleia real e até
o veneno desses insetos, para o tratamento
de diversos males.
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MÓDULO 4

BIOMAS BRASILEIROS – I

BIOMAS BRASILEIROS
Expedições/RW Cine
2007 | 25min
Bioma, termo derivada do grego bio, vida, e omã,
grupo ou conjunto. Deve ser entendido como
"a unidade biótica de maior extensão geográfica,
compreendendo várias comunidades em diferentes
estágios de evolução, porém denominada segundo
o tipo de vegetação dominante". O Expedições
apresenta os seis biomas brasileiros: Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal
e Pampa. Para cada bioma, uma história evolutiva, espécies recorrentes da fauna, uma vegetação
predominante e um misto de condições ambientais que criaram estruturas próprias para sua
existência.

BIOMAS DO BRASIL
TV USP/CDCC
2017 | 18min
Zeca é um adolescente brasileiro que curte
percorrer o país e pesquisar/aprender, seja por
meio dos livros ou conversando com os habitantes
dos lugares que visita. A partir da sua narrativa,
o conceito de bioma vai sendo trabalhado.
São mostradas ainda as modificações que
os biomas sofrem, as consequências destas
mudanças e ações para a sua conservação.

BIOMA AMAZÔNIA
Biomas Brasil/TV PUC Minas
2017 | 02min
A Amazônia gigante, monumental, guardiã do clima
e das águas. A maior floresta tropical do mundo.
Mais de 1/3 dos animais e plantas da terra vivem
aqui. Berço da cultura ancestral, índios, caboclos,
ribeirinhos. Recursos naturais e culturais
ameaçados. Apesar da luta pela preservação, 15%
do bioma amazônico já foi desmatado.
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BIOMA CAATINGA
Biomas Brasil/TV PUC Minas
2017 | 02min
A Caatinga, exclusivamente brasileiro, corresponde
a 10% do território nacional. Clima semiárido, secas
cíclicas e prolongadas. Sua biodiversidade ampara
atividades econômicas ligadas à agricultura. Ramos
farmacêuticos,
de
cosméticos,
químico
e de alimentos. Solo raso, pedregoso, fauna e flora
diversificadas. Destaque de plantas: o famoso
mandacaru. Já alteramos 80% da cobertura original da caatinga, menos de 1% da sua área
é protegida. 25 milhões de pessoas vivem no bioma. Boa parte dessa rica cultura está perdida.

BIOMA MATA ATLÂNTICA
Biomas Brasil/TV PUC Minas
2017 | 02min
A Mata Atlântica, biodiversidade palavra de ordem.
Clima tropical úmido, chuvas bem distribuídas
em planaltos e serras. Região estratégica, recursos
hídricos contribuem para o equilíbrio climático.
Riqueza em número de espécie da fauna e da flora.
Mais de 100 milhões de pessoas vivem nesta
região, o eixo de ocupação do Brasil. 70% do PIB é produzido aqui, restam apenas 7% da mata
original, impactos da extração da madeira, mineração e do crescimento urbano desordenado.

IMPACTO DAS QUEIMADAS NA AMAZÔNIA
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
Existe uma relação direta entre o desmatamento
na Amazônia e o aquecimento global no planeta.
A pesquisa investiga os eventos climáticos
extremos e outros efeitos a longo prazo.

FLORESTAS TROPICAIS
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
As florestas tropicais são fundamentais para
o equilíbrio do planeta, mas a ação humana tem
colocado esse bioma em risco. Florestas tropicais
estocam cerca de 50% de todo o carbono
que existe no sistema terrestre e processa cerca
de 36% desse carbono na forma de fotossíntese,
ou seja,
são responsáveis por 36%
da produtividade do planeta. Estudos avaliam os impactos da modificação humana
no funcionamento especialmente da mata atlântica e da floresta amazônica.
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MÓDULO 5

BIOMAS BRASILEIROS – II
PRESERVAÇÃO DE MANGUEZAIS
ComoSerá?/TV Globo
2018 | 06min
Para que os corais que estão na costa entre
os estados de Alagoas e Pernambuco continuem
a existir é preciso que os manguezais também
sobrevivam. A sabedoria que passa de pai para filho
pode ajudar a manter estes ecossistemas.

BIOMAS COSTEIROS:
ABROLHOS – BALEIAS JUBARTE
Expedições/RW Cine
2012 | 25min
No arquipélago de Abrolhos, bioma costeiro do sul
da Bahia, está o mais importante banco
de corais do Atlântico Sul. Lá se encontra um
dos maiores mamíferos dos mares brasileiros:
a baleia jubarte, espécie que já esteve
ameaçada por causa da caça industrial.

BIOMAS COSTEIROS: MANGUES
Projeto Embrião/Unicamp
Cury D.L., Silvestrini M., Braun M. et alt.
2010 | 12min
A aventura de um grupo de jovens pesquisadores
que visita
um bioma costeiro, o mangue, para
investigar
algumas
de
suas
principais
características. Programa produzido pelo Projeto
Embrião da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp).
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BIOMA CERRADO
Biomas Brasil/TV PUC Minas
2017 | 02min
O Cerrado, no coração do país, o pai das águas,
ocupa mais de 2 milhões de quilômetros
quadrados, possui o maior número de espécies
de plantas nativas catalogadas no mundo: 11627.
Abriga as três maiores bacias hidrográficas
da América do Sul, 837 espécies de aves, 1200
espécies de peixes, 180 de répteis, 150 de anfíbios,
199 de mamíferos, como a onça pintada.
Populações sobrevivem de seus recursos naturais. Ribeirinhos, indígenas e comunidades
quilombolas. A ocupação urbana e a expansão da fronteira agrícola ameaça a biodiversidade.
Muitas espécies correm o risco de serem extintas. Em torno de 20 milhões de pessoas vivem aqui.

BIOMA PANTANAL
Biomas Brasil/TV PUC Minas
2017 | 02min
O Pantanal, uma das maiores extensões úmidas
contínuas do planeta, abrange mais de 150 mil
quilômetros quadrados do território nacional
e abriga o maior número de aves do continente.
A variedade de répteis também se destaca, como
a do jacaré do papo amarelo. Cultura pantaneira.
Apenas 4 por cento desse território está protegido
por unidades de conservação. Desmatamento, manejo inadequado de terras, agropecuária
predatória, grandes ameaças ao bioma.

BIOMA PAMPA
Biomas Brasil/TV PUC Minas
2017 | 02min
O
Pampa,
campos
planos,
abertos,
com aproximadamente 180 mil quilômetros
quadrados, abriga a maior porcentagem
do Aquífero Guarani, principal reserva subterrânea
de água doce da América do Sul. Manejo tropical,
gado, milho, trigo, soja e o arroz. A expansão
das monoculturas e das pastagens tem levado a uma rápida degradação das paisagens naturais
do Pampa. Estima-se que restam apenas 36% de sua vegetação nativa.
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MÓDULO 6

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL
HOJE É DIA DE HORTA: XÔ PRAGA!
ComoSerá?/TV Globo
2019 | 10min
Pesquisadores da Embrapa criaram um aplicativo
de internet que permite ao agricultor identificar
os insetos nocivos (“predadores”, que atacam
as plantas) e benéficos (“parasitoides”, seus
inimigos
naturais)
para
sua
plantação.
Um mecanismo eficiente e sem custos para
o controle biológico de pragas.
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
O controle de pragas é fundamental na agricultura.
O Manejo Integrado de Pragas é um sistema
racional que visa melhorar a produtividade com
o uso mínimo de produtos químicos na lavoura.

TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E AGRÍCOLAS
Ciência Sem Limites/TV Unesp
2019 | 25min
O pesquisador Leonardo Fernandes Fraceto e sua
equipe, da Unesp de Sorocaba, realizam estudos
com nanopartículas para aplicação na agricultura.
Visam maior sustentabilidade e a diminuição
de danos ambientais causados pelos praguicidas em
até 90%, sem perder a eficácia do plantio.

AGROFLORESTA DE BRASÍLIA
Momento Ambiental/CPJUS
2019 | 05min
O programa mostra uma floresta que foi plantada
no meio da cidade, a menos de 20km do centro
de Brasília, por uma família de japoneses. Na área
de 15 mil metros quadrados, onde eram plantadas
verduras nos anos 1980, hoje estão árvores
de diversas partes do Brasil e uma cultura de flores
e plantas ornamentais. Lá agora existe uma
agrofloresta, um sistema sustentável que ajuda
a recuperar o meio ambiente.
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MÓDULO 7

BIOTECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

HOJE É DIA DE VIDA DE GADO:
MELHORAMENTO GENÉTICO
ComoSerá?/TV Globo
2019 | 10min
Com o passar do anos os animais foram ficando
maiores e mais fortes. A ciência e a tecnologia têm
ajudado os produtores rurais na evolução do gado.
O melhoramento genético e os benefícios para
o animal, para quem cria e quem consome.
Nutricionistas, dieta equilibrada, cruzamentos
a partir das características dos animais e animais
geneticamente modificados, com intervenções no DNA, são recursos biotecnológicos que farão
com que o animal adquira características que não fazem parte do seu código genético. Ao cruzar
com outros animais eles transferem essas novas características para seus descendentes, surgindo
assim uma nova raça.

INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA
Inovação/Futura
2019 | 02min
O agronegócio, em especial a indústria
sucroalcooleira, é um dos setores mais fortes
do Brasil. Mas não existe tecnologia sem pessoas.
Portanto, é preciso investir pesado em tecnologia,
inovação e formação de mão-de-obra qualificada.
A capacitação desde a educação básica até
qualquer tipo de formação, que agregue valor
às pessoas, é o que vai fazer a diferença nesse país.
O programa apresenta algumas das iniciativas
do Senai São Paulo para esta área estratégica.

SOLO, FÓSFORO E EUCALIPTO
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
O fósforo é um elemento essencial não só para
as plantas mas para todo o ser vivo e faz parte
do DNA de todos eles. O eucalipto é fundamental
para várias regiões do Brasil. O estudo visa
entender os mecanismos fisiológicos e moleculares
da absorção de fósforo nessa cultura.
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TECNOLOGIAS EM ALIMENTOS QUE VÃO MUDAR
O FUTURO
Ciência Sem Limites/TV Unesp
2019 | 25min
A pesquisadora Pricila Veiga realiza estudos
com leite e embalagens biodegradáveis. O objetivo
é aumentar a validade dos produtos nas prateleiras
e criar embalagens plásticas que não utilizam
produtos que possam causar males à saúde
humana e ao meio ambiente.

COMIDA DE VERDADE
Curta Agroecologia/Canal Saúde
2019 | 25min
Famílias de agricultores, que ao longo dos anos
começaram a desenvolver problemas de saúde
por conta de agrotóxicos usados nas suas lavouras,
resolveram procurar uma saída para cultivarem
produtos orgânicos e saudáveis. Para isso criaram
a CAPA, cooperativa de agroecologia, iniciativa bem
sucedida para produzir “comida de verdade”.

AGRICULTURA DE PRECISÃO
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
Através de tecnologia inovadora, a pesquisa
desenvolveu um aplicativo de celular que ajuda
os agricultores na correção da qualidade do solo,
buscando aumentar a produtividade.
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MÓDULO 8 BIOTECNOLOGIA PARA A SAÚDE - I

CÉLULAS-TRONCO PARA CURAR DOENÇAS
ComoSerá?/TV Globo
2019 | 13min
O que são células-tronco? A característica principal
delas é poder se transformar em qualquer outra
célula nossa. Assim elas podem, por exemplo,
substituir as células que estiverem doentes.
São encontradas nos cordões umbilicais de recémnascidos e até mesmo na nossa urina. Por lei, aqui
no Brasil não é possível fazer tratamento com
células-tronco em humanos, mas pesquisas com
essas células são liberadas e acontecem em todo o território nacional. Duas delas, uma no Rio
de Janeiro e a outra em Ribeirão Preto (SP), avançam em busca da cura de várias doenças.

BRASIL, RECORDISTA EM TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
ComoSerá?/TV Globo
2017 | 19min
Como seria sua vida se dependesse da doação
de um órgão? Esse é um drama vivido por muita
gente que aguarda um transplante. Você sabia
que o nosso sistema público de transplante é um
dos melhores do mundo? O Brasil é o segundo país
que mais faz transplante no mundo. Somos
referência e tudo isso acontece pelo SUS. A equipe
do programa foi até Santa Catarina conhecer o trabalho dos profissionais que fazem o estado
ser o que mais doa órgãos no país.

ROBÔ PARA REABILITAÇÃO
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
A reabilitação de um paciente que sofreu um AVC
pode ser lenta e dolorosa. O projeto de pesquisa
da VIVAX desenvolveu um robô que auxilia nesse
processo através do uso de jogos tridimensionais.

CÉLULAS SOLARES E BIOELETRÔNICA
Ciência Sem Limites/TV Unesp
2019 | 25min
O pesquisador Carlos Graeff e sua equipe,
da Unesp de Bauru, realizam estudos sobre energia
solar e dispositivos com resistência variável.
O intuito é buscar um melhor rendimento
e estabilidade para células solares, diminuindo seu
custo de produção.
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MÓDULO 9 BIOTECNOLOGIA PARA A SAÚDE – II

PRODUÇÃO E ACESSO A MEDICAMENTOS
NO BRASIL
Sala de Convidados/Canal Saúde
2017 | 50min
Segundo relatório da Organização Mundial
da Saúde (OMS), faltam medicamentos essenciais
para o tratamento de doenças consideradas
simples no mundo e o Brasil também é afetado por
isso. Demanda, preços, falta de interesse
na produção de medicamentos menos lucrativos
por parte de laboratórios, entre outros tópicos.

BIOCURATIVOS PARA FERIDAS CRÔNICAS
Ciência Sem Limites/TV Unesp
2018 | 25min
Milhões de pessoas no mundo sofrem com feridas
crônicas causadas por males como a diabetes,
pressão alta e muitos outros. A doutora Elenice
Defunne pesquisa biocurativos que curam feridas
crônicas com mais de 40 anos.

MEDICINA DE PRECISÃO
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
O diagnóstico correto é fundamental para
o tratamento de uma doença. A pesquisa
demonstra que através de exames genéticos ele
pode se tornar ainda mais preciso e esclarecedor.

CÂNCER E ZIKA VÍRUS
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
O Zika causa microcefalia por destruir célulastronco neurais do feto. A pesquisa estuda se o vírus
pode ser igualmente capaz de destruir célulastronco tumorais do sistema nervoso central
humano.

23

MÓDULO 10 BIOTECNOLOGIA: PIONEIROS DA PESQUISA

CRODOWALDO PAVAN
Um Cientista, uma História/Futura
2016 | 05min
Um dos pioneiros da genética no Brasil, realizou
muitas pesquisas sobre as drosófilas. Tornou-se
conhecido por descobrir o importante fenômeno
da amplificação gênica na década de 1950.
Atuou intensamente na política científica
e na divulgação da ciência.

ERNESTO PATERNIANI
Um Cientista, uma História/Futura 2016 | 05min
Engenheiro agrônomo, seu trabalho de pesquisa foi
muito importante para o melhoramento genético
do milho no país. Desenvolveu novas variedades
e contribuiu decisivamente para o aumento da
produtividade deste cereal.

MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA
Um Cientista, uma História/Futura
2016 | 05min
Foi bioquímico e um dos mais importantes
pesquisadores da área de biotecnologia do país.
Fundou a Biobrás, empresa pioneira na fabricação
de proteínas no Brasil e na produção de insulina
humana recombinante.

SERGIO PORTO
Um Cientista, uma História/Futura 2016 | 05min
Físico, ficou conhecido pelo seu trabalho pioneiro
na espectroscopia a laser. Contribuiu muito para
as pesquisas e para o uso do laser no Brasil,
particularmente na medicina.
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OTTO GOTTLIEB
Um Cientista, uma História/Futura 2016 | 05min
Otto Gottlieb revelou a biodiversidade da flora
brasileira e promoveu a fitoquímica no país.
Ele foi pioneiro na química de óleos essenciais
que fazem parte da pauta de exportação
de produtos da biodiversidade brasileira.
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MÓDULO 11 BIOTECNOLOGIA: APLICAÇÕES GERAIS
BIOTECNOLOGIA, MODO DE USAR
Multiclube/MultiRio
2017 | 14min
Biocombustíveis, alimentos melhorados, vacinas,
produtos de maquiagem, engenharia genética.
O episódio apresenta algumas das múltiplas
aplicações da biotecnologia: controle de doenças,
criação de medicamentos e produção de alimentos,
entre outras. A propósito, você comeria um
hambúrguer feito em laboratório?

CÉLULAS-TRONCO: PEQUENAS E DE GRANDE AJUDA
Detetives da Ciência/MultiRio
2010 | 14min
Nossos dois jovens detetives-cientistas exploram
o mundo das células-tronco. Abordam seu uso
no tratamento e na cura de doenças. E tratam
também da origem da vida e do espírito
de cooperação,
em suas investigações sobre
o mundo da ciência.

HOJE É DIA DE NANOTECNOLOGIA
ComoSerá?/TV Globo
2017 | 09min
Você sabe o que é nanotecnologia? Um universo
gigantesco, mas que a gente não consegue
enxergar. O fio de cabelo é uma das menores coisas
que conseguimos ver a olho nu. Mas um fio
de cabelo pode ter entre 80 e 100 mil nanômetros,
que é a medida criada pelos cientistas para medir
coisas muito pequenas. Um nanômetro é um bilhão
de vezes menor que um metro. É no universo das nanopartículas que a tecnologia avança
em todas as áreas: química, física, biologia, engenharia, medicina. Ela já é tida como uma nova
revolução industrial.

BIOTECNOLOGIA E O FUTURO DA SAÚDE
Expresso Futuro/Futura
2018 | 27min
O que acontece quando a biotecnologia sai
dos laboratórios e é disseminada entre entusiastas?
Ronaldo Lemos analisa as inovações do movimento
diy da biotecnologia e mostra avanços na área
da saúde.
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MÓDULO 12 BIODIVERSIDADE: CONCEITO
TUDO MISTURADO EM HARMONIA
Detetives da Ciência/MultiRio
2010 | 14min
Dois jovens detetives especializados em assuntos
de ciência investigam a biodiversidade: querem
saber como as mais diferentes formas de vida
interagem em determinados ecossistemas e como
estes se interrelacionam. Além de explorar
os reinos animal e vegetal, levam à reflexão sobre
o impacto que toda uma cadeia sofre com
a exclusão de uma única espécie. O objetivo
é desenvolver uma consciência de preservação.

BIODIVERSIDADE EM BUSCA DO FUTURO
Tome Ciência/Casa do Vídeo
2013 | 53min
O Brasil tem a maior diversidade de flora e fauna
do planeta. Detém o maior número de espécies
conhecidas de mamíferos e de peixes de água doce,
o segundo de anfíbios, o terceiro de aves e o quinto
de répteis. Com mais de 50 mil espécies de árvores
e arbustos, tem o primeiro lugar em diversidade
vegetal. Os números impressionam, mas, segundo
estimativas aceitas pelo Ministério do Meio
Ambiente, podem representar apenas 10% da vida
no país. Conhecer os 90% restantes pode contribuir de forma significativa para a agricultura,
a pecuária, a extração florestal e a pesca, além de se expandir para a área de novos fármacos.

BIODIVERSIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
CDB/ONU
2011 | 11min
O programa apresenta estratégias da Convenção
sobre Diversidade Biológica para reduzir
e neutralizar o impacto das mudanças climáticas
sobre a biodiversidade. Em abril de 2007, o Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas já
alertava em relação às alterações na estrutura
e funcionamento dos ecossistemas, reduzindo
a biodiversidade e comprometendo a vida na Terra.
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CRÉDITOS DE CARBONO
Momento Ambiental/CPJUS
2013| 8min30
A ideia surgiu no Brasil e hoje se firma como uma
opção para os países que não conseguem cumprir
as metas de redução na emissão de gases
poluentes. Os créditos de carbono são adquiridos
a partir de iniciativas ambientais implantadas por
empresas e certificadas pela Organização das
Nações Unidas (ONU). No mundo inteiro, 19 mil
projetos estão cadastrados e podem vender
os créditos. O programa explica como funciona este mercado e mostra o Aterro Bandeirantes,
em São Paulo. A unidade transforma metano em energia e, graças à prática, tem garantido lucro
também com os créditos de carbono.
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MÓDULO 13 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Precisamos Agir/MultiRio
2016 | 07min
Em 2013, mais de 20% da eletricidade mundial veio
de energias renováveis. Estima-se que em 2016 já
seria a segunda fonte de energia mais importante
depois do carvão, ultrapassando o gás natural
e gerando o dobro de eletricidade da energia
nuclear.

CANA DE ACÚÇAR:
SUSTENTABILIDADE/TECNOLOGIA
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
Somos o maior produtor mundial de cana-deaçúcar, um dos setores que mais gera emprego
no país. Aumentar os níveis de produtividade
é mais que necessário para a sustentabilidade
da produção.

EMBALAGENS QUE AUMENTAM VIDA ÚTIL DE
ALIMENTOS
Ciência Para Todos/Futura
2019 | 14min
Embalagens normalmente são vistas como
descartáveis e de pouca importância. Porém,
a pesquisa desenvolve micropartículas bactericidas
que incorporadas às embalagens ampliam a vida
útil de alimentos.

REDE AUTOSSUSTENTÁVEL/QUEBRADEIRA/
ÁGUA BOA
Curta Agroecologia/Canal Saúde
2015 | 26min
O programa conta a história da Comunidade
São Joaquim, em Araponga, Zona da Mata,
Minas Gerais, que preserva e recupera o solo,
antes
utilizado
para pastagens,
através
de reflorestamento, com o uso das plantas nativas.
Graças a esse trabalho a água, que era escassa,
voltou a aparecer em maior quantidade e com
maior regularidade. A junção do trabalho dos agricultores e de suas experiências com
o conhecimento científico, através da parceria com a universidade, torna-se vital, porque
ao serem sistematizadas poderão ser replicadas.
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AGROFLORESTA EM PLENO SERTÃO NORDESTINO
ComoSerá?/TV Globo
2019 | 07min
Na cidade de Exu, terra de Luiz Gonzaga, em pleno
sertão pernambucano, o agricultor Vilmar Luis criou
uma “agrofloresta”, sistema que permite conjugar
o plantio de alimentos com a recuperação florestal.
Um oásis agroecológico em meio à Caatinga, fruto
de muito empenho e pesquisa.

PANCs – PLANTAS ALIMENTÍCIAS
NÃO-CONVENCIONAIS
Nova Amazônia/TV Cultura do Amazonas
2013 | 28min
A opção que fazemos por um tempero ou alimento
tem muito mais relação com nossa cultura que com
o ambiente em que vivemos. Estamos cercados por
um universo gastronômico que vai muito além
dos livros de receitas da vovó ou de canais
de televisão. As PANCs, plantas alimentícias não-convencionais, são uma alternativa barata
e nutritiva às opções que estão no mercado e que nem sempre são tão acessíveis.
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MÓDULO 14 BIOTECNOLOGIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
COMIDA DO AMANHÃ – I | TOMORROW’S FOOD – I
Horizon/BBC
2016 | 14min | legendado
Na fazenda mais futurista da Grã-Bretanha tudo
é controlado: a luz, a temperatura, os insetos.
Planta-se em material artificial, sem as bactérias
nocivas encontradas na terra; e as estufas hightechs guardam o segredo do cultivo,
o que proporcionará a colheita perfeita.
E na Austrália, máquinas futuristas, robôs únicos,
borrifadores de alta precisão, sensores que veem
em 3D, drones... Tudo para tornar a agropecuária mais ágil e mais barata!
(compacto de apresentação - versão integral disponível por demanda)

COMIDA DO AMANHÃ – II | TOMORROW’S FOOD – II
Horizon/BBC
2016 | 14min | legendado
Neste segundo episódio, a chef Angela Hartnett
experimenta
novos
dispositivos
culinários
que prometem revolucionar nossa cozinha e nossa
vida. Como a tecnologia poderá ajudar a resolver
questões sérias que envolvem os alimentos?
Onde teremos espaço para o cultivo, considerando
que a estimativa para 2050 é de que a população
mundial passe dos 9 bilhões de pessoas? Chris Bavin foi até a Austrália, onde cientistas
descobriram como cultivar no deserto, transformando um lugar tão árido num verdadeiro oásis.
Ovo que não é ovo, mas que tem gosto, textura e as mesmas funções do ovo? Esse é um projeto
milionário da empresa Hampton Creek. O novo ovo é feito totalmente de plantas. Engenheiros
de alimentos da Hampton têm planos para revolucionar a indústria reduzindo a emissão
de carbono e economizando água. E que tal uma bebida de insetos? Tim-tim!
(compacto de apresentação - versão integral disponível por demanda)

ALIMENTAÇÃO | ALIMENTACIÓN
Enlaces/Imago Chile
2014 | 12min | legendado
Comida é arte ou ciência? Como determinados
alimentos nos fazem envelhecer melhor?
Como combater a anorexia e a obesidade, dois
grandes males do século 21? O que a ciência diz
sobre isso? A genética é a grande responsável pela
anorexia, mas no futuro espera-se poder substituir
o gene ou genes defeituosos por outros normais
e assim eliminar o problema. Do outro lado está a obesidade que, a longo prazo, está matando
as pessoas. O problema hormonal tido como responsável pelo ganho de peso, na verdade
representa apenas de 3 a 5 por cento dos casos. Uma dieta saudável e exercícios físicos
são grandes aliados nessa batalha. A chave para uma vida longa e saudável está na alimentação.
Nossos hábitos alimentares poderão retardar o envelhecimento e o aparecimento de doenças.
Os avanços da biotecnologia determinarão o que encontraremos em nossos pratos?
(compacto de apresentação - versão integral disponível por demanda)
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AGRICULTURA NO FUNDO DO MAR
Futurando/DWelle
2018 | 04min30
Narrado em português
Uma plantação de frutas e verduras dentro do mar.
O projeto Nemos Garten, na Itália, criou biomas
a 10 metros de profundidade. Eles funcionam
como estufas aquáticas. Parece utopia, mas é uma
saída para uma agricultura mais sustentável.

ALIMENTAR O PLANETA | ALIMENTAR AL PLANETA
Caçador de Cérebro/RTVE

2019 | 25min | legendado

A forma em que produzimos comida não
é sustentável. Conseguimos muitas melhoras,
com mais variedade e abundância. Mas
se pensamos nos 9 bilhões de pessoas em 2030
que precisam ser alimentadas e nutridas, temos um
sério problema. Precisamos de novos modelos
e avanços tecnológicos compatíveis com esta
necessidade da espécie humana – e ainda com
a riqueza cultural e sensorial da gastronomia.

AGRICULTURA 4.0: COMO ROBÔS PODEM AJUDAR
NO CAMPO
Futurando/Deutsche Welle
2019 | 07min
Narrado em português
A automatização do trabalho na agricultura
e na pecuária pode trazer benefícios. Com um
robô que mata plantas invasoras, por exemplo,
o uso de alguns agrotóxicos fica desnecessário.
Mas para que isso aconteça, os agricultores
precisam aprender a lidar com essas máquinas.

AGROECOLOGIA USA INSETOS PARA EVITAR
AGRESSÃO À TERRA
Futurando/Deutsche Welle
2018 | 05min
Narrado em português
Cientistas estão estimulando o cultivo de plantas
que atraem insetos nos arredores de plantações
para evitar o uso de fertilizantes artificiais.
Uma forma de tornar a agricultura mais
sustentável, já que alguns bichos minúsculos
se alimentam de pragas. Outros métodos, como
rodízio de cultura, tentam garantir a produção, sem
desgastar o ambiente.
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MÓDULO 15 BIOTECNOLOGIA PARA A SAÚDE

DECIFRANDO SEU CÓDIGO GENÉTICO |
CRACKING YOUR GENETIC CODE
Nova/WGBH
2012 | 13min | legendado
Estamos no início de uma nova era da medicina:
personalizada, baseada nos genes. Será
que estamos prontos para ela? O que acontecerá
quando a maioria de nós puder pagar para saber
o que está no nosso DNA e que determina nossa
saúde, nosso presente e nosso futuro? Um avanço
extraordinário seria eliminar doenças hereditárias antes do nascimento.
(compacto de apresentação - versão integral disponível por demanda)

BRINCANDO DE DEUS | PLAYING GOD
Horizon/BBC
2012 | 13min | legendado
Adam Rutherford encontra uma nova criatura,
criada por cientistas americanos: a cabra-aranha.
É parte cabra, parte aranha e seu leite pode ser
usado para criar fios de seda ultrarresistentes,
e ainda para a produção de remédios e novas
formas de energia. A Biologia Sintética cria
e manipula formas de vida, coisas que crescem,
se alimentam e se reproduzem e está se tornando uma força tecnológica. As questões relativas
ao seu uso e controle são inevitáveis E essa é uma aposta alta. É parte de um novo campo
de investigação, que tem um objetivo radical: quebrar a natureza em peças de reposição, para
que possamos montá-la e reconstruí-la a nosso favor.
(compacto de apresentação - versão integral disponível por demanda)

CIÊNCIA REDESCOBRE PODER DE CURA
DAS PLANTAS
Futurando/Deutsche Welle
2018 | 06min
Narrado em português
O poder de cura das plantas caiu no esquecimento
de médicos e pesquisadores por muito tempo.
Hoje cientistas reconhecem o potencial das ervas
medicinais e voltam a estudar o uso delas, inclusive
para tratar pacientes com doenças graves.
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PROTEÍNA DA TEIA DE ARANHA FAZ REPAROS
NO CORAÇÃO
Futurando/Deutsche Welle
2018 | 06min
Narrado em português
Cientistas já sabiam das possíveis aplicações da teia
de aranha na medicina. Mas até agora, não
conseguiam reproduzi-la de forma eficiente. A teia
de aranha é uma maravilha biológica. Tem
apenas dois milésimos de milímetro de espessura.
E, mesmo assim, é mais resistente do que todos os materiais de fibra conhecidos. A teia
desperta cada vez mais atenção na medicina: é uma boa proteção para feridas e pode, até
mesmo, ser aplicada dentro do organismo humano.

COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TOMA DECISÕES
Futurando/Deutsche Welle
2019 | 05min
Narrado em português
A inteligência artificial já está presente em várias
áreas na nossa vida: no diagnóstico médico, direção
autônoma, assistente pessoal... Mas como
os algoritmos tomam decisões? Pesquisadores
desenvolveram uma ferramenta para analisar
a inteligência artificial de forma mais profunda e se
surpreenderam com os resultados.

CICLO CIRCADIANO
Isto é Matemática/SPM/SIC
2016 | 10min
Narrado em português
Neste episódio o matemático Rogério Martins fala
sobre o Ciclo Circadiano. E para quem não faz
a menor ideia do que é o Ciclo Circadiano, Rogério
dá uma dica: é um relógio que temos dentro
de nós, mexe com o nosso sono, e vem do latim
circa diem. Ou seja, “cerca de um dia”.
E Isto é Matemática!
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