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Qual o impacto da nossa ciência? 

www.researcherid.com (“A. Jorio”, dados obtidos em 15/03/2016) 

http://www.researcherid.com/




“Pode um país de terceiro mundo 

ter ciência básica?” 

Um dos temas de estudo proposto pelo Prof. Márcio Quintão 
Na disciplina “Evolução das Ideias da Física” (Dep. Física, 1993) 
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SCIENCE IN THE DEVELOPING WORLD: Running Twice as Fast? 
LC Ribeiro, RM Ruiz, AT Bernardes, EM Albuquerque 
COMPUTING IN SCIENCE & ENGINEERING (2006) 
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Ondas gravitationais 







Blade runner 





Amazônia  



Amazônia  

Nova Lei da Biodiversidade 13.123 
Conselho de Gestão do  

Patrimônio Genético 

CGEN 



Sirius - CNPEN 

CNPEN (Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e 
Materiais) 
Em Campinas, SP 
 
Custo estimado da 
ordem de ½ bilhão de 
Reais 
 



O que é instrumentação científica? 

“In 1937 Harvard mark I was made which was first computer and financed by IBM” 
http://www.azhblog.com/2015/08/facts-and-history-about-computer.html 

Nathan Rosenberg 

Exploring the Black Box: Technology, economics and history 

Chapter 13 Scientific instrumentation and university research 
Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 1994, 250-263 

Harvard mark I  



"A capacidade de gerar sua própria instrumentação é um elemento essencial 

para que uma comunidade científica gere sua própria agenda e não emule 

simplesmente as agendas externas. É o que define a maturidade científica de 

uma comunidade. No Brasil ainda temos muito a avançar no desenvolvimento de 

instrumentação. No entanto, é essencial a compreensão de que instrumentação 

científica não é um fim, mas um meio. São os desafios científicos o que mobiliza a 

instrumentação científica, e sua realização exige quadros bem treinados, com 

laboratórios e oficinas apropriadas e diversidade de formação. Quadros não apenas 

científicos, mas também de formação técnica." 

 

http://www.sbfisica.org.br/v1/arquivos_diversos/publicacoes/FisicaCapes.pdf 

http://www.sbfisica.org.br/v1/arquivos_diversos/publicacoes/FisicaCapes.pdf


Espaço recíproco 

Elétrons na folha de grafite e o homo sapiens 



População mundial 



“permitir  que se tenha acesso ao conhecimento 
e à cultura científica e artística constituem 

objetivos da civilização” 
 
 

“Na linguagem das contas nacionais, as 
despesas com saúde e educação são 

consideradas consumo (uma fonte de bem estar 
em si), e não investimento” 

O Capital do Século XXI 
Thomas Piketty 




