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1- Como e quando tudo começou? 

Meu interesse pela pesquisa em química começou durante o curso ginasial (ensino fundamental) no 
Rio de Janeiro, participando de feiras científicas. Eram feitas exposições e os colégios se visitavam, 
pois o meu, que era um colégio público feminino (imaginem!), ficava próximo a outros colégios 
particulares, ao Colégio de Aplicação da UERJ, que também fazia feiras, e, também sempre aparecia 
a turma do Colégio Militar, na época somente masculino. Naturalmente que se namorava muito 
nestes eventos, mas havia uma certa competição entre as feiras realizadas, incentivando a realização 
de pesquisas cuidadosas. Até hoje acredito muito no potencial destas feiras, e fiquei muito feliz em 
ver, há algum tempinho atrás, numa feira realizada por um colégio de Fortaleza, que os alunos de 
uma escola pública de uma pequena cidade conseguiram montar uma eólica com peças de sucata. 
Esta estação podia sustentar a demanda energética de uma moradia de um pescador, que com isto, 
ganhou uma geladeira e pode armazenar seu pescado e aumentar seus ganhos. 

 2- Por que fez essa escolha profissional? 

Minha escolha profissional foi muito juvenil. Quando acabei o Colégio minhas colegas tentavam ir 
para os colégios de segundo grau, que garantiam bom desempenho no vestibular, mas eu fui em 
outra direção. Continuei buscando a escola pública de qualidade e me dediquei com afinco ao 
concurso para a Escola Técnica Federal de Química. Já queria ser química, ter profissão, ganhar 
meu salário e minha independência. E sempre gostei da química analítica, de desvendar 
composições químicas. Fiz estágios em indústrias, mas logo recém-formada fiz concurso para 
Petrobrás e virei Analista do CENPES, onde fui trabalhar na Divisão de Química, setor de Química 
Orgânica, mais especificamente com análise orgânica. Trabalhei com a Dra Ruth Martins e com 
aquímica do CENPES Sônia Cabral de Menezes, à época mestranda. Daí a pesquisa me pegou de 



vez e, nunca mais voltei às indústrias, embora minhas pesquisas sempre tenham uma forte 
conotação em aplicações, e, desde o mestrado, de cunho ambiental. Logo em seguida, entrei para a 
UFF e para dar conta da carga do curso, que fiz aos poucos, pois o trabalho na pesquisa em química 
era muito mais excitante do que os bancos escolares, acabei tendo que sair da Petrobras e fui 
trabalhar com a Profª. Adelina Costa Neto, no IQ da UFRJ. À Profª. Adelina agradeço os muitos 
ensinamentos sobre política científica e os rumos da pesquisa no Brasil. 

 3- Quais são suas atividades profissionais atualmente? Gostaria de destacar alguma do 
passado? 

Toda a minha pós-graduação foi em Geociências, área de concentração em geoquímica ambiental. 
Nesta área realizo o melhor do meu trabalho de pesquisa e formação de pessoal. No doutorado 
comecei a caminhar em direção ao sistema marinho e quando mudei para o Ceará, para concorrer a 
uma vaga em Universidade Pública, tempos em que os concursos eram praticamente inexistentes (e 
depois de ficar anos como bolsista de um centro de pesquisas do MCT devido as arbitrariedades de 
um mau governo), me surpreendi com as diferenças promovidas pelo clima semi-árido sobre a 
mobilização e comportamento geoquímico dos elementos-traço. Daí a pesquisa cresceu e, com as 
mudanças e evolução da política científica do País, felizmente estamos formando novos profissionais 
dentro de um laboratório com estrutura física atual e avançada. Vice-coordeno o INCT sobre 
Transferência de Materiais Continente-Oceano e coordeno outros projetos junto ao CNPQ 
envolvendo sempre formação de pessoas. 

 4- Se pudesse escolher uma descoberta da Química para ter realizado, qual seria? 

Creio que, embora eu pouco os use por ter muita precaução no uso de remédios e preocupação com 
o destino no meio ambiente, seria a penicilina, os antibióticos. 

E ainda a descobrir, um processo ambiental que reduza as concentrações de CO2 na atmosfera do 
planeta Terra. 

 5- Alguma sugestão para os novos profissionais e estudantes? 

Persistam. Busquem o que lhes agrada na Química, pois ela é uma ciência transversal, está em tudo, 
então há de haver algo de novo e bom que cada um de nós possa fazer usando os conhecimentos 
que esta profissão nos fornece. 

 6- Quais barreiras a Química precisa ultrapassar ou quais perguntas ainda precisam ser 
respondidas? 

A Química é transversal, ainda estará muitas vezes no cerne de respostas importantes que estamos 
e iremos equacionar. No Brasil está bem organizada através de sua sociedade científica, mas creio 
que os estudantes de química precisam ter seus horizontes voltados para um mundo em 
transformação, onde as profissões se permeiam, interagem. Os temas devem ser abordados de 
forma interdisciplinar, para resolver as grandes questões do homem e das sociedades pluriculturais, e 
este ainda é um desafio que terá de ser vencido. 
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Possui graduação em Química (1982), mestrado e doutorado em Geociências (Geoquímica) pela 
Universidade Federal Fluminense (1988, 1998 respectivamente). Atualmente é professora adjunto IV 
da Universidade Federal do Ceará, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Química - Regional do 
Ceará e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do comitê de 
Oceanografia. Retornou ao Ministério da Ciência e Tecnologia devido à anistia decretada pela Lei nº 
8.878, de 11 de maio de 1994. Tem experiência na área de Geoquímica e Química Ambiental, 
Oceanografia Química e Ecologia de Ecossistemas, atuando principalmente nos seguintes temas: 
transferência de materiais continente-oceano, indicadores ambientais, bacias do nordeste oriental, 
biogeoquímica do mercúrio e outros metais-traço, e monitoramento ambiental marinho. 

 


