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A Peripécia Filmes é uma produtora fundada em 2010 que tem se concentrado na 
produção de não-ficção, especialmente em conteúdo de divulgação científica, nos 
quais busca usar a linguagem audiovisual de maneira criativa para tratar com precisão 
os temas mais distintos e complexos.  Algumas de suas produções incluem:

Dezenas de minidocs produzidos para a revista de divulgação científica Pesquisa Fapesp, entre eles:

Modos de restaurar as florestas 
Com maior eficiência e menor custo, novas ini-
ciativas experimentam soluções para restaurar a 
vegetação em áreas degradadas.

Parceiros inseparáveis 
Associações simbióticas entre protozoários e bac-
térias ajudam a elucidar a origem de organelas 
celulares.

Suspenso pelo som 
Pesquisadores da USP desenvolveram um disposi-
tivo capaz de levitar objetos usando apenas o som. 
(Vídeo selecionado para o Festival Imagine Science.)

Drones na agricultura Esse vídeo apresenta a colaboração entre a Qualcomm Wireless Reach, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e o Instituto de Socioeconomia Solidária (ISES) para popularizar o uso de drones na agricultura.

Mirando novos alvos moleculares A GlaxoSmithKline, o Instituto Butantan e a Fapesp criaram o CENTD, Centro de Excelência 

para Descoberta de Novos Alvos Moleculares, cuja missão é revolucionar nossa capacidade de descrever novas funções de alvos 

moleculares, aplicando esse conhecimento em tratamentos de doenças inflamatórias como artrite, câncer e doenças degenerativas.

Qualcomm Ventures Latin America Nessa apresentação da Qualcomm Ventures e de seu desempenho na América Latina, 

um panorama de seus objetivos é delineado e são detalhados alguns exemplos de empresas que receberam investimentos.
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CLIENTES:

PARCEIROS E PATROCINADORES:

confira nossas realizações no endereço peripeciafilmes.com.br/realizacoes
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