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É
cada vez mais co-
mum observarmos
tecnologiasbemesta-
belecidasseremsubs-
tituídas rapidamen-

te.Discosdevinilforamtrocados
por CDs em poucos anos. Em
muitos casos essas revoluções
permitemquea liderançatecno-
lógicamigre para outropaís. É o
casodoJapão,quedominoua in-
dústriaeletroeletrônicaaprovei-
tandoumatrocadetecnologia.
Comasubstituiçãodasválvu-

las pelos transistores e a subse-
qüenteminiaturização dos com-
ponentes, empresas japonesas
praticamente destruíram a in-
dústria de rádios e televisores
norte-americana. Décadas mais
tarde, países comoTaiwan enri-
queceram com a produção de
componenteseletrônicos.
O Brasil nunca esteve no epi-

centrodeumarevoluçãotecnoló-
gica,mas issopodemudar.Ade-
cisãodediversospaísesdesubsti-
tuirpartedopetróleoporbiocom-
bustíveispodeseroiníciodeuma
dessasmudanças tecnológicas.
Casoatendênciaseconfirme,

a tecnologia brasileirade produ-
çãodeetanolpodecolocaroPaís
emposiçãoprivilegiada.
Desde 1970 o Brasil vem de-

senvolvendo tecnologias capa-
zesdediminuirocustodeprodu-
çãodoetanol.Emparalelodesen-
volvemos os motores a álcool e
descobrimos a duras penas co-
mouma frotadeveículosdepen-
dentes exclusivamente desse
combustívelcolocouosconsumi-
doressobaespadadosusineiros.
Aprendida a lição, desenvolve-
mos osmotores flex, que permi-
temtransiçãogradativadoscom-
bustíveis fósseis para os renová-
veis através da adição gradativa
doálcoolàgasolina, estratégia já
adotadapor todosospaíses.
Hoje somos o único país em

queessepacote tecnológico está
implantadoe funcionando.
Éessepacote queopresiden-

te Bush veio buscar. Mesmo an-
tesdeosEUAiniciaremseupro-
grama de etanol, todos sabiam
que produzir etanol a partir do
amido demilho é caro e inviável
em larga escala. Os EUA cria-

ramseumercadodomésticosub-
sidiando a produção de álcool a
partir de amido, agoraprecisam
daropróximopasso.Nessesúlti-
mos anos, diversos estudos de-
monstraramqueno longo prazo
a maior parte dos biocombustí-
veisseráproduzidanostrópicos,
ondemuita luz, altas temperatu-
raseabundânciadeáguafavore-
cem a fotossíntese. E nos trópi-
cos nada bate a cana-de-açúcar.
Além do Brasil, provavelmente
Caribe, América Central, Ásia e
a África serão os principais pro-
dutores de etanol, mas para isso
vãonecessitardatecnologiabra-
sileira.Eaíresidenossaoportuni-
dade de liderar uma revolução
tecnológica.
No Brasil nem sequer reco-

nhecemosnossoavançotecnoló-
gico. Quando pensamos em ál-
cool, o que vem à mente são se-
nhores de engenho que explo-
ram mão-de-obra barata e não
pagamseusempréstimos.Masis-
soésópartedaverdade.Asofisti-
cação tecnológica presente nas
melhoresusinas,tantonoplantio
da cana como em seu processa-
mentoindustrial,éenorme.Tam-
pouco valorizamos o capital hu-
mano presente nos milhares de
engenheirosetécnicosquedomi-
namedesenvolvema tecnologia
equaseninguémsabequepossuí-
mos um “Silicon Valley do ál-
cool”,comcentenasdepequenas
empresasinovadorasemSertão-
zinho,noEstadodeSãoPaulo.
Foi utilizando vantagens co-

mo essas, combinadas comuma
estratégia clara, que os chama-
dos Tigres Asiáticos enriquece-
ramcomossemicondutores.
Faltaumaestratégiaqueper-

mitaaoBrasil lideraratransição
tecnológica.Nãoconheçoospla-
nosdogovernoparagarantirnos-
sapropriedadeintelectualemní-
vel global nem como vamos ga-
rantiros investimentosnecessá-
rios para sustentar nossa supe-
rioridade tecnológica.
Parecequeasnegociaçõesde-

vem girar em torno do imposto
deimportaçãodeetanolcobrado
pelosEUA.Seissorepresentaro
pagamentopelo acesso aonosso
pacotetecnológico,estamosven-
dendo barato. Se for o pilar de
nossa estratégia para liderar
uma revolução tecnológica glo-
bal, énomínimo insuficiente.●

*fernando@reinach.com
Biólogo

Em nova fase da pesquisa, grupo resseqüenciou genes de centenas de
amostras de vários tipos da doença para descobrir padrão de mutações

Giovana Girardi

Desde que o genoma humano
foi seqüenciado, em2000, já fo-
ram descobertos mais de 350
genes que, quando sofrem mu-
tação,podemlevaraodesenvol-
vimento de algum tipo de cân-
cer.Mas essa identificação sin-
gular ainda não é suficiente pa-
ra explicar a imensa diversida-
deentreostumores,epesquisa-
dores da área entraram em
umanova fasedosestudos: res-
seqüenciar em larga escala vá-
rios genes retirados de cente-
nasde amostras devários tipos
decâncerparadescobrirumpa-
drão nasmutações.
Opente-fino noDNAdas cé-

lulas tumorais descobriu que o
número de genes mutados que
desencadeiamo surgimento da
doençaémaiordoquese imagi-
nava.Centenasdegenes,atéen-
tão insuspeitos, foram relacio-
nados com a moléstia, de acor-
do com estudo divulgado hoje
na Nature (www.nature.com).
Emais, o levantamento fornece
novas ferramentas para sepa-
rar o joio do trigo quando o as-
sunto são asmutações.
Sofrer mudanças é um pro-

cesso natural entre os genes. O
próprio maquinário celular se
encarrega de corrigir a maio-
ria.Algumassãopassadaspara
afrenteporquesemostramevo-
lutivamente mais interessan-
tes ou porque são mesmo inó-
cuasesóoutrasacabamrespon-
sáveispordoenças.Oproblema
no entanto, ao olhar um gene, é
saber qual é qual.
Para se ter uma idéia, o gru-

pointernacionalresponsávelpe-
lapesquisatrabalhoucom1.007
mutaçõeslocalizadasem518ge-
nes extraídos de 210 amostras
de câncer demama, de pulmão,
de rim, de colo-retal e melano-
ma,entreoutros.Aidéiaerajus-
tamente tentar distinguir quais
mutações provocam tumores e
quaissãoapenas“caronas”,que
nãotêmrelaçãocomodesenvol-
vimento da doença.
“As mutações são como um

registro arqueológico do que
aquelacélulapassouaolongoda
suavida”,explicaMichaelStrat-
ton,doProjetoGenomadoCân-
cer do Instituto Sanger, do Rei-
no Unido. As células em um tu-

mor no pulmão são as quemais
têmmutação, por conta dos da-
nos causados por anos de fumo.
A equipe encontrou muta-

çõescausaisem120genes–sen-
do que amaioria não tinha sido
relacionadaàdoençaatéentão.
O número pode parecer peque-
no em comparação com o que
foianalisado,masnãoé.Aquan-
tidade surpreendeu os pesqui-
sadores. “Se eu tivesse de chu-
tar diria que não encontraría-
mosmais do que dez, em razão
do que já conhecíamos”, afir-
mou Andrew Futreal, também
doSanger.
Os genes escolhidos são de

uma família já alvo dos pesqui-
sadores por codificar uma pro-
teína conhecida como quinase,
envolvida no mecanismo de
crescimento celular. Uma mu-
taçãonesses genespode levar a
umaalteraçãonofuncionamen-
todaproteínae,porconseqüên-
cia,aumamultiplicaçãodescon-
trolada de células e ao surgi-
mentode tumores.Asquinases
são alvo de algunsmedicamen-
tos que combatem os tumores,
como oGlivec.

NOVA ERA
Adescoberta dos 120 genes, no
entanto, não exclui os demais.
Não quer dizer que as muta-
ções nos outros 398 genes não
estejam ligadas a algum tipo de
responsáveis por aquela amos-
tragem específica, pondera
Sandro José de Souza, pesqui-
sador do Instituto Ludwig, em
SãoPaulo,edoProjetoGenoma
doCâncer no Brasil.

Segundo ele, o grande desa-
fiodequemtrabalhanessaárea
é lidar com as várias formas de
manifestação dos tumores.
Uma mutação específica pode
ser encontrada em vários cân-
ceres, e às vezes são necessá-
rias várias mutações para ge-
rar apenas um tipo de tumor.
“Há heterogeneidade entre

indivíduoseentre tumores.Por

isso é de se supor que a pes-
quisa não tenha coberto tu-
do”, comenta. Entretanto, a
expectativa é promissora:
“Com esse trabalho compa-
rativo conseguimos identifi-
carosgenesquesofremmais
mutação e que estão presen-
tesemvárioscânceres,oque
os torna alvo de terapia”.
ParaAnamariaCamargo,

colega de Souza, esta é a no-
vaeranaspesquisasdegeno-
ma do câncer. “Já tivemos
um boom de seqüenciamen-
to de genes individuais. Ago-
ra estamosresseqüenciando
tudoemlargaescala embus-
ca da variabilidade. Já não
bastamais trabalhar só com
um câncer e um gene. Quan-
tomais amostras de tumor e
mais genes,mais chances de
identificaremdetalhescomo
a doença é desencadeada.”
Adupla, emconjuntocom

outros pesquisadores, deve
iniciar embreve noPaís dois
estudosdesse tipo, tendo co-
mofocopeculiaridadesgené-
ticas da população brasilei-
ra. ● COMREUTERS
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MUTAÇÕES–Céluladecâncer renal seqüenciadanoestudoqueavaliou210 tiposde tumores

RevisãodeDNAassocia
maisgenesatumores

LuzdoSol
acelera
asteróides

Pesquisa
relacionou mais
de cem novos
genes a tumores
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AhipótesedequealuzdoSolé
capazdeforçaralgunsasterói-
desagirarcadavezmais rápi-
do foi confirmada agora em
trêsartigoscientíficospublica-
dosnos serviçosonlinedas re-
vistasScienceeNature.
Umdostrabalhosdescreve

oaumentoda rotaçãodo aste-
róide 1862Apollo, de 1,5 kmde
diâmetro, causada por uma
propulsão batizada no meio
científicode“efeitoYorp”.
Ao devolver o calor do Sol

aoespaço,asuperfíciedoaste-
róideemite fótons, oupartícu-
lasdeluzinfravermelha,ecom
isso acaba sendo empurrado
nadireçãooposta.
A confirmação, seguida de

medições precisas do efeito
Yorp, tem implicações no es-
forço de detecção de asterói-
des perigosos, uma vez que a
gravidade não é mais o único
fatoraserconsiderado. ●
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