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Grã-Bretanhadelineia
planoparacortaremissão
degases-estufaeparte
paracobrançadosoutros
países– inclusivedoBrasil

Quemé:
DavidKing

Fernando
Reinach*

Grã-Bretanha
vai investir em
energianuclear

E
xistem muitas ra-
zões para educar,
mas do ponto de vis-
ta biológico a educa-
ção faz parte da es-

tratégiadesobrevivênciadaes-
pécie humana.
O argumento é simples e se

relacionaao tipode informação
que cada espécie necessita pa-
rasobreviver.Nessequesitopo-
demosdividir os seres vivosem
três grandes grupos.
O primeiro contém as for-

masmais simples de vida. Uma
bactéria é um bom exemplo.
Nesses seres vivos toda a infor-
maçãonecessáriaparaasobre-
vivência está codificada no
DNA.A informação para sinte-
tizarcadaenzima,cadamolécu-
la de sua estrutura, emesmoas
informações que determinam
como e quando ela deve repro-
duzir estão no genoma. É claro
que tais organismos mudam
seu comportamento quando o
meioambienteéalterado.Ome-
canismo utilizado pelas bacté-
rias para detectar certos tipos
de nutrientes e em resposta al-
terar as enzimas necessárias
para utilizá-los são bem conhe-
cidoseestãonogenoma.Bacté-
rias não precisam aprender,
elas jánascemcomtodaa infor-
mação de que necessitam e
transmitem essa informação a
seus descendentes.

REDESCOBERTA CONTÍNUA
O segundo grupo é bem repre-
sentado nos vertebrados. O ca-
chorro é um bom exemplo. Es-
ses seresvivos tambémnascem
com grande parte da informa-
ção de que necessitam em seu
DNA. A diferença é que nesse
DNAestáprogramadaaforma-
ção de um cérebro sofisticado,
umórgãocapazdecaptareesto-
car informação. Cachorros
aprendem uma quantidade
enormedefatos,comportamen-
tos e informações que se tor-
namindispensáveisparasuaso-
brevivência.Aprendemaidenti-
ficar pessoas e territórios e on-
de encontrar alimentos e sedu-
zir seres humanos. Ao fim de
sua vida, um cachorro armaze-
nou em seu cérebro uma vasta
quantidade de dados que o aju-
daram a sobreviver. Entretan-

to, toda a informação é extinta
com a morte do animal, pois a
espécie não temmétodos de ar-
mazenamento ou transmissão
dessas informações para seus
descendentes. Para os filhotes,
são transmitidas somente as in-
formações que estão no geno-
ma,oquegaranteaformaçãodo
cérebro e a possibilidade de ad-
quirirnovamentea informação.
Membrosdessasespéciesestão
condenadosaredescobriroque
os pais já haviamaprendido.

ANIMAIS CULTURAIS
No terceiro grupo o exemplo é
o homem. Esses animais tam-
bémnascemcoma informação
presente em seuDNA e um cé-
rebrocapazdecaptar informa-
ções. A grande diferença é que
somos capazes de estocá-la e
transmiti-la a outrosmembros
de nossa espécie. É o que cha-
mamos de cultura, aquilo que
está nas bibliotecas, na inter-
net, nos CDs e no cinema. Ao
contrário dos cachorros, cada
serhumanonãotemdereadqui-
rir toda a informação através

da experiência direta, pode re-
correr ao enorme depósito de
informação que nossa espécie
acumulou.Imaginequetodaes-
sa informação fosse perdida.
Deixaríamosde ter amedicina,
a comunicação e o transporte,
semfalardaagricultura.Prova-
velmenteboapartedahumani-
dademorreria.
Ohomembiológicodehoje é

idênticoaumhomempré-histó-
rico, é a educação que faz cada
um de nós progredir em 20
anos o equivalente aos 20 mil
anos de cultura da humanida-
de. Do ponto de vista biológico,
nossa sobrevivência depende
cada vez mais dessa nova for-
ma de acumular informação
que surgiu no planeta.
Em algummomento do pas-

sado o processo evolutivo atre-
lounossasobrevivênciaàeduca-
ção. Aceitar essa relação de de-
pendênciatalveznosajudeaco-
locaraeducaçãocomopriorida-
de número 1 de nossa espécie. ●

*fernando@reinach.com
Biólogo

Artigo
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governo britânico e diretor da
Agência deCiência e Inovação
doReinoUnido desde 2000

● Sua função é assessorar o
primeiro-ministro em
questões sobre ciência e
desenvolver a política da área

● Nasceu naÁfrica do Sul, on-
de se formouemQuímica. Foi
chefe doDepartamento deQuí-
mica e reitor emCambridge

DavidKing, cientista-chefe do governo britânico

●●● O cientista-chefe do gover-
no britânico, sir David King,
disse ontem, em palestra na
Universidade de São Paulo
(USP), que seu país retomará
a energia nuclear para reduzir
sua emissão de gases do efei-
to estufa – hoje sua base ener-
gética é “suja”, com forte parti-
cipação do carvão.

Segundo King, o governo
prevê a recuperação ou a cons-
trução dessas usinas a pata-
mares similares aos do passa-
do, quando 30%da energia
consumida naGrã-Bretanha
vinha da fissão. Atualmente o
índice é de 19%. “Precisamos
substituir usinas antigas por
novas até que novas tecnolo-
gias surjam. A energia nuclear
traz grandes problemas. Mas
precisamos demais uma gera-
ção dela.” A estratégia deta-
lhada que o governo britânico
aplicará para reduzir em 60%
suas emissões até 2050, com
diversificação das fontes ener-
géticas, sairá emmaio. ● C.A.
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É a educação que
nos faz progredir
em 20 anos o
equivalente a 20mil

Cristina Amorim

O cientista-chefe do governo
britânico, sir David King, é um
dos principais articuladores
para a inclusão da questão cli-
mática na agenda políticamun-
dial. Conseguiu que a Grã-Bre-
tanha e a Europa assumissem
metas de redução de emissão
de gases-estufa mais ambicio-
sas do que estabelece o Proto-
colo de Kyoto e agora parte pa-
ra a cobrança de outros países.

O próximo relatório do IPCC fala
sobrevulnerabilidade.Quãovulne-
rável é aGrã-Bretanha?
Os principais problemas virão
de enchentes e ataques costei-
ros. Já têm-se observado chu-
vas mais intensas, e os siste-
mas de drenagem são incapa-
zes de drenar a água, o que le-
va a enchentes. Temos de rein-
ventar esses sistemas. A par-
tir de um relatório que produ-
zi, o governo começou a agir.

Essaéuma situaçãoparecida com
adeSãoPaulo. Paísesdesenvolvi-
dos deveriam transferir tecnolo-
gias de mitigação e adaptação às
mudanças climáticas para os paí-
sesemdesenvolvimento,mas isso
não tem sido feito. Por quê?
Há vários problemas, mas tive-
mos muitos progressos. Por
exemplo, para construir umpro-
grama que evite enchentes e in-
trusões marítimas, trabalhei
com centenas de engenheiros e
cientistas. O conhecimento po-
de ser passado a outros países e
estamos trabalhando agora
com a China. Mas você pode fa-
zer amesmapergunta sobre ou-
tros processos da Convenção
do Clima. O quão longe fomos
com Kyoto? Países desenvolvi-
dos já deveriam produzir resul-
tados. Então temos de focar o
diálogo dentro doG-8+5. Émais
fácil que os líderes dessas na-
ções tomem decisões que man-
tenham as premissas da COP.

Então quais foram os resultados
dapresidência deBlair noG-8?
Em nosso mandato, produzi-
mos uma declaração conjunta

(sobre mudança climática) que
indica intenção, não ações. Es-
tá muito claro que o diálogo no
G-8+5 precisa continuar. Não é
segredo que nem todos os paí-
ses são entusiastas, mas acho
que isso está mudando. Se não
conseguirmos um acordo no
G-8+5, não sei se conseguiría-

mos em qualquer outro lugar.

Comoconseguir esse acordo?
A Grã-Bretanha assumiu natu-
ralmente a liderança: reduzire-
mos nossas emissões em 60%
em 2050, pressionamos a União
Européia a tomar atitudes e, na
semana passada, chegamos a
um acordo de uma redução de
20% até 2020. Agora falamos
com outros países e dizemos: “É
isso que estamos fazendo. O que
você faz?”. Não falamos o que os
países devem fazer e quando.
Qualquernegociação formal édi-
fícil, então tomamos adianteira.

OBrasil deve assumirmetas?
O Brasil precisa tomar atitudes.
Na Grã-Bretanha, buscamos li-
mitar o dióxido de carbono em
um limite entre 450 e 550 ppm.
Essa é nossameta. Acho que se-
rámuitoútil queoutrospaísesdi-
gam quais são suas intenções.
Nós dizemos a nossa e chega-
mos ao governo brasileiro e per-
guntamos: “Qual é sua intenção?
Quaisobjetivosvocêachaquede-
vem existir para este século?”.

O sr. já fez essas perguntas pa-
ra o governo brasileiro?
Sim.

Equal foi a resposta?
Espero descobrir amanhã
(hoje).

Ainda há tempo para ações de
mitigação?
É tarde demais para esco-
lher entre ações de mitiga-
ção ou de adaptação. Preci-
samos fazer ambos. O setor
político quer focar a mitiga-
ção. Só quando se vêem os
custos de ambos, pode-se es-
colher o caminho adequado.

A Convenção de Clima falhou
emevitar interferênciasperigo-
sas no sistemaclimático?
Sim. As mudanças perigo-
sas já acontecem. Um exem-
plo é a onda de calor que
atingiu a Europa em 2003:
32 mil pessoas morreram e
estávamos totalmente des-
preparados. O tempo pas-
sou. O que buscamos agora
é evitar catástrofes. ●
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dopontode
vistabiológico

‘OBrasilprecisatomar
atitudessobreambiente’
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