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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

Microprogressos climáticos
Para especialistas, cúpula de Cancún avançou pouco no combate do aquecimento

OS RECURSOS do REDD

poderiam evitar destruições

como a registrada acima,

em uma floresta tropical

da Indonésia. Ao lado, um

agricultor em meio à

devastação. Na extrema

direita, orangotangos

brincam em um parque

nacional da Sumatra:

biodiversidade seria

protegida com redução de

queimadas e emissões de

gases-estufa

Renato Grandelle

O s aplausos que encerraram a 16a-

Convenção das Partes sobre
Mudanças Climáticas da ONU,
no sábado, não foram suficientes

para silenciar um alerta: os cortes nas
emissões de gases-estufa estão muito
aquém do necessário. Se as metas atuais
não forem atualizadas, o mundo chegará a
2020 emitindo até 12 bilhões de toneladas
de carbono a mais do que o recomen-
dável. É mais do que o suficiente para
tornar as mudanças climáticas incontro-
láveis. E o encontro em Cancún pouco fez
para mudar este quadro. EUA e China, os
maiores poluidores da atmosfera, seguem
retardando, por motivos políticos e eco-
nômicos, um engajamento mais expres-
sivo na luta contra o aquecimento global.

Para o climatologista Carlos Nobre, do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), a inércia das potências globais
pode dominar também as próximas con-
ferências. Nobre faz eco a analistas in-
ternacionais, incrédulos que o presidente
Barack Obama conseguirá aprovar uma
legislação climática em seu mandato.

— Se ele for reeleito com ampla mar-
gem de votos, aí ele poderá atuar com
força para promulgar o projeto a partir de
2013 — pondera Nobre. — Do contrário,
nem o texto que tramita agora, que impõe
metas muito modestas, será aprovado.

A China, de acordo com Nobre, ob-
serva os EUA enquanto investe em ener-
gia limpa. Em quatro anos, sua geração de
energia eólica e solar será maior do que
dos EUA. Em 2020, vai superar toda a
produção energética brasileira.

— Como potência que é, a China quer
vender tecnologia verde para o mundo —
ressalta Nobre. — E, em 2050, o mercado
de painéis solares, que poderão fornecer
até metade da energia produzida no mun-
do, será extremamente lucrativo. Enquan-
to a China não dominar este setor, ela não
assumirá metas para reduzir sua libe-

ração de gases na atmosfera. Até lá,
continuará com sua estratégia atual: pro-
metendo que o crescimento das emissões
não será tão grande quanto o projetado.

Como este debate só ganhará con-
tornos nas próximas décadas, Cancún
registrou só “microprogressos”, diz No-
bre. Seu maior feito pode ter sido evitar a
morte do Protocolo de Kioto, dada como
certa no início da COP-16. Trata-se do
único acordo que estabelece metas legais
para seus signatários — embora estes
compromissos só sejam cobrados dos
países desenvolvidos. Ainda assim, as
metas são muito modestas. Espera-se
que, até 2012, seus signatários tenham
cortado 5,3% de suas emissões. Na se-
gunda etapa (2013-2020), será preciso
reduzir entre 25 e 30% dos gases-estufa.

REDD já movimenta
US$ 4,5 bilhões
● Os negociadores ainda hesitam em de-
bater o aquecimento global, mas já pro-
grediram na discussão sobre o REDD
(Redução de Emissões por Desmatamen-
to e Degradação), um fundo destinado à
preservação de florestas tropicais como
as da Amazônia e da Indonésia.

— Sabemos que o REDD terá três fases:
na primeira, já em vigor, os países mon-
tarão redes de monitoramento das flo-
restas — explica Paulo Moutinho, diretor
do Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (Ipam). — O REDD usará re-
cursos do Fundo Verde, que terá US$ 100
bilhões por ano. Mas falta decidir se os
países ricos podem cumprir seus cortes
de emissões investindo na floresta de
nações pobres. Parece um mercado in-
teressante, mas ainda gera controvérsia.

Investimentos como este e na mon-
tagem de redes de vigilância de florestas,
segundo Moutinho, já movimentam US$
4,5 bilhões no planeta. ■
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Brasil produz droga melhor contra colesterol
Cientistas sintetizam de forma mais eficaz e barata fármaco usado para limpar as artérias

Antônio Marinho

● Os brasileiros que precisam
tomar todos os dias compri-
midos de estatinas para con-
trolar o colesterol elevado te-
rão uma opção de tratamento
tão boa quanto um dos me-
lhores fármacos do mercado
e mais barata. Pesquisadores
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), inte-
grantes do Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia de
Fármacos e Medicamentos
(INCT-Inofar), descobriram
uma forma inédita de pro-
duzir a atorvastatina (o prin-
cípio ativo do Lípitor, da Pfi-
zer), a mais vendida de sua
classe no mundo. A desco-
berta permitirá que um maior
número de pacientes se be-
neficie de uma droga consi-
derada boa, porém, muito ca-
ra. A patente do Lípitor ex-
pira no fim deste mês.

Cientistas liderados pelo
professor Luiz Carlos Dias, do
Laboratório de Síntese Orgâ-
nica do Instituto de Química
da Unicamp, desenvolveram
uma maneira mais viável e efi-
ciente de obter a atorvastatina
— indicada para baixar o co-
lesterol ruim, o LDL, associado
a doenças cardiovasculares.

Para produzir a nova ator-
vastatina, foi preciso investi-
gar reação por reação descrita
na patente original (deposita-
da nos Estados Unidos em
1989). Os cientistas também
usaram menos solventes e rea-
gentes para obter a fórmula, o
que melhora o rendimento pa-
ra produção em grande quan-
tidade. Essa pesquisa abre ca-
minho para a fabricação de
outros medicamentos caros e
de uso pelo resto da vida.

— Preparamos o medica-
mento a partir de uma rota, um
caminho, de síntese inédita,

antes não descrita. A nossa
atorvastatina é igual a da Pfi-
zer, mas a estratégia de pro-
dução agora ficou mais curta e
eficiente. Nosso produto po-
derá ser preparado em maior
quantidade, de forma mais rá-
pida, prática e barata — ex-
plica Dias.

O desenvolvimento do prin-
cípio ativo no Brasil terá gran-
de impacto econômico, inclu-
sive no Sistema Único de Saú-
de, já que o preço da ato-
varstatina de marca varia de
R$ 120 a R$ 200, a caixa de 30
comprimidos, dependendo da
concentração e da região do
país. Mesmo o genérico do
laboratório EMS, já disponível
aqui, é caro: cerca de R$ 80.

— Com esses preços, menos
de 5% da população brasileira
têm acesso ao medicamento
que oferece o melhor efeito
terapêutico para baixar o co-
lesterol — afirma Dias. — Ago-

ra há uma chance desse nú-
mero aumentar.

Estima-se que, só em 2009,
as vendas do Lípitor geraram
uma receita de R$ 400 milhões
para Pfizer. No mundo, as ven-
das atingiram US$ 13 bilhões.

Composto também
poderá ser exportado

A próxima ação do INCT-
Inofar é patentear a nova ator-
vastatina — se houver verba,
inclusive no exterior — e bus-
car parceria com laboratórios
brasileiros interessados em
produzi-la em larga escala,
com o mesmo grau de pureza
do produto de marca, visando
até a exportação da molécula.

Uma grande dificuldade pa-
ra se obter uma droga genérica
é que as indústrias se ante-
cipam ao fim de uma patente,
registrando possíveis rotas
sintéticas. Como as empresas
farmacêuticas brasileiras não

têm tradição nesse tipo de pes-
quisas, terminam comprando
insumos para remédios de paí-
ses como Índia e China.

— A pesquisa nessa área no
Brasil pode nos ajudar a pro-
duzir compostos mais com-
plexos, inclusive para o mer-
cado externo — comenta
Dias. — Depois da aprovação
da substância na Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) não será necessário
fazer testes em seres huma-
nos porque a droga já existe,
é a mesma do Lípitor.

A patente do Lípitor já de-
veria ter expirado há dois anos,
mas a Pfizer conseguiu na Jus-
tiça prorrogá-la até o fim deste
ano. O INCT-Inofar foi criado
em 2009, no âmbito do Pro-
grama dos INCTs do Ministério
da Ciência e Tecnologia e é
administrado pelo CNPq, com
apoio do Ministério da Saúde,
MCT e da Faperj. ■

O LEGADO DE CANCÚN
● METAS FRACAS: Se as
metas atuais não forem
atualizadas, o mundo chega-
rá a 2020 emitindo até 12
bilhões de toneladas de car-
bono a mais do que o reco-
mendável. Esse volume, pa-
ra especialistas, vai agravar
as mudanças climáticas.
● GIGANTE: Maior emissora
atual de CO2, paradoxal-
mente, a China deixou claro
em Cancún que caminha pa-
ra se tornar também a super-
potência das energias alter-
nativas. Em quatro anos,
sua geração de energia eóli-
ca e solar será maior do que
a dos EUA. Em 2020, vai
superar toda a produção
energética brasileira.
● FLORESTAS: Foi o acordo
mais significativo aprovado,
embora ainda tenha partes
em aberto. Investimentos
em florestas já movimentam
hoje cerca de US$ 4,5 bi-
lhões por ano.

A ação das
estatinas

● A maior parte do co-
lesterol, cerca de 60%, é
produzida no fígado pela
enzima HMG. Ele parti-
cipa de reações impor-
tante, como, por exem-
plo, manter a integridade
das membranas das cé-
lulas. Para cumprir sua
missão, o colesterol pega
carona em moléculas for-
madas por gorduras e
proteínas. A de baixa
densidade, LDL, é ruim
porque leva o colesterol
do fígado para o sangue,
entupindo as artérias. As
estatinas impedem que a
enzima HMG atue no fí-
gado, e o órgão reage
aumentando o número
de receptores de LDL.
Com o maior número de
receptores, o órgão cap-
tura mais LDL no sangue.
Isso ajuda a eliminar a
quantidade de gorduras
nocivas nas paredes das
artérias.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 dez. 2010, Economia, p. 36.




