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MEMÓRIA

O vírus H1N1, causador da gripe
suína, é compatível com um ví-
rus da gripe aviária (o H9N2)
endêmico na Ásia e, juntos, eles
podem produzir híbridos com
maior possibilidade de matar,
afirmam cientistas chineses. Os
pesquisadores, da Faculdade de
Medicina Veterinária da Univer-
sidade Agrícola da China, em
Pequim, criaram 127 híbridos
de H1N1 e H9N2 ao misturar
seus genes; após inocularem
esses novos vírus em ratos, ob-
servaram que 8 desses híbridos
se mostraram mais virulentos
que o H1N1 e o H9N2. / REUTERS

Vírus da gripe podem
gerar híbridos letais

PESQUISA

A atriz Jane Russell, que estre-
lou ao lado de Marilyn Monroe
o único musical de Howard
Hawks, Os Homens Preferem as
Loiras (1953), morreu ontem
aos 89 anos em sua casa, em
Santa Maria, na Califórnia. Se-
gundo seus familiares, a causa
da morte foi insuficiência respi-
ratória. Jane foi descoberta pelo
multimilionário Howard
Hughes e lançada por ele em
1943 no faroeste O Proscrito (fo-
to), que permaneceu censurado
por cerca de três anos por causa
do sex appeal da estrela. A maio-

ria de seus papéis no cinema foi
em comédias, como O Valente
Treme-Treme (1948), no qual
interpretou Calamity Jane ao
lado de Bob Hope. / REUTERS

Sudeste é mais pessimista
com o ensino público

PLANETA

O Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama) mul-
tou a Petrobrás em R$ 10 mi-
lhões por não ter comunicado
a ocorrência de um acidente
que resultou na contamina-
ção do córrego Pau D’Alho,
que corta o Parque Estadual
da Serra do Mar, em Caragua-
tatuba (SP).

Segundo o órgão, a Petro-
brás deixou vazar óleo, sedi-
mentos de rocha e terra duran-
te as obras de escavação para
construção do gasoduto que
transportará o gás do pré-sal
para Taubaté. A multa pelo va-
zamento é de R$ 25 mil.

O acidente aconteceu em
novembro de 2010, mas a mul-

ta foi aplicada na sexta-feira. O
vazamento foi descoberto duran-
te visita de técnicos ao local, que
observaram que a água do córre-
go tinha aspecto branco.

A Petrobrás, que recorrerá das
multas, confirmou que o aciden-
te foi causado durante a escava-
ção de um túnel e culpou a chu-
va, que teria sido responsável pe-
lo transbordamento do material
para o córrego. A estatal afirmou
que o acidente não causou danos
ambientais e que realizou um pla-
no de contingência para evitar
maiores danos.

Segundo o Ibama, a Petrobrás
é obrigada a comunicar qualquer
tipo de acidente que possa resul-
tar em danos à fauna e à flora.

Jane Russell, atriz e sex symbol
de Hollywood, morre aos 89 anos

O número de casos de dengue
registrado em 2010 foi três ve-
zes maior que o de 2009, mos-
tram dados preliminares do Mi-
nistério da Saúde. Foram conta-
bilizadas 999.688 infecções em
2010, contra 323.876 no ano an-
terior. Em janeiro deste ano fo-
ram notificados 26.034 casos
em todo o País. O Acre é o Esta-
do com o maior número de ca-
sos: 6.851, seguido de Minas,
com 3.058 notificações. Ontem,
a Secretaria de Saúde do Paraná
confirmou mais duas mortes
por dengue. Ambas foram regis-
tradas em Jacarezinho.

CÂMPUS ABERTO

Monumento geológico natural
sofre depredação em Anhembi
Geiseritos paulistas – rochas em forma de cone com dutos por onde saem jatos de água – formam
composição única no mundo; são 4,5 mil estruturas de até 1 metro de altura numa área de 1,5 km2
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CANDIOTA (RS)

Petrobrás é multada por
acidente na Serra do Mar

Alunos podem marcar
carona na internet

DIVULGAÇÃO

Hotsite terá dados e
eventos sobre água

Casos de dengue
triplicaram em 2010

Cientista é julgado
culpado de fraudar Nasa

Leia. Poluição e lixo ameaçam
crescimento, diz ministro chinês

MP prorroga prazo para
regularizar termelétrica

José Maria Tomazela
SOROCABA

Rochas formadas pela ação
dos gêiseres há 250 milhões de
anos e consideradas monu-
mento natural geológico na-
cional estão sem proteção e su-
jeitas à ação de depredadores
em Anhembi, a 245 km de São
Paulo. Os Geiseritos de
Anhembi, como são conheci-
dos na literatura científica,
atraem pesquisadores por ser
uma formação única no mun-
do, com 4,5 mil estruturas de
até 1 metro de altura concen-
tradas numa área de 1,5 km2.

De acordo com o diretor de Tu-
rismo de Anhembi, Raul Marcel
da Silva, o sítio também atrai
curiosos e colecionadores e é co-
mum os visitantes quebrarem as
pedras para levar os pedaços co-
mo souvenir. “Muitas forma-
ções estão quebradas e espalha-
das pelo chão”, conta.

Os geiseritos são rochas em
forma de cones que possuem um
duto interno por onde os gêise-
res – jatos de água quente com
vapor – saem do interior da terra
e chegam até a atmosfera.

As estruturas de Anhembi co-
meçaram a ser estudadas em
2003, por meio de um projeto de
pesquisa financiado pela Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp). “O
que encontramos em Anhembi é
talvez o único registro geológico
no mundo de atividade hidroter-
mal muito intensa no período
permiano (de 250 milhões a 300
milhões de anos atrás)”, afirma o
diretor do Instituto de Geociên-
cias da Universidade de São Pau-
lo (USP) e coordenador da pes-
quisa, Jorge Kazuo Yamamoto.

Ele conta que são conhecidos
hoje cerca de mil gêiseres no pla-
neta, sendo mais famosos o do
Parque Nacional de Yellowsto-
ne, nos Estados Unidos. A dife-
rença é que lá há cerca de 500

gêiseres espalhados por uma
área gigantesca, que abrange
três Estados. “Nosso sítio, nesse
de preservação, é um registro
único. Podemos ver que esses
corpos estão sendo desenterra-
dos pela erosão moderna, muito
recente em termos geológicos.”
O trabalho dos pesquisadores da
USP resultou em um artigo publi-
cado em 2005 na revista Nature.

A lei estadual 12.687, publica-
da em 3 de setembro de 2007,
dispôs sobre a criação e preserva-

ção do Monumento Natural Gei-
seritos de Anhembi. Na época, a
justificativa era a necessidade
“iminente” de preservação de
um sítio natural raro e muito sin-
gular, pelo fato de “serem estru-
turas geológicas frágeis e esta-
rem sujeitas a qualquer degrada-
ção natural e antrópica (pela
ação do homem)”.

De acordo com o diretor de Tu-
rismo de Anhembi, a expectativa
era que o local fosse transforma-
do em um parque geológico e tu-
rístico, mas nada aconteceu.

Área privada. Os geiseritos es-
tão em uma área de pastagem da
fazenda que pertence ao ex-pre-
feito Geraldo Conceição Cunha,
a 14 km da zona urbana. Assim
que soube da lei de preservação,
Cunha delimitou a área com cer-
cas para evitar o acesso do gado.
Ele disse que, além de pesquisa-
dores, o local passou a atrair tu-
ristas movidos apenas pela curio-
sidade.

Segundo Cunha, muitas das

formações foram quebradas
antes de se saber que eram im-
portantes. As pedras foram
usadas até para cascalhar es-
tradas. O ex-prefeito afirma
que não tem como evitar as
invasões. “Mantenho um fun-
cionário na fazenda apenas pa-
ra cuidar do gado e roçar o pas-
to.”

O proprietário afirma que
tem dado apoio aos pesquisa-
dores da USP, mas não sabe
qual será o destino da área.
“Ninguém me procurou para
dizer o que será feito.” Ele dis-
se que o terreno isolado ficou
como uma área “morta” da
propriedade, voltada para a
criação de gado. “Até agora só
tive despesas com isso.”

O deputado Adriano Diogo
(PT), autor da lei de preserva-
ção, lamentou a falta de inte-
resse do governo estadual e
da prefeitura em proteger e di-
vulgar o monumento geológi-
co. “Não tiveram o trabalho
de ao menos colocar uma pla-
ca no local.” Ele reconhece
que a cidade é pequena e, pro-
vavelmente, sem recursos pa-
ra instalar um parque, mas
considera possível uma parce-
ria com a iniciativa privada.
“Tem um tesouro ali e nin-
guém se deu conta.”

O Instituto Geológico do
Estado, vinculado à Secreta-
ria Estadual do Meio Ambien-
te, informou que está em dis-
cussão a instalação de placas
interpretativas nos geiseritos
de Anhembi, assim como em
outros monumentos geológi-
cos paulistas. Foi recomenda-
da a criação de um grupo de
trabalho para regulamentar a
lei que criou a unidade de con-
servação. O plano é ter uma
estratégia conjunta de prote-
ção e desenvolvimento dos
geoparques paulistas por
meio do turismo, mas a pro-
posta está em discussão.

SAÚDE

NASA

Uma pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) sobre a percepção da so-
ciedade em relação à educação,
divulgada ontem, mostra que os
moradores do Sudeste têm a vi-
são mais pessimista em relação à
evolução do ensino público. Na
região, 36,1% disseram que a edu-
cação piorou – em nenhuma das
demais regiões o índice chegou
aos 20%.

O Sudeste também apresen-
tou o mais baixo índice dos que
acreditam que a educação melho-
rou: 40%. No Centro-Oeste,
com a maior taxa, 62,9% disse-
ram que o ensino está melhor.
Segundo Paulo Corbucci, pesqui-
sador do Ipea que coordena a
área de educação, as diferentes
percepções regionais “fazem
sentido” por causa da situação
desigual do ensino no País.

“Nas regiões onde as condi-
ções eram piores, as melhorias
são mais sentidas”, explica Cor-
bucci. “Há 15 anos, por exemplo,
você tinha um problema grave
de acesso à escola, em especial

no Nordeste. Hoje houve uma
aproximação dos patamares das
Regiões Sul e Sudeste.”

No estudo, quanto maior o ní-
vel de instrução e renda dos en-
trevistados, maior foi a porcenta-
gem de respostas negativas. Dos
pesquisados com curso superior
completo, 35,4% afirmaram que
a educação havia piorado, con-
tra somente 21,4% daqueles com
escolaridade da 5.ª à 8.ª série.

Dos que ganham de 10 a 20 sa-
lários mínimos, 34,2% conside-
ram que o ensino está pior; dos
que têm renda de até dois salá-
rios mínimos, a porcentagem foi
de 19,3%.

ProUni. O Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) foi o
que apresentou a maior visibili-
dade, com 61% dos entrevista-
dos afirmando conhecê-lo – sen-
do que 80% disseram não ser bol-
sistas do programa nem ter ami-
gos ou parentes que sejam. “O
ProUni está muito na mídia, so-
bretudo na televisão. Além dis-
so, é algo relativamente novo. O
programa de merenda escolar be-
neficia um número muito maior
– cerca de 30 milhões –, mas exis-
te há décadas, é visto como parte
da escola”, afirma Corbucci.

A pesquisa, com 2.773 pessoas,
foi feita entre 3 e 19 de novembro
de 2010. / LUCIANA ALVAREZ

estadão.com.br/planeta

Foi inaugurada ontem a Câm-
pus Aberto, uma plataforma de
mobilidade sustentável, em 13
universidades da cidade de São
Paulo, como PUC, FGV, FMU e
Unip. Por meio da ferramenta
(no site campusaberto.com.br),
os estudantes podem se cadas-
trar, colocar dados como núme-
ro de matrícula, sala, curso e
podem compartilhar o carro
com outros estudantes da mes-
ma universidade. Os alunos
também podem usar esse instru-
mento para combinar de ir jun-
tos de bicicleta para a faculdade
ou de racharem um táxi. Em bre-
ve, o metrô e a CPTM também
vão disponibilizar uma ferra-
menta para que os estudantes
combinem de usar juntos o
transporte público.

A Agência Nacional de Águas
(ANA) coloca no ar hoje o
hotsite Águas de Março 2011.
A página trará informações
técnicas em torno do tema
anual definido pela Organiza-
ção das Nações Unidas: Res-
pondendo ao Desafio Urba-
no. A página pode ser acessa-
da pelo endereço ana.gov.br.
Haverá dados sobre abasteci-
mento urbano de água e di-
cas de uso racional. Além dis-
so, órgãos de governo e orga-
nizações do terceiro setor
podem usar o espaço virtual
para divulgar seus eventos de
comemoração do Dia Mun-
dial da Água, celebrado em
22 de março. / AFRA BALAZINA,

ANDREA VIALLI e REGINALDO

PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO

ESPAÇO

O Ministério Público Federal
prorrogou por mais 15 dias o
prazo para que o Ibama apresen-
te uma solução para resolver os
problemas ambientais ou a sus-

pensão das operações da usina
termelétrica Candiota (RS). O
pedido de adiamento foi feito
pelo novo presidente do Ibama,
Curt Trennepohl. No início de
fevereiro, a procuradora Paula
Schirmer solicitou ao órgão a
suspensão da licença da usina a
carvão, por causa da poluição.

}

Dois tripulantes do ônibus espa-
cial Discovery saíram ontem
para a primeira das duas cami-
nhadas espaciais previstas para
a última missão da espaçonave,
acoplada à Estação Espacial In-
ternacional desde sábado. A se-
gunda caminhada espacial deve
ocorrer amanhã. / AFP

O cientista e ex-professor de
engenharia nuclear da Universi-
dade da Flórida Samin Anghaie
foi julgado culpado da acusação
de desviar, com a esposa, US$
3,4 milhões da Nasa e de outros
órgãos. Eles podem ser condena-
dos a até 20 anos de prisão. / EFE

Entre os moradores
da região mais rica do
País, 36% dizem que a
educação pública piorou,
diz pesquisa do Ipea

PROTEGIDOS

Estruturas. Geiseritos estão em propriedade de ex-prefeito

Lobo-ibérico (Canis lupus signatus) em um centro
mantido pela ONG Grupo Lobo, perto de Mafra
(Portugal); existem cerca de 2 mil lobos na Península
Ibérica, dos quais 300 estão em território português.

NABOR GOULART/AGENCIA FREELANCER

CORREÇÃO

Astronautas fazem
caminhada espacial

estadão.com.br

Carvão. Poluição estaria acima do permitido, segundo MPF

No título da reportagem Fe-
deral é criticada por trote vio-
lento, publicada no dia 18, a
palavra trote foi grafada in-
corretamente.

RAFAEL MARCHANTE /REUTERS

REUTERS
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




