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l Um novo relatório da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e
do Fundo das Nações Unidas pa-
ra a Infância (Unicef) mostra que
o mundo avançou em relação à
oferta de água para beber. Entre
1990 e 2010, de acordo com o do-
cumento, 2 bilhões de pessoas
ganharamacessoàáguapotável.
Com isso, 89% da população
mundial têm, agora, este bem
disponível. O saneamento bási-
co, porém, não traz motivo para
comemorações. Apenas 63% do
planeta têm este recurso — o
que significa que 2,5 bilhões de
pessoas ainda não possuem re-
de coletora de esgoto.

Segundo as Nações Unidas,
98% dos brasileiros têm água
potável — no campo, são 85%.
Setenta e nove por cento do
país contam com saneamento
básico. Na população rural,
seriam apenas 44%. Esses ín-
dices, porém, são contesta-
dos por especialistas ouvidos
pelo GLOBO.

— Só 45% da população bra-
sileira têm acesso à rede de es-
goto — assegura Edison Car-
los, presidente-executivo do
Instituto Trata Brasil, organi-
zação que luta pela universali-
zação do saneamento básico.
— E, do que é coletado, só um
terço é tratado. A maior parte
dos governos no mundo, inclu-

indo o nosso, deu prioridade
ao financiamento para água
potável, por se tratar de um
bem essencial e para evitar o
surto de várias doenças. En-
quanto isso, por duas déca-
das, praticamente nada foi fei-
to com o esgoto. Até a criação
do Ministério das Cidades, se-
quer sabíamos qual pasta esta-
va à frente dos projetos.

Com a indefinição federal e a
decorrente falta de investi-
mentos, as prefeituras destina-
ram suas verbas para outras
obras de infraestrutura. Mas o
retorno dos recursos ao sane-
amento básico, uma conquista
da última década, não resol-
veu todas as mazelas. O Pro-

grama de Aceleração do Cres-
cimento, que concentra a mai-
oria das verbas para a resolu-
ção deste problema, tem anda-
do lentamente.

— Apenas 4% das obras da
primeira fase do PAC volta-
das a saneamento básico fo-
ram concluídas — lamenta
Glauco Kimura de Freitas, co-
ordenador interino do Pro-
grama Água para a Vida do
WWF Brasil. — O problema é
a operação do dinheiro. Os
municípios não têm capaci-
dade para gerenciar tantos
recursos nem transformá-los
em obras.

Os próprios órgãos respon-
sáveis pelo levantamento res-

saltam que os índices de ade-
são a esses recursos podem
ter sido superestimados. A de-
finição de “água potável”, por
exemplo, abrange apenas o
bem livre de contaminação
externa, como coliformes fe-
cais. A restrição não é sufici-
ente para saber se trata-se de
um bem devidamente adequa-
do para consumo.

A projeção do que ocorrerá
com água e esgoto nos próxi-
mos anos é, também, oposta.
Em 2000, quando foram apro-
vados os Objetivos do Milê-
nio, previa-se que, em 2015,
88% da população do planeta
teriam acesso à água potá-
vel. Cinco anos antes do pra-
zo, a meta já foi cumprida.
Enquanto isso, a rede de es-
goto dificilmente chegará ao
nível indicado. No ritmo atu-
al, chegaremos a 2015 com
67% das pessoas tendo aces-
so a este serviço. Estimava-
se que seriam 75%.

Há, em ambos os recursos,
segundo a ONU, grande dife-
rença geográfica em sua dis-
ponibilidade. Apenas 61% da
população da África Subsaari-
ana contam com água potável.
Na América Latina, são 90%.

Com saneamento ocorre o
mesmo. Cerca de 7,2 milhões
de brasileiros não dispõem
de rede de esgoto. Já na Chi-
na, são 14 milhões. Na Índia,
626 milhões. n

Água e esgoto em caminhos opostos
O primeiro recurso é quase universal; o segundo não atingirá metas da ONU
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Exercício melhora até os genes
Minutos após a prática de atividade física já acontecem mudanças benéficas

A
atividade física tem um im-
pacto muito maior sobre o
nosso organismo do que se
imaginava. Que fazer exercí-

cios regularmente ajuda a manter a
forma e a qualidade de vida a longo
prazo já se sabe há muito tempo. Po-
rém, pela primeira vez, cientistas
mostraram que uma hora de ativida-
de física é capaz de promover mu-
danças no DNA. Minutos após a prá-
tica do exercício foram observadas
alterações na forma como os genes
produzem proteínas associadas ao
ganho de força muscular e ao meta-
bolismo de açúcar e gordura.

O estudo de cientistas suecos re-
velou que quando homens e mulhe-
res saudáveis, porém sedentários,
praticam uma hora de atividade físi-
ca, ocorrem mudanças no DNA que
atingem o metabolismo. A pesquisa,
comandada por Juleen Zierath, do
prestigiado Instituto Karolinska, em
Estocolmo, mostrou que uma hora
de atividade física intensa promove
uma modificação na forma como os
genes se expressam. O estudo foi
publicado numa das mais importan-
tes revistas de biologia do mundo,
“Cell Metabolism” .

O grupo de Zierath descobriu
que o DNA das células musculares
esqueléticas extraídas logo após a
prática de exercício — no caso, ci-
clismo — apresentava menos mar-
cações químicas específicas (gru-
pos metil) do que quando a pessoa
estava em repouso. A presença dos
chamados grupos metil em posi-
ções determinadas do DNA influen-
cia a expressão dos genes, ou a for-
ma como a célula desempenha fun-
ções. Esse processo é chamado de
desmetilação e, em linhas bem ge-
rais, permite que os genes produ-
zam proteínas mais facilmente. Na
prática, isso significa que mais pro-
teínas envolvidas na quebra de
gordura são produzidas após o
exercício.

— Algumas horas depois da ati-
vidade, as marcas voltaram aos ní-
veis observados no estado de re-
pouso — esclarece Juleen, em en-
trevista ao GLOBO.

Poucas pesquisas conseguiram
mostrar como mudanças no ambi-
ente podem modificar o funciona-

mento do DNA no tecido humano
adulto. O laboratório de Juleen e
um grupo de pesquisadores dina-
marqueses, por exemplo, já identi-
ficaram como ingredientes de nos-
sas dietas, como a gordura, alte-
ram o DNA.

— Acreditamos que, se a atividade

genética aumenta, proteínas especí-
ficas podem ser produzidas para
melhorar a maneira como as reser-
vas corporais usam o açúcar e a gor-
dura — diz Juleen.

Essas modificações no DNA em
locais precisos parecem ser os pri-
meiros eventos da reprogramação

genética do músculo para a força
e, em última instância, nos benefí-
cios estruturais e metabólicos do
exercício.

Os pesquisadores analisaram, por
meio de biópsias, o grau de metila-
ção dos genes retirados de múscu-
los da coxa de adultos jovens saudá-
veis antes e depois de uma sessão
de pedalada. O grau de metilação de
genes não relacionados ao metabo-
lismo permaneceu inalterado.

Juleen Zierath e sua equipe não
sabem explicar como ocorre o pro-
cesso de desmetilação das células
musculares.

— O exercício modifica a forma co-
mo produzimos determinadas subs-
tâncias de que precisamos para
manter as células vivas. Se você tem
um conjunto de células do tecido
magro com morte acelerada, perde
força. Por isso, o exercício é tão im-
portante para as pessoas idosas,
que, devido ao envelhecimento, têm
grande perda de massa muscular —
explica a cientista Andrea Deslan-

des, do laboratório de Neurociência
da Atividade Física na Universidade
Federal do Rio de Janeiro. — É como
se fosse um piano: as notas estão lá.
Dependendo da forma como você
vai tocar aquelas teclas, a música
ouvida pode ser diferente.

Andrea destaca que o estudo reve-
lou alterações específicas associa-
das ao tempo de vida das células e
às usinas de energia celular, as mito-
côndrias. Estas também têm relação
com o metabolismo celular. A for-
mação de novas mitocôndrias é ex-
tremamente importante para a so-
brevivência da célula.

Também foram testadas as altera-
ções no DNA muscular a partir da con-
tração induzida em laboratório. Para
isso, os cientistas utilizaram cafeína, e
alcançaramomesmoefeito.Masasdo-
ses utilizadas na experiência são altís-
simas, e não se pode substituir o exer-
cício por algumas xícaras de café. A
maior parte do efeito fisiológico da ca-
feína ingerida é obtido através do siste-
ma nervoso central. n
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UMA GINASTA, durante apresentação em Pequim: atividade física tem impacto mais abrangente do que se imaginava e afeta de forma positiva a função dos genes
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O estudo sueco mostrou que a ca-
feína aplicada sobre as células
musculares de adultos também
promoveu uma modificação do
seu DNA. O material foi exposto
em laboratório a altas doses da
substância, o que não significa,
no entanto, que uma xícara de ca-
fé tem os mesmos efeitos de um
treino físico de uma hora. A maior
parte do efeito fisiológico da cafe-
ína ingerida em café ou refrigeran-
tes ocorre através do sistema ner-

voso central. Para alcançar o re-
sultado visto quando a substân-
cia foi aplicada diretamente so-
bre o músculo, seria preciso con-
sumir cerca de 50 xícaras de café
por dia, uma dose quase letal, diz
Juleen Zierath, autora do estudo.
O responsável por esse efeito se-
ria o cálcio, liberado pela cafeína
e que desencadeia a contração
muscular. Ele “enganaria” as célu-
las, que acreditariam estar se
exercitando.

naCafeína x malhação

l A principal causa do nau-
frágio do Titanic não estava
no mar, mas no céu. O ice-
berg com o qual ele se cho-
cou em 14 de abril de 1912,
numa tragédia que causou
a morte de 1.500 pessoas,
estaria na rota do navio co-
mo resultado de um raro fe-
nômeno astronômico.

Uma combinação extrema-
mente rara de fatores astro-
nômicos, incluindo a maior
aproximação da Lua em rela-
ção à Terra em 1.400 anos,
provocou uma maré excepci-
onalmente alta em janeiro de
1912, dizem os pesquisado-
res, em artigo na revista “Sky
&Telescope”.Em4de janeiro
de 1912, a aproximação máxi-
ma aconteceu a seis minutos
de uma Lua cheia.

E o fenômeno ocorreu um
dia após a Terra ter feito sua
maior aproximação anual
ao Sol. A combinação dos
dois fatores provocou uma
colossal maré alta, com ca-
pacidade de deslocar um
grande número de icebergs
da Groenlândia para a costa
do Canadá. Isto ocorreu
com a antecedência exata
para atingir o Titanic em
abril: três meses.

— Não pretendemos sa-
ber exatamente onde o ice-
berg do Titanic estava em
janeiro de 1912, ninguém po-
de saber isto, mas o cenário
é cientificamente razoável –
explicou um dos autores do
estudo, o astronômo Do-
nald Olson, da Texas State
University.

Conjunção astral selou
destino do Titanic

Astrônomos culpam a Lua e o Sol

Arquivo/AP

O TITANIC: vítima de um fenômeno astronômico, diz estudo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 mar. 2012, Economia, p. 34.




