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Ciência

S eguir uma dieta de ali-
mentos crus não é
bom para estimular o
cérebro. Isso porque

os humanos teriam de passar
mais de 9 horas pordia comen-
do-os para conseguir energia
suficiente para nossos cére-
bros de tamanho avantajado.

É o que observou um estu-
do de duas cientistas brasilei-
raspublicado no siteda Procee-
dings of the National Academy
of Sciences. Foram calculados

os custos energéticos de desen-
volver um cérebro ou um corpo
maior em primatas e concluiu-se
que o consumo de alimentos co-
zidos possibilitou aos humanos a
energia para formar o triplo de
neurônios em comparação aos
grandes macacos.

“Se você só comesse comida
crua, não haveria horas suficien-
tes no dia para conseguir as calo-
rias necessárias para construir
um cérebro tão grande”, diz Su-
zana Herculano-Houzel, neuro-

cientista da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) e
coautora do estudo.

Enquantoos humanos têmcer-
ca de 86 bilhões de neurônios, os
gorilas possuem 33 bilhões e os
chimpanzés, 28 bilhões. Esses
neurônios a mais nos dão benefí-
cios, mas cobram seu preço: en-
quanto o cérebro humano conso-
me 20% da energia do corpo em
repouso, os dos outros primatas
consomem apenas 9%.

A hipótese de que o consumo

de alimentos cozidos turbinou o
cérebro dos ancestrais do ho-
mem surgiu no final dos anos
1990, quando o primatólogo Ri-
chard Wrangham, da Universida-
de Harvard, relacionou a rápida
expansão do cérebro dos Homo
erectus, entre 1,6 milhão e 1,8 mi-
lhão de anos atrás, ao costume
de aquecer alimentos com uma
fogueira, pré-digerindo-os e faci-
litando a absorção de calorias.

Em novo teste dessa hipótese,
Suzana e sua aluna Karina Fonse-
ca-Azevedo, hoje no Instituto
Nacional de Neurociência Trans-
lacional em São Paulo, decidi-
ram observar se uma dieta de co-
mida crua limitaria o crescimen-
to máximo do cérebro ou do cor-
po de um primata. Contaram os
neurônios em dezenas de espé-
cies e descobriram que o tama-

nho do cérebro é diretamente li-
gado ao número de neurônios,
que por sua vez é ligado à quanti-
dade de calorias necessárias pa-
ra alimentar esse cérebro.

As pesquisadoras então calcu-
laram quantas horas por dia se-
riam necessárias para obter calo-
rias suficientes de alimentos
crus para abastecer o cérebro, de
acordo com a massa corporal de
cada espécie. Descobriram que o
Homo sapiens precisaria comer
por 9,3 horas; os gorilas, por 8,8;
os orangotangos, por 7,8; e os
chimpanzés, por 7,3 horas.

Conforme Suzana, na vida sel-
vagem os outros primatas não
têm como desenvolver cérebros
maiores, a não ser que reduzis-
sem o tamanho de seus corpos.
Isso porque eles não podem ul-
trapassar o limite de calorias que

conseguem consumir em 7 ou
8 horas de alimentação por
dia. Já os humanos modernos
têm a opção de processar ali-
mentos crus com ajuda de li-
quidificadores e adição de ou-
tros nutrientes e proteínas. E
também sabem cozinhar.

“Temos mais neurônios
que qualquer outro animal vi-
vo porque o cozimento permi-
tiu essa mudança qualitativa,
esse aumento no tamanho ce-
rebral”, diz ela. “Ao cozinhar,
conseguimos ultrapassar o li-
mite de quanto conseguiría-
mos comer em um dia.”

Para Wrangham, o estudo
brasileiro mostra que “um ma-
caco não poderia ter um cére-
brotãograndequantoodoshu-
manos enquanto seguir a dieta
típica de um macaco”. / AP

Ordem dos
bacharéis
critica exame

PLANETA

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Cerca de 46% dos alunos das uni-
versidades federais que declara-
ram cor ou raça se consideram
negros (pretos ou pardos), reve-
la levantamento do Estado com
base em novos dados do Censo
da Educação Superior 2011, di-
vulgados ontem pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep). A informa-
ção não diz respeito ao total da
população universitária porque,
na maioria dos casos, essa infor-

mação não foi prestada.
Das 6.739.689 milhões de ma-

trículas, 2.319.455 trazem infor-
mações sobre cor ou raça dos es-
tudantes. O levantamento do Es-
tado fez o recorte por raça no
universo de alunos que se defini-
ram como brancos, pretos, par-
dos, amarelos ou indígenas.

Dos estudantes das federais
que declararam raça, 50,2% se
disseram brancos; 13,1%, pretos;
32,5%, pardos; 3,75%, amarelos; e
0,46%, indígenas. Cerca de
51,17% da população brasileira se
diz preta, parda ou indígena se-
gundo o último Censo demográ-
fico do IBGE; esses grupos, so-
mados, representam 46,06%
dos universitários das federais
com informação de cor ou raça
declarada no Censo do Inep.

A Lei das Cotas determina que

no próximo vestibular 12,5%
das vagas nas instituições fe-
derais sejam reservadas a alu-
nos que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em
escolas públicas, alcançando-
se 50% em quatro anos. A le-
gislação combina critérios ra-
ciais e sociais, fixando que as
vagas sejam preenchidas se-
gundo a proporção de pretos,
pardos e indígenas em cada
unidade da Federação, confor-
me o último Censo do IBGE.
No Estado de São Paulo, pre-
tos, pardos e indígenas repre-
sentam 34,73% da população.

Considerando a totalidade
das instituições de ensino su-
perior do País, tanto as públi-
cas (das esferas municipal, es-
tadual e federal) quanto as pri-
vadas, a proporção de estu-
dantes autodeclarados bran-
cos é de 61,9%; de pretos, 7%;
de pardos, 27,8%; de amare-
los, 2,8%; de indígenas, 0,4%.

Os primeiros dados do Cen-
so apontaram aumento no nú-
mero de pretos e pardos de 18
a 24 anos com ensino superior
no País: de 1,8% em 1997 a
8,8% em 2011.

46% dos alunos de
federais que declaram
raça se dizem negros
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Metade da
madeira
retirada de
MT é ilegal
Dado do Imazon se refere ao período
entre agosto de 2010 e julho de 2011

Victor Vieira
ESPECIAL PARA O ESTADO

O presidente da Ordem dos Ba-
charéis do Brasil, Willyan Joh-
nes, divulgou anteontem carta
aberta em defesa da extinção do
Exame de Ordem. A aprovação é
necessária para bacharéis em Di-
reito exercerem a advocacia.

No protesto, enviado ao presi-
dente da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Ophir Caval-
cante, Johnes argumenta que a
avaliação não serve para contro-
lar a qualidade do trabalho dos
advogados, mas para arrecadar
dinheiro para a entidade. A taxa
de inscrição custa R$ 200, e Joh-
nes estima que o faturamento da
OAB com a prova em cerca de R$
75 milhões por ano.

A manifestação antecede au-
diência pública na Câmara dos
Deputados sobre o Exame de Or-
dem, marcada para quarta-feira.

● Ilegalidade

O ‘professor-celebridade’ Michael Sandel comandou ontem, de
Harvard, aula online global com alunos de São Paulo que cursam
Direito e Ciência Política e estudantes de Tóquio, Xangai e Nova Délhi.

CÉREBRO HUMANO CRESCEU
GRAÇAS AO ATO DE COZINHAR
Cientistas brasileiras ligam mudança na dieta ao desenvolvimento cerebral

Bruno Deiro
Murilo Bomfim
ESPECIAL PARA O ESTADO

Imagens de satélite revelam
que 47% da extração de madei-
ra em Mato Grosso entre agos-
to de 2010 e julho de 2011 teve
origem ilegal. O estudo, do Ins-
tituto do Homem e Meio Am-
biente da Amazônia (Ima-
zon), mostra que a atividade
vem caindo mais intensamen-
te em florestas autorizadas
que em áreas clandestinas, o
que contraria a tendência veri-
ficada em outros Estados do
Centro-Oeste e do Norte.

O Imazon analisou 139.407
hectares e notou que a propor-
ção entre exploração legal (53%)
e ilegal no período ficou mais
equilibrada que no ano anterior
– entre agosto de 2009 e julho de
2011, 56% da madeira produzida
tinha autorização.

O pesquisador André Montei-
ro, que produziu o boletim de
monitoramento de manejo flo-
restal, diz que essa alta na pro-
porção sinaliza deficiências na
fiscalização e não segue a tendên-

cia de outros Estados de intensa
atividade madeireira. “O Pará,
por exemplo, está seguindo o ca-
minho inverso. Há alguns anos,
quase toda a madeira produzida
lá era irregular e, aos poucos, es-
ta proporção está se equilibran-
do”, afirma o pesquisador.

Quase a totalidade (99%) da
exploração não autorizada ocor-
reu em áreas privadas, devolutas
ou sob disputa, enquanto ape-
nas 1% (ou 602 hectares) foi reali-
zada em áreas protegidas, assen-
tamentos de reforma agrária e
unidades de conservação.

Conforme os responsáveis pe-
lo estudo, as áreas particulares
nos extremos noroeste e norte
do Estado, próximas às muitas
madeireiras que atuam no muni-
cípio de Sinop, são as que trazem
mais preocupações. “Se a gente
observar, os municípios com
maior exploração ilegal ficam na
fronteira, onde a atividade agro-
pecuária passa por processo de
expansão, como União do Sul e a
cidade de Cláudia”, diz Montei-
ro. “O ponto positivo é a redução
em áreas protegidas, principal-
mente de origem indígena, onde
a atividade caiu bastante.”

Segundo ele, o outro aspecto
positivo mostrado pelo balanço
é a queda da exploração como
um todo. Quando comparados
com a atividade ocorrida no mes-
mo período anterior, os núme-

ros mostraram redução de 41%
(52.294 hectares) na ocorrência
de exploração autorizada e de
34% (34.346 hectares) na ativida-
de em áreas ilegais.

“Era uma redução até espera-
da, por conta de algumas ações
que têm sido feitas pelo gover-
no”, afirma Monteiro. “Mas a
grande porção do que é explora-
do legalmente vem se comparan-
do à atividade ilegal. E combater
isso passa por uma maior capaci-
tação técnica e por uma fiscaliza-
ção mais intensa na região.”

Desgaste. Segundo Bruno
Mees Ferreira, do Instituto Ação
Verde, ONG que atua em Mato
Grosso, o combate à exploração
ilegal passa por uma reformula-
ção nos órgãos responsáveis. “A
fiscalização dessas áreas definiti-
vamente não é efetiva. Em Mato
Grosso, ela fica bem comprome-

tida. O Incra, que é o órgão fiscali-
zador, está desgastado.”

Segundo Ferreira, os proble-
mas também estão associados a
irregularidades na venda de ter-
ras. “As causas dessa exploração
ilegal de madeira em MT são rela-
tivas, mas é possível que seja o
uso ilegal do solo. Não há uma
regulamentação e às vezes al-
guém ganha uma terra sob algu-
mas responsabilidades, mas es-
sa terra acaba sendo vendida pa-

ra outro produtor que desmata
para aumentar a área produtiva.
Isso acaba afetando essa estatís-
tica”, afirma.

Por fim, a falta de educação
ambiental entre pequenos pro-
prietários de terra ainda é apon-
tada como possível causadora
da atividade ilegal.

“Há um problema cultural da
população. Alguns produtores
rurais, em geral os menores, não
têm noção do impacto causado
por suas atitudes. Como não sa-
bem fazer um bom uso de suas
propriedades, acabam suprimin-
do as árvores”, diz Ferreira, que
não vê um problema isolado da
região. “Apesar de outros esta-
dos como o Acre mostrarem
uma queda na exploração ilegal
madeireira, não acredito que o
aumento (na proporção) tenha
acontecido apenas em Mato
Grosso.”

SP em aula de Michael Sandel

Levantamento com novos
dados do Censo da
Educação Superior
estima em 50,2% os
autodeclarados brancos

Fiscalização. Em maio, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 389 toras de madeira ilegais em Itaúba, no norte do Estado

● Expansão irregular

47%
da madeira extraída entre agosto
de 2010 e julho de 2011 teve
origem ilegal; esse porcentual
equivale a 65.454 hectares

139.407
hectares de florestas foram
analisados; 73.953 (53%) tinham
extração em áreas autorizadas

99%
da atividade ilegal ocorreu em
áreas privadas, devolutas ou sob
disputa, o que equivale a 64.852
hectares; só 1% (602 hectares)
foi feita em áreas protegidas,
assentamentos agrários e
unidades de conservação

ANDRÉ MONTEIRO
PESQUISADOR DO IMAZON
“Se a gente observar, os
municípios com maior exploração
ilegal de madeira ficam na
fronteira, onde a atividade
agropecuária está se expandindo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A37.




