A26 Vida
%HermesFileInfo:A-26:20121122:

O ESTADO DE S. PAULO

QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

FERNANDO
REINACH
✽
●

fernando@reinach.com

A taturana e a parede

F

oi logo no primeiro dia que a
taturana entrou no terraço.
Espalhadoemumapoltrona,
tentandoleracoletâneacompleta dos contos de Ann Beattie, viu a
futura borboleta se deslocar pelo piso
de pedra mineira. Dois contos mais
tarde, lá estava ela subindo pela parede de tijolo. Mais um conto e ela chegouaoscaibrosdotelhado.Contosdepois, estava perto do piso. Depois subiu novamente, desceu e subiu.
Com a vista cansada, as pernas duras e as costas doendo, foi caminhar
pelo jardim, pensando não nos contosde Beattie, mas no sobe e desce da
taturana. Como seria a mente de
uma taturana? Por que esse constante subir e descer pela parede? Provavelmente ela imaginou que a parede
era uma árvore, subiu para procurar
alimento.
Melancólico, concluiu que a casa
estava interferindo no ciclo natural
das taturanas. Durante milhões de

anos, os ancestrais daquela taturana viveram em um mundo em que todos os
planos verticais eram caules e troncos
deárvores.Enotopodecadaumadessas
superfícies verticais estavam as folhas
dequenecessitava. Pobre taturana,imaginar que uma parede de tijolo possui
folhas no seu topo. Morreria de fome.
Voltou para o terraço. Os contos de
Beattie estavam lá, mas a taturana havia
desaparecido.
Foi na segunda noite, enquanto lia
Greenwich Time na mesma poltrona,
que um enorme besouro entrou voando
no terraço. Bateu na lâmpada e caiu de
barriga para cima no piso de pedra mineira. Talvez o fato tivesse passado despercebido se seu filho não tivesse corrido para observar o inseto, que recolhia
as asas e agitava as pernas, tentando se
colocar de pé. Bastou alguns segundos
de observação para o menino concluir
que os besouros são incapazes de se virarquando caemde costase vircomunicar a grande descoberta. Largou o livro

e explicou que o besouro só fica imobilizado se cai em uma superfície lisa e plana como o piso do terraço.
Para convencer o filho incrédulo, nada como um experimento. Capturado,
o besouro foi levado para o gramado e
colocado de ponta-cabeça. Rapidamente,agarrouumafolhaesevirou.Enquanto o filho e um amigo repetiam o experimento, levando o besouro da grama ao
terraço, testando diferentes superfícies, voltou à poltrona. O terraço no
qual gostava tanto de ler não só matava
taturanas, mas podia enlouquecer besouros. Selecionados durante milênios
para se virar em qualquer ambiente natural, estavam condenados à morte se
caíssem de costas nos pisos construídospelo homem.Nãobastavam as paredes, os pisos também eram culpados.
Foi no quinto e último dia que as superfícies verticais voltaram a interromper a leitura dos contos. Logo de manhã, os meninos chegaram ao terraço
com as mãos em concha, abrigando um

passarinhodesacordado.“Eleveiovoando e bateu na janela de vidro.” Com o
pássaro sobre a mesa, ponderaram se ele
sobreviveria. Ainda respirava, mas os
olhos estavam fechados.
Conformado, explicou para os meninos que no mundo em que os pássaros
surgiram não existiam grandes painéis
de vidro transparentes, invenção recente do Homo sapiens. Suspirou. Era demais:o vidroquepermitiaque olhasseas
jabuticabeiras estava matando passarinhos. Protegido dos cachorros por uma
tela de cobrir bolos e sob a observação
dos meninos, alguns contos depois, o
pássaro acordou do trauma, ficou de pé,
e saiu voando.
No final da tarde, quando achava que
terminaria o livro, um grande lagarto,
perseguido pelos cachorros, pulou na
piscina. Pobre lagarto, sempre soube
queparaescapardecarnívorosbastacorrer para a represa ou para um buraco.
Mas esta represa de azulejos é cercada
de paredes verticais e o lagarto andava
pelo fundo, buscando um plano inclinado que o levasse para o raso e finalmente
para fora da água.
Inútil, o lagarto nunca havia aprendido a sair de represas com paredes verticais e azulejos lisos. Quase com tédio,
explicou aos meninos por que seria necessário resgatar o lagarto com uma peneira de coletar folhas. Resgate feito,
sem dúvida o ponto alto dos feriados,
voltou aos contos por algumas horas.
O Sol se punha e as malas estavam
sendo colocadas no carro. Largou o li-

vro com olhos cansados e foi dar um
últimopasseio.Comeualgumasjabuticabas e pitangas, procurou os micosnotopodasárvoresealgumacapivara nos arredores da represa. Enquanto refletia como algo tão simples como as superfícies verticais e
horizontais de uma casasão suficientes para atrapalhar a vida dos animais, consolou-se com o fato de pelo
menos achar que compreendia o que
estava acontecendo.
Foi quando se lembrou de que
seusancestraistambémnão se sentavam em cadeiras, quase imóveis, lendo livros. Talvez isso explicasse a dor
nas costas e a vista cansada. Lembrou que seus ancestrais foram selecionadosdurante centenasdemilhares de anos para viver em pequenos
grupos,caminhandopelafloresta,comendo frutas, caçando e observando
a natureza. Talvez isso explicasse
por que se sentia alegre naquele final
de tarde.
Resignado, concluiu que os seres
humanos não foram selecionados ao
longo do tempo para passar horas dirigindo de volta para São Paulo em
uma estrada congestionada.
Entraram no carro e, quando ligou
o motor, percebeu que a crônica que
teria de escrever na manhã seguinte
já estava pronta. Feliz, encarou a estrada de volta.
✽
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Emissão de CO2 supera meta de 2020
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Informe da ONU, lançado a poucos dias da cúpula do clima em Doha, alerta que temperatura média pode subir até 5˚C neste século
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Déficit. Siderúrgicas em atividade em Cubatão, na Baixada Santista: em vez de cair, as emissões aumentaram em torno de 20% desde o ano 2000, diz ONU
Representantes de mais de 190
países tratarãodos esforços para
conter as mudanças climáticas.
Espera-seque um acordo seja fechado até 2015, para que entre
em vigor em 2020.
“Quanto antes os países cumprirem o que prometeram, melhor será. Mas, mesmo que cumpramtodosos compromissos,issonãoserásuficiente paraalcançar a meta de 2˚C”, afirmou um
dos especialistas da ONU, John
Christensen. “Os países podem
aumentar seu nível de ambição,
mas isso significa que se deve
agir agora”, reforçou.
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dasaproximadamente 50gigatoneladas, segundo o informe.
Meta distante. A ONU tam-
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bém alerta que, se medidas urgentes não forem tomadas, o nível pode chegar a 58 gigatoneladas em oito anos, e o aumento
médio da temperatura do planeta durante este século será de
3˚C a 5˚C.
O relatório foi apresentado
poucos dias antes da abertura da
grande reunião de cúpula anual
sobre o clima, que será realizada
em Doha, no Catar, de segundafeira, dia 26, até 7 de dezembro.

A

As promessas da comunidade
internacional de reduzir suas
emissões de gases de efeito estufa para conter o aumento de
temperatura em até 2˚C não
foram cumpridas, advertiu ontem a Organização das Nações
Unidas (ONU) em um informe
elaborado por um painel de 55
especialistas de 20 nacionalidades diferentes.
O relatório mostra que o nível
atualdeemissões jáestá cerca de
14% acima do que deveria estar
em2020. Emvez de cair,as emissões aumentaram em torno de
20% desde o ano 2000.
“A transição para uma economia de baixo carbono está sendo
feita de maneira extremamente
lenta”,alertouAchim Steiner,diretorexecutivo do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). De acordo com
ele, “as possibilidades de se conseguir um aumento máximo de
2˚C são reduzidas um pouco
mais a cada ano”.
O objetivo de 2˚C fixado pela
comunidade internacional é o
máximo, segundo os cientistas,
paraevitarqueo sistemaclimático comece a produzir efeitos
que acelerariam fortemente o
aquecimento do planeta.
Para alcançar a meta de reduzir o aumento do aquecimento
global a um máximo de 2˚C, seria necessário que o planeta emitisse até 44 gigatoneladas de CO2
equivalenteporanoaté2020.Entretanto, atualmente são emiti-
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Brecha crescente. Em 2011, o

Pnuma estimou que a brecha entre as intenções declaradas pelos países após a reunião de Copenhague, em 2009, e as emissões mundiais máximas compatíveiscomolimitede umaumento da temperatura de até 2˚C era,
nomelhor doscasos, de 6 gigatoneladas.
Agora, afirma o Pnuma, essa
brecha aumentou para mais de 8
gigatoneladas. Isso se explica
emparteporque“ospaísesesclareceram suas promessas, explicandocomoelasdevemserinterpretadasna prática,o quepermi-

tiuatualizarnossaavaliação”,explicou um dos autores do informe, Joeri Rogelj.
Apesar dos alertas, o diretor
executivodoPnumatentouman● Caminho

inverso

14%

é o quanto as emissões de gasesestufa atuais estão acima do que
deveriam estar em 2020, e os
compromissos dos países para
daqui a 8 anos estão aquém do
necessário para chegar à meta.

ter o otimismo, observando que
a brecha entre as intenções e as
metas “poderia ser reduzida,
com o emprego das tecnologias
existentes e com a aplicação de
políticas”.
Steinertambémchamouatenção para “as numerosas ações
aplicadasemcadaumdospaísesmembros”, assim como a busca
porumamaioreficiênciaenergética nos edifícios, a luta contra o
desmatamento e o aumento notável dos investimentos na geração de energia renovável, que
chegaram a US$ 260 bilhões no
ano passado. / AFP e REUTERS

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.

Astrônomos ‘desvendam’ planeta-anão
Estudo com participação
de brasileiros calculou o
tamanho do planetoide
Makemake e descobriu
que ele não tem atmosfera
Herton Escobar

Astrônomoseuropeusesul-americanos,incluindováriosbrasileiros, fizeram a observação mais
detalhada até agora do planetoide Makemake e descobriram
que ele, ao contrário do que se
esperava, não tem atmosfera.
Pouco conhecido do público
em geral, Makemake é um dos
cinco planetas-anões do sistema
solar, segundo as novas regras
de classificação de objetos celestes aprovadas pela União Astro-

nômica Internacional em 2006 –
na polêmica conferência em que
Plutãofoi“rebaixado”dacategoria de planeta. O outros “anões”
são Ceres, Haumea e Éris, além
do próprio Plutão.
Essencialmente, Makemake é
uma bola de gelo que orbita o Sol
muito além da órbita de Netuno.
Ele foi descoberto em 2005, mas
pouco se sabia a seu respeito.
Até que, no dia 23 de abril de
2011, pesquisadores de 12 observatórios(5delesno Brasil)resolveram apontar seus telescópios
para ele. A data foi escolhida por
contadeumfenômenomuitoespecífico e raro, chamado ocultação estelar, que ocorre quando
um planeta passa diretamente
na frente de alguma estrela distante, causando um eclipse.
AlémdedeterminarqueMake-
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Distante. Ilustração do Makemake, com o Sol visto ao fundo
make não tem atmosfera, a observação desse eclipse de vários
ângulos,pormeiodevários telescópios, permitiu medir o tamanho do planetoide com grande

precisão. Os pesquisadores concluíramqueMakemake éumaesfera ligeiramente ovalada, com
um diâmetro de 1.430 quilômetros – com uma margem de erro

de 9 km para mais ou para menos – , cerca de dois terços do
tamanho de Plutão e Éris. “É
um grau de precisão incrível”,
diz o pesquisador Roberto
VieiraMartins,doObservatório Nacional, um dos 15 autores brasileiros do estudo, publicado na edição de hoje da
revista Nature.
A principal contribuição
científica do País, segundo
ele, foi na previsão do eclipse,
que envolveu vários observatóriosnacionais.“Estamosfalando de uma coisa muito pequena, passando na frente de
outra coisa muito pequena. É
muito difícil de prever.”
No final, sete telescópios
conseguiramregistraroeclipse; seis no Chile e um no Brasil: o Carl Zeiss, de 60 cm de
diâmetro,noObservatórioPico dos Dias, do Laboratório
Nacional de Astrofísica
(LNA), em Minas Gerais.

Estado de saúde
de Niemeyer
requer cuidados
Fábio Grellet / RIO

O arquiteto Oscar Niemeyer, de
104 anos, continua internado na
Unidade Coronariana do Hospital Samaritano, em Botafogo, na
zona sul do Rio. Ele passa por
hemodiálise e fisioterapia respiratória. Está lúcido e seu estado
de saúde “requer cuidados”, segundo boletim divulgado ontem
pelos médicos Fernando Gjorup
e José Suassuna. Não há previsãodealta.Oarquiteto,quecompletará 105 anos em 15 de dezembro, foi internado em 2 de novembro, com desidratação. Anteontemfoiconstatadauma piora na função renal.

