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EmFoco
EMBRAPA

Incêndiodestróiparte
dereflorestamento

EXPERIMENTO

Primeirocãoclonado
fazumanodeidade

OpapaBentoXVI vai rezar amis-
sa emAparecida (SP), durante a
5.ªConferência dosBispos da
América Latina e doCaribe, no
dia 13 demaio de2007. Cerca de
600mil pessoas sãoesperadas.
Asmissas serão celebradas em
português, espanhol e inglês. As
agências denotícias haviam infor-
madoerroneamente que adata
davisita seria o dia 31 demaio.

Um incêndio emparte de fazen-
dadaEmbrapa, emPontaGros-
sa (PR), arrendadapara a em-
presaÁguiaAgroflorestal, des-
truiu pelomenos6,5 hectares
deumaplantação depinus no
domingo.Provavelmente o in-
cêndio começouemproprieda-
de vizinha. A área de refloresta-
mento temseis anos –oplano
de corte seria de 22anos.

Harvardabre escritório emSP

TURBO–ObservatórioChandra revela ‘máquina’únicanoUniverso

Oprimeiro eúnico cachorro clona-
do fez umanode vidaontem.O
chefe daequipe responsável pelo
feito, o sul-coreanoHwangWoo-
Suk, é réu emprocesso por frau-
des.Onomedo cão, Snuppy, faz
referência aoSnoopydos quadri-
nhos e é umaabreviação em in-
glês donomedaSeoulNational
University eda palavra “puppy”,
que significa filhote. REUTERS

EDUCAÇÃO

Quasequatro séculosde ensino

VIDA&

Universidade americana quer facilitar intercâmbio de estudantes e vinda de professores para pesquisa no País

RELIGIÃO

PapavisitaráAparecida
nodia13demaio

Se um carro usasse motor tão eficiente quanto centros superdensos,
poderia percorrer 1,6 bilhão de quilômetros com 4,5 litros de gasolina

Tarcísio Feitosa, de34anos, foi
umdos seis premiadospeloGol-
dmanEnvironmental Prize, pre-
miaçãomundial para defenso-
resdomeio ambiente (recebida
pela atualministraMarinaSilva
em1996). Feitosa é umdos res-
ponsáveis pela criação domaior
mosaicode áreas protegidas de
floresta tropical domundo, no
Pará, com225mil km2.

Eficiênciaenergéticade
buraconegrosurpreende

WASHINGTON

Cientistas acabam de concluir:
asmáquinasmais eficientes em
termos energéticos em todo o
universo são os buracos negros,
centros superdensos de galá-
xias que sugam quase tudo que
se aproxima deles. Um estudo
realizadocomdadosdoObserva-
tórioChandradeRaiosXdaNa-
sa, a agência espacial america-
na,mostra que a energia libera-
da pela matéria ao ser sugada
por umburaco negro é expelida
sob a forma de jatos de partícu-
las altamente eficientes, viajan-
doquase à velocidadeda luz.
A partir da análise de bura-

cos negros superdensos (com

até3bilhõesdevezesamassado
Sol) localizados em nove galá-
xias gigantes, descobriu-se que
produzem muito mais energia
sob a forma desses jatos – tri-
lhões e trilhões dewats – do que
soba formade luz ou raiosX.
Foiaprimeiravezquecientis-

tas conseguiram mensurar a
massadegásquentesugadapor
esses buracos negros – forman-
doverdadeiros reservatóriosde
energiadentrodeles–eospoten-
tesjatosqueirradiam.Comisso,
determinaram a eficiência des-
ses “motores cósmicos” – e fica-
ramestarrecidos.

“Se um carro usasse ummo-
tor com esse princípio, poderia,
em tese, percorrer 1,6 bilhão de
quilômetros com apenas 4,5 li-
tros de gasolina”, comparou o
principal autordoestudo,Steve
Allen, da Universidade Stan-
ford.“Emoutraspalavras,esses
buracos negros são ‘verdes’”,
disseKimWeaver, daNasa, nu-
ma referência ao fato de serem
‘ecologicamente corretos’ por
aproveitarembemaenergia.
A eficiência dos buracos ne-

gros foi estimada em duas eta-
pas.Primeiro,imagensdoChan-
dra foram usadas para calcular
quanto combustível haveria no
centrodasgaláxiasparaalimen-
tar os jatos. Em seguida, avalia-
ram o tamanho das deforma-
ções provocadas pelos jatos no
gás galáctico e assim estimar a
energianecessáriaparaproduzi-
las.Descobriu-sequeumaquan-
tia ínfima de combustível gera-
va jatos de tremendapotência.
Além disso, as reservas de

energia dos buracos negros são
tão grandes que garantiriam
combustívelporbilhõesdeanos.
O fenômeno pode ser comum
em galáxias gigantes, como as
pesquisadas,masprovavelmen-
tenãoseaplicaàViaLáctea(on-
de fica a Terra), que é cerca de
dezvezesmenorque elas.
Essesjatosdeenergiadosbu-

racosnegrosparecemterumpa-
pel crucial no zoneamento das
galáxias, ao impedirem o nasci-
mento excessivo de estrelas. Is-
so explicaria por que existem
tãopoucasgaláxiaslotadasdees-
trelas, ao contrário do que se
imaginavaantes.● REUTERSEAP

Renata Cafardo

A Universidade de Harvard se
aproxima do Brasil. A instituição
abreemjulhoumescritórioemSão
Paulo como objetivo de facilitar a
vindade estudantes e professores
parauniversidadesdaquieaidade
brasileirosquequeiramestudarlá.
Alémdisso,nesteanocomeçaafun-
cionarumabolsadegraduaçãoex-
clusiva para brasileiros nas áreas
deEducação,SaúdeeAdministra-
çãoPúblicaemHarvard.
Abolsasurgiuporcausadeuma
doaçãorecentedeUS$1milhãodo
empresáriobrasileiroJorgePaulo
Lemann,queestudouemHarvard.
“Jáhámuitagentedaáreadenegó-
ciosquefoiestudarfora”,dizadire-
tora-executiva da Fundação Le-
mann,IlonaBecskeházy.Segundo
ela,épartedaestratégiadaentida-

dedesenvolveroPaíscomaforma-
çãodeprofissionaisnasáreasesco-
lhidasparaabolsa.Elaseráofereci-
daaumbrasileiroporanoeopro-
cesso seletivo é feito emHarvard.
Umoutroprogramabancadocom
o dinheiro de Lemann vai incenti-
var estudantes de Harvard que
queiram passar um ano no Brasil
pesquisandotemasligadosaoPaís.
“Queremos ajudar qualquer
umemHarvardquequeira saber
ouirparaoBrasil”,disseaoEsta-
doodiretordoCentroDavidRoc-
kefellerparaEstudosLatino-Ame-
ricanos em Harvard, John
Coatsworth. O escritório aqui –
cujo investimento é de US$ 500
milporano–seráumbraçodocen-
troeabrigaráquatrooucincopro-
fissionais.Oendereçoaindanãoes-
tá definido, mas, segundo
Coatsworth, deverá ser perto da

AvenidaPaulista.
Na América Latina, apenas o
Chile tem uma base de Harvard.
São43escritóriospelomundo–há
aprevisãodeaberturanaArgenti-
na–,masamaiorpartedelesaten-
deáreasespecíficasdauniversida-

de,comoaEscoladeNegócios.No
Brasil,eleserelacionarácomqual-
quersetordeHarvard.
A universidade cria neste ano
tambémoprimeiro programa de
estudos brasileiros. De acordo
comCoatsworth,hácercadedois

anos Harvard tem incentivado o
conhecimentodoPaísporseusalu-
noseprofessoresporqueconside-
ra“oBrasilumpaísimportantena
América Latina e na economia
mundial”.Nestadécadatemcres-
cido também o número de estu-
dantesdeHarvardqueseinteres-
samemestudarportuguês.Jásão
150alunosnoscursosdalínguaofe-
recidosnauniversidade.
Umdos objetivos do escritório
aqui é ajudar esses estudantes a
cursarpartedagraduaçãoemuni-
versidadesbrasileiras,comcrédi-
tosdasmatérias feitasaquisendo
validadosporHarvard.Coatswor-
thdizqueaindanãofechouconvê-
nios com as instituições brasilei-
ras,mastemconversadocomUni-
versidade de São Paulo (USP),
FundaçãoGetulioVargaseFacul-
dadesIbmec,entreoutras.“Espe-

ramosquehaja entredois e cinco
estudantes de Harvard, pelo me-
nos,vindoaoBrasilacadaano.”
Segundoele,auniversidadevai
oferecertambémcursosdeverão
(que seriamdurante o invernono
Brasil) aos alunos. Além de estu-
dar, os estudantesdeHarvard fa-
riamestágiosoutrabalhariamvo-
luntariamente emONGs. Profes-
soresepesquisadoresdeHarvard
que estudem temas relacionados
aoPaísserãotambémajudadospe-
loescritóriobrasileiroaencontrar
pesquisasecontatarinstituições.
Atualmente, há 64 estudantes
brasileirosemHarvard.Ovalores-
timado anual da graduação é de
US$ 45 mil. Mas a universidade
oferece vários programas de bol-
saparaalunosaprovadosquenão
têmcondiçõesfinanceirasdeban-
carseusestudos.●

MadeireiroseprefeitosdoPA
queremvoltadeplanodemanejo

AMBIENTE

Brasileiroépremiado
pordefesadaAmazônia

Chernobylcontinuaa
darmedoeprejuízo
Governoucranianoquerajuda
internacionalparablindar200t
dematerial radioativoqPÁG.A18

Carlos Mendes
BELÉM

Madeireiros e prefeitos do oeste
doParádecidiramseunirparaco-
brar do Ministério do Meio Am-
bientealiberaçãodeplanosdema-
nejoflorestalsuspensosnaregião
desde o ano passado. Só com as
serrarias funcionando, segundo
eles,acrisequedominaosetorpo-
derá ser combatida, evitando no-
vas demissões. Em um ano, nos
municípios de Novo Progresso,
Itaituba e Santarém, houvemais
de20mildemissões.

A liberação dos planos seria
uma medida emergencial, en-
quanto o governo não coloca em
açãooprojetodeconcessãodeflo-
restaspúblicas,sancionadonoco-
meçodoano.
O prefeito deNovo Progresso,
TonyFábio,acusaoIbamadeSan-
tarém de deixar de cumprir um
planodeajustamentodeconduta
idealizado pelo Ministério Públi-
coFederal parapermitir a explo-
ração sustentada de madeira. O
Ibamagarantequenãovailiberar
projetos que não estiverem den-
trodasexigências legais.●

BiólogodoButantãtenta
enviaranimaispelocorreio

ASTRONOMIA

Mutaçõesgenéticas
causamfadigacrônica
Alteraçõesemgenesimpedem
sistemanervosoderecuperar-se
dostressdodia-a-diaqPÁG.A17

AMBIENTE

INVESTIGAÇÃO

Observatório de
Raios X da Nasa
explorou nove
galáxias gigantes

DIVULGAÇÃO

REUTERS

Ricardo Westin

UmbiólogodoInstitutoButantã
estásendoinvestigadopelaPolí-
cia Federal por ter tentado en-
viar ilegalmente um frasco com
onicóforos(animaisintermediá-
rios entre asminhocas e as cen-
topéias) para aAlemanha.
Osanimaisforamdetectados

no iníciodomêspelosaparelhos
de raio X da Receita Federal na
agência central dos Correios de
São Paulo. Os 13 exemplares,
mortos, estavam mergulhados
numa solução que os manteria
intactosdurante a viagem.
O remetente era o biólogo

CarlosJared;odestinatário,seu
colegaHartmutGreven,doInsti-
tuto de Zoomorfologia da Uni-
versidade de Dusseldorf. Há
duas semanas, o brasileiro e o
alemãopublicaramjuntosumar-
tigona revista científicaNature.
O Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama)
multouo biólogodoButantã em
R$ 16.500 por coleta de animal

silvestre sem autorização e ten-
tativadeenviodematerialgené-
ticopara o exterior.
O Ibama suspeita de biopira-

taria – o contrabando de recur-
sos naturais para o desenvolvi-
mentonoexteriorderemédiose
cosméticos,porexemplo.Oinsti-
tuto não sabe se os onicóforos
despertamointeressedelabora-
tórios,maschamaaatençãopa-
raofatodequeelestêmumsiste-
madedefesaaindapoucoconhe-
cido:quandosesentemameaça-
dos, expelem uma substância
que, em contato com o ar, se
transforma numa teia que gru-
danopredador.
OButantã,queéligadoaogo-

verno de São Paulo e é o maior
fabricante de vacinas do Brasil,
informouqueos animais não fa-
zemparte do seu acervo depes-
quisaequeabriráumasindicân-
ciaparaapuraroepisódio.Criti-
couoIbamaporquerertransfor-
mar o centro de pesquisas em
“objetodematérias policiais”.
O Butantã informou que Ja-

rednão comentaria o caso. ●

●●● AUniversidade de Harvard foi
criada em 1636 e é amais antiga
instituição de ensino superior dos
EUA. Recebeu o nome de seu pri-
meiro doador John Harvard of
Charlestown, um pastor que dei-
xou de herança sua biblioteca e
metade de todo seu patrimônio à
instituição.

Hoje, a universidade tem 13

mil alunos de graduação, 6.650
de pós-graduação e 2.300 profes-
sores. É a quemais recebe doa-
ções de ex-alunos nos EUA; che-
gamaUS$ 500milhões.

Sete presidentes dos EUA –
entre eles John Adams, John Ken-
nedy e GeorgeW. Bush – e 40
ganhadores de Prêmios Nobel
estudaram emHarvard. ● R.C.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2006. 1º Caderno. p. A16. 
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