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AUnicampdivulgouontemalista
dosconvocadosemquartachama-
dadovestibular2006.Os329estu-
dantesdevemfazeramatrículana
quinta-feira,das9às 12horas, em
Campinas.ParaoscursosdaFar-
merp, a matrícula será feita em
SãoJosédoRioPreto.Osquecons-
tamcomoremanejadosnãopreci-
sam refazer amatrícula, mas de-
vemiràUnicampapartirdodia10
pararetiraragradedehorário.A
quinta chamada será divulgada
na sexta-feira. A lista está em
www.estadao.com.br/educacao.

Unicampdivulgalista
dequartachamada

Genomahumanomudou700vezes

9+

Adisputasobrefabricaçãodoan-
ticoncepcional Elani ganhou no-
vocapítuloontem.A4ªTurmado
Superior Tribunal de Justiça
(STJ)tornousemefeitoumalimi-
narqueimpediaaindústriaLibbs
defabricaroproduto.Aaçãocau-
telar proibindo o comércio havia
sido interposta pela Schering do
BrasileaScheringAktiengesells-
chaft,detentorasdapatente.OLi-
bbsconsideraoprodutodedomí-
nio público e disputa o direito de
produzir a pílula, que a Schering
vendecomonomedeYasmin.

A Polícia Federal apreendeu no
sábadopelomenos3milm3dema-
deira ilegal sendo transportados
paraManaus. Os 1,3 mil paus de
escora, 142 barrotes e 32 pran-
chasteriamsidoextraídosemma-
tas pertodoRioCuieiras, afluen-
te do Rio Negro. A Delegacia de
MeioAmbienteePatrimônioHis-
tóricodaPFcomeçanestasema-
naaintensificarafiscalizaçãonos
riosdaregiãoporcausadedenún-
cias de barcos transportando to-
rasdemadeiraemnúmeromaior
doqueoregistradocomo legal.

CIÊNCIA

Justiçaderrubaliminar
sobrevendadepílula

PFfazapreensãode
madeira ilegalnoAM

VIDA& Obesidadeinfantil
vaicresceraté2010
Estudoapontatendência
preocupantedeaumentodo
sobrepesodecriançasqPÁG.A16

Cientistas da Universidade de Chicago analisaram recombinações genéticas de 209 indivíduos de 3 continentes

Cristina Amorim

Doze a dezmil anos atrás, o ho-
memdeixoudesernômadeevi-
rousedentário– foiquandosur-
giuaagricultura.Passoapasso,
acumulamos conhecimento e
largamos a pré-história para
formar uma civilização.
No corpo também as varia-

ções se acumularam. Como
mostraumapesquisaquesaiho-
je na revista científica on-line
PLoSBiology(www.plosbiology.
org),nesteperíodorecenteoge-
noma humano passou pormais
de 700 mudanças em resposta
à nova realidade exterior.
“Aseleçãonatural, levantada

pela primeira vez por Charles
Darwin,mexeemdiversossiste-
masgenéticos”,explicaogeneti-
cistaFranciscoSalzano,daUni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), que tam-
bém trabalha com a identifica-
çãodemudançasgenéticasacu-
muladasdurante a evolução.
Seleçãonaturaléaformaen-

contrada pelos indivíduos para
viverfrenteàcompetição,doen-
ças e outros problemas que en-
frenta. Os mais fortes não ape-
nassobrevivemcomopassama
característica vantajosa para
as gerações seguintes.
Algumas dessas mudanças

têm efeito direto, como a tole-
rância à lactosena fase adulta–
em outros mamíferos, o consu-
mo de leite pára na juventude,
enquanto o homempode beber
por toda a sua vida.
Outras delas fazem parte de

quadrosmais complexos, como
os da fertilidade e do funciona-
mentodocérebro.Algumasdas
mudanças são características
de determinados povos, outras

são comuns a todos. Seja como
for,éumindicativodequeaevo-
lução não pára, nemmesmo no
patamarmolecular.

MAPAMILENAR
Oestudo foi conduzidoporuma
equipedoDepartamentodeGe-
nética Humana da Universida-
de de Chicago, um dos grandes
centrosdeestudodosetoratual-
mente. Ele se baseia em dados
do HapMap, um “mapa” que
tentamostrar asdiferenças ge-
néticasentrediferentespopula-
ções.Elesusaramdadosde209

indivíduos: 89 asiáticos, 60 eu-
ropeus e 60 africanos.
Comaajudademodelosma-

temáticos, os cientistas obser-
varam a recombinação de ge-
nesnos indivíduos. Se umdeles
mudacomfreqüência,éporque
existe uma pressão externa.
Porexemplo:europeusdemons-
trammodificações empelome-
nos cinco genes ligados à baixa
pigmentaçãoda pele, provavel-
menteumarespostaaoambien-
te emque viviam.
“Quandoumavariaçãocom-

petitiva do DNA é selecionada

em favor de outras variações,
ela prevalece, e rapidamente”,
explica um dos autores do arti-
go, Sridhar Kudaravalli. Como
resultado, essa variação se tor-
na comumnos descendentes.
Amaioriadossinaisqueapa-

receram no estudo parece es-
tar relacionada a apenas uma
população.Porém,ogrupoafir-
maexistiremevidênciasde que
hámaismudançascompartilha-
das. Das 717 mapeadas nesta
primeira análise (algumas co-
nhecidas, mas outras novas),
apenas 10 aparecem igualmen-

teemafricanos,asiáticoseeuro-
peus. “Cerca de um quinto de
todas as mudanças que acha-
mossãocompartilhadasporpe-
lomenos duas populações”, diz
Kudaravalli. “E, apesar de ter-
mosidentificadoregiõesquepo-
tencialmente passam hoje por
pressão,acausaesuasramifica-
ções ainda são desconhecidas.”

IMPLICAÇÕES
Apesquisa pode aquecer deba-
tes nomeio acadêmico. Alguns
grupos defendem que, sob a lu-
pa da genética, todos os ho-

mens são iguais. É uma reação
adiantadaàtentativadeseusar
de formanegativa oDNAcomo
marcador de raça.
Outros setores, no entanto,

tentammapear taisdiferenças.
Elaspodemajudaraentendera
evolução e a formar terapias
médicas adequadas para cada
genótipo.Éoquepretendeesse
grupo de Chicago, conta Kuda-
ravalli. “Estamos muito longe
de usar esses dados para guiar
tratamentos,masachoquenos-
so estudo temgrandes implica-
ções na genéticamédica.” ●

VESTIBULAR

Sul-coreano foi interrogado por
promotores durante quatro dias

ANTICONCEPCIONAL

Procuradoria quer que Rio Pomba
Cataguases pague indenização

AMBIENTE

Hwangdádetalhes
defraudeemestudo

PESQUISA

SEUL

Questionado por promotores de
Justiça durante quatro dias, o
cientista sul-coreano Hwang
Woo-Suk reconheceu ter mani-
puladoosdadosdeseuestudoso-
bre clonagem de células-tronco
embrionárias humanas. Ele ad-
mitiu ter ordenado aKwonDae-
Kee, um de seus principais aju-
dantes, a adulteração de amos-
trasparaaverificaçãodeDNA.
O desacreditado cientista

prestoudepoimentosentrequin-
ta-feira e domingo. Hwang está
sendo investigadopela adultera-
ção e fabricação de resultados
em duas pesquisas sobre clona-
gemdecélulas-troncoembrioná-
rias humanas. Ambas forampu-
blicadas na prestigiada revista
Science, em2004e2005.
Os estudos foram aclamados

mundialmente como comprova-
ção da chamada clonagem tera-
pêutica, que busca produzir li-

nhagens de células-tronco a
partir de embriões clonados
depacientes.Apósdenúncias,
entretanto, uma investigação
da Universidade Nacional de
Seulconcluiuqueambososes-
tudos foramfalsificados.
Kwon Dae-Kee declarou à

universidade que Hwang te-
ria ordenado a divisão em
duaspartesdascélulas somá-
ticas (adultas) de oito pacien-
tes.Depois,Hwangteriapedi-
do aKwonquemanipulasse o
resultadoparaqueumameta-
deparecesseumacélulasomá-
ticanormal,eaoutraumacélu-
la-troncoembrionária–como
intuito de simular uma clona-
gemcelular.
“Isso afetou a imagem da

ciência e irritou os cientistas
por suas implicações”, disse o
editor da Science, Alan Lesh-
ner.Segundoele,nãohaviaco-
modetectarumafraudetãoso-
fisticadacomoessa.● EFEEAP

Açõestentam
reverter
demissões
naPUC-SP

Rio vai à Justiça
contramineradora

ACIDENTEAMBIENTAL

Gripeaviáriaatinge
gatosnaÁustria
InfecçãopeloH5N1ocorreuma
semanaapóscasonaAlemanha.
FAOcriticapaísesricosqPÁG.A16

POPULAÇÕES–Africanos, asiáticoseeuropeuscompartilhammudançasacumuladasnosúltimos tempos

JEITINHO–HwangWoo-Suk instruiuajudantea forjar resultados

CRISE

Professores e funcionários
demitidos pela Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP) vão en-
trar hoje com duas ações na
Justiça para tentar reverter
ocortefeitopelosintervento-
res da Fundação São Paulo,
mantenedora da instituição.
Emparceria comosindicato
dos professores, eles vão
apresentar um recurso no
TribunalRegionaldoTraba-
lho e um mandado de segu-
rançacoletivonaJustiçaFe-
deral, ambos pedindo a rein-
tegração dos demitidos.
Emreunião no fim da tar-

dedeontem,elestambémde-
cidiramafavordeumindica-
tivo de greve e da entrega de
um abaixo-assinado contra
as demissões diretamente
ao cardeal d. Cláudio Hum-
mes, arcebispo metropolita-
nodeSãoPauloegrão-chan-
celer da instituição.
As ações são mais uma

tentativa de reverter os últi-
mos cortes na universidade
–umalistade211professores
e 114 funcionáriosque, soma-
da às dispensas feitas pela
reitoria desde o fim do ano
passado, resultou na demis-
são de cerca de 30% do qua-
dro da instituição. O Conse-
lhoUniversitário jáhaviavo-
tado a revogação das demis-
sões. Amedida, considerada
ineficaz pela fundação, está
suspensa devido ao recurso
proposto por umprofessor e
será debatida amanhã.
A intervenção foi ordena-

da por d. Cláudio para zerar
o déficit mensal de R$ 4 mi-
lhões da PUC-SP, que tem
uma dívida bancária de R$
82milhões. ● SIMONE IWASSO

Karine Rodrigues
RIO

A Procuradoria Geral do Esta-
do do Rio entrou ontem com
umaação civil pública paraque
amineradora Rio Pomba Cata-
guases Ltda., de Minas Gerais,
faça obras de contenção no re-
servatório que se rompeu há
cinco dias, despejando 400 mi-
lhõesdelitrosdeargilacomóxi-
dodeferroesulfatodealumínio
no Rio Muriaé, afluente do Pa-
raíba do Sul, de onde provém a
maior parte da água fornecida
para os fluminenses. Os resí-
duos, provenientes da lavagem
debauxita, jáafetaramoabaste-

cimento de dois municípios do
Rio: Laje do Muriaé e Itaperu-
na, no noroeste do Estado.
Na mesma ação, a procura-

doria pede uma indenização
por danos ambientais de R$ 2,5
milhões, o restabelecimento do
ecossistemaafetadoeoforneci-
mento de água potável para a
população das cidades atingi-
das, por meio de carros-pipa.
AlémdeLaje e Itaperuna, oRio
MuriaépassaporItalva,Cardo-
soMoreira,Campos eSão João
daBarra.
Se não seguir as determina-

ções, a empresa deve receber
multasdiáriasdeR$100porca-
da solicitação não atendida.

Além disso, a Delegacia da
Polícia Federal de Campos
instaurou inquérito para in-
vestigar se amineradora co-
meteu crime ambiental.
Em Laje do Muriaé, onde

os habitantes sofrem com o
cortedeáguadesdesexta-fei-
ra, o fornecimento foi reto-
madoedeveestarnormaliza-
do hoje. Já em Itaperuna, o
impacto foi um pouco me-
nor, e, segundo a Fundação
Estadual de Engenharia do
MeioAmbiente(Feema),aci-
dade não deve sofrer uma
suspensão total na distribui-
çãodeágua, já queamancha
de 70 quilômetros de resí-
duos está se diluindo. Embo-
raosresíduosnãosejamtóxi-
cos, prejudicam a agricultu-
ra e a fauna, pois alteram o
pH da água e reduzem o oxi-
gênio.
Para evitar novos aciden-

teambientais,aFeemasolici-
tou que oMinistério Público
e o Instituto Brasileiro do
MeioAmbiente e dosRecur-
sos Naturais Renováveis
(Ibama) façam uma vistoria
em 40 reservatórios de em-
presasmineiras.

ANTECEDENTE
Em março de 2003, o vaza-
mento emuma barragemda
Indústria Cataguazes de Pa-
pel contaminou os rios Pom-
ba e Paraíba do Sul com 1,2
bilhão de litros de resíduos
tóxicos.Emjunhodoanopas-
sadooMinistérioPúblicoFe-
deral ingressoucomaçãope-
dindoR$100milhõesporda-
nos ecológicos. ●

EDUARDO NICOLAU/AE–17/5/2005

YOU SUNG-HO/REUTERS
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Além de bancar
obras, companhia
pode desembolsar
R$ 2,5 milhões

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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