NOTAS
Desmatamento aumenta,
emissões de CO2 estabilizam

DANO ACUMULADO
Área desflorestada nos estados
da Amazônia Legal de 1988 a 2019

Roraima
8.324 km2

A taxa de desmatamento na Amazônia Legal aumentou 30% entre agosto
de 2018 e julho de 2019. No período, foram derrubados 9.762 quilômetros

Amapá
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Maranhão
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quadrados (km2) de floresta, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados em novembro. Depois de atingir um pico em
Amazonas
26.959 km2

2004, quando foram desmatados 27.772 km2 de floresta, a taxa caiu até 2012
e voltou a subir a partir do ano seguinte, de acordo com o sistema Prodes, que

Pará
152.165 km2

monitora o desmatamento na região desde 1988. Nos 12 meses mais recentes,
os estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso e Amazonas responderam por 84%
do total desmatado, o equivalente a 8.213 km2. Também em novembro, a organização não governamental Observatório do Clima apresentou a estimativa
mais recente da emissão de gases de efeito estufa pelo Brasil. Ela se manteve
estável no último ano. Em 2018, foram lançados na atmosfera 1,939 bilhão
de toneladas de CO2 equivalente (CO2e), valor 0,3% superior ao de 2017. As
emissões resultantes do desmatamento na Amazônia no ano passado foram
em parte compensadas por uma redução de 10% na derrubada da vegetação
do Cerrado, resultando em um aumento de 3,6% nas emissões por mudança
de uso da terra. O setor de energia registrou uma queda de 5% nas emissões,
em razão do aumento de uso de etanol no transporte de passageiros, da adição
de biodiesel ao diesel e do incremento de fontes renováveis na geração de
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Mato Grosso
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Tocantins
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Rondônia
61.665 km2
Dimensão da área
já desmatada em
cada estado

eletricidade. Houve uma queda de 0,7% nas emissões da agropecuária e um
aumento de 1% nos processos industriais. Os resultados indicam que o Brasil
ainda não incorporou uma trajetória consistente de redução de emissões
(Observatório do Clima, 5 de novembro).

Derrubada ilegal
de árvores em
Espigão do
Oeste, Rondônia
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Alunos da
Universidade
Federal do ABC,
em Santo André
(SP): pela
primeira vez,
pretos e pardos
são maioria no
ensino público
superior
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Pretos e pardos
no ensino superior

Focos de barbeiro na cidade de São Paulo
Emergiram dois focos de barbeiros, insetos transmissores do
protozoário causador da doença de Chagas, no município

FOTOS 1 FERNANDO AUGUSTO / IBAMA 2 E 3 LÉO RAMOS CHAVES INFOGRÁFICO ALEXANDRE AFFONSO

de São Paulo: um no zoológico, na zona sul da cidade, e outro no
Pela primeira vez na história do país, estudantes pre-

parque da Água Branca, na zona oeste. A situação no zoológico

tos e pardos são maioria entre os matriculados em

foi delineada em um levantamento realizado pela veterinária

instituições públicas de ensino superior. Essa parcela

Suelen Ferreira, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ela coletou

da população também apresentou melhoras nos índi-

11 barbeiros da espécie Panstrongylus megistus, a que mais preocupa

ces educacionais, tendo ampliado suas taxas de aces-

atualmente por ser capaz de viver tanto em matas quanto em

so e permanência, segundo dados da pesquisa Desi-

espaços domésticos, e constatou que 10 deles estavam infectados

gualdades sociais por cor ou raça no Brasil, divulgada

com Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença.

em novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Dos 106 animais de cativeiro examinados (principalmente

Estatística (IBGE). Em 2018, pretos e pardos eram

macacos), 25 tinham o parasita, encontrado também em 33 dos

50,3% dos estudantes no ensino superior público.

66 mamíferos de vida livre (gambás, roedores e macacos)

Apesar do avanço, permanecem sub-representados,

capturados nas matas vizinhas. No Parque da Água Branca, uma

uma vez que são 55,8% da população brasileira. De

equipe da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen)

2016 a 2018, passou de 50,5% para 55,6% a propor-

encontrou colônias com ninfas e adultos de P. megistus sob as telhas

ção de jovens pretos ou pardos com idade entre 18 e

em que dormem as cerca de mil galinhas mantidas no local.

24 anos cursando o ensino superior (etapa adequada

“As aves são refratárias à infecção, mas alimentam com sangue

à faixa etária). Mesmo assim, ela é bem inferior à taxa

os insetos transmissores da doença”, observa o biólogo Rubens

registrada entre jovens brancos (78,8%). Também

Antonio da Silva, coordenador técnico do programa de controle

houve redução (de 30,8% para 28,8%) na taxa de

de doença de Chagas da Sucen. Segundo ele, o risco de transmissão

jovens pretos ou pardos dessa faixa etária com menos

para seres humanos nos dois lugares é baixo.

de 11 anos de estudo e sem frequentar a escola. Em
2018, o percentual equivalente para os brancos foi de
17,4%. Na faixa etária dos 20 aos 22 anos, 61,8% dos
indivíduos pretos ou pardos haviam concluído o ensino médio, ante 76,8% dos brancos. A taxa de analfabetismo de pretos ou pardos com 15 anos ou mais
apresentou pequena redução: de 9,8% em 2016 para
9,1% em 2018 – entre brancos é 3,9%. O levantamento também mapeou desigualdades no mercado de
trabalho. Pretos e pardos representavam 64,2% da
população desocupada e 66,1% da subutilizada em
2018. Os brancos têm rendimento médio mensal 74%
superior ao de pretos ou pardos.

O inseto
Panstrongylus
megistus, transmissor
do protozoário
causador da doença
de Chagas
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Os antibióticos
e a produção
de carne

1

As paisagens de Titã
Dos corpos celestes do Sistema Solar, Titã,
a maior lua de Saturno, é o que apresenta
geologia mais parecida com a da Terra,
com planícies, dunas, crateras, vales e
terrenos montanhosos. Dotado de uma

Quase três quartos dos antibióticos ven-

atmosfera densa e nebulosa rica em

didos no planeta são destinados à

nitrogênio, como a terrestre, esse satélite

produção de animais para corte, indústria

natural é o único objeto conhecido de

que, desde 2000, cresceu entre 40% e

nosso sistema que mantém corpos líquidos

68% na Ásia, África e América do Sul.

estáveis em sua crosta: lagos que,

Um grupo internacional de pesquisadores

em vez de água, contêm etano e metano,

coordenado por Thomas Van Boeckel, do

compostos químicos encontrados na Terra

Instituto Federal de Tecnologia da Suíça,

quase sempre na forma de gás. A partir

reuniu os resultados de 901 levantamen-

de imagens e dados da missão Cassini-

tos feitos entre 2000 e 2018 e constatou

-Huygens obtidos entre 2004 e 2017,

que existe uma associação entre o uso

uma equipe coordenada pela astrônoma

de antibióticos e o desenvolvimento de

brasileira Rosaly Lopes, do Laboratório

resistência a esses medicamentos em

de Propulsão a Jato da Nasa, produziu

bactérias das espécies Escherichia coli e
monella e Campylobacter, causadoras de
doenças em animais de corte e seres

o primeiro mapa geológico de toda a
Ilustração da bactéria Escherichia coli,
espécie que vem desenvolvendo
resistência a medicamentos

humanos. A proporção de antibióticos

superfície de Titã (Nature Astronomy, 18 de
novembro). Segundo o estudo, quase dois
terços do satélite (65%) são ocupados
por planícies. As dunas de areia esculpidas

que já perdeu a capacidade de eliminar

na lista, em especial os estados do Sul.

pelo vento, concentradas na região

metade dessas bactérias em galinhas

Os pesquisadores alertam: está diminuin-

equatorial, estendem-se por 17% de Titã

aumentou de 0,15% em 2000 para 0,41%

do o arsenal de medicamentos para com-

e as áreas montanhosas por 14%. Vales

em 2018 (aumento de 1,5% ao ano). Em

bater bactérias nocivas à saúde dos ani

formados por erosão e chuva cobrem 1,5%

porcos, a taxa quase triplicou: passou de

mais criados para a indústria alimentícia.

dessa lua, e os lagos de metano e etano,

0,13% para 0,34% (crescimento anual

Com base em dados de densidade de

circunscritos aos polos, outro 1,5%.

de 1,3%). O levantamento não detectou

animais de 2013, eles estimam que, no

“Sabíamos que Titã tinha muitas áreas

alteração significativa no gado bovino

mundo, 9% dos bois, 18% dos porcos e

planas, mas não esperávamos uma

(Science, 20 de setembro). Vários países

21% dos frangos sejam criados em regiões

porcentagem tão grande de planícies”,

de baixa ou média renda aparecem na

em que há resistência a antibióticos. Na

comenta Lopes. “Essa lua tem vento e

análise como áreas importantes de sur-

opinião dos pesquisadores, antibióticos

um ciclo hidrológico ativo, baseado no

gimento de resistência, principalmente

importantes para a saúde humana não

metano líquido, que ajudaram a moldar

na Ásia e na África. O Brasil também está

deveriam ser usados em animais de corte.

sua complexa paisagem geológica.”

UMA LUA DE PLANÍCIES
Terrenos planos cobrem 65% da superfície
do satélite de Saturno
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Áreas montanhosas
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Planícies
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Staphylococcus aureus e dos gêneros Sal-

O predador de
mandíbulas vorazes

Bloco rochoso em que
foi encontrado o fóssil
quase completo de
Gnathovorax cabreirai,
cuja aparência
foi reconstituída
na ilustração

Um fóssil descoberto no Rio Grande do Sul é o mais bem
preservado representante de herrerassaurídeo, uma das
primeiras linhagens de dinossauros carnívoros. O exemplar
do bípede Gnathovorax cabreirai, nome atribuído à nova
espécie, foi encontrado em 2014 no município de São João
do Polêsine, a 50 quilômetros de Santa Maria, no centro do
território gaúcho (PeerJ, 8 de novembro). Essa área é rica em
sítios paleontológicos com dinossauros e outros répteis do
Triássico Superior, entre 237 e 201 milhões de anos atrás.
Gnathovorax significa “mandíbulas vorazes”, alusão ao caráter predador do animal, e cabreirai é uma referência ao
descobridor do fóssil, o paleontólogo Sérgio Cabreira. Um
esqueleto quase completo do dinossauro, que devia atingir
3 metros de comprimento da cabeça à cauda, foi achado
em um bloco de rocha de 2 toneladas. A idade geológica
do bloco indica que G. cabreirai viveu há pouco mais de 230
milhões de anos, mais ou menos na mesma época em que
Staurikosaurus pricei, o primeiro dinossauro descoberto no
Brasil, em 1936. Encontrado em Santa Maria, S. pricei também pertenceu aos herrerassaurídeos, grupo relativamente
raro de dinossauros. “Mesmo na Argentina, onde há mais
registros de herrerassaurídeos, nenhum espécime é tão

Accaturit aliti
volores errovidit
alitium di volor
audipici officil
lorerch ilignam intur
aut latem etus

completo e bem preservado como G. cabreirai”, conta o
paleontólogo Rodrigo Müller, da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). Ele, colegas da UFSM e o paleontólogo
Max Langer, da Universidade de São Paulo (USP), assinam o
artigo científico que descreveu a nova espécie. Tomografias
computadorizadas permitiram reconstituir digitalmente boa
parte do cérebro do dinossauro.

3

PESQUISA FAPESP 286 | 11

