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Uma menina de 12 anos pode
ser a quarta vítima fatal da
gripe aviária na Turquia,
quehátrêssemanasdiagnos-
ticou o primeiro caso da
doença em humanos. Fatma
OzcanmorreuontemnoHos-
pital Universitário de Van
com sintomas da doença. Se-
gundo o médico que a aten-
deu, ela ficou doente após ter
comido carne de uma ave
contaminada e demorou pa-
ra ser internada. Seu irmão
de cinco anos está internado
com sintomas da gripe. ● EFE

Turquiapodeter4.ª
vítimadagripeaviária

●●●A Nasa recuperou ontem a cápsula lançada pela sonda Stardust,
contendo amostras de poeira do cometa Wild 2. A cápsula aterrissou
no deserto de Utah e foi levada para uma “sala limpa” do Força Aérea
(foto), onde foi aberta. As amostras irão para Houston amanhã. AP

Poeira de cometa na Terra

9+

O aumento do número de ca-
sosdedenguenoRio,associa-
do às três mortes atribuídas
àdoençano últimomês, após
quase três anos sem óbitos,
deixou em alerta a prefeitu-
ra, que decidiu intensificar
as ações do Plano Verão de
ControledaDengue.Adistri-
buição de material educati-
vo e as inspeções em pontos
turísticos serão realizadas
com maior freqüência para
evitar uma epidemia como a
de 2002, com 140 mil casos.

Nasa lança 1ª missão rumo a Plutão

Riointensificaações
apóstrêsmortes

Chuvas recuperam nível
dos rios na Amazônia

ESPAÇO

Herton Escobar

Omenor,maisdistanteemaispo-
lêmico planeta do sistema solar
vai, finalmente, receber a visita
de uma missão espacial. A sonda
americana New Horizons deve
partir amanhã do Cabo Canave-
ral, na Flórida, em uma viagem
dequasedezanosparaestudaro
gélido Plutão e sua principal lua,
Caronte.Doismundostãopeque-
noselongínquosque,mesmovis-
tospelosolhosdopoderosoteles-
cópio espacial Hubble, não pas-
sam de um borrão luminoso so-
bre a escuridão do espaço.

O objetivo é tentar enxergar
de perto aquilo que os cientistas
nãoconseguemaveriguardelon-
ge.Carregadacomcâmerasevá-
rios instrumentos científicos, a
New Horizons (Novos Horizon-
tes,eminglês)vaiestudaracom-
posiçãodaatmosferaedassuper-
fícies de Plutão e Caronte. O pla-
neta é o único, em quase 50 anos
de exploração espacial, que nun-
cafoivisitadoporumaespaçona-
ve.“Éoquenosfaltaparacomple-
taroprimeironíveldereconheci-
mentodosistemasolar”,disseao
Estado o cientista Ralph Mc-
Nutt Jr., um dos coordenadores
damissãopeloLaboratóriodeFí-
sica Aplicada da Universidade
Johns Hopkins.

Amissão,deUS$700milhões
(setevezesmaisdoquetodooor-
çamentoanualdaAgênciaEspa-
cial Brasileira), é considerada
prioridade máxima pela Acade-
miaNacionalde CiênciasdosEs-
tados Unidos.

Nomomentodoencontro,pre-
visto para julho de 2015, Plutão
estará a quase 5 bilhões de quilô-
metros da Terra, ou 32 vezes a
distância entre a Terra e o Sol.
Não é à toa que, mesmo a uma
velocidade média de 13 quilôme-
tros por segundo (o objeto mais
veloz já lançado pelo homem), a
sondalevaránoveanosparache-
gar lá. A essa distância, cada si-
nalenviadopelaNewHorizonsle-
vará quatro horas e meia para
chegar aos pesquisadores, mes-
mo viajando à velocidade da luz.

Se houver combustível sufi-
ciente após a passagem por Plu-
tão,asondapoderáserredirecio-
nada para investigar um ou dois
Objetos do Cinturão de Kuiper
(KBOs), o grande anel de pedre-
gulhosgeladosdaperiferiadosis-
tema solar. O próprio Plutão é
um desses objetos, apesar de ter

sido classificado como planeta
quando foi descoberto, em 1930.

Em sua aproximação máxi-
ma,aNewHorizonschegaráa10
mil quilômetros de Plutão e 27
mil quilômetros de Caronte. Se-
ráumsobrevôorasante.“Nãohá
comopará-la”,avisaMcNutt.Pa-
ra colocá-la na órbita de Plutão
seria preciso uma quantidade

muito maior de combustível, o
que tornaria a nave muito mais
pesada e lenta. “É difícil parar
quando se está indo rápido. Mas,
se não fosse rápido, levaria tem-
po demais para chegar lá.”

A New Horizons tem formato
e tamanho parecidos com os de
um piano. Do total de 478 quilos,

apenas 77 são de combustível. A
energia para fazer funcionar os
equipamentos é de apenas 200
watts, equivalente a duas lâmpa-
das comuns. Por isso, para pou-
par energia, a sonda hibernará
duranteamaior partedotrajeto,
sendo acordada apenas ocasio-
nalmenteparaverificaçãodesis-
temas e observações científicas.

POLÊMICA
Plutão e Caronte são tão peque-
nos que ambos caberiam dentro
do Brasil. E por causa da dificul-
dadedeobservá-los,oscientistas
ainda possuem apenas informa-
ções básicas sobre eles. A exem-
plo de outros KBOs, sabe-se que
são formados por uma mistura
derochaegelo.“Emváriosaspec-
tos,Plutãosecomportacomoum
grande cometa”, compara Mc-
Nutti. Quando está mais próxi-
modo Sol, o geloda superfície do
planeta entra em sublimação
(passagem direta do estado sóli-
do para o gasoso), produzindo

uma fina atmosfera.
A temperatura média esti-

mada na superfície é de -233
˚C. “Isso é tão frio que se você
jogasse a atmosfera da Terra
em torno dele, todo o oxigênio
congelaria”, afirma McNutti.
“Nada bom, se você está ten-
tandorespirar.”Amissãotam-
bém permitirá confirmar a
existênciade duasoutras luas
dePlutão,detectadasrecente-
mentepelotelescópioHubble.

AgrandedúvidasobrePlu-
tão, entretanto, é sobre sua
classificação. Há anos os cien-
tistas debatem se ele deveria
perder o status de planeta e
passar a ser classificado ape-
nas como um KBO. A questão
é muito mais cultural e políti-
cadoquecientífica,masacom-
paração de Plutão e Caronte
com outros objetos do cintu-
rão deverá favorecer uma so-
lução, acredita McNutt. “Só
mesmo indo até lá para saber
o que está acontecendo.” ●

Arthur, 2 meses, ainda espera coração de anencéfalo

EPIDEMIA

DENGUE

Primeirodiada2ªfase
daUnicampécalmo
Universidadepromete
mudançasparaovestibular
de2008qPÁG.A14

MANAUS

Após a estiagem atingir núme-
ros históricos em 2005, o regi-
me das águas na Amazônia ten-
de a surpreender mais uma vez
este ano. De acordo com dados
do Serviço Geológico do Brasil
(SGB),aprecipitaçãonomêsde
dezembrofoi 70% acima da mé-
dia na região, e em novembro,
9% – suficiente para que 2005,
um ano de seca, fechasse com
saldopositivodechuvas.Segun-
do o gerente de hidrologia do
SGB,MarcosOliveira,desdeno-
vembro o Rio Negro sobe em
média 13 centímetros por dia, 8
centímetrosamaisdoqueonor-
mal para a época da cheia.

“Os números são positivos,
jáquedesde2001haviaumdéfi-
citdechuvasnaregião”,dizOli-
veira. No trimestre de julho,
agosto e setembro, meses nor-
malmente menos chuvosos, o
déficit foi de 30%, 50% e 20%.
“Graças às chuvas dos últimos
meses, 2005 superou em 12% a
médiaanual,queéde2.300milí-
metros/ano.” Em Manacapu-
ru, a 68 quilômetros em linha
reta de Manaus, as águas do
Rio Solimões já começaram a

entrar nos lagos, sinalizando o
início da cheia, que deve durar
até junho. “Esse ritmo de subi-
da (13 cm/dia) deve se manter
até fevereiro e desacelerar a
partir daí.”

A expectativa é que a cheia
deste ano não supere as média
anteriores. O monitoramento
deve continuar até março e, se
houver risco de enchente, o
SGB emitirá um alerta. “Não
há desequilíbrio, já que o nível
dos rios estava baixo e a água
estava toda contida na calha.
Quandocomeçaraatingiravár-
zea, o ritmo de subida tende a
diminuir e se normalizar”, ex-
plica Oliveira.

Pesquisasmostramqueexis-
te uma correlação histórica pa-
raofenômeno:quandoavazan-
te é grande em um ano, a cheia
tende a ser pequena no ano se-
guinte. “A maior cheia foi em
1953 e ainda não se repetiu, o
que nos leva a acreditar que ela
terá recorrência a cada 100
anos”, diz Oliveira. Mesmo as-
sim, ele admite que possa ha-
ver enchentes maiores fora do
registro de 100 anos feito pelo
órgão. ● TALITA RIBEIRO, ESPECIAL

PARA O ESTADO

Viajando a 13 quilômetros por segundo, nave chegará ao menor e único planeta jamais visitado daqui a nove anos

VIDA&

Passeata faz apelo por doações
BIOÉTICA

Karine Rodrigues
RIO

Responsável por conseguir a
primeira autorização no País
para transplante de órgãos de
bebês com anencefalia (sem cé-
rebro e chances de sobrevivên-
cia), o casal Beatriz e Rafael
Paimreuniu ontemmais de 500
pessoas nas praias de Ipanema
e Leblon, zona sul do Rio, em
uma passeata em prol da doa-
ção de órgãos. Lá, eles anuncia-
ramadecisãodeentrarnaJusti-
ça para punir o médico que se
recusaraadotarasmedidasne-
cessáriasparaoprocedimento.

“Hácasosemqueeles(os mé-
dicos) exigem autorização judi-
cial, como aconteceu em Per-
nambuco. Em outros, pedem
que eu volte no dia seguinte.
Existe uma resolução que auto-
riza a doação, por isso o médico
que impedir o procedimento
corre o risco de ser processa-
do”, desafabou Paim, pai de Ar-
thur,de doismeses,que precisa
de um novo coração para conti-
nuar vivendo.

Uma das participantes da
passeata foi a auxiliar de escri-

tório Vanessa Nunes Rangel,
de23anos, eseumarido,o fiscal
de loja Maximiliano Queiroz
Rangel, 26 anos. No quarto mês
de gestação, eles souberam que
a filha não tinha o cérebro for-
mado. “Quero ter minha filha.
Penso que um pedacinho dela
pode viver, batendo no peito de
outrobebê”, disseVanessa, que
espera a filha para as próximas
semanas. Um outro casal tam-
bém se dispôs a doar os órgãos
do filho.

Desde o início da campa-
nha (www.doeacao.com.br
ou08002828131) lançadape-
lo casal, eles conseguiram a
permissão de 11 pais. A maio-
ria dos bebês, porém, nasceu
com peso abaixo do necessá-
rio para ser doador de Ar-
thur. Internado no Hospital
Pró-Cardíaco,Arthurconse-
guiu se livrar de uma infec-
ção na semana passada e es-
tá com 3,5 quilos. O doador
deve ter cerca de 3 quilos. ●

AMBIENTE

TIAGO QUEIROZ/AE

PAIS–OsRangel (esq.)queremfazerdoaçãoao filhodosPaim

POR
NASA/AP

MARCOS D'PAULA/AE

Sonda hibernará
pela maior parte
da viagem, para
poupar energia
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