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studo realizado na Faculdade de Educação Física
(FEF) apontou que a atividade física  pode ser uma
importante ferramenta no processo de controle do

tabagismo e na melhora da qualidade de vida de fuman-
tes. A professora de Educação Física Jane Domingues de Faria
Oliveira aplicou uma série de exercícios para um grupo de
tabagistas, todos atendidos em um centro de saúde de Cam-
pinas pelo Programa de Controle de Tabagismo. A pesqui-
sadora observou uma diminuição do grau de dependên-
cia. “Constatei um aumento do tempo para o acendimento

do primeiro cigarro no dia e também a di-
minuição do número de cigarros consumi-
dos diariamente”, frisa Jane, que teve a ori-
entação do professor Roberto Vilarta.

Segundo a pesquisadora, muitas vezes a
qualidade de vida dos tabagistas pode apre-
sentar melhora com a diminuição no consu-

mo diário de cigarros, o que poderia indicar um caminho
para a cessação do tabagismo. Outro ponto positivo do
programa de atividade física foi a melhora na auto-esti-
ma e na disposição física dos fumantes. A partir destes
resultados, a proposta é para uma inserção do profissio-
nal de Educação Física nos programas de controle do ta-
bagismo nas unidades básicas de saúde.

No Brasil, este tipo de intervenção ainda é pouco usu-
al, pois, em geral, somente participam do desenvolvimento
do programa a equipe interdisciplinar dos hospitais e
centros de saúde, como médicos, enfermeiros, assisten-
tes sociais e outros profissionais.

Jane lembra que pesquisas indicam que de um por-
centual de 80% dos tabagistas que desejam parar de fu-
mar, apenas 3% conseguem sem recorrer a nenhum tipo
de ajuda. Outra preocupação é o aumento do peso. Segun-
do a profissional, a atividade física  pode influenciar po-
sitivamente no controle do peso corporal e significar um
fator importante para aumentar a longevidade.

No estudo, Jane desenvolveu exercícios de alongamento,
respiratórios e orientou um programa de caminhada. Ela
salienta a importância de um trabalho conjunto com a
equipe de saúde, como a realização de uma avaliação clí-
nica antes de iniciar a atividade física e um acompanha-
mento clínico paralelo.
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geógrafo Marcelo Fernando Fonse-
ca analisou em sua dissertação de
mestrado o avanço da ocupação em

áreas tidas como de preservação am-
biental no entorno do Reservatório de
Salto Grande, em Americana, no Estado
de São Paulo. Ele apresentou no Instituto
de Geociências (IG) um diagnóstico do uso
da terra de uma das áreas com maior po-
tencial de crescimento e expansão urba-
na do município.’ No estudo observa-se,
por exemplo, uma vasta extensão ocupa-
da pelo cultivo de cana-de-açúcar. “Cor-
relacionei as informações produzidas na
pesquisa utilizando técnicas de geopro-
cessamento e realizei uma comparação com
as informações contidas no Plano Diretor
do município [PDDI] para chegar ao diag-
nóstico do uso da terra”, revela Fonseca.

A área total compreendida no estudo
soma aproximadamente 68 km2. Destes,
o geógrafo, que foi orientado pelo profes-
sor Lindon Fonseca Matias, do Departa-
mento de Geografia do IG, aponta que cer-
ca de 51% do total da área encontra-se em
situação de uso inadequado. “Significa que
o uso nestas áreas é inadequado quando
confrontado com o que define o PDDI mu-
nicipal e legislações específicas aplicáveis,
embora se deva fazer a ressalva de que este
mesmo uso pode ser de caráter temporá-
rio ou transitório”. Também foi constata-
do que 10% da área apresentam uso juri-
dicamente irregular. “Neste caso, a situa-
ção fere a legislação de forma cabal, e trata-
se de uma condição que pode configurar
crime ambiental, como no caso da destrui-
ção de áreas de preservação”, lamenta.

O que também chamou a atenção de Fon-
seca em sua pesquisa foi o volume de área
que se apresenta com uso inadequado, já
que há possibilidade que estas se configu-
rem, num futuro próximo, como áreas de
conflito permanente, caso não se apresen-
tem propostas de mudanças ou se façam
as adequações conforme o Plano Diretor.
Por isso, defende uma maior atenção do
poder público para este problema no
município, com foco no planejamento
territorial e social da área.

Pelo estudo, 38,81% da área ocupada es-
tão compatíveis com o estabelecido no Pla-
no Diretor da cidade e foram considera-
das adequadas pelo autor do estudo. A
base de pesquisa utilizada por Fonseca
refere-se ao documento de 1999. Segun-
do ele, uma reformulação no documento
é alvo de discussões no poder legislativo
da cidade, cujas ações iniciaram-se em
2006. “É bem possível que algumas ade-
quações já apareçam neste documento
mais atualizado. A questão, no entanto, é
saber conjugar um desenvolvimento ca-
paz de impedir o avanço de ações irregu-
lares em remanescentes de matas e nas-
centes, além de se definir com clareza um
planejamento sustentável para a área
denominada de pós-represa”, explica.

Uma comissão estuda a ocupação no es-
paço pós-represa. Fonseca assinala tam-
bém a falta de preocupação com os recur-
sos hídricos e em estabelecer áreas de lazer
para a população. “O local carece de uma
gestão adequada, é preciso pensar tam-
bém na questão da água, diretamente in-
fluenciada pelo uso e ocupação da terra, e
no bem-estar da comunidade que faz uso
do espaço”, finaliza. (R.C.S.)

Expansão urbana
desordenada causa

degradação ambiental

O geógrafo Marcelo Fernando Fonseca: uso
inadequado da terra pode ser configurado
como  crime ambiental

química Alessandra Prando conseguiu sintetizar nos
laboratórios do Instituto de Química (IQ) uma substância
que pode apresentar atividade biológica e, por isso, tem

despertado o interesse de pesquisadores brasileiros para o
desenvolvimento de sínteses. Entre as principais funções, os
derivados lactâmicos podem agir como agentes antibacterianos e
antifúngicos e, no caso deste tipo de lactama, pode servir como

precursor para preparação de derivados inéditos da prolina – um
aminoácido utilizado no tratamento de tumores no colo do

útero.
Sob orientação da professora Lúcia Helena Brito

Baptistella, Alessandra utilizou para os testes o ácido
quínico, importante precursor para síntese de vários
compostos, tornando sua pesquisa um primeiro passo
para o desenvolvimento de medicamentos nesta linha.
Segundo Alessandra, trata-se de um avanço, pois não
existem descrições na literatura da preparação de lactamas
a partir do ácido quínico.

Explica ainda que este tipo de componente possui um
ciclo altamente funcionalizado, o que facilita a otimização
nas etapas do processo. Além disso, o caminho que
percorreu para chegar aos resultados levou a um
rendimento de 21%, porcentagem considerada positiva para
este tipo de preparação. (R.C.S.)
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