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aos seres humanos. Por seis 
semanas Fred Turek e seus 
colaboradores submeteram 
camundongos a uma dieta 
rica em gorduras, oferecida 
em horários diferentes. 
Metade dos animais recebeu 
comida apenas durante  

Northwestern, nos Estados 
Unidos, comprovou que 
alimentar-se no horário em 
que o corpo deveria estar 
descansando engorda. Os 
resultados do estudo, feito 
com camundongos, em 
princípio podem se aplicar 

Alexandre é um dos poucos 
encontrados em um sítio 
arqueológico devidamente 
datado do período 
helenístico. A maioria dos 
retratos do rei macedônio 
espalhados por museus  
de todo o mundo é  
de origem desconhecida –  
alguns integram coleções 
que existiam antes  
mesmo do surgimento da 
arqueologia científica. 
Apesar do tamanho, o busto 
não omite as características 
físicas do soberano.  
“O imperador foi retratado 
como jovem e vigoroso, 
com queixo forte, nariz reto 
e longos cabelos ondulados 
presos por um diadema”, 
comentou Ayelet Gilboa,  
da Universidade de Haifa.

>	Dispense	a	ceia	
 para	não	engordar

Quem gosta de saborear um 
belo jantar tarde da noite 
deveria repensar seus 
hábitos se deseja emagrecer. 
Um grupo da Universidade 

>	Busto	raro	de	
	 Alexandre

Durante a temporada  
de escavações deste ano, 
pesquisadores israelenses  
e norte-americanos 
encontraram na cidade  
de Tel Dor, na costa 
mediterrânea de Israel,  
uma gema entalhada com  
o busto de Alexandre,  
o Grande, rei da Macedônia 
de 336 a 323 antes de  
Cristo. Com tamanho 
diminuto – cerca de  
1 centímetro de altura por  
0,5 de largura –, o busto de 
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Uma surpresa para pes-

soas	 que	 veem	 televisão,	

mandam	recados	pelo	celu

lar	e	navegam	pela	internet	

de	uma	vez:	elas	não	são	mais	eficientes	do	que	as	outras.		

Ao	contrário.	Um	grupo	coordenado	pelo	psicólogo	Eyal		

Ophir,	da	Universidade	Stanford,	na	Califórnia,	fez	uma	série	

de	testes	cognitivos	com	estudantes	divididos	conforme	a	

frequência	com	que	usam	meios	como	televisão,	telefone	

celular,	jogos	de	computador	e	vídeos	–	19	dessas	pessoas	

tinham	uma	forte	tendência	a	fazer	várias	coisas	de	uma	vez	

e	nas	outras	22	esse	impulso	era	menos	intenso.	Os	testes	

mediram	a	capacidade	de	captar	informações	importantes,	

ignorar	memórias	irrelevantes	e	mudar	de	uma	tarefa	para	

outra.	Os	resultados	surpreenderam:	as	pessoas	mais	pro

pensas	a	tarefas	múltiplas	se	saíram	pior	em	todos	os	tes

tes,	segundo	artigo	na	PNAS.	A	conclusão	é	que	o	acesso	a	

todos	esses	meios	não	necessariamente	torna	as	pessoas	

mais	eficientes.	Falta	definir	se	são	os	canais	simultâneos	

que	embaralham	o	cérebro	ou	se,	ao	contrário,	pessoas	com	

dificuldade	de	se	concentrar	e	de	selecionar	informações	

relevantes	são	as	que	mais	tendem	a	fazer	coisas	demais	ao	

mesmo	tempo	(ScienceNow).
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a noite, quando estão mais 
ativos e normalmente se 
alimentam, enquanto a 
outra metade só teve acesso 
aos alimentos durante o dia, 
período em que costumam 
dormir. Turek constatou  
que os roedores que se 
alimentaram fora de hora 
ganharam mais peso que  
os outros (Obesity). A razão? 
Não se sabe ao certo, mas os 
camundongos alimentados 
durante o dia comiam mais 
e se exercitavam menos.

>	O	limite	das
 mudanças	radicais

Em setembro, chuvas mais 
intensas que o habitual 
inundaram o metrô de 
Manila, nas Filipinas,  
e atormentaram 400 mil 
pessoas. Tempestades  
de poeira vermelha que 
duraram oito horas 
infernizaram a cidade  
de Sydney, na Austrália.  
Talvez sejam sinais de 
transições profundas  
e sem retorno. Os sistemas 
biológicos complexos, tanto 

em pequena escala como  
os alvéolos pulmonares 
quanto os de escala ampla 
como o clima, apresentam 
um estado crítico de 
transição a partir do qual  
as mudanças se tornam 
bruscas e radicais, segundo 
estudo liderado por Martin 
Scheffer, da Universidade 
Wageningen, Holanda 
(Nature). Para os autores,  
o que chamam de 
“bifurcações catastróficas” 
impulsiona um sistema  
a um novo estado toda vez 
que um limite é excedido.  
Outros estudos haviam 
indicado que florestas 
podem colapsar quando  
a perda por desmatamento 
passar dos 40%. 

>	Muita	água	
 sob	o	gelo

Quilômetros abaixo do 
manto de gelo que cobre  
a Antártida há um complexo  
e dinâmico sistema de lagos 
interconectados. Usando  
o sistema de laser de um 
satélite da Nasa, a equipe de 

Benjamin Smith,  
da Universidade  
de Washington, Estados 
Unidos, conseguiu  
fazer o mais amplo  
e detalhado inventário 
dos lagos da Antártida. 
Os pesquisadores 
mapearam 124 lagos 
ativos e calcularam seus 
ritmos de enchimento  
e esvaziamento, segundo 
estudo publicado no 
Journal of Glaciology. 
Constataram que 
formam um sistema de 
drenagem continental 
muito mais dinâmico 
do que se imaginava. 
“Embora o manto  
de gelo da Antártida 
pareça estático, quanto 
mais observamos, mais 
vemos que há atividade 
ali o tempo todo”,  
disse Smith. Entender  
como funciona esse  
sistema de drenagem  
é importante porque ele 
pode lubrificar o fluxo 
das geleiras e acelerar  
a chegada do gelo  
ao oceano, onde pode 
derreter e contribuir 
para mudanças  
no nível do mar.  
Em décadas de trabalho, 
cerca de 280 lagos 
antárticos já foram 
identificados, mas não 
se sabia se eram ativos.
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Um grupo internacional	

anunciou	 um	 resultado	

promissor	contra	a	Aids.	

Um	regime	de	vacinação	

baseado	no	uso	de	duas	

vacinas	 foi	aplicado	em		

16	mil	 tailandeses	 inte

gran	tes	de	grupos	de	risco	

para	a	infecção	–	metade	

recebeu	vacina	e	a	outra	

metade	placebo.	Três	anos	

depois,	51	pessoas	do	pri

meiro	grupo	haviam	con

traído	o	vírus,	ante	74	no	

grupo	das	não	imunizadas.	

O	resultado	foi	interpreta

do	como	uma	redução	de	

31%	no	risco	de	contami

nação	dos	vacinados,	mas	é	cedo	

para	cantar	vitória.	Segundo	o	

virologista	Paolo	Zanotto,	da	Uni

versidade	de	São	Paulo,	é	preciso	

analisar	o	DNA	dos	voluntários	e	

dos	vírus	que	os	infectaram,	para	

saber	se	diferenças	na	composi

ção	genética	explicam	parte	dos	

resultados.	Em	seguida,	modelos	

matemáticos	podem	estimar	o	im

pacto	da	vacina	na	circulação	do	

vírus.	A	depender	dos	resultados,	

esse	esquema	de	vacinação	po

deria	entrar	em	uso	mesmo	com	

eficácia	reduzida.	“Mas	isso	não	

resolve	o	problema	maior,	que	é	

a	diversidade	do	HIV”,	comenta	

o	virologista.	No	Brasil,	o	subtipo	

E,	visado	pela	vacina,	é	raro.	Além	

disso,	o	HIV	é	especialista	em	ludi

briar	o	sistema	imune.	“Combatê	

lo	em	seu	próprio	terreno	é	um	

desafio	tremendo.”	
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Promessa:	vacina	reduz	em	31%	infecções	por	HIV

Antártida:	gelo	esconde	sistema	de	lagos
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do Rio Grande do Norte, do 
Rio de Janeiro, do Piauí e  
de Pernambuco submeteram 
35 mulheres com idade entre 
66 e 70 anos ao seguinte 
programa de exercícios.  
O primeiro grupo fez por 
três meses três aulas 
semanais de hidroginástica 
de intensidade leve, o segundo 
teve aulas de musculação de 
intensidade alta e o terceiro 
não se exercitou. Só no 
grupo da musculação houve 
aumento na taxa de IGF-1, 
embora nos grupos 
experimentais elas tenham 
ganhado força muscular.

A catarata, perda de 

transparência da len

te natural do olho, é 

a principal causa de 

cegueira no mundo 

em desenvolvimento. 

A pedido da Organiza

ção Mundial da Saúde, 

Solange Salomão, da 

Universidade Federal 

de São Paulo, fez um 

levantamento da situa

ção brasileira e viu que 

a catarata já não é o 

principal problema de 

perda de visão das pessoas com mais de 50 anos na cidade de 

São Paulo – a perda de acuidade visual é o problema mais co

mum e as doenças da retina são a principal causa de cegueira. 

“A periferia de São Paulo, nesse aspecto, é mais parecida com 

a população hispânica dos Estados Unidos do que com a de 

países em desenvolvimento”, conta. Esse resultado, segundo 

Solange, devese aos mutirões de cirurgias gratuitas de catara

ta feitos na cidade – em 2002 houve 320 mil intervenções. Mas 

o programa foi interrompido, e a catarata pode aumentar. Para 

ela, é essencial que essa política persista. O estudo, publicado 

este ano no American Journal of Ophthalmology e em 2008 na 

Ophthalmic Epidemiology, deve orientar propostas de saúde 

pública em oftalmologia na América Latina. “A catarata é uma 

causa reversível de cegueira”, lembra, “sua eliminação gera 

grande melhora na qualidade de vida dos idosos”.
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> Um só padrão para
 cartas e e-mails

Os atos de escrever uma 
carta ou digitar um e-mail 
são regidos pelo mesmo 
padrão de comportamento  
e podem ser modelados 
como sistemas complexos.  
A probabilidade de uma 
pessoa enviar uma carta  
ou um e-mail depende  
dos ritmos circadianos,  
do conforto da repetição de 
tarefas e da mudança das 
necessidades ao longo 
da vida. A conclusão é de 
um estudo da Universidade 
Northwestern, do qual 
participou a matemática 
brasileira Andriana 
Campanharo (Science).  
O trabalho analisou cartas 
de 16 personalidades, entre 
elas Freud, e mensagens  
de 16 usários de e-mails.

> Montanhas 
 menores de lixo

Uma experiência pioneira 
em um condomínio 
residencial de Uberlândia, 
Minas Gerais, demonstrou 

> Exercícios para
 depois dos 60
 
Quem passou dos 60 anos  
e quer manter o corpo 
saudável deve acrescentar 
musculação à rotina de 
atividades físicas. É que  
a prática de exercícios mais 
intensos eleva a produção 
do fator de crescimento 
semelhante à insulina  
1 (IGF-1), que cai com  
a idade. O IGF-1 é um dos 
hormônios responsáveis por 
manter a integridade e a 
força dos músculos e a taxa 
metabólica. Pesquisadores 

a viabilidade de redução  
de 70% no volume de 
resíduos sólidos enviado  
aos aterros sanitários (Waste 
Management & Research). 
Iniciado em 1998, quando 
todo o lixo seguia para  
os aterros, esse trabalho 
evoluiu lentamente, contam 
Manfred Fehr, Mirlei de 
Castro e Marilda Calçado,  
da Universidade Federal  
de Uberlândia. Hoje as 
famílias separam os resíduos 
em biodegradáveis e inertes, 
no primeiro passo da rede 
de reciclagem. Em seguida, 
funcionários do prédio 
fazem uma separação mais 
apurada. O material segue 
para distribuidores e 
recicladores. Um fazendeiro 
coleta todo dia o material 
biodegradável, para  
usar como ração  
ou compostagem. “Tudo 
sem custos para os cofres 
públicos”, ressalta Fehr.  
Ele e seus colegas concluem 
que não é preciso esperar 
por ordens da prefeitura 
para começar a reduzir  
a quantidade de resíduos. 
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Um grupo internacional  
de pesquisadores que inclui  
o bioquímico Fábio Klamt,  
da Universidade Federal  
do Rio Grande do Sul,  
vem tentando entender em 
minúcias o que controla  
esse processo com que o 
organismo elimina células 
tumorais. O trabalho mostra 
que a chave – uma delas,  
ao menos – está na proteína 
cofilina (Nature Cell Biology). 
Quando oxidada pelo TnCl, 
ela entra nas mitocôndrias, 
responsáveis por produzir  
a energia das células.  
Ali a proteína abre os 
chamados poros de transição 
de permeabilidade, o que faz  
as mitocôndrias incharem,  
e provoca a morte da célula.  
O grupo continua à caça de 
outras proteínas importantes 
nesse processo central  
para a defesa do organismo.

> Motim no reino
 das abelhas

A ordem costuma ser rígida 
na colmeia: a rainha põe 
ovos e produz a força  
de trabalho que executa  
as demais tarefas, como 
buscar alimento, combater 
invasores e cuidar da cria. 
Mas nem sempre é assim. 
Entre as abelhas sem ferrão 
brasileiras da espécie 
Melipona scutellaris, 
também conhecidas como 
uruçus, mais de 20% dos 
machos não são filhos da 
rainha. A insurreição não  
é inédita – machos alheios 
já tinham sido encontrados 
em outras espécies.  
São filhos de operárias 
reprodutivas, cujos ovos não 
fertilizados só podem dar 
origem a machos devido  
a particularidades genéticas 
das abelhas. A surpresa 
maior do trabalho,  
parte do doutorado da 
bióloga Denise Alves na 
Universidade de São Paulo, 
foi descobrir que 80% 
desses machos também não 
foram produzidos pelas 
operárias ativas na colônia. 

São filhos de operárias  
da rainha anterior, um caso 
de parasitismo reprodutivo. 
A pesquisa, feita em 
colaboração com Tom 
Wenseleers, da Universidade 
de Leuven, na Bélgica, 
mostra que as operárias 
reprodutivas têm vida três 
vezes mais longa do 
que a das trabalhadoras 
verdadeiras, o que lhes 
permite sobreviver a uma 
rainha morta e povoar com 
filhos seus, que serão criados 
pelas novas operárias,  
o reino da nova monarca 
(Molecular Ecology).

> Morte celular
 em detalhes

Quando ativado, o sistema 
imune libera substâncias 
oxidativas capazes de  
causar a morte celular,  
ou apoptose. Uma delas é  
a taurina cloramina (TnCl). 
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p o maior terminal petrolífero 

do país, em São Sebastião, mar

ca a paisagem, mas os sinais 

de hidrocarbonetos na água e 

nos sedimentos são tão baixos 

quanto em regiões de interven

ções humanas mínimas. Depois 

de dois anos de coletas e seis 

de estudo do ecossistema, um 

grupo de 13 pesquisadores e 27 

estudantes de pósgraduação 

verificou também que a plata

forma de São Sebastião, região 

do litoral norte paulista sujeita 

às influên cias da serra do Mar 

e da ilha de São Sebastião, é 

uma área de desova para mui

tas espécies de peixes. O Pro

jeto Oceanografia da Platafor

ma Interna de São Sebastião 

(Opiss), agora apresentado no 

livro Oceanografia de um ecossistema subtropical – Plataforma 

de São Sebastião, SP (Edusp), ambos coordenados por Ana 

Maria PiresVanin, do Instituto Oceanográfico da Universidade 

de São Paulo (USP), apresenta a ilha de São Sebastião como 

um acidente geográfico que serve de anteparo ao mar aberto e 

modifica a circulação de águas e de populações de organismos 

marinhos rumo ao continente.
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São Sebastião: livro analisa em detalhe trecho do litoral paulista

Uruçu: machos à custa da próxima geração
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>	Formigas	
 digitais

Olhar para a natureza pode 
ser uma fonte de inspiração 
na busca por sistemas  
de proteção mais eficientes 
contra as crescentes ameaças 
digitais que assolam a vida 
dos donos de computadores. 
Inspirados no 
comportamento associativo 
das formigas, que deixam 
um rastro no solo para 
mostrar o caminho a ser 
seguido por outros membros 
da colônia, pesquisadores do 
Pacific Northwest National 
Laboratory, nos Estados 
Unidos, estão testando uma 
estratégia semelhante para 
combater pragas virtuais que 
infectam redes interligadas 
de micros. A ideia é criar um 

Harvard, e chineses  
da Universidade de Tsinghua. 
Na China a necessidade  
de energia elétrica cresce 
cerca de 10% ao ano.  
Os pesquisadores utilizaram 
dados meteorológicos e 
econômicos para demonstrar 
que o vento poderia 

abastecer sete vezes a soma 
da energia usada atualmente 
pelos chineses. O 
investimento deverá  
ser de US$ 900 bilhões em  
20 anos e o custo de quase  
US$ 0,08 por quilowatt-hora 
de eletricidade  
pelos próximos 10 anos.

>	Ventos	
 da	China

A China deverá investir 
largamente em usinas eólicas 
nos próximos anos para 
diminuir a emissão de dióxido 
de carbono (CO2) no uso de 
carvão para gerar eletricidade, 
prática que corresponde  
a cerca de 80% do atual  
consumo chinês. Essas usinas 
deverão cobrir uma área de 
0,5 milhão de quilômetros 
quadrados (SciDev) e serão 
espalhadas pelo território 
chinês, devendo suprir toda  
a demanda de energia elétrica 
daquele país projetada  
para 2030, segundo um  
estudo publicado na revista 
Science (11 de setembro)  
de pesquisadores norte- 
-americanos, da Universidade 

No lugar de silício, nanotubos 

de	carbono.	Assim	são	as	novas	

células	solares	criadas	na	Uni-

versidade	de	Cornell,	nos	Esta-

dos	Unidos.	A	vantagem	do	novo	material	é	a	alta	eficiência	na	

conversão	de	energia	solar	em	eletricidade,	quando	comparada	

às	células	solares	convencionais,	baseadas	em	silício,	e	mesmo	

às	células	solares	orgânicas,	que	possuem	carbono	em	sua	

composição.	O	segredo	do	aumento	de	eficiência	reside	na	

excepcional	condutividade	elétrica	dos	nanotubos	de	carbo-

no	e	a	forma	como	eles	conduzem	e	multiplicam	os	elétrons,	

economizando	energia	da	luz	solar	durante	o	processo.	Os	

cientistas	usaram	nanotubos	de	parede	única	(uma	folha	de	

átomos	de	carbono	enrolada),	com	a	dimensão	aproximada	

de	uma	molécula	de	DNA,	para	construir	um	fotodiodo,	um	

tipo	muito	simples	de	célula	solar	(Science,	11	de	setembro).	

Em	cada	extremidade	do	nanotubo	foram	presos	dois	con-

tatos	elétricos	e	colocados	juntos	a	conectores	com	cargas	

positiva	e	negativa.	Apesar	da	viabilidade	do	protótipo,	ainda	

existem	obstáculos	para	sua	produção	comercial,	entre	eles	a	

fabricação	de	nanotubos	em	série	e	a	manipulação	individual	

desses	dispositivos.	Os	pesquisadores	de	Cornell	contaram	com	

colegas	da	Universidade	de	Michigan	e	do	Instituto	Nacional	

para	Nanotecnologia	da	Universidade	de	Alberta.	

CélUlA SolAr 
dE NANotUboS

Energia	eólica	substitui	carvão	
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exército composto  
de 3 mil tipos de formigas 
digitais, cada uma delas 
programada para procurar 
por pistas de inimigos 
ocultos no sistema. 
Quando uma sentinela 
eletrônica encontra 
evidências de que há um 
agente invasor num ponto 
da rede, ela deixa marcas 
digitais sinalizando  
o caminho que leva à 
potencial infecção. Rastros 
mais fortes num local  
do sistema atraem um 
número maior de formigas 
e funcionam como  
um alerta que auxilia  
a localizar rapidamente  
o agente invasor.  
A abordagem obteve 
sucesso em combater um 
vírus que fora introduzido 
de propósito pelos 
cientistas numa  
rede de 64 computadores.

>	Ultrassom	nas	
 microalgas

As algas marinhas 
ganharam o mundo 
primeiro com o sushi  
da culinária japonesa.  
De uns tempos  
para cá, as algas estão  
cada vez mais presentes 
nos laboratórios  
onde se pesquisam 
biocombustíveis.  
Uma das mais recentes 

novidades é o licenciamento 
de uma tecnologia de 
ultrassom do Laboratório 
Nacional Los Alamos  
(Lanl, na sigla em inglês), 
nos Estados Unidos, pela 
empresa Solix Biofules, do 
mesmo país. Ela vai utilizar 

ondas de som para extrair  
e aglutinar os lipídios, ou 
gorduras, de microalgas para 
produção de um óleo que  
ao ser refinado pode resultar 
em biodiesel, gasolina ou 
querosene de aviação.  
Esse método dispensa altos 
gastos com energia elétrica 
pelo processo convencional, 
por meio de centrífugas,  
e deixa de utilizar solventes 
potencialmente perigosos 
para o ambiente.  
O ultrassom concentra as 
células de algas já colhidas 
em uma densa massa para 
ser processada. Uma das 
vantagens na produção de 
algas para biocombustíveis  
é o rápido crescimento 
desses microrganismos,  
de cinco a sete dias. 

Um dispositivo dotado de um sensor óptico do tamanho de 

um	selo	postal	e	um	painel	com	36	pequenas	luzes	de	cores	

diferentes	é	capaz	de	detectar	rapidamente	gases	tóxicos	

que	podem	contaminar	certos	ambientes	de	trabalho,	sobre-

tudo	os	frequentados	por	funcionários	da	indústria	química.	

Em	desenvolvimento	pelo	National	Institute	of	Environmen-

tal	Health	Sciences,	dos	Estados	Unidos,	esse	tipo	de	nariz	

eletrônico	conseguiu	iden-

tificar	em	menos	de	dois	

minutos	a	maior	parte	de	

um	grupo	de	19	compostos	

que	são	perigosos	à	saúde	

humana	se	presentes	em	

altas	concentrações.	Cada	

tipo	de	gás,	como	a	amô-

nia	e	o	dióxido	de	enxofre,	

faz	o	aparelhinho,	feito	de	

materiais	baratos,	acender	

um	conjunto	distinto	de	lu-

zes	e	está	associado	a	um	

padrão	específico	de	cores.	

A	meta	dos	pesquisadores,	

que	publicaram	um	artigo	

sobre	 o	 tema	 na	 revista	

Nature Chemistry	 de	 se-

tembro,	é	criar	um	sensor	

que	 possa	 ser	 embutido	

na	roupa	de	trabalhadores	

constantemente	expostos	

a	locais	com	risco	maior	de	

contaminação.
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>	Novo	semicondutor		
	 magnético

A nova geração de  
dispositivos eletrônicos, entre 
eles os chips, poderá ser 
baseada no grafono, um 
nanomaterial semicondutor 
magnético derivado  
do grafeno, material que  
é 200 vezes mais resistente 
que o aço, além de ter 
propriedades ópticas e 
elétrons com alta mobilidade. 
O feito coube a um consórcio 
de pesquisadores da 
Universidade Commonwealth 
Virginia, nos Estados Unidos, 
Universidade Tonoku,  
no Japão, Universidade  
de Pequim e Academia de 
Ciência Chinesa, ambos  
na China, que usaram 
modelagem computacional 
para projetar o design do 
novo material. A principal  
conquista foi tornar o grafeno 
magnético, o que potencializa 
aplicações no campo da 
spintrônica, área que explora 
o spin do elétron para 
processamento de dados.
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Exército	combate	
pragas	que	invadem	
computadores	
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lINHA DE PRODUÇÃO bRAsIl>>

Uma estrutura com

putacional de alto de-

sempenho formada 

por 2.944 unidades de 

processamento que tem 

capacidade de proces-

sar 33,3 teraflops, equi-

valente a 3 trilhões de 

cálculos por segundo. 

Esse é o Programa de In-

tegração da Capacidade 

Computacional da Uni-

versidade Estadual Pau-

lista (Unesp), conhe cido 

como GridUnesp, que 

 começou a funcionar em 

setembro. O complexo 

computacional vai servir 

a vários campos de investigação científica, como proces-

samento e armazenamento de dados de sequenciamentos 

genéticos, previsão do tempo, modelagem molecular e celular 

e desenvolvimento de materiais. O que certamente será mais 

solicitado é o da física de altas energias, área de atuação do 

coordenador do GridUnesp, o professor Sérgio Ferraz Novaes, 

do Instituto de Física Teórica (IFT) da universidade. A equipe 

de Novaes é uma das 140 espalhadas pelo planeta, em 33 

países, que participam do experimento Large Hadron Colli-

der (LHC), na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear 

(Cern), na divisa da Suíça com a França, que vai gerar bilhões 

de dados. A rede de aglomerados computacionais possui 

2.048 unidades no campus da Barra Funda, em São Paulo, 

e os demais em seis cidades no interior paulista. 
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pode ser vista facilmente 
com um microscópio  
de fluorescência. Além  
de detectar o vírus H1N1,  
o método pode ser usado 
para verificação de doenças 
como a dengue e o 
papiloma vírus humano 
(HPV). Testes de  
laboratório feitos pelos 
pesquisadores no  
ano passado mostraram  
que o método se mostrou 
100% eficaz para o 
diagnóstico do HPV e 70% 
para a dengue (SciDev). 

> Orégano 
 baixa glicose
 
Bastante utilizado na 
culinária por dar um toque 
especial a molhos, massas  
e pizzas, o orégano 
demonstrou em testes ter 
potencial para baixar  
os níveis de glicemia do 
sangue, um problema para 
os diabéticos. Na pesquisa, 
feita na Universidade de 
Franca, no interior paulista, 
do óleo essencial da erva 
aromática foi extraído  
o ácido rosmarínico, um 
dos vários componentes 
presentes na planta. Nos 
ensaios com camundongos 
diabéticos, conduzidos pela 
equipe coordenada pelos 
professores Carlos Martins  
e Wilson Roberto Cunha,  
foi feita uma comparação 
entre a eficácia da 
substância isolada da planta 
e de um medicamento 
comercial. “O princípio 
ativo isolado demonstrou 
ser mais eficaz do que  
o medicamento testado”,  

> Teste rápido
 para gripe suína

Um novo método  
de diagnóstico rápido  
e de baixo custo, capaz  
de detectar em menos 
de cinco minutos  
o vírus da gripe suína,  
foi desenvolvido por 
pesquisadores do 
Departamento de Física  
da Universidade Federal  
de Pernambuco (UFPE), 
liderados pelo professor 
Celso Melo. O teste, 
chamado Elinor, se baseia 
no uso de nanopartículas 
fluorescentes, que  
servem como marcadores 
moleculares da presença  
de material genético  
de patógenos presentes no 
sangue extraído do paciente. 
A técnica não necessita  
da amplificação do  
material genético, já  
que o nanocomposto  
colocado em contato com  
uma amostra infectada  
é suficiente para gerar uma 
luminosidade intensa que 

Processamento para várias áreas do conhecimento
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o ânodo, responsável  
pelas reações de oxidação,  
e o cátodo, de redução. 
Essas duas reações são 
fundamentais para a 
redução da matéria orgânica 
em dióxido de carbono  

diz Martins. O resultado 
obtido levou a universidade  
a entrar com um registro  
de patente nacional e outro 
internacional para o processo 
de obtenção do ácido 
rosmarínico e compostos 
para o tratamento de 
diabetes. “A Herbarium, 
empresa de fitoterápicos,  
já nos procurou para  
assinar um termo de 
confidencialidade”, relata. 

> Diagnóstico
 integrado

Uma solução simples e  
de baixo custo, que permite  
a digitalização de imagens  
do tórax para acelerar  
o diagnóstico da tuberculose 
feito remotamente, via 
internet, foi criada por 
pesquisadores da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj) para o projeto  
de telediagnóstico TIPIRX, 
coordenado pela professora 
Alexandra Monteiro,  
da Faculdade de Ciências 

Médicas e coordenadora  
do Laboratório de Telessaúde  
da universidade. O processo 
utiliza um scanner de baixo 
custo em conjunto com um 
software original – o ScanX –, 
que pode ser operado por 
leigos. Basicamente,  
um exame de raios X  
em filme convencional  
é escaneado em quatro partes 
– procedimento necessário 
por causa do tamanho  
do filme – e a imagem é 
automaticamente “costurada”, 
formando uma imagem 
digital completa. O arquivo  
é compactado, para que 
possa ser transmitido de 
locais com conexões lentas à 
internet. A solução possibilita 
o acesso a exames e médicos 
para pessoas que moram 
em lugares sem esses 
recursos. O projeto, apoiado 
pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), 
tem como foco o Programa 
Telessaúde Brasil, do qual  
a Uerj é o núcleo no estado 
do Rio de Janeiro.  

> Luz e eletrodos
 para resíduos 

Contaminantes orgânicos 
da indústria de couros 
podem ser removidos  
com  o uso de processos 
fotoeletroquímicos, como 
mostra pesquisa realizada 
pela química Carla Regina 
Costa, da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. 
Como os curtumes utilizam 
cloreto de sódio nos seus 
processos, os efluentes têm 
elevada salinidade e alta 
condutividade, condições 
ideais para a utilização  
de processos eletroquímicos. 
O sistema é composto  
por dois eletrodos –  

Composto do orégano foi
isolado para testes

e água. No processo 
fotoeletroquímico, o ânodo 
é submetido à incidência  
de luz, o que resulta na 
degradação dos compostos 
organoclorados, que  
são potencialmente tóxicos. 

Um caminhão elétrico de cabine dupla, com autono

mia para rodar 100 quilômetros, está sendo desenvol-

vido pela Itaipu Binacional em parceria com a Iveco, 

subsidiária da Fiat para veículos de carga. Batizado 

de Daily Elétrico, o caminhão utiliza três baterias e foi 

projetado para atender às necessidades de coopera-

tivas agrícolas que produzem energia com biomassa 

e querem usar os excedentes para locomoção. O veí-

culo com carga completa de 2,5 toneladas atinge a 

velocidade máxima de 70 quilômetros por hora. Vazio, 

chega a 85 quilômetros por hora. A recarga completa 

das baterias, feitas à base de sódio, níquel e cádmio, 

é feita em oito horas. O caminhão elétrico é a segun-

da fase da parceria iniciada em 2006 entre a Itaipu 

Binacional e a Fiat Automóveis, que resultou em um 

carro elétrico. Atualmente 30 protótipos já estão sen-

do testados pela Fiat, que se prepara para lançar um 

modelo comercial em 2011. A demanda por carros elé-

tricos tem crescido também entre os consumidores 

brasileiros. Hoje as motos elétricas respondem por 

uma frota de 300 unidades no país, das quais 180 no 

Rio de Janeiro, onde ainda circulam cerca de 20 au-

tomóveis com a mesma característica. Para atender a esse 

mercado, a Petrobras Distribuidora inaugurou na cidade o 

primeiro posto para recarga de veículos elétricos a partir de 

energia solar. Com capacidade para gerar até 100 quilowatts 

de energia por mês, o eletroposto utiliza tecnologia nacional. 

Equipado com um painel fotovoltaico de 30 metros quadrados, 

instalado no telhado do local, o posto tem três tomadas de 

recarga. Se a luz solar não for suficiente para atender à de-

manda, a energia é fornecida pela rede elétrica.

Eletroposto movido a energia solar
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