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Quase todo mundo já soprou um dente-de-leão 
e observou suas sementes voarem ao sabor do 
vento. Graças ao formato semelhante ao de um 
paraquedas, com uma haste presa a um tufo 
de 100 filamentos (pappus), elas conseguem 
percorrer longas distâncias antes de caírem 
no chão. Foi assim que a espécie conseguiu se 
espalhar pelo mundo. Pesquisadores da Escola 
Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, e 
das universidades de Twente, na Holanda, e 
Pisa, na Itália, usaram equações da dinâmica 
dos fluidos para analisar o comportamento de 
voo das sementes de dente-de-leão e conse-
guiram modelar os padrões de fluxo de ar que 
se forma em volta do pappus enquanto elas 
flutuam (Physical Review Fluids, 2 de julho). 
Sabe-se que, durante o voo das sementes, 
parte do ar passa ao redor do tufo de filamen-
tos, assim como o faz ao passar por cima e por 
baixo da asa dos aviões. Parte do ar também 
passa entre os filamentos. A combinação de 

fluxos provoca um redemoinho (vórtice) acima 
do pappus, criando uma região de baixa pres-
são que puxa a semente para cima, diminuindo 
a velocidade com que ela cai em direção ao 
solo. Esse mecanismo de sustentação de voo 
foi primeiro observado e descrito em 2018 
por pesquisadores da Universidade de Edim-
burgo, na Escócia. Agora, no novo estudo, os 
pesquisadores suíços, holandeses e italianos 
afirmam que o modelo que desenvolveram é 
capaz de projetar esse vórtice sobre o pappus 
com as mesmas formações observadas pelos 
escoceses. Eles rodaram o modelo usando dife-
rentes números de hastes e verificaram que o 
número ideal era 100, o mesmo encontrado em 
um pappus real. Com 100 filamentos, o pappus 
era mais estável enquanto flutuava. Quando 
adicionavam mais filamentos ao modelo, o voo 
tornava-se instável. Se reduziam o número, as 
sementes perdiam sustentação e a distância 
de voo diminuía.

O voo das 
sementes de 
dente-de-leão

Fluxo de ar entre 
os filamentos  
das sementes  
as mantém 
suspensas por 
longas distâncias

Notas
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou 
o nível de alerta contra o surto de infecção pelo 
vírus ebola na República Democrática do Con-
go (RDC). Em 17 de julho, a instituição declarou 
a situação uma emergência em saúde pública de 
importância internacional. Esse é o grau mais alto 
de atenção para uma enfermidade, decretado em 
ocasiões extraordinárias nas quais há risco de espa-
lhamento para outros países e sua contenção exige 
uma resposta coordenada de diferentes nações. A 
mudança de status do surto ocorreu por causa de 
sua progressão recente: ele se espalhou por uma 
região maior da RDC. O anúncio ocorreu pouco 
após a confirmação de um caso em Goma, cidade 
de 2 milhões de moradores e com aeroporto inter-
nacional no oeste do país, próxima à fronteira com 
Ruanda. De 1º de agosto de 2018 (quando o surto 
atual foi reconhecido) a 21 de julho deste ano, houve 
2.498 casos de infecção por ebola e 1.649 mortes. 
Identificado em 1976 na RDC, o vírus já provocou 
cerca de duas dezenas de surtos, quase todos na 
África. No mais grave (2014-2016), cerca de 29 
mil pessoas foram infectadas e 11,3 mil morreram. 
Transmitido inicialmente para o ser humano por 
animais silvestres, o vírus se dissemina de uma 
pessoa para outra pelo contato com secreções e 
fluidos corporais infectados. A princípio, o ebola pro-
voca febre e cansaço, além de dores nos músculos 
e na cabeça. Em seguida, surgem vômitos, diarreia, 
manchas vermelhas pelo corpo e sinais de danos nos 
rins e no fígado. Pode haver sangramentos. No surto 
atual, 66% das pessoas infectadas morreram. Não 
há medicamento que elimine o vírus. O tratamento 
consiste em combater os sintomas. Uma vacina 
experimental vem sendo usada para imunizar a 
população. “Se a comunidade internacional não 
aumentar o financiamento e a resposta agora, pa-
garemos o preço desse surto por um longo período”, 
disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral 
da OMS, em um comunicado à imprensa.

Aumenta alerta contra 
surto de ebola na África

Litígios sobre o 
clima e recordes 
de temperatura

O número de casos de 
litígio sobre mudança 
climática continua a 
crescer em pelo menos 
28 países, com os  
Estados Unidos 
respondendo por mais  
de 75% dos processos, 
segundo levantamento 
que reuniu pesquisadores 
da Universidade de Leeds 
e da London School  
of Economics, ambas no 
Reino Unido (Global  
trends in climate change 
litigation: 2019 snapshot, 
julho). A maioria dos 
acusados é de governos, 
mas os processos estão 
cada vez mais voltados 
para as grandes empresas 
responsáveis por 
emissões de gases de 
efeito estufa. Os autores 
dos litígios são 
investidores, acionistas 
ativistas, cidades e 
Estados, que pressionam 
os governos nacionais a 
serem mais ambiciosos 
em relação ao clima, 
cumprirem a legislação  
ou buscarem 
compensação de 

empresas por perdas e 
danos. As ações judiciais 
se apoiam em achados 
científicos, que avançam 
no estabelecimento  
de um nexo causal entre 
fontes de emissões  
e os danos relacionados 
ao clima. Em meio  
às disputas judiciais, a 
Europa viveu mais uma 
onda de calor, atribuída 
às mudanças climáticas, 
em junho, o mais  
quente já registrado  
no continente. Na França,  
o novo recorde nacional 
de temperatura foi de 
45,9 °C em Gallargues-le-
Montueux, no sul do país. 
A Espanha também 
relatou temperaturas 
superiores a 40 °C e,  
na Alemanha, um novo 
recorde nacional  
(39,6 °C) ocorreu no 
último dia do mês.  
A Organização 
Meteorológica Mundial 
prevê outras ondas  
de calor neste verão do 
hemisfério Norte e  
estima que o número de 
pessoas expostas a elas 
aumentou em 126 
milhões de 2000 a 2016 
(World Meteorological 
Organization Bulletin,  
2 de julho).

Em 27 de junho, 
pessoas se 
refrescavam em 
fonte nos Jardins 
de Trocadéro

Profissionais  
da saúde da  

RDC são 
treinados para 

tratar infectados  
com ebolaFo
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Snowball, 
executando um 
de seus passos 
de dança

É característica humana balançar o corpo de modo ritmado ao som de 
música. Snowball, uma cacatua (Cacatua galerita eleonora), também não 
se acanha: eriça o topete, sacode a cabeça, ondula o pescoço, requebra 
e ergue as patas ao som de “Another one bites the dust”, da banda 
britânica Queen, e de “Girls just wanna have fun”, da cantora norte-
-americana Cyndi Lauper (bit.ly/vCacatua). Para uma equipe liderada 
pelo psicólogo Aniruddh Patel, da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, 
o comportamento ritmado não é só divertido. Pode trazer revelações 
sobre o funcionamento cerebral dessa ave da família dos papagaios, 
única dançarina espontânea documentada no mundo animal além dos 
seres humanos – outros animais mexem o corpo de forma estereotipada 
para atrair a atenção de parceiros sexuais ou ganhar comida. A dona de 
Snowball, a norte-americana Irena Schulz, estimulava a ave dançando 
junto e a elogiando. A dançarina humana, no entanto, limitava-se a ba-
lançar a cabeça e acenar com as mãos, eliminando a pura imitação como 
a explicação para o talento da cacatua. Os pesquisadores identificaram 
14 movimentos de dança e suspeitam que sejam produzidos usando 
regiões frontais do cérebro que incluem áreas ligadas ao aprendizado 
motor e aprendizado vocal (Current Biology, 8 de julho).

A cacatua que só quer se divertir 

Múmia egípcia  
no Rio Grande  
do Sul

Pesquisadores da 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande  
do Sul (PUC-RS) 
identificaram a cabeça  
de uma múmia egípcia 
que viveu há 2,5 mil  
anos e estava no Centro 
Cultural 25 de Julho,  
em Cerro Largo, Rio 
Grande do Sul. A peça 
fazia parte do acervo  
da instituição havia 30 
anos e foi identificada em 
exame de radiocarbono 
(C14), feito nos Estados 
Unidos. batizada de 
iret-Neferet, pertenceu  
a uma egípcia de 42 ou 
43 anos, que viveu entre 
768 a.C. e 476 a.C. O 
teólogo Edison huttner, 
coordenador do Grupo  
de Estudo identidade 
Afro-Egípcias da PUC-RS, 
encontrou a cabeça da 

Crânio de 
iret-Neferet, 
encontrado em 2017 
no Centro Cultural  
de Cerro Largo 

Campanhas não 
mudam a opinião 
dos eleitores

Campanhas eleitorais 
projetadas para disseminar 
informações sobre o 
comportamento de 
políticos não influenciam a 
opinião dos eleitores.  
A conclusão resulta da 
análise de dados obtidos 
em experimentos feitos 
em vários países, entre 
eles o brasil. Sob 
coordenação do cientista 
político Thad Dunning,  
da Universidade da 
Califórnia em berkeley, 
Estados Unidos, equipes 
espalhadas pelo mundo 
selecionaram eleitores 
dois meses antes das 
votações em seus países  
e lhes aplicaram um 
questionário para saber  
a opinião sobre os 
políticos. Em seguida, 
organizaram campanhas 
de divulgação com 

múmia em 2017 e 
submeteu-a a uma 
tomografia, constatando 
a presença de um olho 
artificial, prática adotada 
pelos egípcios antes de 
embalsamar os mortos. 
Também observou a 
existência de um orifício 
acima do nariz, feito 
provavelmente para a 
remoção do cérebro.  
O pesquisador enviou  
um fragmento da arcada 
dentária a um laboratório 
dos Estados Unidos para 
confirmar a origem  
da múmia. Ela havia sido 
doada ao centro cultural 
entre os anos 1970  
e 1980 por Marcelino 
Kuntz, morador da  
cidade que ganhara a 
peça de um amigo egípcio 
nos anos 1950. Com 
iret-Neferet, passam a ser 
duas as múmias egípcias 
em acervos brasileiros.  
As do Museu Nacional,  
no Rio, foram destruídas  
no incêndio de 2018.

panfletos, mensagens  
de texto ou vídeos com 
informações sobre 
assuntos relacionados  
aos candidatos ou  
a seus partidos. As 
campanhas em benin,  
na África, focaram no 
comportamento de 
integrantes do legislativo; 
no brasil, nas 
irregularidades em gastos 
municipais; em burkina 
Faso, na qualidade  
dos serviços públicos;  
e, no México, na 
prevaricação do governo 
municipal. havia duas 
hipóteses. A primeira era  
a de que a disseminação 
de informações positivas 
aumentaria o apoio aos 
políticos. A segunda,  
a de que a propagação  
de informações negativas 
faria o inverso. O efeito  
de ambos os tipos de 
informação sobre a 
opinião dos eleitores foi, 
porém, inócuo (Science 
Advances, 3 de julho). Fo
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Exercício com restrição 
da circulação sanguínea 
reduz sinais de artrite

Exercícios de musculação feitos com pouco peso 
(carga baixa) e associados à restrição parcial da 
circulação sanguínea produzem fortalecimento mus-
cular e estabilização das articulações das pernas de 
modo semelhante aos treinos com carga elevada. 
Como resultado, reduzem as dores e o incômodo da 
artrite reumatoide, um tipo de inflamação crônica 
e incurável que acomete as articulações. A doença 
provoca dores, deformidades e diminuição da força 
muscular, sobretudo em mulheres com mais de 50 
anos de idade. Sob coordenação de Hamilton Roschel, 
coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia 
Aplicada e Nutrição da Escola de Educação Física e 
Esporte e da Faculdade de Medicina da Universidade 
São Paulo (USP), pesquisadores analisaram os efeitos 
de dois tipos de treinamento em 42 mulheres com ida-
de entre 46 e 67 anos e artrite reumatoide, que têm 
mais dificuldade para trabalhar com cargas elevadas. 
Elas foram divididas em três grupos: um fez treinos de 
alta intensidade e outro de baixa intensidade asso-
ciado à restrição parcial do fluxo sanguíneo usando 
um torniquete próximo ao músculo trabalhado. Em 
cada sessão, praticavam exercícios de extensão das 
pernas e o chamado leg press, no qual as pernas são 
usadas para empurrar pesos para longe do corpo. O 
terceiro grupo, usado como controle, não treinou. As 
participantes foram acompanhadas duas vezes por 
semana por 12 semanas e, em seguida, submetidas a 
testes. Verificou-se que as cargas baixas associadas 
à restrição parcial do fluxo sanguíneo melhoraram o 
desempenho e a força muscular dos membros infe-
riores de modo similar ao do grupo que usou cargas 
elevadas, reduzindo as dores articulares (Arthritis 
Care & Research, 29 de abril).

Musculação 
pode aliviar 
dores causadas 
por inflamação 
crônica das 
articulações

terapia anti-HIV 
evitou 9,5 milhões 
de mortes 

Em 1987, a agência  
de alimentos e 
medicamentos (FDA) dos 
Estados Unidos aprovou  
o uso de azidotimidina 
(AzT), o primeiro 
medicamento 
antirretroviral para 
combater o hiv, vírus 
causador da Aids. Com 
efeitos colaterais intensos, 
o AzT acrescentou meses 
à vida dos doentes, e o 
hiv logo desenvolveu 
resistência aos fármacos. 
Outros medicamentos 
começaram a ser usados 
em associação e, como 
resultado, a terapia 
antirretroviral (TAR) 
evitou 9,5 milhões de 
mortes no mundo entre 
1995 e 2015, com 
benefícios econômicos 
globais de US$ 1,05 
trilhão, de acordo com um 
estudo da organização 
não governamental 
Avenir health,  
com a colaboração de 
pesquisadores de 
universidades dos 
Estados Unidos (Health 
Affairs, julho). Em todos os 
44 países de renda per 
capita alta e nos 117 com 

renda média ou baixa,  
os benefícios econômicos  
da TAR excederam  
os custos. No brasil, o 
ganho na expectativa de 
vida de pessoas com  
hiv/Aids saltou de  
3,3 anos em 1997 para 
25,7 anos em 2014.  
Uma das consequências 
da disseminação da TAR  
é que a taxa de infeções 
por hiv caiu de 3,5 
milhões por ano em 1997 
para menos de 2 milhões 
em 2016 – sem o 
tratamento, o número 
projetado de novas 
infecções se manteria em 
cerca de 3,5 milhões por 
ano. Outro benefício foi  
a redução do número de 
crianças que perdem  
um ou ambos os pais por 
causa da Aids: o número 
de órfãos duplos (crianças 
e adolescentes que 
perderam os dois pais) 
passou de 4,5 milhões  
em 2010 para 4 milhões 
em 2015; as projeções, 
sem tratamento, 
indicavam 5,8 milhões 
em 2015. Atualmente a 
TAR é oferecida para  
19,5 milhões de pessoas 
no mundo. Segundo o 
levantamento, porém, 
15,2 milhões de pessoas 
infectadas não recebem 
nenhum tratamento.

EVoLUção dAS InFECçõES PoR HIV no MUndo

Projeção do total de casos por ano sem a terapia 

antirretroviral (ART) e com o tratamento

FontE FORSyThE, S. S. et Al. HEALtH AFFAIRS. JUL. 2019
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Área desmatada 
ilegalmente na 
Reserva biológica 
do Gurupi, no 
Maranhão

Há cerca de 1,6 bilhão de hectares no mundo 
disponíveis para a implementação de projetos 
de restauração florestal, boa parte deles longe 
de áreas urbanas e de terras agrícolas. As árvo-
res plantadas nessas áreas seriam capazes de 
absorver cerca de 200 gigatoneladas de carbono 
da atmosfera, dois terços do total emitido pela 
atividade humana desde a Revolução Industrial, 
no século XIX. A conclusão é de um grupo inter-
nacional coordenado pelo ecólogo Jean-François 
Bastin, do Instituto Federal de Tecnologia de 
Zurique, na Suíça. Os pesquisadores estimaram 
quantas árvores precisariam ser plantadas no 
mundo para mitigar as mudanças climáticas, onde 
elas poderiam ser plantadas e quanto carbono 
absorveriam da atmosfera. Ao analisarem quase 
80 mil fotografias de alta resolução obtidas por 
meio de sensoriamento remoto, verificaram que, 
excluindo as florestas já existentes e as áreas 
urbanas e agrícolas, existe muito espaço para 
plantar árvores (Science, 5 de julho). Mais da 
metade dessas terras se concentra em apenas 
seis países. Na Rússia, 151 milhões de hectares 
poderiam ser convertidos em florestas; nos Esta-
dos Unidos, 103 milhões; e no Brasil, 50 milhões. 
Em comentário na mesma edição da Science, 
o engenheiro-agrônomo Pedro Brancalion, da 
Universidade de São Paulo (USP), e a bióloga 
norte-americana Robin Chazdon, da Universidade 
de Connecticut, nos Estados Unidos, destacaram 
que o mapeamento pode ajudar a determinar as 
áreas mais adequadas para o plantio de florestas.

Espaço de sobra para 
plantar árvores

Luz e som para 
detectar células 
tumorais

Um grupo internacional 
de pesquisadores 
desenvolveu um sistema 
não invasivo que usa 
laser e ultrassom para, 
através da pele, detectar 
células de melanoma  
no interior de vasos 
sanguíneos. Nos testes 
iniciais, o aparelho 
também destruiu as 
células em circulação 
desse tipo de câncer,  
o mais agressivo dos 
tumores de pele – células 
que se desprendem do 

tumor e viajam no sangue 
podem espalhar o câncer. 
Criado pela equipe de 
vladimir zharov, da 
Universidade do Arkansas 
para Ciências Médicas, 
nos Estados Unidos, o 
equipamento recebeu o 
nome de Cytophone, por 
detectar as células por 
meio de ondas acústicas. 
Colocado sobre o 
antebraço, ele emite 
pulsos de laser que 
atravessam a pele e 
penetram nos vasos 
sanguíneos. A luz é 
absorvida pela melanina, 
pigmento abundante nas 
células de melanoma. 
Aquecida pelo laser, a 
melanina vibra e emite 
ondas acústicas em 
ultrassom, captadas por 
um detector. Em um  
teste com 47 pessoas,  
o aparelho foi mil vezes 
mais sensível do que os 
métodos comerciais de 
detecção, que exigem a 
análise de sangue. O 
Cytophone identificou 
células de melanoma em 
27 das 28 pessoas com 
esse câncer de pele. Com 
o aumento da potência do 
laser, as células tumorais 
aparentemente foram 
destruídas (Science 
translational Medicine,  
12 de junho). A equipe  
de zharov patenteou o 
Cytophone e criou uma 
empresa para aprimorá-lo 
para monitorar o 
ressurgimento do câncer. 
isso, porém, está distante. 
“Terão de mostrar que 
conseguem encontrar 
células tumorais em 
circulação em pacientes 
com câncer em estágio 
inicial testando um 
número maior de 
pessoas”, disse o 
oncologista Antony Lucci, 
do MD Anderson  
Cancer Center, no Texas,  
à revista Science.
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Pulsos
de laser

Ondas 
acústicas

Gel de 
ultrassom

Vaso sanguíneo
Célula tumoral  
com melanina

A melanina das 
células tumorais 
absorve a energia 
do laser e aquece, 
vibrando na 
frequência do 
ultrassom

1

As vibrações 
são detectadas 
pelo aparelho

2

CytoPHonE EM Ação
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Um mês macabro para  
as baleias-francas

Baleia-franca  
com filhote: restam 

cerca de 400 
exemplares da 

espécie no mundo

Junho foi um mês cruel para as baleias-francas 
(Eubalaena glacialis) – estima-se que restem ape-
nas 411 baleias-francas no mundo. Pelo menos 
seis foram encontradas mortas, boiando nas 
águas geladas do golfo de São Lourenço, na 
costa leste do Canadá. Entre elas uma fêmea 
de 40 anos chamada Punctuation, considerada 
uma das 100 baleias-francas ativas reprodutiva-
mente. Sabe-se que Punctuation dera à luz oito 
filhotes, além de ter sido avó de pelo menos dois 
outros indivíduos ao longo da vida. O resultado 
da necropsia sugere que ela tenha morrido após 
ser atingida por um navio. A poucos quilômetros 
dali, em 4 de junho, Wolverine, um macho de 9 
anos, assim apelidado por conta das cicatrizes 
que marcam sua cauda, também foi achado 
morto. Dias mais tarde, Comet, um macho de 

34 anos, apareceu sem vida ao lado de uma 
fêmea desconhecida de 11 anos prestes a se 
tornar sexualmente madura. As carcaças de 
duas outras baleias foram avistadas perto da 
ilha Anticosti e da península Gaspé na última 
semana de junho. Exceto por Punctuation, as 
autoridades canadenses ainda não sabem quais 
foram as causas das mortes das baleias-francas 
na região. A principal suspeita é que tenham 
morrido por conta de complicações, como fratu-
ras e infecções, decorrentes de lesões causadas 
por acidentes com barcos. Outra hipótese é que 
tenham se sufocado com redes usadas para a 
pesca de lagosta e caranguejo. Essa é uma das 
principais causas de morte de baleias-francas no 
hemisfério Norte (Diseases of Aquatic Organisms, 
20 de junho).

Vida de ator:  
festa ou fome

Matemáticos da Queen 
Mary University, em 
Londres, analisaram a 
trajetória profissional  
de 2,4 milhões de atrizes  
e atores de cinema e 
televisão registrados na 
Internet Movie Database 
(IMDb). O resultado 
mostra que 69%  das 
atrizes e dos atores 
tiveram carreiras curtas, 
terminadas no ano em que 
começaram (Nature 
Communications, 4 de 
junho). Proporção 
semelhante atuou em  
um único papel na vida.  
A partir do perfil de  
1,5 milhão de atores  
e 896 mil atrizes que 
atuaram entre 1888 e 
2016, constatou-se que os 
homens tendem a ser mais 
produtivos no início da 
trajetória e que a carreira 
das mulheres dura menos. 
As taxas de desemprego 
beiram os 90%, e as 
ofertas de trabalho 
privilegiam quem está 
estabelecido no mercado. 
A alta produtividade não 
está associada só à 
capacidade profissional, 
mas também à rede de 
relações profissionais.  
No período, somente 2% 
dos atores sobreviveram 
apenas da profissão.

Christopher Lee em Drácula, 
de 1958
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