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Um crânio de 3,8 milhões de anos

Notas

Reconstrução  
da face de 

Australopithecus 
anamensis, 

realizada com 
base no fóssil 

encontrado na 
Etiópia (abaixo)

Um crânio quase completo de um ho-
minídeo datado de 3,8 milhões de anos 
e atribuído à espécie Australopithecus 
anamensis trouxe novas conclusões sobre 
a origem desse gênero (Nature, 28 de 
agosto). Descoberto na Etiópia, o crânio 
deve ter pertencido a um adulto. A análise 
do crânio indica que as linhagens de A. 
anamensis e A. afarensis podem ter coe-
xistido por pelo menos 100 mil anos. Se 
essa hipótese estiver certa, em vez de a 
primeira espécie ter precedido a segunda, 
representada pelo famoso fóssil conhe-
cido como Lucy, as duas podem ter sido 
uma única linhagem evolutiva. Essa é a 
opinião de Yohannes Haile-Selassie, do 
Museu de História Natural de Cleveland, 
Estados Unidos, principal autor do estudo. 
A morfologia craniana primitiva do novo 
fóssil remete a hominídeos mais antigos, 

como Sahelanthropus e Ardipithecus. Em 
outro artigo na mesma edição da Nature, 
o grupo de Haile-Selassie sugeriu que as 
populações de A. anamensis viviam em 
áreas predominantemente secas e com 
vegetação arbustiva. Essa espécie era co-
nhecida a partir de segmentos de maxilar 
superior e inferior, dentes isolados, partes 
do crânio e outros ossos fossilizados com 
idade estimada entre 4,2 milhões e 3,9 
milhões de anos encontrados no Quênia 
e na Etiópia – também havia vestígios 
mais recentes, datados entre 3,5 milhões 
e 2 milhões de anos. O crânio agora apre-
sentado revela pela primeira vez a face 
completa de um A. anamensis. “Esse crânio 
pode se tornar outro ícone da evolução 
humana”, observou Fred Spoor, do Museu 
de História Natural de Londres, em um 
comentário na Nature.
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Em 2017 o norte-americano Grant Johnson, volun-
tário no Instituto de Pesquisas da Biodiversidade 
(IPBio), no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, 
encontrou no meio de troncos caídos uma larva 
emitindo luz azul. A equipe do IPBio que atua no 
Parque Estadual Turístico do Vale do Ribeira (Pe-
tar), conhecido por suas cavernas e sua biodiver-
sidade peculiar, enviou fotos ao químico Cassius 
Stevani, do Instituto de Química da Universidade 
de São Paulo (IQ-USP). Especialista em fungos 
bioluminescentes e presença assídua no Petar, ele 
contatou entomologistas e descobriu se tratar de 
uma larva de mosquito. Um colega consultado foi o 
bioquímico Vadim Viviani, da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar). Entre outros animais que 
emitem brilho, Viviani estuda uma espécie norte-
-americana de mosquito, Orfelia fultoni. Ao testar 
extratos retirados das duas espécies – a agora 
descrita, denominada Neoceroplatus betaryiensis, e 
O. fultoni –, os pesquisadores obtiveram a emissão 
de luz in vitro (Scientific Reports, 5 de agosto). “Sig-
nifica que ambas têm a mesma luciferina e a mesma 
luciferase”, afirma Stevani, referindo-se à enzima e 
ao substrato responsáveis pela reação química ge-
radora de luminosidade. Stevani supõe ser possível 
produzir, por meio de engenharia genética, larvas 
brilhantes de mosquitos causadores de doenças, 
como o Aedes aegypti. “Poderia ser um meio de 
identificá-las facilmente e evitar doenças”, conta.

O mosquito brilhante 
do Vale do Ribeira 

Diamantes  
com a idade      
da Terra

Diamantes originários 
das profundezas da Terra 
parecem fazer jus ao 
comentário de que eles 
são eternos e podem ser 
importantes para 
entender a composição 
química das rochas 
situadas abaixo da 
litosfera, camada sólida 
que engloba a crosta e 
parte do manto superior 
do planeta. Um grupo 
internacional de 
geólogos do qual 
participou Eric Tohver, 
da Universidade de São 
Paulo (USP), analisou  
a composição de 
diamantes encontrados 
em uma mina no 
município de Juína, no 
estado de Mato Grosso, 
perto da divisa com 
Rondônia, e concluiu  
que eles podem ser tão 
antigos quanto a Terra, 
formada há 4,5 bilhões 
de anos (Science, 16 de 
agosto). Esses cristais 
são como cápsulas  
do tempo: aprisionam 
traços dos elementos 
químicos presentes  
no ambiente em que  
se originaram.  

Segundo análises  
dos pesquisadores,  
os diamantes de  
Juína provêm de 
profundidades que 
variam de 410 a 660 
quilômetros abaixo  
da superfície. Sua 
composição apresenta 
pequenas inclusões 
fluidas do gás hélio (He) 
e de outros elementos, 
que ficaram 
aprisionados. Os 
pesquisadores 
conseguiram extrair esse 
gás de 23 diamantes. 
Nas amostras, 
encontraram elevadas 
concentrações de duas 
variedades (isótopos)  
de He – o 3He e o 4He –, 
o que sugere a existência 
de uma fonte profunda  
e primordial desse 
elemento. O hélio dessas 
regiões profundas 
ocasionalmente se 
infiltraria na chamada 
zona de transição, 
camada que separa o 
manto superior do 
inferior. Os isótopos 
desse elemento químico 
entrariam em contato 
com material da  
zona de transição e 
criariam as diversas 
composições registradas 
nos basaltos das  
ilhas oceânicas.

Larva do 
mosquito 
Neoceroplatus 
betaryiensis 
emite luz azul

Extraídos no 
município de 
Juína, em  
Mato Grosso, 
diamantes se 
formaram entre  
410 e 660 
quilômetros de 
profundidadeFo
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Quanto é preciso 
trabalhar para se 
sentir bem 

Diante de um futuro  
com menos empregos, 
quanto se deve trabalhar 
para obter benefícios 
mentais e psicológicos, 
como autoestima e 
inclusão social, do 
trabalho remunerado? 
Para descobrir o tempo 
de trabalho ideal para 
proporcionar bem-estar 
e satisfação pessoal, 
pesquisadores das 
universidades britânicas 
de Cambridge e Salford 
examinaram os dados do 
Estudo Longitudinal  
do agregado familiar do 
Reino Unido (2009-
2018), com informações 
sobre 71.113 pessoas  
com idade entre  
16 e 64 anos que 
passaram por mudança 
no total de horas 
trabalhadas entre 2009 
e 2018 (Social Science 
and Medicine, junho).  
O levantamento indicou 
que o risco de problemas 
de saúde mental cai  
em média 30% quando 
uma pessoa sai do 
desemprego ou da 
licença-maternidade 
para o trabalho 

remunerado de até  
oito horas por semana. 
Trabalhar mais, porém, 
praticamente não  
oferece incremento  
maior no bem-estar  
e na satisfação.  
Os pesquisadores 
observaram que o nível 
de satisfação aumentou 
cerca de 30% entre os 
homens com até oito 
horas de trabalho 
semanal. Já as mulheres 
obtiveram um nível 
semelhante de satisfação 
quando trabalharam  
20 horas por semana.  
“Se não houver o 
suficiente para todos que 
querem trabalhar em 
tempo integral [40 horas 
por semana], teremos  
de repensar as normas 
atuais”, diz Daiga 
Kamerade, da 
Universidade de Salford  
e autora principal do 
estudo, em comunicado 
divulgado pela 
Universidade de 
Cambridge. “isso deve 
incluir a redistribuição 
das horas de trabalho, 
para que todos possam 
obter os benefícios 
mentais gerados por  
um emprego, mesmo  
que isso signifique  
que todos tenham que 
trabalhar menos.”

Remédio para cólica 
menstrual combate 
esquistossomose

Um anti-inflamatório amplamente usado no combate 
às cólicas menstruais mostrou-se eficaz, em testes 
com animais, no tratamento da esquistossomose, 
doença que acomete cerca de 240 milhões de pes-
soas no mundo e causa uma grave inflamação no 
intestino e fígado. Pesquisadores do Núcleo de Pes-
quisa em Doenças Negligenciadas da Universidade 
de Guarulhos (UnG) analisaram 73 anti-inflamatórios 
comercializados no Brasil e em outros países, adminis-
trando-os em camundongos infectados com o verme 
Schistosoma mansoni, causador da doença. Dos fár-
macos avaliados, cinco se mostraram promissores no 
combate ao verme e, entre eles, o ácido mefenâmico 
foi o mais letal. O medicamento reduziu em 80% a 
carga parasitária no organismo dos camundongos 
infectados. Segundo o biólogo Josué de Moraes, da 
UnG e um dos autores do estudo, os achados indicam 
que o anti-inflamatório pode ser mais eficiente do 
que o praziquantel, principal medicamento usado no 
tratamento da doença (EbioMedicine, 23 de abril). 
Os pesquisadores ainda não sabem como o ácido 
mefenâmico age contra S. mansoni. “Mas isso não 
é o mais importante agora, pois os fármacos usa-
dos para tratamento de verminoses também não 
possuem mecanismos elucidados”, disse Morais à 
Agência FAPESP. “Daí a importância de estudos de 
reposicionamento de fármaco para doenças negli-
genciadas, como a esquistossomose.”

Vermes da 
esquistossomose: 

o macho, de corpo 
cilíndrico, e a 

fêmea, de formas 
delgadas 

Operários  
em linha de 
produção  
de máquinas 
agrícolas
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Universidade 
Humboldt, em 
Berlim, uma  
das beneficiadas 
pelo acordo

Alemanha fecha 
acordo com 
Springer Nature

Um consórcio 
envolvendo mais de  
700 universidades e 
instituições da alemanha 
assinou um acordo  
com o grupo editorial 
Springer Nature para 
facilitar a publicação  
dos artigos científicos de 
seus pesquisadores  
em periódicos de acesso 
aberto. Os termos do 
acordo eram negociados 
havia mais de três anos. 
Em fevereiro, o 
consórcio, chamado 
Project Deal, chegou a 
um contrato similar com 
a editora acadêmica 
wiley, nos Estados 
Unidos, mas o da 
Springer Nature é maior. 
Estima-se que mais de  
13 mil artigos científicos 
produzidos por 
pesquisadores atuando 
na alemanha sejam 
publicados anualmente 
em 600 publicações 
abertas e outras 1.900 
híbridas (que misturam 
acesso aberto e pago)  
do portfólio da Springer 

Nature. O acordo não 
inclui periódicos da 
marca Nature, como 
Nature Medicine e Nature 
Neuroscience. isso 
porque esses títulos  
não dispõem de uma  
opção na qual os 
pesquisadores possam 
pagar uma taxa para 
disponibilizar seus 
trabalhos em acesso 
aberto. Nesses casos,  
as instituições alemãs 
que fazem parte do 
Project Deal ainda 
precisarão comprar 
assinaturas, e os artigos 
publicados por seus 
pesquisadores 
permanecerão com 
acesso restrito. Em 
contrapartida a essa 
restrição, eles receberão 
um desconto de 20%  
na taxa de € 2.750  
por artigo, cobrada pela 
Springer Nature para 
publicar estudos em 
periódicos de acesso 
aberto da BioMed 
Central e SpringerOpen. 
O acordo entre o  
Project Deal e a  
Springer Nature vigorará  
de 2020 a 2022, 
podendo ser estendido 
por mais um ano.

Material libera 
fármaco de modo 
controlado

Um grupo internacional 
de pesquisadores, entre 
eles brasileiros das 
universidades de  
São Paulo (USP) e federal 
de Uberlândia (UfU), 
desenvolveu um material 
nanoestruturado que 
permite a liberação de 
fármacos em baixas 
concentrações e de forma 
pulsada e estável no 
organismo (Bulletin of the 
Chemical Society of Japan, 
31 de maio). “Seria  
como ingerir várias 
cápsulas de um remédio  
de uma só vez”, explica  
o físico Osvaldo Novais  
de Oliveira Junior, do 
instituto de física de  

São Carlos (ifSC) da USP  
e um dos responsáveis 
pelo desenvolvimento  
do material. “No entanto,  
o ciclo de liberação  
das substâncias em  
cada cápsula se dá de  
modo progressivo e 
controlado.” isso ocorre 
porque parte das 
moléculas do fármaco  
fica retida na cápsula 
enquanto outra parcela  
é liberada. a inovação  
se deu por meio do  
uso de moldes 
poliméricos, estruturas 
tridimensionais com 
aparência esponjosa 
capazes de carregar 
moléculas de vários tipos. 
“Esses moldes estão  
entre os biomateriais  
mais adequados para  
o desenvolvimento de 
sistemas de liberação 
controlada e prolongada 
de substâncias por  
sua estrutura física 
robusta, capaz de 
prevenir danos em seu 
percurso pelo organismo”,  
explica a física Patrícia 
Campana, da Escola  
de artes, Ciências e 
Humanidades (EaCH)  
da USP, uma das  
autoras do trabalho. 
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Material 
nanoestruturado 
que regula a 
liberação de 
medicamento, 
visto ao 
microscópio 
eletrônico
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Ondas gravitacionais 
geradas por um novo 
tipo de colisão?

As ondas gravitacionais geradas pela fusão 
de dois corpos celestes distintos, um buraco 
negro e uma estrela de nêutrons, foram muito 
provavelmente detectadas pela primeira vez 
em 14 de agosto deste ano pelo observatório 
interferométrico Ligo, que opera dois equi-
pamentos nos Estados Unidos, e pelo Virgo, 
que administra outro na Itália. Nessa data, 
operando conjuntamente, os observatórios 
captaram um sinal vindo de um evento que 
teria ocorrido a uma distância de 900 milhões 
de anos-luz. A probabilidade de que as ondas 
gravitacionais – perturbações na curvatura do 
espaço-tempo que se propagam como ondas 
– sejam provenientes desse tipo de colisão 
supera os 99%, segundo os pesquisadores. 
“Será um grande marco, se a descoberta se 
confirmar”, afirmou, à revista Science, o físico 
Patrick Brady, da Universidade de Wisconsin-
-Milwaukee, porta-voz do Ligo. A fusão deve 
ter envolvido um buraco negro com pelo 
menos 5 massas solares, que teria “engoli-
do” uma estrela de nêutrons de menos de 3 
massas solares. Até agora, o Ligo e o Virgo 
só tinham observado ondas gravitacionais 
oriundas da fusão de dois buracos negros 
ou de duas estrelas de nêutrons, nunca um 
evento híbrido. 

Representação 
artística de um 
buraco negro 
(no centro) e 
uma estrela de 
nêutron antes 
de se fundirem

2

Pesquisa do Câncer, 
comparou o que ocorre 
ao longo da vida  
com os telômeros em 
uma diversidade de 
animais. Camundongos, 
cabras, gaivotas, renas, 
urubus, golfinhos, 
flamingos e elefantes 
têm tamanhos e tempos 
de vida muito variados e 
o mesmo se verifica com 
o volume inicial de seus 
telômeros. O grupo 
percebeu, no entanto, 
que o tamanho dessas 
estruturas não tem 
grande relevância para 
prever a longevidade  
de cada espécie. O que 
importa é a taxa com 
que sua deterioração  
se dá. E a variação é 
enorme: mais de 6 mil 
pares de bases são 
perdidos por ano no 
camundongo, enquanto 
no elefante esse valor 
ficou por volta de 100 
(PNaS, 8 de julho). 
Quando os telômeros 
atingem, em média, 
entre 75% e 50% do 
tamanho original, a vida 
do animal chega ao fim. 
O envelhecimento 
parece estar ligado à 
deterioração do material 
genético, que, com o 
tempo e  sem a  
proteção dos telômeros,  
perde a capacidade  
de reparar os danos 
causados pelo ambiente.

Degradação dos 
telômeros define 
a longevidade 

Há muito tempo os 
telômeros, estruturas 
adensadas nas pontas 
dos cromossomos –  
pacotes nos quais  
o DNa se organiza nas  
células –, são vistos 
como responsáveis pela 
longevidade e pelo 
envelhecimento. Um 
estudo liderado pela 
bióloga molecular 
espanhola Maria Blasco, 
diretora do Centro 
Nacional Espanhol de 

1

Cromossomos 
de um cão  

com os 
telômeros 

destacados  
em rosa
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Um tuatara fóssil no Rio Grande do Sul

O mais antigo exemplar de esfenodonte do 
hemisfério Sul foi encontrado no município 
de Candelária, na região central do Rio 
Grande do Sul (Scientific Reports, 14 de 
agosto). Esse réptil, conhecido como tua-
tara, forma um grupo irmão dos lagartos, 
serpentes e anfisbenas (cobras-cegas). A 
partir do estudo dos dentes fossilizados da 
pré-maxila e da mandíbula encontradas 
em rochas da formação geológica Santa 
Maria, paleontólogos do Brasil, da Argen-
tina, dos Estados Unidos e do Canadá des-
creveram a nova espécie de esfenodonte, 
Clevosaurus hadroprodon, que teria vivido 
no período Triássico, entre 237 milhões 
e 228 milhões de anos atrás. Seu nome 
científico faz referência à presença de um 
dente grande e proeminente, semelhante 
a um canino, característica não presente 
em outras espécies desse gênero. Essa é a 

segunda espécie de esfenodonte achada 
naquela região gaúcha. A primeira foi 
Clevosaurus brasiliensis, cujos vestígios 
foram retirados da formação Caturrita, um 
pouco mais nova do que a Santa Maria. 
“C. hadroprodon era um animal pequeno, 
de tamanho semelhante ao de uma lagar-
tixa doméstica”, comenta a paleontóloga 
Annie Schmaltz Hsiou, da Universidade de 
São Paulo (USP), campus de Ribeirão Pre-
to, coordenadora do grupo que estudou 
o fóssil. Muito parecido com os lagartos, 
os esfenodontes praticamente se extin-
guiram. Hoje existe apenas uma espécie 
viva, Sphenodon punctatus, encontrada na 
Nova Zelândia. Os esfenodontes teriam 
três olhos, incluindo um pequeno olho 
parietal no centro da testa,  recoberto por 
escamas e que não registraria imagens, 
mas seria sensível à luz.
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Ilustração de 
Clevosaurus 

hadroprodon, o mais 
antigo tuatara do 

hemisfério Sul,  
e o fóssil achado  

em Candelária

Uma lei para 
inibir assédio nas 
universidades

O Senado do Chile 
aprovou em 20 de agosto 
um projeto de lei com o 
intuito de forçar as 
universidades apoiadas 
pelo Estado a criar  
um protocolo detalhado 
sobre como lidar com 
denúncias de assédio 
sexual, especialmente 
aquelas que envolvem 
estudantes e alunos de 
pós-graduação que não 
fazem parte do quadro  
de funcionários dessas 
instituições. O projeto, 
que ainda precisa ser 
ratificado pelos 
deputados chilenos no 
próximo ano antes de 
entrar em vigor, enfatiza 
a necessidade de as 
universidades adotarem 
uma definição concreta 
do que é assédio  
e estabelecerem  
punições duras para os 
assediadores. até mesmo 
a possibilidade de corte 
de verbas públicas para 
as universidades que  
não implementarem 
medidas nesse sentido  
faz parte da iniciativa.  
O projeto de lei atende  
a um pedido de uma 
associação de 
pesquisadoras do país 
que trabalha em prol da 
igualdade de gênero nas 
universidades chilenas. 
Um estudo feito em 2017 
pela Comisión Nacional 
de investigación Científica 
y Tecnológica (Conicyt), 
agência nacional de 
fomento à pesquisa, 
indicou que 41%  
das pesquisadoras  
e 39% das estudantes 
entrevistadas haviam 
recebido elogios  
com conotação sexual  
em ambiente acadêmico.  
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