Notas

O voo a grandes altitudes
Os gansos-de-cabeça-listrada (Anser indicus) são aves que voam
alto. Em sua migração anual da Índia para a Mongólia, passam
sobre a cordilheira dos Himalaias, em alguns casos, voando a
altitudes superiores a 7 mil metros (m). Não é uma tarefa banal
para aves migratórias – para seres humanos, é praticamente
impossível se exercitar fisicamente a essa altitude, na qual a
Jessica Meir treina
ganso a voar
ao ar livre (acima) e
acompanha as aves
no teste em um túnel
de vento (abaixo)

concentração de oxigênio é de 50% a 70% inferior à disponível
no nível do mar. As biólogas norte-americanas Jessica Meir e
Julia York, no período em que eram pesquisadoras na Universidade da Columbia Britânica, em Vancouver, Canadá, treinaram
sete gansos para voar em um túnel de vento em condições que
simulavam as da travessia dos Himalaias. Além de a temperatura
ser baixa, as aves usavam uma máscara que controla o ar que
respiram. Também transportavam uma pequena mochila com
sensores para medir a temperatura, a presença de gases no
sangue e a frequência cardíaca. A realização do experimento
talvez tenha sido a parte mais simples da tarefa das pesquisadoras. Elas criaram os gansos desde que saíram dos ovos, e as
aves as reconheceram como mães. Meir e York ensinaram as
aves a voar ao ar livre e, depois, no túnel de vento. As biólogas
descobriram que, em condições simulando altitudes entre 5,5 mil
m e 9 mil m, o sangue das aves fica até mais de 2 graus Celsius
mais frio, o que garante o transporte mais eficiente de oxigênio
pelas moléculas de hemoglobina (eLIFE, 3 de setembro). Apesar
do exercício intenso, a frequência cardíaca dos gansos não se
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altera e o metabolismo chega até mesmo a ficar mais lento.
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Água na atmosfera
de outros mundos

fora do Sistema Solar (Nature Astronomy, 11 de
setembro). É possível que o K2-18b seja o único
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na Itália: vestígio
da Grande Adria

exoplaneta identificado até o momento com
condições de manter água na forma de vapor na
atmosfera e na forma líquida em sua superfície.
Essas características tornariam o planeta favorável à existência de vida, apesar de possivelmente

fotos  1 e 2 Milsom Lab / UBC 3 wikipedia commons  4 Goddard Space Flight Center /Nasa

receber mais radiação de sua estrela do que a que
chega à Terra vinda do Sol. Localizado no céu em
direção à constelação de Leão, o K2-18b está a
110 anos-luz de distância do Sistema Solar. É um
planeta rochoso classificado como superterra –
seu diâmetro é o dobro do terrestre e a massa
quase oito vezes maior que a da Terra. Ele foi descoberto em 2015 pelo telescópio espacial Kepler
e orbita uma estrela anã-vermelha menor do que
o Sol. O K2-18b completa uma órbita em torno
de sua estrela a cada 33 dias terrestres. Embora
esteja bem mais próximo dela do que a Terra do
Sol, encontra-se na chamada zona habitável,
região dos sistemas planetários em que a água
poderia existir no estado líquido, algo essencial
para o surgimento da vida como se conhece. Os
pesquisadores também identificaram a presença
de hidrogênio e hélio na atmosfera e suspeitam
ainda que existam nitrogênio e metano – os dois
últimos compostos não puderam ser detectados
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com as técnicas atuais.
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de cigarros eletrônicos.
Os óbitos ocorreram

São Paulo entre os polos
econômicos mundiais
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os softwares atuais

em meio ao relato de mais
de 800 casos de
pacientes com misteriosos
distúrbios pulmonares
aparentemente

Onde está o dinheiro
PIB anual de São Paulo e das 10 regiões mais ricas do mundo
3º CHI-PITTS

Pouco mais de um terço (35%) do PIB mundial, estimado em US$

Chicago –
Detroit -–
- Detroit

80 trilhões em valores de 2017, é produzido em 29 regiões no pla-

Cleveland –
Pittsburgh
- Pittsburgh

neta, nas quais vivem 602 milhões de pessoas (8% da população

1º BOS-WASH

US$ 2,13 trilhões

Boston – Nova York –

global). Pesquisadores do site de notícias CityLab cruzaram dados

Washington (D.C.)

econômicos calculados pela empresa britânica Oxford Economics

US$ 3,65 trilhões

com imagens de satélite geradas pela Administração Oceânica e
Atmosférica Nacional (Noaa) dos Estados Unidos para mapear os

7º TRIÂNGULO

principais polos econômicos do mundo. Eles notaram que as áreas

DO TEXAS

que mais geravam riqueza nem sempre correspondiam a países.

Dallas – Houston –

Havia nações com mais de um polo econômico ao mesmo tempo
que existiam polos econômicos que se estendiam por dois ou três

5º SOCAL

países. Em geral, eles são formados por metrópoles próximas.

Los Angeles – San Diego

Com base nessa observação, os pesquisadores identificaram 29

US$ 1,42 trilhão

macrorregiões econômicas: áreas que produzem ao menos US$
300 bilhões por ano e reúnem mais de 5 milhões de habitantes. A
mais rica é Bos-Wash. Com 47,6 milhões de pessoas, ela engloba
as regiões metropolitanas de Boston, Nova York e Washington
(D.C.) e gera US$ 3,65 trilhões por ano. Em seguida, vem a região

14º SÃO PAULO

de Paris, Amsterdã, Bruxelas e Munique (Par-Am-Mun), com

US$ 0,78 trilhão

43,5 milhões de pessoas e um PIB anual de US$ 2,5 trilhões. São
Paulo ocupa o 14º lugar no ranking e é a única do hemisfério Sul.
Ela inclui uma área com 33,5 milhões de habitantes e produz
US$ 0,78 trilhão por ano (VisualCapitalist, 19 de setembro).
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San Antonio – Austin

US$ 1,23 trilhão
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fotos 1 felice frankel 2 TBEC Review / wikimedia commons  3 Craig Mayhew and Robert Simmon / NASA GSFC
infográfico  alexandre affonso
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9º LON-LEED-CHESTER
Londres – Leeds – Manchester

US$ 1,18 trilhão

8º BEIJING
Beijing – Tianjn

US$ 1,23 trilhão

4º GRANDE TÓQUIO
Tóquio

US$ 1,80 trilhão

2º PAR-AM-MUN
Paris – Amsterdã –
Bruxelas – Munique

6º SEUL-SAN

US$ 2,51 trilhões

Seul – Busan

US$ 1,33 trilhão

10º HONG-SHEN
Hong Kong – Shenzhen

US$ 1,04 trilhão
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