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o voo a grandes altitudes 

Notas

Jessica Meir treina 
ganso a voar  
ao ar livre (acima) e 
acompanha as aves  
no teste em um túnel 
de vento (abaixo)

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 
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 Universi-
dade 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 pesquisa-
doras. 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 
altera e o metabolismo chega até mesmo a ficar mais lento.2
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O continente 
escondido na 
Europa

As rochas de algumas 
cadeias de montanhas 
do Mediterrâneo, como 
os Apeninos, na Itália,  
e os Alpes Dináricos,  
nos Bálcãs, são as únicas 
partes remanescentes 
não submersas de  
um antigo continente 
que se chocou com o  
sul da Europa há 
aproximadamente  
120 milhões de anos 
(Gondwana Research,  
3 de setembro).  
A Grande Adria, como é 
denominado pelos 
geólogos esse pedaço de 
terra com cerca de um 
quarto da área do Brasil, 
colidiu com o Velho 
Mundo, partiu-se em 
pedaços e atualmente se 
encontra, em sua maior 
parte, debaixo da Europa 
Meridional. Um grupo 
internacional de 
geólogos reconstituiu a 
história desse continente 
desaparecido a partir de 
dados paleomagnéticos 
de 2.300 sítios 
geológicos espalhados 

Água na atmosfera 
de outros mundos

A partir de imagens obtidas pelo telescópio es-
pacial Hubble, o grupo do astrônomo Sergei 
Yurchenko, do Centro de Dados Exoquímicos do 
Espaço da University College London, no Reino 
Unido, identificou a assinatura de vapor-d'água 
na atmosfera do planeta K2-18b. É a primeira vez 
que se detectam sinais de água na atmosfera 
de um exoplaneta, astro que orbita uma estrela 
fora do Sistema Solar (Nature Astronomy, 11 de 
setembro). É possível que o K2-18b seja o único 
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 favorá-
vel à existência de vida, apesar de possivelmente 
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 des-
coberto 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 
com as técnicas atuais.

Representação 
artística do 
planeta K2-18b

pelo sul da Europa, pelo 
Norte da África e pelo 
Oriente Médio. Segundo 
o estudo, até 240 
milhões de anos atrás,  
a Grande Adria fazia 
parte do Gondwana,  
um supercontinente 
austral que incluía as 
massas de terra hoje 
pertencentes à África, 
América do Sul, 
Austrália, Antártida, 
Índia e península da 
Arábia. Nesse período, 
ela desprendeu-se do 
Gondwana e iniciou uma 
lenta migração, a uma 
velocidade de 3 ou 4 
centímetros por ano, em 
direção à colisão final no 
Mediterrâneo. “As partes 
da Grande Adria que 
ainda podem ser vistas 
também incluem as 
penínsulas da Apúlia e 
de Gargano e o Vale do 
Pó, na Itália; a Ístria, na 
Croácia; o oeste da 
Grécia; a ilha de Creta;  
as montanhas Tauride, 
na Turquia; e o próprio 
mar Adriático”, afirma  
o geólogo Douwe  
van Hinsbergen, da 
Universidade de Utrecht, 
na Holanda, principal 
autor do trabalho. 

O maciço 
montanhoso  
Gran Sasso, na 
região central  
dos Apeninos,  
na Itália: vestígio 
da Grande Adria
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Mortes ligadas  
ao uso de  
cigarro eletrônico

Até o dia 27 de setembro, 
ao menos 12 mortes  
em solo norte-americano 
decorrentes de sérios 
problemas pulmonares 
foram atribuídas ao uso  
de cigarros eletrônicos.  
os óbitos ocorreram  
em meio ao relato de mais 
de 800 casos de 
pacientes com misteriosos  
distúrbios pulmonares 
aparentemente 
associados ao hábito  
de inalar os vapores 
liberados por esse tipo  
de produto, segundo os 
Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças 
(CDC) dos Estados unidos. 
As mortes levaram dois 
estados norte-americanos, 
Nova York e Michigan, a 

São Paulo entre os polos 
econômicos mundiais

Pouco mais de um terço (35%) do PIB mundial, estimado em US$ 
80 trilhões em valores de 2017, é produzido em 29 regiões no pla-
neta, nas quais vivem 602 milhões de pessoas (8% da população 
global). Pesquisadores do site de notícias CityLab cruzaram dados 
econômicos calculados pela empresa britânica Oxford Economics 
com imagens de satélite geradas pela Administração Oceânica e 
Atmosférica Nacional (Noaa) dos Estados Unidos para mapear os 
principais polos econômicos do mundo. Eles notaram que as áreas 
que mais geravam riqueza nem sempre correspondiam a países. 
Havia nações com mais de um polo econômico ao mesmo tempo 
que existiam polos econômicos que se estendiam por dois ou três 
países. Em geral, eles são formados por metrópoles próximas. 
Com base nessa observação, os pesquisadores identificaram 29 
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 
de Paris, Amsterdã, Bruxelas e Munique (Par-Am-Mun), com 
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).

Um chip com 
nanotubos de 
carbono

o avanço da eletrônica 
dependeu por muito 
tempo da miniaturização 
dos transistores de silício. 
Isso começou a se  
tornar um problema 
quando esses dispositivos 
atingiram o limite físico 
da capacidade de 
encolher. A partir de 
certo tamanho, a corrente 
elétrica pode vazar dos 
canais metálicos que a 
transportam na superfície 
dos transistores e reduzir 
a eficiência energética 
dos semicondutores, 
causando falhas. 
Pesquisadores do 
Departamento de 
Engenharia Elétrica e 
Ciência da Computação 
do Instituto de tecnologia 

de Massachusetts (MIt), 
nos Estados unidos, 
conseguiram superar esse 
problema ao criar um 
microprocessador de 16 
bytes a partir de circuitos 
formados por 14 mil 
nanotubos de carbono: 
cilindros ocos desse 
elemento químico, com 
paredes de um átomo de 
espessura. os nanotubos 
são muito resistentes. Em 
determinadas condições, 
conduzem eletricidade; 
em outras, funcionam 
como isolante elétrico.  
o novo chip, batizado de 
rV16X-Nano, mostrou-se 
capaz de rodar os 
mesmos softwares usados 
hoje. Ele pode se tornar  
uma alternativa aos 
microprocessadores  
de silício (Nature, 29 de 
agosto). Além de  
mais rápido, ele parece 
consumir até 10 vezes 

menos energia, o que 
permitiria reduzir o 
número de recargas e 
aumentar a vida útil da 
bateria dos aparelhos 
equipados com esse chip. 
As técnicas usadas na 
produção do novo 
microprocessador são  
as mesmas adotadas na 
fabricação dos chips de 
silício convencionais,  
o que pode viabilizar a 
sua produção comercial 
nos próximos anos.

o microprocessador 
rV16X-Nano: mais 
econômico que os 
chips de silício e 
capaz de rodar  
os softwares atuais
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1º BOS-WASH
Boston – Nova York – 

Washington (D.C.) 

US$ 3,65 trilhões

3º CHI-PIttS
Chicago - Detroit - 

Cleveland - Pittsburgh

US$ 2,13 trilhões

5º SOCAL
Los Angeles – San Diego

US$ 1,42 trilhão

7º tRIÂNGULO 
DO tEXAS
Dallas – Houston – 

San Antonio – Austin

US$ 1,23 trilhão

14º SÃO PAULO
US$ 0,78 trilhão

Onde está o dinheiro
PIb anual de São Paulo e das 10 regiões mais ricas do mundo

3º CHI-PIttS
Chicago – Detroit – 

Cleveland – Pittsburgh

US$ 2,13 trilhões
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Jovem fuma  
cigarro eletrônico, 
dispositivo associado 
a problemas 
pulmonares graves

Mudança no 
Conselho da 
FAPESP

A geneticista Mayana 
Zatz e o engenheiro 
químico Mozart Neves 
ramos são os novos 
membros do Conselho 
Superior da FAPESP.  
Eles foram nomeados 
por decreto publicado 
em 31 de agosto de  
2019 no Diário Oficial  
do Estado de São Paulo. 
Mayana Zatz é 
professora titular de 
genética do Instituto  
de biociências da 
universidade de  
São Paulo (Ib-uSP)  
e coordenadora do  
Centro de Pesquisas  
do Genoma Humano  
e Células-tronco 
(CEGH-CEl), sediado na 
uSP. Neves ramos foi 

banir a venda de algumas 
formas de cigarros 
eletrônicos, em especial 
aquelas com sabores de 
frutas, chocolate e doces, 
de grande apelo a 
consumidores jovens e 
até crianças. o presidente 
Donald trump acenou 
com a possibilidade de 
proibir a comercialização 
dos produtos com sabores 
para o público infanto-
juvenil. os cigarros 
eletrônicos não contêm 
tabaco, mas procuram 
imitar as sensações do 
hábito de fumar. Eles 
podem ter variadas 
formas, como as de um 
pen drive, de uma caneta 
ou mesmo a de um 
cigarro ou charuto, e são 
movidos a bateria. Esses 
aparelhos aquecem um 
líquido que gera vapores 
inaláveis. A composição 
do líquido varia segundo  

reitor da universidade 
Federal de Pernambuco 
(uFPE) e presidente da 
Associação Nacional  
dos Dirigentes das 
Instituições Federais de 
Ensino Superior no brasil 
(Andifes) e do Instituto 
Ayrton Senna. Ambos 
foram nomeados para 
mandatos de seis anos. 
Além deles, o empresário 
Pedro luiz barreiros 
Passos foi reconduzido  
ao Conselho Superior  
da Fundação. Ele é 
membro do Conselho de 
Administração da Natura 
e cofundador da empresa. 
também preside a 
Fundação SoS Mata 
Atlântica e o Conselho de 
Administração da totvs, 
empresa de tI. Deixam  
o Conselho Superior o 
médico Eduardo Moacyr 
krieger e o sociólogo  
José de Souza Martins.

o fabricante. Quase 
sempre, porém, ele 
contém nicotina, molécula 
que causa dependência, 
além de compostos 
químicos danosos à saúde 
e os polêmicos aditivos 
que dão gosto à mistura. 
Proibidos no brasil, os 
cigarros eletrônicos foram 
criados na década passada 
sob o argumento de que 
seriam uma alternativa 
menos nociva do que os 
cigarros tradicionais.
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9º LON-LEED-CHEStER
Londres – Leeds – Manchester

US$ 1,18 trilhão

2º PAR-AM-MUN
Paris – Amsterdã –

Bruxelas – Munique

US$ 2,51 trilhões
6º SEUL-SAN
Seul – Busan

US$ 1,33 trilhão

8º BEIJING
Beijing – Tianjn

US$ 1,23 trilhão

4º GRANDE tÓQUIO
Tóquio

US$ 1,80 trilhão

10º HONG-SHEN
Hong Kong – Shenzhen

US$ 1,04 trilhão
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