NOTAS

Painel de 45,5 mil anos com a representação de porcos, encontrado na Indonésia

PORCO 1

PORCO 3
PORCO 2

IMAGENS A A OKTAVIANA

A cena mais antiga
Uma cena com porcos nativos da Indonésia é possivelmente a pintura figurativa
mais antiga atribuída a seres humanos modernos (Homo sapiens) identificada até
o momento. A equipe coordenada pelo arqueólogo Adam Brumm, da Universidade
Griffith, na Austrália, encontrou em 2017 o painel em que estão representados
ao menos três exemplares do suíno na caverna Leang Tedongnge, que integra o
complexo de grutas calcárias Maros-Pangkep, na porção sul de Sulawesi, a maior
ilha da Indonésia. A datação de sedimentos acumulados sobre a pintura indica
que tenha sido realizada há pelo menos 45,5 mil anos. Na interpretação dos
arqueólogos, a imagem, produzida com pigmentos à base de óxido de ferro, que
lhe dão o tom avermelhado, retrata um exemplar de porco verrugoso de Sulawesi
(Sus celebensis), suíno de porte médio endêmico da região. A cena é composta
por ao menos mais dois exemplares do animal, que estão incompletos por causa
da esfoliação da parede da gruta (Science Advances, 13 de janeiro). Anos atrás
o grupo de Brumm havia encontrado uma pintura de porco datada em 43,9 mil
anos em outra caverna da região. Essas representações seriam as evidências
mais antigas da presença de seres humanos modernos nas ilhas que compõem a
atual Indonésia. Na Espanha, existem pinturas rupestres mais antigas, com idade
estimada em 65 mil anos. Elas, no entanto, são atribuídas aos neandertais (Homo
neanderthalensis), uma espécie de seres humanos arcaicos, e não são figurativas.
A SEÇÃO DADOS ESTARÁ DE VOLTA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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Lago de Constança, na Alemanha,
um dos que podem tornar-se
permanentemente degelado

Encolher o cérebro
para poupar energia
Em condições adversas como o inverno,
1

Lagos sem gelo até 2100

quando a comida é escassa, o cérebro de
alguns roedores diminui de tamanho,
ajudando a poupar energia – o órgão volta
ao normal em condições favoráveis. Para

Cerca de 5.700 lagos do hemisfério Norte devem perder sua cobertura de gelo durante

entender o impacto do fenômeno, o chamado

o inverno até o fim do século se as taxas de emissão global de gases do efeito estufa

efeito Dehnel, na estrutura cerebral e na

não começarem a cair ainda nesta década. A previsão é da equipe da pesquisadora

atividade neuronal, o neurobiólogo Saikat

Sapna Sharma, da Universidade de York, no Canadá, que avaliou a situação de

Ray, do Instituto de Ciência Weizmann,

1,35 milhão de lagos, a partir de projeções das temperaturas de inverno ao longo das

em Israel, e colaboradores da Alemanha

próximas décadas realizadas com base em diferentes cenários de alterações no clima

e da China analisaram o cérebro do menor

(Geophysical Research Letters, 6 de dezembro). Os pesquisadores concluíram que

mamífero terrestre: o musaranho-pigmeu

os lagos mais vulneráveis a perder completamente a cobertura de gelo são aqueles

(Suncus etruscus), de metabolismo elevado

mais ao sul do hemisfério Norte e os próximos às regiões costeiras. Cento e setenta

e baixas reservas de energia. Exames

e nove lagos devem se tornar permanentemente degelados até 2030 e dois dos

de imagens mostraram que o córtex do

grandes lagos da América do Norte – o Michigan, nos Estados Unidos, e o Superior,

roedor (foto) encolheu 10% no inverno em

na fronteira norte-americana com a canadense – podem ficar sem gelo até 2055,

relação ao verão (PNAS, 15 de dezembro).

caso nada seja feito, ou até 2085, se houver reduções moderadas nas emissões.

A área que mais diminuiu de tamanho (28%)

A cobertura de gelo no inverno é importante para garantir a quantidade e a qualidade

foi o córtex somatossensorial, ligado

de água doce disponibilizada por esses lagos, explicou Sharma. Calotas de gelo

ao tato e à capacidade de capturar presas.

reduzem a evaporação da água. A falta de gelo no inverno eleva a temperatura no

Para os autores, o estudo ilustra como os

verão seguinte, realimentando o aquecimento global. O aumento da temperatura e a

sistemas neurais são plásticos e se adaptam

ausência de gelo podem provocar a proliferação de algas tóxicas e contaminar a água.

às condições extremas.

Cientistas voltam a postos-chave do governo dos Estados Unidos
O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou o geneticista Eric Lander
cientista-chefe e diretor do Escritório de Políticas de Ciência e Tecnologia (OSTP), comitê
consultivo que assessora o presidente em assuntos científicos. Lander (foto) é figura
influente na comunidade científica norte-americana. Professor no Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT), teve papel de destaque no projeto de sequenciamento do genoma
humano, concluído em 2003. Ele já havia copresidido o Conselho de Ciência e Tecnologia
(PCAST), outro painel consultivo de assessoramento da presidência, de 2009 a 2017.
Biden fez o anúncio em 15 de janeiro, antes de assumir a Casa Branca – diferentemente
do ex-presidente Donald Trump, que demorou 19 meses para anunciar seu cientista-chefe
e diretor do OSTP. Biden nomeou a engenheira química Frances Arnold, do Instituto de
Tecnologia da Califórnia (Caltech), e a geofísica Maria Zuber, do MIT, para copresidirem o
PCAST. A cientista social Alondra Nelson, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton,
será vice-diretora de assuntos de ciência e sociedade no OSTP, um cargo recém-criado.
O geneticista Francis Collins permanecerá à frente dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).
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Plasma pode dessalinizar
água do mar

Uma galáxia condenada
a se apagar

Experimentos demonstraram pela primeira vez
a possibilidade de usar plasma – gás ionizado, produzido
em laboratório por descargas elétricas – para acelerar
a formação e a precipitação de cristais de sal a
partir da água do mar (Journal of Physics D, 4 de fevereiro).
Sob a coordenação do físico Clodomiro Alves Junior, da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), no Rio
Grande do Norte, a engenheira Liliane de Almada registrou
com câmeras e técnicas de microscopia eletrônica a
evaporação natural de gotas de água hipersalina e comparou
com a evaporação de gotas idênticas expostas a um plasma,
que acelerou a evaporação e deformou a superfície da gota
(foto). No lugar dos cristais de sal em forma de pirâmide

Astrônomos observaram uma galáxia ejetando gás frio em uma

invertida da evaporação natural, o plasma produz cristais

quantidade imensa, suficiente para formar 10 mil novas estrelas

cúbicos menores e mais numerosos. “O plasma pode

como o Sol todos os anos. As imagens obtidas pela rede de

permitir a extração seletiva de sais”, afirma Alves Junior.

radiotelescópios Alma, no Chile, indicam que a formação de
estrelas na galáxia ID 2299 (ilustração), situada a 9 bilhões de

4

anos-luz da Terra, deve se encerrar por falta de gás em algumas
dezenas de milhares de anos. A astrofísica Annagrazia Puglisi,
da Universidade de Durham, Reino Unido, e colaboradores
estimam que a ID 2299 já perdeu mais da metade de seu gás
frio original. Segundo os pesquisadores, a forma do jato de gás
expelido indica que a ejeção teria sido causada pela colisão de
duas galáxias, que se fundiram originando a ID 2299 e o tal jato,
a chamada cauda de maré (Nature Astronomy, 11 de janeiro).
Resultado comum de colisões galáticas, as caudas de maré
nunca haviam sido observadas em uma galáxia tão distante.
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Danos além do
desmatamento

Remanescentes da Mata Atlântica já perderam de 23% a 42% de sua biodiversidade e de seus estoques
de carbono florestal. A conclusão é de um estudo feito por Renato Lima, ecólogo da Universidade de São
Paulo (USP), e colaboradores do Brasil, da França e dos Países Baixos. O grupo analisou dados de 1.819
levantamentos de campo, cobrindo todas as regiões do país com fragmentos florestais do bioma, que hoje
ocupa cerca de 20% de sua área original. Mais de 83% dos levantamentos de campo indicaram perdas
de biomassa e de diversidade de árvores, causadas por atividades humanas como a extração seletiva de
madeira e a introdução de espécies exóticas (Nature Communications, 11 de dezembro). Caso a degradação
desses remanescentes fosse revertida, estima-se que o Brasil poderia retirar da atmosfera o mesmo volume de carbono que o reflorestamento de uma área de 70 mil quilômetros quadrados, o equivalente a
US$ 2,6 bilhões em créditos de carbono.

Reserva
particular de
Mata Atlântica
em Camacan,
Bahia
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NOTAS DA PANDEMIA
Paris vazia
durante o
lockdown de abril
de 2020, que
reduziu alguns
poluentes do ar

1

1

O lockdown
e o ar das
metrópoles

As medidas de distanciamento social drástico (lockdown) adotadas pelos governos para tentar conter
o avanço da pandemia melhoraram a qualidade do ar em algumas das principais cidades do mundo, mas não
no nível que os cientistas esperavam. A conclusão consta de um estudo que avaliou a concentração de
alguns dos poluentes mais nocivos à saúde humana em 11 metrópoles da Europa, China, Índia e Estados Unidos.
O pesquisador Zongbo Shi, da Universidade de Birmingham, Reino Unido, e seus colaboradores verificaram
que, com mais pessoas em casa, os níveis de dióxido de nitrogênio (NO2) diminuíram entre 10% e 50%
em todas as cidades (Science Advances, 13 de janeiro). Eles observaram, porém, um aumento de 30% nos
níveis de ozônio (O3). Tanto o NO2 como o O3 estão associados a problemas respiratórios. Os pesquisadores
constataram ainda uma diminuição em nove metrópoles dos níveis de material particulado fino (PM 2.5),
um dos mais nocivos – as exceções foram Londres e Paris. Mesmo nas cidades em que o poluente diminuiu,
seus níveis ainda permaneceram superiores aos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Imunidade potencialmente duradoura

2

Talvez esta seja uma boa notícia: a capacidade de o sistema de defesa reconhecer
o novo coronavírus e combatê-lo parece durar ao menos oito meses. O grupo do
virologista Shane Crotty, da Universidade da Califórnia em San Diego, Estados
Unidos, avaliou 254 amostras de sangue de 188 pessoas que tiveram Covid-19 com
diferentes graus de gravidade. Os pesquisadores acompanharam a evolução dos
níveis de anticorpos e a quantidade de linfócitos B, as células que os produzem, e
monitoraram dois tipos de linfócitos T: os CD4, que ativam os linfócitos B, e os CD8,
que destroem as células infectadas pelo vírus. Os níveis de anticorpos variaram
muito de uma pessoa para outra, mas a concentração sofreu um declínio apenas
modesto após o sexto mês. A quantidade de linfócitos B, porém, foi maior nesse
período do que no início da infecção. O número de linfócitos T caiu à metade depois
do terceiro mês (Science, 6 de janeiro). Segundo os pesquisadores, os resultados
sugerem a existência de imunidade duradoura na maior parte das pessoas.
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Célula (azul) de paciente com Covid-19 altamente
infectada por cópias do novo coronavírus (vermelho)
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Sim à vacina
Em 18 de janeiro, um dia após ser aprovado o uso emergencial no Brasil de
duas vacinas contra a Covid-19 – a CoronaVac e a Covishield –, a FAPESP
iniciou via redes sociais a campanha #vacinasim, para reforçar a confiança da
população na segurança e eficácia dos imunizantes. Em uma série de vídeos
veiculados nos canais da Fundação no Twitter, Instagram e Facebook,
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, formadores de opinião
e divulgadores de ciência explicam a importância das vacinas e por que
planejam receber o imunizante. Alguns dos depoimentos também foram ao
ar pela TV Cultura e pelo canal de TV a cabo Futura. “As vacinas contra
a Covid-19 que estão chegando são seguras”, afirma o médico hematologista
Marco Antonio Zago, presidente da FAPESP e professor da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto. Com
duração inicial de duas semanas, a campanha deve reunir cerca de 50
personalidades. Motivadas por essa iniciativa, outras fundações de apoio
à pesquisa, como a Fapeg, de Goiás, e a Fapemig, de Minas Gerais, lançaram

No carro, janelas
sempre abertas
reduzem risco
de infecção pelo
novo coronavírus

campanhas próprias. Levantamento de dezembro do DataFolha indicou
que 22% dos brasileiros não pretendiam se vacinar. “Uma parte substancial
deles pode ser convencida de que vale a pena se imunizar. Temos de trabalhar
para isso”, afirma o neurocientista Luiz Eugênio Mello, diretor científico da
FAPESP e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
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Cenas dos depoimentos de
Marco Antonio Zago, da FAPESP,
Ana Marisa Chudzinski-Tavassi,
do Instituto Butantan, e
Luiz Davidovich, da Academia
Brasileira de Ciências

Um jeito mais seguro
de dar carona
Permanecer com outras pessoas em um carro aumenta
o risco de contrair doenças infecciosas transmitidas pelo
ar, como a Covid-19. Como, então, dar carona para um
conhecido ou tomar um táxi com segurança? Para
descobrir, o físico Varghese Mathai, da Universidade de
Massachusetts em Amherst, nos Estados Unidos,
e colaboradores realizaram simulações computacionais
do fluxo de ar e do transporte de partículas e aerossóis
em um carro transportando duas pessoas. Conclusão:
a melhor forma de reduzir o risco é manter todos os
vidros abertos. Quando não for possível, por exemplo
em um dia de chuva, a saída mais eficiente é abrir
as janelas mais distantes dos ocupantes: a dianteira
direita e a traseira esquerda, no caso de um passageiro
sentado à direita no banco traseiro (Science Advances,
1º de janeiro). Essa configuração cria uma cortina de ar
entre o motorista e o carona.

Surto de Covid-19 iniciado em voo
Passageiro
A
B
C
D
E
F
G

Um estudo feito pela imunologista Tara Swadi, conselheira-chefe do
Ministério da Saúde da Nova Zelândia, está ajudando a conhecer o potencial
de transmissão do novo coronavírus em viagens aéreas. Ela e colaboradores

Dubai

acompanharam os desdobramentos do voo EK448, que partiu em 29 de
setembro de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 86 passageiros
a bordo (um quarto da capacidade total) e aterrissou 18 horas mais tarde
em Auckland, na Nova Zelândia. Dias após a chegada, as autoridades de
saúde neozelandesas identificaram sinais de um possível surto de Covid-19
iniciado na viagem: sete dos 86 passageiros testaram positivo para o novo

Nova Zelândia

coronavírus. Três teriam embarcado contaminados – dois reconheceram
não ter usado máscaras no avião nem no aeroporto. Os outros quatro teriam
se infectado no voo. Um passageiro que embarcou contaminado teri
a transmitido o vírus para os demais (Emerging Infectious Diseases, março).

Mapa mostra a origem dos passageiros que
apresentaram sinais da doença após a viagem
FONTE SWADI, T. ET AL. EMERGING INFECTIOUS DISEASES. 2021
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