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Sobre sangue, café, óleo e... 
coletes à prova de bala

Passar um líquido através de 
um material poroso é um ato 

que faz parte de nosso cotidia no. 
Por exemplo, fazemos isso quan
do queremos filtrar algo, como 
nosso bom cafezinho. Outra ob
servação do dia a dia: geralmen
te, quanto mais ‘grosso’ (mais 
viscoso) o líquido, mais difícil 
sua passagem pelo material po
roso. Se colocarmos a mesma 
quantidade de areia em dois  
coa dores de chá e adicionarmos 
ao primeiro água e ao segundo  
óleo, qual desses líquidos atraves
sará mais rapidamente a areia?

Resposta: a água. 
Essa ‘velocidade’ estará rela

cionada com vários fatores: o 
tamanho do caminho percorrido 
pelo líquido; sua viscosidade; o 
tamanho dos grãos de areia; e 
como estes últimos estão arran
jados (ou seja, se estão mais ou 
menos compactados).

Existem vários problemas de 
natureza prática em que situa
ções similares ocorrem: da pas

Hábitos comuns do cotidiano  

– como passar a água quente 

pelo filtro de papel para fazer 

um café – envolvem um tipo  

de física complexa,  

com aplicações práticas que 

vão da produção de coletes  

à prova de bala a processos 

cruciais para a indústria  

de grande porte,  

como a de petróleo.  

Uma contribuição importante 

para o entendimento desses 

fenômenos, relacionados  

à passagem de um líquido  

por um meio poroso,  

foi dada agora por um grupo 

de pesquisadores brasileiros  

e suíços. O artigo foi  

capa da prestigiosa  

Physical Review Letters  

(v. 103, p. 194502, 2009).

sagem do sangue pelo rim até o 
fluxo de óleo através de rochas 
porosas, como se dá no caso do 
xisto betuminoso (rochas porosas 
contendo óleo, encontradas em 
São Mateus do Sul, no Paraná). 
Essas situações estão relacio
nadas com problemas básicos 
ligados aos efei tos que os meios 
porosos tridimensionalmente 
desordenados (que não apresen
tam homogeneidade dos poros, 
como rochas, tecidos humanos e 
filtros) causam no comportamen
to do fluxo de diferentes líquidos 
quando estes os atravessam.

De fato, essa situação leva a 
uma divisão dos fluidos em new
tonianos e não newtonianos. De 
forma bastante simplificada, os 
primeiros são aqueles em que a 
deformação do fluido é propor
cional a um tipo de força com 
características especiais que o 
meio poroso aplica sobre o líqui
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do que o atravessa. Essa força é 
denominada tensão de cisalha
mento, e nela as forças são ge
ralmente paralelas, mas agem  
em sentidos opostos. Estamos 
acostumados a lidar diariamen  
te com vários fluidos newtonia
nos: água, óleo, ar etc.

Nos fluidos não newtonianos, 
as coisas se passam de maneira 
muito mais complexa: na presen
ça de uma tensão de cisalhamen
to, ocorre deformação (caso da 
lama gerada em uma perfuração), 
mas também pode aumentar a 
viscosidade do fluido (caso da 
maizena em água) ou diminuíla 
(molho de tomate). Resumindo: 
para os fluidos não newtonianos, 
usase o termo reologia (estudo 
do fluxo) para designar os estu
dos relacionados com a viscosi
dade, elasticidade, plasticidade 
e o escoamento da matéria.

Em artigo recémpublicado, 
pesquisadores do Departamento 
de Física da Universidade Fede
ral do Ceará e colegas suíços vi
ram nessas manifestações possi
bilidades interessantes de estudo 
por meio de ferramentas de tra
balho como a modelagem e a si
mulação computacional. Daí, foi 
um passo para se envolverem 
com o problema do fluxo de vá
rios fluidos não newtonianos 
quando em contato com meios 
porosos tridimensionalmente 
desordenados – aquilo que pode
ríamos chamar ‘fluidodinâmica  
computacional’. 

Atacaram o problema em dois 
tempos. No primeiro, usaram 
como meio poroso o modelo do 
‘queijo suíço’, por onde passa  
va um fluido não newtoniano.  
Normalmente, se esperaria um  
comportamento muito diferente 
daqueles presentes em fluidos 
new tonianos. Entretanto, foi ob
servado que, independentemen
te das características do ‘queijo’ 
escolhido (desordem do meio 
poroso) e da complexidade da 
reologia do fluido (velocidade de 
escoamento, densidade, visco
sidade), existem condições defi
nidas em que não há variação de 
comportamento. Ou seja: a des
peito de tudo, somente o compor
tamento de fluxo newtoniano é 
observado. 

Em um segundo momento, 
foram ver o que acontecia com o 
escoamento dos chamados flui
dos binghamianos, quando estes 
atravessam os meios porosos. A 
principal característica desse 
tipo de fluido – do qual a lama 
de perfuração é um exemplo 
clássico – é que ele se comporta 
como um sólido quando a tensão 
de cisalhamento é pequena. 

Dito de modo simplificado, os 
autores ‘detectaram’ uma ‘chave 
ligadesliga’ para o escoamento 
do fluido binghamiano que é ati
vada por variações da tensão de 
cisalhamento.

Quais as implicações desses 
resultados?

São muitas. Podem, por exem
 plo, ter importante impacto no 
desenvolvimento de melhores 
dispositivos para o escoamen to 
de fluidos anômalos, como san
gue, óleos lubrificantes, pas tas, 
cimentos líquidos, entre outros, 
através de obstáculos que pos
sam ser representados por dife
rentes meios porosos (rochas, 
leitos empacotados, fibras etc.).

Uma aplicação bastante re
cente dessas ideias está no uso 
de fluidos especiais – deno
minados pseudoplásticos – na 

área de segurança, visando ao 
aperfeiçoamento de coletes à 
pro va de bala, que são muito 
usados em conflitos urbanos.  
Em sua concepção tradicional, 
esses coletes são fabricados 
usandose fibras sintéticas espe
ciais, como o Kevlar. 

O que aconteceria se as fibras 
(meio poroso) fossem embebidas 
em um fluido (não newtoniano)?

Primeiramente, o colete fica 
mais flexível e, portanto, mais 
confortável, quando não está 
sujeito ao estresse. Quando um 
projétil entra em colisão com 
esse material (fibra + fluido), o 
fluido se torna instantaneamente 
muito mais viscoso, melhorando 
substancialmente o desempenho 
protetor da vestimenta.

Mas a coisa não fica só nisso. 
As abordagens decorrentes desse 
trabalho podem vir a subsidiar 
estudos ligados a outros fenôme
nos de transporte que podem 
ocorrer concomitantemente com 
o escoamento, como o transporte 
de partículas sólidas e de aeros
sóis, bem como a transferência 
de massa e calor em meios poro
sos, para ficarmos em poucos 
exemplos.

Os resultados advindos desses 
estudos serão fundamentais em 
aplicações relevantes ligadas ao 
desenho de novos processos de 
separação de misturas (por exem
plo, a cromatografia e o fracio
namento de partículas por ta
manho). Mais: permitirá o proje
to de dispositivos que abrirão 
enormes perspectivas para o 
desenvol vimento de novos pro
ces sos quí micos, com melhor 
de  sempenho e menor consumo 
de energia.

Oswaldo Luiz Alves
Laboratório de Química  
do Estado Sólido,
Instituto de Química, 
Universidade Estadual  
de Campinas (sp)
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DARWIN E OS PÊNIS DOS INSETOS

há cientistas que têm tremenda 
capacidade de previsão sobre 
questões relacionadas às suas 
obras. charles Darwin (1809-1982), 
na opinião desta coluna, é um ca -
so emblemático disso. um estudo 
engenhoso e elegante mostra que 
o naturalista inglês estava (mais 
uma vez) certo.

o experimento que levou a mais 
uma constatação das ideias de 
Darwin é um feito em si. Mas, antes, 
vamos à questão que estava em 
jogo. para Darwin, os pênis dos 
insetos teriam função semelhante 
à da cauda do pavão: em termos 
simples, mostrar à fêmea que o 
portador da mais bela plumagem é 
mais sadio que seus competido -
res e, portanto, pode gerar proles 
igualmente mais saudáveis. isso é 
denominado seleção sexual pré-
inseminação.

no caso dos insetos, Darwin 
desconfi ou que as intricadas estru-
turas dos pênis (ganchos, espinhos 
etc.) também serviriam para derro-
tar os adversários. Mas, desde en-
tão, estudos indicavam que a sele-
ção ocorria durante ou até depois 

da inseminação (neste último caso, 
a fêmea privilegiaria o esperma de 
um macho em detrimento do outro, 
por exemplo). 

o experimento criativo foi feito 
por Michal polak, da universidade 
de cincinnati, e arash rashed, da 
universidade da califórnia, ambas 
nos estados unidos. com um bis-
turi laser ultrapreciso, a dupla am-
putou os ‘ganchos’ dos pênis de 
ma chos da mosca-das-frutas (Dro-
sophila bipectinata). esses espé-
cimes foram colocados em um am -
biente fechado juntamente com 
fêmeas e machos normais.

Velcro genital
polak e rashed observaram que os 
machos submetidos à cirurgia não 
conseguiam trepar nas fêmeas pa -
ra inseminá-las. Quando obtinham 
sucesso, a fertilidade era seme-
lhante à dos machos não amputa-
dos. segundo os autores, as ob-
servações permitem concluir que 
o formato do pênis (em especial, 
os ganchos) não tem a ver com 
uma seleção sexual pós-insemi-
nação. os ganchos, segundo os 

autores, dão vantagem antes da 
inseminação, por agirem como um 
‘velcro’ que mantém as genitálias 
acopladas.

a dupla de cientistas, porém, 
enfatiza que os resultados não 
descartam a seleção sexual pós-
-inseminação em outros insetos. 
um pesquisador independente 
ouvido pelo serviço noticioso 
ScienceNow disse que pode estar 
ocorrendo um tipo de seleção 
pós-inseminação: a fêmea poderia 
reservar menos nutrientes para a 
prole do macho amputado, por 
considerá-lo menos saudável.

o artigo pode ser baixado gra-
tuitamente da página da publica-
ção: rspb.royalsocietypublishing.
org. caso o leitor faça isso, vale a 
pena clicar sobre os dados suple-
mentares (Data supplement), que 
irá levá-lo a dois vídeos que mos-
tram uma tentativa de sucesso e 
outra fracassada de cópula de, 
respectivamente, um macho normal 
e outro amputado.

Proceedings of the Royal Society B, 

06/01/10 on-line

Em A, as setas apontam para a localização dos ganchos no pênis de uma mosca-das-frutas. Em B, um dos ganchos 
amputados. O tamanho dos ganchos está na casa das dezenas de micrômetros (milésimos de milímetro)
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Quer ter uma ideia de como será o mundo em 2020? 
então, leia a seção ‘opinião’ da edição de 7 de janeiro 
último da revista Nature. reuniram-se especialistas (pes-
quisadores e pessoal de política científi ca) de 18 áreas. 
Já foi dito nesta coluna, mas vale repetir: previsões fo-
ram feitas para se mostrarem erradas (ou risíveis). feito 
o alerta, vão aqui alguns extratos do planeta, da ciência 
e da sociedade daqui a 10 anos: i) a china deverá ter 
uma multinacional na área de fármacos; ii) a busca pela 
internet será majoritariamente pela voz e uma fração 
diminuta pelo pensamento; iii) o lobby das grandes cor-
porações multinacionais deverá ser freado para que se 
obtenha um desenvolvimento sustentável. esta última 
– não bem uma previsão, mas uma necessidade – pare-
ce ser a que tem menor chance de se realizar. ela depen-
de da mudança do amplo quadro político da atualidade, 
que o linguista e ativista político norte-americano noam 
chomsky denomina “democracia de estado”, ou seja, 
um sistema em que o poder está privatizado, e o papel 
dos governos é aplicar com severidade a disciplina do 
mercado aos fracos e dar assistência do estado para 
proteger os ricos e privilegiados quando necessário. ao 
todo, são sete páginas, com textos curtos. Descontadas 
as visões pessoais e parciais (alguns autores são da ini-
ciativa privada e de organizações não governamentais), 
a coletânea é leitura interessante. Quanto ao mundo 
real, só em 2020 mesmo. 

Eis a prova (cabal) de que desenvolver um produto 
para o mercado exige mais do que cálculos de engenha-
ria, planilhas de produção, novos materiais, inovação, 
análises fi nanceiras, propaganda, entre outras ações 
industriais e administrativas. no caso, sobrou a precisão 
das exatas, e faltou o bom-senso das ciências humanas 
(mais acostumadas com as diversidades culturais e 
populacionais). o fato se passou com a multinacional 
de computadores, a hewlett-packard (mais conhecida 
pela sigla hp, aquela das calculadoras cheias de bo -
tões e funções, material básico nas mochilas dos estu-
dantes de engenharia e fi nanças). a câmera do compu-
tador de um modelo da hp é programada para acompa-
nhar os movimentos da cabeça da pessoa que está na 
frente dela. ou seja, pode reconhecer faces e segui-las. 
um usuário negro fez o teste e mostrou que o compu-
tador não reconhecia sua face. para provar sua tese, 
chama para a frente do vídeo uma colega branca. e tudo 
funciona normalmente. ele volta e... nada. o negro 
faz todo o discurso com elegância e com certa dose 
de humor, mas termina concluindo: “os computadores 
da hewlett-packard são racistas.” a empresa diz que 
levou o assunto a sério (deveria ser de outro modo?) e 
que está tratando do problema. o vídeo (em inglês) se 
tornou popular no youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=t4Dt3tQqgrM

sintonia fina

PALEONTOLOGIA

ASSIM CAMINHOU A HUMANIDADE

O conhecimento atual sobre os primeiros vertebrados 
terrestres não é profundo. Agora, surge, na Polônia, 
uma nova (e bela) evidência para tornar o cenário 
mais... confuso.

Vêm do sudeste polonês várias e distintas pegadas 
de animais com quatro pernas, os chamados tetrápo-
des. As peças foram datadas como tendo 397 milhões 
de anos. As espécies que deixaram suas trajetórias 
para a posteridade são desconhecidas. Alguns deles, 
dizem os autores, teriam até 2,5 m de comprimento.

A descoberta é uma forte evidência de que se sabe 
pouco sobre como os tetrápodes ganharam suas per-
nas. Até agora, acreditava-se que havia, entre eles e 
os peixes, uma forma intermediária, os chamados 
peixes tetrapodomorfos, cuja cabeça e corpo eram 
semelhantes aos do tetrápodes, mas, em vez de per-
nas, havia pares de nadadeiras. 

O problema que vem a reboque das peças recém-
-descobertas é que elas são 10 milhões de anos mais 
velhas que outras evidências confi rmadas sobre as 
espécies intermediárias. Ou seja, as novas pegadas 
indicam que os vertebrados terrestres (ancestrais 
também dos seres humanos) estavam caminhando 
pela Terra antes do que se imaginava até agora.

A descoberta é de um pesquisador polonês e 
um sueco. Para um breve vídeo (em inglês) sobre a 
descoberta: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/
nature/8443879.stm 
Nature, 07/01/10

ASSIM CAMINHOU A HUMANIDADE
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Em A, marcas de pegadas na rocha. 
Em B, diagrama mostrando 
a localização das pegadas. 
Em C, animal hipotético 
(com mais de 2m de comprimento) 
realizando a caminhada, 
tendo seu corpo comparado 
ao de um peixe tetrapodomorfo
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Digamos que, no Brasil, hou-
vesse uma superpopulação 
(quem dera!) de lobos-guará.  
e que, em resposta aos recla-
mos de fazendeiros (ataques a 
galinhas, por exemplo), o go-
verno determinasse a matan - 
ça de uma fração da população 
do maior canídeo da américa 
do sul. será que apareceriam 
190 mil caçadores dispostos a 
ca çar esses animais? na sué-
cia, cerca de 10 mil pessoas 
(igualmente, 1/1.000 da po-
pulação do país) se apresen-
taram para matar 27 lobos, 
para frear a proliferação desse 
mamífero, que foi caçado até 
praticamente a extinção até a 
década de 1970. o parlamento 
sueco determinou que a po-
pulação de lobos volte para 210 
espécimes (ano passado, 20 
casais tiveram crias). organi-
zações ambientalistas protes-
taram con tra a matança, a pri-
meira em 45 anos, alegando 
que ela é contra a legislação  
da união europeia. a asso-
ciação sueca de caçadores 
apoia a medida, alegando que 
os lobos matam renas, gado  
e cães. o irônico é que, quan - 
do a noruega resolveu fazer  
o mesmo em 2001, a suécia 
protestou. Mais irô nico ain da  
é que os dois paí ses traba-
lharam em conjunto para rein-
troduzir os lobos em seus ter-
ritórios. no primeiro dia, pou - 
co mais da metade da cota já 
havia sido cumprida. prova-
velmente, o parlamento sueco 
tem respostas para perguntas 
simples como: por que não 
doar para zoológicos? por que 
não castrar machos e dar an-
ticonceptivos para as fê meas? 
até o fechamento desta edi - 
ção, não nos foi possível checar 
se os 27 animais haviam sido 
mortos. 

sintonia fina BIOLOGIA

GUELRAS PARA RESPIRAR?

Truta-arco-íris, 
espécime cujas larvas 
foram usadas em 
experimento para 
testar hipótese sobre 
o desenvolvimento 
das guelras

fo
to
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es c. Liao

esta coluna já noticiou resultados que 
mudaram as informações contidas em 
livros didáticos. talvez, esse experi-
mento, ao desafiar um daqueles co-
nhecimentos ‘consolidados’, seja 
mais um exemplo disso.

na década de 1940, um prêmio 
nobel disse que os peixes haviam 
desenvolvido guelras para respirar. 
Mais tarde, essa afirmação foi susten-
tada com teorias que afirmavam  
que, à medida que os peixes se tor-
navam maiores e caçadores mais 
vorazes, as guelras foram ficando 
mais complexas, para sugar mais 
oxigênio da água. 

e isso foi para os livros e é ensina-
do assim há décadas.

clarice fu, da universidade da co-
lúmbia britânica (canadá), e colegas 
resolveram fazer um ex perimento 
para testar evidências que surgiram 
nos últimos 10 anos. a elas: para  
não ficarem enruga dos (como as 
pontas de nossos dedos nas piscinas 
ou em banhos prolongados), os pei-
xes precisam constantemente trocar 
íons (sódio e potássio, por exemplo) 
com a água. sabe-se que os primeiros 

peixes faziam isso com guelras primi-
tivas.

fu e colegas resolveram es tão 
botar a teste a pergunta: o que vem 
primeiro, a troca de íons ou a de oxi-
gênio? para isso, puseram larvas de 
truta-arco-íris em um recipiente no 
qual a cabeça (e guelras) ficava iso-
lada do restante do corpo (cauda). 
por duas semanas, mediram os níveis 
de íons e oxi gênio da água. resulta-
do: nesse período, as larvas trocaram 
muito mais íons com a água do que 
oxigênio. a inversão na troca só ocor-
reu 10 dias mais tarde.

segundo os autores, isso demons-
tra que as guelras, primitivamente, se 
desenvolveram para a troca de íons. 
e com a conclusão vem um alerta: a 
crescente poluição das águas por 
metais pesados pode ser mais dano-
sa aos peixes (na fase larval) do que 
se imaginava, pois o bloqueio da 
troca de íons por ‘entupimento’ das 
guelras pode ter efeito semelhante 
ao da falta de oxigênio na água para 
um espécime adulto.
Proceedings of the Royal Society B, 

13/01/10 on-line
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ARMADURA DE FERRO • Os fãs de quadrinhos e suas 
adaptações para o cinema esperam para este ano a 
estreia da sequência de ‘Homem de Ferro’. Tony Stark 
(interpretado pelo competente Robert Downey Jr.), 
cientista e industrial do setor militar, vira o super-herói 
ao vestir uma armadura poderosa que o protege prati-
camente de todos os ataques. A ciência mostra agora 
que vestimentas de ferro são  coisa antiga. O caramujo 
Crysomallon squamiferum (foto), molusco encontra - 
do recentemente nas profundas fossas hidrotermais  
no oceano Índico, tem seu traje metálico.

A equipe de Christine Ortiz, do Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (Estados Unidos), estudou, em 
nível nanoscópico, as três camadas que formam a concha 

do molusco. Não se conhece nada igual na natureza ou 
feito por humanos. A camada do meio é mais flexível, à 
base de cálcio; as exteriores, mais duras, de sais de 
ferro, elemento que o caramujo extrai do ambiente 
inóspito em que vive. 

No conjunto, esse exoesqueleto oferece proteção 
contra o ataque de predadores. Além disso, a disposição 
das três estruturas permite boa dissipação de calor e 
resistência ao envergamento. 

O caramujo de ferro já serve de modelo para o de-
senvolvimento de novas armaduras para fins civis e 
militares.

PNAS, 19/01/10 on-line

em foco
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sintonia fina
O governo dá dinheiro público 
para o cientista. este faz uma 
pesqui sa e publica seus resulta-
dos em uma revista. e o contri-
buinte (como diria um velho jor-
nalista, “eu, você, todos nós”) 
tem que pagar para saber quais 
as conclusões da que le trabalho. 
parece justo? a casa branca (en-
tenda-se, governo ba rack oba-
ma) parece decidida a levar a -
diante a política de ‘acesso livre’ 
aos artigos. o problema é apenas 
o ‘como’. os institutos na cionais 
de saúde (conhecidos pela sigla 
nih) já têm artifício semelhan -
te: pesquisadores devem enviar 
cópia do artigo publicado para a 
instituição, que o torna disponí-
vel no sítio pubMedcentral 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/). o nih ‘segura’ por até 12 
me ses a disponibilização. a 
ideia do governo é ampliar es -
se modelo para outras agências 
governamentais. em uma con-
sulta pública, não houve con-
senso (mas a iniciativa da casa 
branca obteve grande apoio). 
editoras privadas e socieda des 
científi cas reclamaram: o aces so 
livre vai acabar com as assina-
turas (para as primeiras, isso 
quer dizer redução de lucros). 
o físico português João Maguei-
jo, em seu livro Mais rápido que 
a velocidade da luz (record, 
2003), diz que as revistas cientí-
fi cas (dando a entender que isso 
inclui até as virtuais, e não só as 
de papel) estão com os dias con-
tados, porque os cientistas (pelo 
menos os fí sicos) consultam, 
cada vez mais, repositórios, co -
mo o arxiv (www.arxiv.org), onde 
os artigos são depo sitados antes 
da avaliação pelos pares. se-
gundo a revista Science, o gover-
no nor te-americano deve seguir 
a tradição de mínima interfe-
rência e esta be lecer regras míni-
mas que poderão ser adaptadas 
pelas agências.

ANTROPOLOGIA

SIMBOLISMO NEANDERTAL
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Dois lados da metade 
de uma concha 

(com 12 cm de altura) 
encontrada em sítio arqueológico 

na Espanha. O lado externo (direita) 
foi pintado com uma tonalidade alaranjada. 

Suspeita-se que isso tenha sido feito pelos neandertais para fazer o objeto 
voltar a ter a aparência original ou para fazer a nova coloração combinar com o 

vermelho da parte interna (esquerda), que ainda pode ser visto na peça 

Em uma conversa de bar no fi lme O 
diabo veste Prada, surge uma defi ni-
ção de moda como algo que confere 
individualidade às pessoas. Achados 
recentes indicam que esse comporta-
mento já podia estar presente entre 
os neandertais.

 Várias conchas foram encontra-
das na caverna de Aviones e no abri-
go de Antón, dois sítios arqueológi-
cos na província espanhola de Múr-
cia, no sul do país. A análise das pe-
ças levou os pesquisadores a concluir 
que os neandertais tinham percepção 
cognitiva do simbolismo.

Segundo o líder da equipe interna-
cional, João Zilhão, da Universidade 
de Bristol (Reino Unido), os achados 
livram, de uma vez por todas, os 
neandertais daquela visão estereo-
tipada de completos estúpidos.

Nas conchas, datadas como tendo 
entre 40 mil e 50 mil anos, foram en-
contrados pigmentos coloridos (ama-
relo, vermelho, preto e laranja). Três 
delas, com perfurações, eram usadas 
como ‘joias’, e as duas restantes, 
como recipientes para tintas. 

O simbolismo em sítios neander-
tais é muito raro. Evidências nesse 

sentido só começam a ser encon-
tradas com mais abundância com os 
humanos modernos, que empre-
gavam esses ornamentos como deco-
ração ou em rituais. Especialistas 
defendem que os neandertais, sem 
ter a capacidade para inventar esses 
simbolismos, copiaram aquilo que 
viam nos humanos modernos. Os 
autores dos trabalhos rebatem essa 
argumentação. Para eles, isso não é 
prova de que os neandertais não 
pudessem criar seus próprios sim-
bolismos. Além disso, ressaltam que 
as peças achadas são pelo menos 
10 mil anos mais antigas que esse 
contato. 

Há nisso tudo um consenso, e ele 
diz respeito à razão de o simbolismo 
ser tão raro entre os neandertais e 
ter fl orescido entre humanos moder-
nos. E a resposta tem a ver com ques-
tões demográfi cas e sociais. Os gru-
pos neandertais eram pequenos e, 
portanto, não formavam redes so-
ciais, que, por sua vez, requerem 
comunicação simbólica (interna e 
externa) de maior envergadura. 
Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 11/01/10 on-line
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Consensos são perigosos: podem estar errados 
(basta lembrar do nazismo, por exemplo). por-
tanto, um pouco de desacordo é sempre salutar. 
as mudanças globais tendem ao consenso, e, 
quando se lembra que clima é algo extremamen-
te complexo, recebe-se de volta o argumento de 
que o relatório do ipcc (sigla, em inglês, para 
painel inter governamental de Mudanças climá-
ticas) foi feito por 2,5 mil cientistas. ou seja, fi ca 
parecendo que incerteza é coisa de outras áreas 
da ciên cia. certo, o próprio relatório aponta as 
incerte zas do tema, mas ler suas 1,6 mil páginas 
é coisa pa ra afi cionados. as incertezas, portanto, 
são as sunto restrito aos especialistas. agora, a 
revista Nature traz reportagem intitulada ‘os fu-
ros reais nas ciências climáticas’ (21/10/10, pp. 
284-287), porque essas dúvidas “merecem uma 
discussão mais ampla nas esferas pública e po-
lítica”. a reportagem foi também motivada pelo 
clima de suspeição que recaiu sobre o ipcc de-
pois que 6 mil mensagens de correio eletrô nico 
de pesquisadores da unidade de pesquisa cli-
mática da universidade de east anglia (reino 
unido) foram obtidas por piratas de compu tador. 
algumas delas davam a entender que os cientis-
tas esta vam escondendo um possível declínio da 
temperatura média da terra. era tudo o que as 
multinacionais do petróleo, por exemplo, que-
riam ver divulgado. nessa história, o público fi ca 
então entre o chamado lobby do apocalipse (o 
mundo vai acabar se não cortarmos as emis sões) 
e a pressão das corporações pri vadas (o fenôme-
no é natural e não causado pelo homem). Às di-
tas in certezas: precipitação, predição de clima 
regional, dados sobre o clima da terra no passa-
do remoto (paleoclima), aerossóis. o tema me-
receu editorial da revista. o tex to diz que os cien-
tistas precisam de uma estratégia sofi sticada de 
comunicação com o público. a reportagem, po-
rém, en fatiza que as incertezas não descaracte-
rizam a conclusão geral: o aquecimento global é 
nossa culpa. Mas essas dúvidas devem ser tra-
zidas com franqueza a público. caso contrário, 
como diz o editorial, “o pequeno grupo de indi-
víduos que negam a infl uência da humanidade 
sobre o clima irá tentar usar qualquer falha como 
evidência para desacreditar o cenário geral”.

LEIA NA CH ON-LINE
ARQUEOLOGIA > Civilização complexa na Amazônia pré-colombiana > 
formas geométricas esculpidas na terra da fl oresta amazô nica 
a partir do início da era cristã indicam que a região 
abrigou sociedades numerosas e desenvolvidas. 
> http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2010/01/
civilizacao-complexa-na-amazonia-pre-colombiana

ENTOMOLOGIA > Vespas no combate a pragas e doenças > 
sequenciamento do genoma de três espécies desses insetos 
pode ajudar a compreender melhor mecanismos genéticos animais, 
inclusive humanos, e abrir caminho para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e técnicas de controle de pestes agrícolas. 
> http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2010/01/
vespas-no-combate-a-pragas-e-doencas

NEUROCIÊNCIAS > Aprender dormindo? > 
pesquisa norte-americana demonstra que sons ouvidos no sono 
podem ser usados para reforçar a memória de um aprendizado. 
> http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2009/12/
aprender-dormindo 

GENÉTICA > Comer à vontade sem engordar?! > 
cientistas brasileiros e norte-americanos criam de forma 
independente camundongos modifi cados que não ganham 
peso quando submetidos a uma dieta hipercalórica. 
no futuro, as experiências podem revolucionar o tratamento 
da obesidade e do diabetes. 
> http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2009/12/
comer-a-vontade-sem-engordar 

ZOOLOGIA > Rugidos de amor > 
pesquisadores descobrem que o som emitido pela fêmea 
do panda varia quando ela está em período fértil, 
o que facilita a aproximação dos machos. 
> http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2009/12/rugidos-de-amor 

E MUITO MAIS EM www.cienciahoje.org.br
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sintonia fina
Bem-vindo ao Ano Internacional da Biodiver-
sidade, iniciativa da organização das nações 
unidas (onu). objetivo: alertar que a crescen-
te perda de espécies em nível mundial já está 
afetando o bem-estar dos culpados: nós. na eco 
(19)92, no rio de Janeiro, houve um acordo: a 
perda de biodiversidade deveria ser signifi ca-
tivamente diminuída quando chegasse... 2010. 
bem, chegou. foi? não. na verdade, dizem os 
especialistas, as taxas de perda se aceleraram, 
e os bons resultados foram, digamos, apenas 
locais. hoje, a taxa de extinção de espécies 
é cerca de mil vezes maior que a natural, e – 
ca tastrofi smo à parte – já se diz que estamos 
rumando à sexta grande extinção do planeta 
(as outras cinco foram causadas pela própria 
na tureza). a onu quer fazer da biodiversidade 
um assunto com o mesmo estatuto que o do 
clima. a 15ª conferência do clima, encerrada 
recentemente, foi um fracasso (todos já sa -
biam, mas não custava ter esperança). há a ideia 
de se montar um painel sobre biodiversidade, 
nos moldes do ipcc (que trata dos assuntos do 
clima) e se aproximar de dois agentes geral-
mente imiscí veis: ciência e polí tica. em outubro 
próximo, se tentará um acordo. uma das propos-
tas é que países fi nanceiramente pobres, mas 
ricos em biodiversidade, possam ex plorar essa 
riqueza para benefício da população (a análise 
não hipócrita é que, toda vez que se cita o ver-
bo ‘explorar’, ele benefi cia ricos e podero sos; 
a maioria pobre fi ca é com a exploração). ati-
vida des estão programadas em vários países 
e por organizações não go vernamentais, e as 
estraté gias para cons cienti zar a população so-
bre a importância do tema poderão incluir es-
portes, como futebol. estudo em anda mento 
da onu adianta que só o desmatamento em 
nível mundial causa perdas de us$ 2,5 trilhões 
(cerca de r$ 5 trilhões). por ano. Mais informa-
ções (em inglês, espanhol e francês) em: http://
www.cbd.int/2010/fo
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