HORÁRIO DE VERÃO
A hora extra de sol custa caro
o HORÁRIO DE VERÃO tem origem superficialmente

científica: seu inventor, o naturalista neozelandês
George Vernon Hudson, publicou dois artigos no
fim do século 19 defendendo um adiantamento
sazonal de 2 horas nos relógios para "aproveitar
melhor os longos dias de v e r ã o " . 0 apelo principal, porém, sempre foi a economia de energia,
pois a presença de luz natural durante o período
vespertino reduz a necessidade de iluminação
artificial. A AIemanha instituiu o Sommerzeit
(horário de verão) como uma maneira de economizar carvão durante a Primeira Guerra Mundial,
e até 1918 a Europa, a Rússia e os Estados Unidos
seguiram esse exemplo. Os relógios voltaram ao
normal durante os anos de paz, mas o horário de
verão retornou temporariamente durante a
Segunda Guerra Mundial.

tics mostra que regiões que seguiram o horário de
verão consumiram mais eletricidade que as demais. Os autores atribuíram a descoberta ao maior
uso de ventiladores e ar-condicionado durante os
dias prolongados do verão.

Outros estudos demonstraram que a adoção
do horário de verão pode provocar mais acidentes de trânsito (os ritmos circadianos são
perturbados, causando privação de sono),
depressão (um estudo de 2008 mostrou que
há maior probabilidade de homens cometerem suicídio nas primeiras semanas do horário de verão), e pode até contribuir para o aumento de risco de ataques cardíacos (há picos
de incidência de 5% a 10% na primeira semana
depois de os relógios terem sido adiantados, de
acordo com um estudo sueco). É um preço alto a ser
pago - uma vez que o que George Vernon Hudson
Infelizmente, a estratégia pode não resultar em
queria
na verdade eram apenas algumas horas a
nenhuma economia de energia. Um estudo ainda
mais
de
sol para coletar insetos.
-John Pavlus
não publicado do Journal of Economics and Statis-
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ÔNIBUS ESPACIAL
Essa caminhonete do e s p a ç o nunca foi barata nem segura
PARA MUITOS AMERICANOS, o Sistema de Transporte

Espacial - ou ônibus espacial, como é mais conhecido
- representa não apenas as operações da Nasa na
órbita terrestre baixa, mas todo o esforço de voo
espacial do homem. É exatamente esse o problema e a razão pela qual a aposentadoria do ônibus em
2011 é uma boa coisa.
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"Muita gente pensa que o ônibus espacial é capaz
de ir até a Lua ou além, e o cancelamento do programa é visto como um golpe devastador em nossa capacidade de realizar viagens espaciais distantes, quando, na verdade, a ideia nunca foi essa", considera Jim
Bell, professor de astronomia da Cornell University e
presidente da Planetary Society, organização sem fins
lucrativos. "O mais longe que ele já foi é apenas um
fio de cabelo acima da superfície terrestre."
O público sempre teve a impressão equivocada de
que o ônibus espacial é uma tecnologia bem consolidada, quando na realidade sempre foi um veículo fundamentalmente experimental. "O ônibus foi projetado para responder à pergunta: 'É possível tornar os
voos espaciais operações de rotina?' A resposta é não,
não com aquele nível de tecnologia", analisa Scott

Pace, diretor do Space Policy Institute da George
Washington University. "Ele foi uma façanha brilhante
da engenharia, mas agora temos questões diferentes
a respeito do voo espacial tripulado."
É claro que a principal razão da aposentadoria do
ônibus espacial é o perigo evidente dos voos, conforme os desastres da Challenger e da Columbia demonstraram. "O voo espacial é sempre perigoso não há como contornar isso", garante Pace. "Mas há
quem diga que, se vamos arriscar vidas humanas, que
seja por causas mais importantes que missões rotineiras de serviço."
Bell argumenta que o fim da era do ônibus espacial deve abrir uma oportunidade para a Nasa mudar
seu foco em direção a objetivos mais ambiciosos,
como as viagens do homem a Marte, pelo Sistema
Solar e além. O ônibus é uma " m á q u i n a espacial bela
e sexy, e não podemos desprezá-la", declara. "Mas
hoje em dia ele está t ã o distante do início do programa Apollo quanto o Apollo estava distante do Spirit of
St. Louis. Se você pensar nesses marcos, já está na
hora de termos mais um."
- John Pavlus

TEFLON
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P r á t i c o na cozinha,
mortal em lagos e rios
A COMIDA PODE NÃO ADERIR AO TEFLON, mas o TefIon gru-

da em nós. As fábricas que produzem as panelas antiaderentes poluem lagos, rios, vida selvagem e plantas com o ácido
perfluoroctanoico, um subproduto químico. A substância, que não
se decompõe no meio ambiente, conseguiu penetrar no organismo de mais
de 95% dos americanos e é "provavelmente cancerígena para os humanos", de
acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês). Outros
estudos relacionaram-na com a infertilidade, problemas imunológicos e crescimento pré-natal prejudicado. Embora o TefIon seja seguro na cozinha quando
usado corretamente, se uma frigideira vazia for deixada por vários minutos no
fogo, atingindo 260° C, o revestimento pode se romper, liberando gases tóxicos.
O Teflon já causou boas dores de cabeça à DuPont, empresa que produz o
revestimento. Em 2005 foi multada em US$ 16 milhões - a maior penalidade
administrativa civil da história da EPA-por ter ocultado resultados experimentais

ATERROS SANITÁRIOS
O lixo n ã o desaparece simplesmente
depois de descartado
os AMERICANOS GERAM 250 MILHÕES DE TONELADAS de lixo todo ano (no Bra-

sil, este volume chega a 45 milhões de toneladas/ano), das quais apenas 75
milhões - cerca de um terço - são recicladas ou compostadas. O resto vai
para aterros sanitários, basicamente fábricas gigantes que transformam o
lixo em materiais tóxicos e gases de efeito estufa. A lixiviação da água ao
atravessar os detritos captura resíduos químicos industriais e metais pesados, e com frequência deposita esses venenos em reservas subterrâneas de
água. Enquanto isso, bactérias anaeróbicas convertem matéria orgânica em
metano, gás estufa mais potente que o gás carbônico.
Quando confrontadas com essa realidade, certas organizações, tanto
particulares quanto municipais, tentaram seguir uma filosofia de "lixo zero",
buscando reduzir a quantidade de lixo enviado aos aterros a praticamente
zero, através da máxima reutilização possível de material e da reciclagem do
restante. Idealmente, os aterros devem se tornar uma coisa do passado.
A fábrica do chá Lipton da Unilever em Suffolk, na Virgínia, por
exemplo, deposita hoje 92% menos resíduos em aterros que em 2007.

de que o ácido perfluoroctanoico estava contaminando a água potável perto
de uma fábrica da DuPont na Virgínia Ocidental, e que o composto atravessava a placenta da mãe para o filho. A DuPont afirma que a substância é segura;
de qualquer modo, a empresa se comprometeu a eliminá-la do processo de
produção do Teflon até 2015 e substituí-la por alternativas que se decompõem mais rapidamente. Renee Sharp, do Environmental Working Group, organização ambiental sem fins lucrativos, diz que há poucos dados disponíveis:
"Não temos garantia suficiente de que o material que está indo para o mercado atualmente é muito mais seguro."
-Melinda Wenner Moyer

A empresa recicla 70% de seu lixo, e a compostagem aumentou 22%.
Muitas outras empresas, incluindo a Apple, a Epson, a Hewlett-Packard, a Xerox e o Walmart, planejam reduzir seu fluxo de lixo ou eliminá-lo completamente.
Essas empresas estão agindo no próprio interesse: eliminar a geração de resíduos diminuindo o uso de recursos é, em primeiro lugar,
uma maneira de reduzir gastos. A fábrica da Lipton eliminou as correias plásticas que prendiam os pallets, substituiu toalhas descartáveis
por panos de limpeza reutilizáveis e deu a cada f u n c i o n á r i o uma lancheira com talheres de metal. A estratégia economiza por ano mais de
30 milhões de litros de água, 5 gigawatt-hora de eletricidade e, acima
de tudo, milhares de dólares.
Dezenas de cidades adotaram a estratégia lixo zero, usando incentivos
em vez de tecnologia para atingir o objetivo. São Francisco instituiu um
programa "pague o que você descarta", que cobra dos habitantes de
acordo com o volume de lixo doméstico gerado. Foi uma das primeiras
cidades dos Estados Unidos a implantar um programa local de
compostagem, além da reciclagem. Com essas medidas. São
Francisco já conseguiu redirecionar 72% de seu lixo, retrocedendo a quantidade enviada para os aterros para valores
semelhantes aos de 1980.
- Christopher Mims

"WALLED GARDENS"
Por quanto tempo o mundo seguro e seleto da
Apple s u p o r t a r á p r e s s õ e s da história?
os COMPUTADORES SÃO CAÓTICOS. É isso que

portante produtora de aplicativos para iPhone.

motiva a criação dos chamados walled gardens (jardins murados), ecossistemas eletrônicos cuidadosamente desenvolvidos que
permitem apenas a interação com programas ou sites certificados. Essa filosofia sustenta o tremendamente popular iOS da
Apple - o sistema operacional dos iPads e
iPhones -, que pode ser o jardim murado
mais abrangente de todos. O sucesso desses
dispositivos desafia a crença bem estabelecida de que, quando se trata de computadores
e da internet, a abertura sempre vence.

Até certo ponto, uma nova geração de consumidores aficionados por tecnologia também
pode ter maior tolerância a sistemas fechados
se comparados aos consumidores anteriores. A
gigante rede social Facebook, que começou
como um walled garden para estudantes universitários da Ivy League, sofreu forte reação
de seus usuários quando começou a relaxar
sua política de privacidade, abrindo o acesso a
dados pessoais para usuários externos.

A superioridade de sistemas abertos tem
sido evidente desde a queda da AOL. Nos anos
90, quando a internet era uma novidade, milhões de consumidores aderiram ao pacote
confortável de conteúdo pré-programado da
empresa. Alguns anos depois, porém, os usuários começaram a perceber que o mundo além
desses muros era infinitamente mais interessante, e empreendedores queriam desenvolver
novos negócios livres da interferência de "jardineiros" supervisores. "Isso significa mais do
que apenas dizer: 'Veja como somos bons e
abertos!'", observa Jeff Jarvis, diretor de jornalismo interativo da City University of New York
e autor de O que o Google faria?.,"A abertura
provoca mudanças reais, positivas, em relação
a como dirigir um negócio - seja da mídia, do
software, de qualquer coisa."
Ainda assim, em se tratando de inovação, o
calcanhar de aquiles do walled garden da AOL,
a Apple parece superar todas as expectativas.
Muitos programadores - os empreendedores
que determinam se uma plataforma apresentará os aplicativos mais interessantes - preferem
a tecnologia fechada da Apple à de seus concorrentes, como o Android do Google, que
usam software de código aberto. A opção pela
plataforma única significa que não terão de
criar 10 versões distintas de seus programas
para uma miscelânea de dispositivos diferentes
e operadoras de celular. O iOS "permite que
nos concentremos em nossas criações e não
nas caras e demoradas atividades administrativas, técnicas e de compatibilização que infestam a maior parte das plataformas", explica
Calvin Carter, fundador da Bottle Rocket, im-

A questão mais importante hoje pode não
ser tanto a abertura quanto a confiança. A
abertura ainda é importante, afirma Jarvis, mas
é apenas uma de diversas variáveis; confiança,
por outro lado, é essencial. Por exemplo, a
imensa difusão de produtos e bancos de dados
sem fim do Google poderia facilmente ser vista
como sinistra (e de fato é, para muitos), mas a
empresa não poupa esforços para ganhar a
confiança de seus usuários, incluindo seu apoio
à Data Liberation Front (Frente para a Liberação de Dados), que ajuda os usuários a manter
o controle de suas informações pessoais, além
de outras iniciativas.
Até quando a Apple conseguirá manter a
confiança de seus consumidores? A maneira
com que lida com os aplicativos de iPhone não
é um bom sinal. Importantes produtores de
aplicativos rejeitaram publicamente a plataforma iOS, porque as regras de aprovação da App
Store da Apple - as quais a empresa nunca se
dignou a publicar ou explicar em detalhes lhes parecem caprichosas demais. Os críticos
acusaram a Apple de censurar temas políticos.
E os restritivos contratos de programação da
empresa proíbem os programadores de usar
certas ferramentas populares, como o Flash,
para desenvolver seus aplicativos.
O diretor-executivo da Apple, Steve Jobs,
insiste que essas medidas são essenciais
para a empresa conseguir manter a alta qualidade, que afinal é a responsável pelo grande sucesso do iPhone. Mas se a história da
AOL servir de guia, essa vantagem de qualidade da Apple não durará para sempre. Mais
cedo ou mais tarde, ela terá de aprender um
pouco mais sobre confiança com empresas
como o Google.
- John Pavlus
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QUEDAS DE LIGAÇÃO
Embora famintos por
transferência de dados, smart
phones ainda são telefones
DESDE QUE OS SMAKT PHONES começaram a proliferar,

as redes de celular têm sido sufocadas por downloads
e transmissões de vídeo em áreas densamente povoadas, provocando quedas nas ligações e lentidão nas
taxas de transferência de dados. O melhor exemplo
dessa infeliz tendência é a AT&T, cujas redes de Nova
York e de São Francisco têm se tornado alvos constantes de zombaria pelos usuários de iPhone.
Infelizmente, o problema fundamental não é tecnológico, mas sim geométrico. A força do sinal vindo de
uma torre de celular diminui rapidamente com a distância, e três quartos da área coberta por qualquer
torre está na metade mais distante desse alcance. Ainda pior, quanto maior a área de cobertura de uma torre, mais usuários de celular ela deve comportar.
A solução óbvia é construir mais torres. Empresas
de rede sem fio começaram a dividir a área de cobertura em unidades menores servidas por "microcélulas",
que são dispositivos mais baratos. Dividir a área de
cobertura em dois aumenta a banda disponível em
85%. As menores microcélulas, chamadas femtocélulas, podem ser instaladas na casa ou apartamento do
usuário, embora haja um custo para isso.
-Christopher Mims

ÓLEO BUNKER
E m i s s õ e s de navios
matam 90 mil
pessoas por ano
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os NAVIOS CARGUEIROS queimam uma das

substâncias mais repugnantes do planeta:
o óleo combustível pesado bunker. Barato e
isento de impostos, é um óleo de baixo grau
tão viscoso quanto asfalto quente. A variedade mais suja - o tipo consumido por
navios quando estão em oceano aberto - é
4,5% enxofre em peso; o enxofre, claro, é o
elemento nocivo que compõe o dióxido de
enxofre, contribuindo com a chuva ácida e
doenças respiratórias. 0 óleo bunker é o
principal responsável pela morte prematura
de 90 mil pessoas por ano.
Em julho deste ano a Organização
Marítima Internacional começou a apertar o controle sobre o combustível líquido
menos regulado em todo o mundo. Na
primeira fase, o limite de 1,5% de teor de
enxofre do óleo bunker queimado próximo à costa diminuirá para 1 %. Até 2020 a
organização exigirá que todo o combustível bunker tenha menos de 0,5% de enxofre- mudança que reduziria pela metade a taxa de mortalidade.
Essas regulamentações são um bom
começo, mas não lidam com um problema
maior e potencialmente mais importante
do óleo bunker: suas emissões de dióxido
de carbono contribuem para o aquecimento global. Se a frota naval internacional
fosse um país, seria o sexto maior emissor
mundial de gases de efeito estufa, logo atrás
do Japão - e na frente - da Alemanha.
- Christopher Mims
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PATENTES DE GENES
Genes de o c o r r ê n c i a natural
n ã o s ã o i n v e n ç ã o humana
MAIS DE TRÊS DÉCADAS ATRÁS, Ananda Chakrabarty,

microbiólogo dos laboratórios da General Electric
em Schenectady, Nova York, projetou geneticamente uma bactéria capaz de dissolver petróleo. Quando ele depositou o pedido de patente, o examinador
inicialmente recusou a proposta, argumentando que
seres vivos não eram patenteáveis. Uma corte de
apelação mais tarde anulou o julgamento, e em
1980 a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu
em favor de Chakrabarty.
Durante anos esse veredicto pareceu ser suficientemente inofensivo. É razoável dizer que a bactéria
de Chakrabarty era uma nova invenção, algo profundamente diferente do DNA de ocorrência natural, que
tribunais haviam anteriormente impedido de ser patenteável. Com o tempo, porém, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos começou a liberar patentes a pesquisadores não apenas pela invenção de novos organismos, mas também pelo ato de
isolar ou purificar material genético.
Em meados dos anos 90, a empresa de Utah
Myriad Genetics conseguiu as patentes dos genes BRC
A1 e BRC A2. Mutações nesses genes aumentam
em cinco vezes o risco de câncer de mama em
mulheres que os tiverem herdado. As patentes da
Myriad significavam que a empresa de fato possuía o direito sobre genes de ocorrência natural,
encontrados em milhares, se não milhões, de mulheres. Elas também garantiram à empresa cobrar
grandes valores de dois grupos de pessoas: mulheres
que quisessem realizar testes genéticos para saber se

tinham alto risco de desenvolver câncer de mama e
pesquisadores que desejassem trabalhar com os genes
em laboratório. Pacientes como Lisbeth Ceriani, mãe
solteira de Massachusetts que fora tratada uma vez de
câncer de mama, não conseguiu realizar o teste do
gene, pois não tinha condições de pagar os US$ 3 mil
cobrados pela Myriad.
Em 2009, Ceriani (junto com várias outras pacientes, a União Americana pelas Liberdades CivisACLU - e o American College of Medical Genetics)
moveu uma ação contra a Myriad, questionando a
validade de suas patentes sobre os genes BRC A.
Embora outras cortes tenham julgado conforme o
precedente de Chakrabarty, em março deste ano o
juiz Robert W. Sweetda Corte Distrital dos Estados
Unidos anulou sete das patentes de BRC A. Em seu
veredicto, Sweet chamou a prática comum de isolar
um gene para torná-lo patenteável "um 'truque de
advogado' para contornar a proibição da patente
direta do DNA de nosso corpo, mas que, na prática,
atinge o mesmo resultado".
Vários cientistas celebraram o veredicto, argumentando que as patentes de genes podem reprimir a pesquisa independente e a inovação. Kenneth Berns, m i c r o b i ó l o g o da University of Florida,
pensa que a eliminação da proteção de patentes
de genes facilitará o desenvolvimento de tratamentos de doenças genéticas e o oferecimento de
testes genéticos aos pacientes a preços acessíveis.
A porta-voz e advogada da ACLU Sandra Park concorda que o fim das patentes de genes ajudaria a
esclarecer as oportunidades de pesquisa. "Muitos
pesquisadores sabem que os genes são patenteados e não querem se desgastar desenvolvendo
trabalhos em certas á r e a s " , explica. " H á um medo
de que mais para a frente, se um cientista realizar

MOTORISTAS HUMANOS
Pessoas a t r á s dos volantes s ã o a maior a m e a ç a no t r â n s i t o
NA ONDA DO MUITO DIVULGADO recall da Toyota por causa da aceleração involuntária de seus automóveis, a ideia de transferir o controle de nossos carros a um
software parece ser tão sensata quanto deixar um robô aspirador de pó realizar
uma cirurgia cerebral. Ainda assim, os números não negam: de acordo com
diversos estudos realizados nos últimos 25 anos, os chamados fatores humanos
- como distração, intoxicação ou apenas um simples erro de cálculo - são as
principais causas de acidentes de trânsito e fatalidades. É razoável então sugerir
que quanto antes removermos os falíveis, instáveis e desajuizados humanos do
banco de motorista, mais seguras serão nossas estradas.

do sistema para uma em que ele realizará o monitoramento - algo parecido com um
avião em piloto automático", explica Shinar. "Mesmo quando esse sistema é acionado, o piloto não vai à cabine de primeira classe para cochilar. 0 que podemos esperar
são carros que precisem menos do controle direto do motorista, que, em vez disso,
intervirá apenas no caso de alguma ocorrência inesperada."

Sistemas já estabelecidos, como o controle eletrônico de estabilidade (que detecta e evita derrapagens), podem ser combinados com novas tecnologias, tais como
dispositivos que mantêm os veículos em suas faixas, criando uma "bolha de segurança " virtual em torno do carro que neutraliza o erro humano, o que garante que os
automóveis mantenham um CURSO constante na pista, como em um autorama, com
Mas um tráfego todo automatizado como na ficção científica é uma meta realista? David Shinar, chefe do Laboratório de Segurança de Fatores Humanos da Univer- o mínimo de intervenção do motorista. Em 2007 um Chevrolet Tahoe sem motorista
apelidado de "Boss" navegou com sucesso por uma pista cheia de desafios, incluinsidade Ben-Gurion do Negev, em Israel, afirma que, embora os motoristas humanos
provavelmente nunca sejam completamente substituídos, nosso papel pode simples- do trânsito real - e até congestionamentos -, o que levantou a possibilidade de veículos autônomos chegarem antes do que se imaginava.
- John Pavlus
mente mudar. "Estamos indo de uma situação em que o motorista é o controlador

Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 8, n. 101, p. 50-55, out. 2010.

