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CIENTISTAS CRIAM SEDA DE ARANHA 
ARTIFICIAL MAIS RESISTENTE E 

BARATA  

Um estranho animal que viveu no fundo 
do oceano há 500 milhões de anos  en-
controu finalmente o seu lugar entre as 
espécies, resolvendo um mistério de 
longa data. 
A criatura tem escapado à classificação científica 
desde a descoberta, há 175 anos, do seu primei-
ro fóssil. Afinal, não pertence mesmo à família 
dos moluscos – a hipótese mais vezes avançada, 
mas nunca comprovada. 
O hyolitha, como foi chamado, tem uma concha 
em forma de cone, tentáculos para alimentação 
e apêndices que agiam como “pés”. Foi muitas 
vezes descrito na imprensa como sendo pareci-
do com “um gelado com tentáculos“. 
Os hyolithas pertencem a um grupo de inverte-
brados que inclui animais como os do fi-
lo phoronida, metazoários encontrados no mar, 
explicam os cientistas, e foram seguramen-
te testemunhas do período cambriano, a cha-
mada explosão da vida, que deu origem a vá-
rias espécies de animais.(…) 
O estudo, publicado na revista Nature, analisou 
os tecidos moles preservados em “fósseis muito 
especiais” de um local no Canadá conhecido 
como Burgess Shale. No passado, 
os hyolithas foram associados ao filo dos molus-
cos, que são comuns actualmente, e que inclu-
em as lulas e os caracóis.(…) 
Os Hyolithas estavam presentes no início do 
período Cambriano, há cerca de 540 milhões de 
anos, durante uma rápida explosão de evolu-
ção que deu origem à maioria dos principais 
grupos de animais.(…) ao colocar os hyolithas no 
seu legítimo lugar, os cientistas agora têm uma 
melhor imagem da vida nos mares antigos. 
Tal dá aos cientistas uma visão sobre o impacto 
de eventos de extinção em massa, como a extin-
ção em massa do Permiano-Triássico, 
que aniquilou a maior parte da vida animal, 
incluindo os hyolithas. 
“Compreendendo os efeitos de tais extinções 
em massa na ecologia e na diversidade é parti-
cularmente importante à medida que procura-
mos avaliar e mitigar as implicações do atual 
evento de extinção em massa provocado pela 
atividade humana”, disse Smith. 
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Cientistas criaram um novo método de produ-
ção de seda de aranha artificial, inspirada na 
seda de aranha natural, mas mais resistente e 
barata, e com usos que vão desde os têxteis a 
dispositivos médicos avançados.(…) 
Um dos coautores do estudo, (…) explicou, (…) 
que a seda de aranha “é um material biodegra-
dável e atrativo para muitas aplicações“, devi-
do “à sua extraordinária capacidade para ab-
sorver energia” e por ser “um material biocom-
patível”. Contudo, é tão cara de se obter que 
dificilmente é comercializável. 
Na última década, foram desenvolvidas proteí-
nas recombinadas, com caraterísticas seme-
lhantes ao material das teias de aranha. 
Mas os métodos habituais para fiar fibras a 
partir destas proteínas requer o uso de dissol-
ventes ou coagulantes que, em alguns casos, 
podem ser tóxicos, o que dificulta ou impede, 
por exemplo, as aplicações biomédicas das 
fibras. Além disso, (…) “as fibras artificiais obti-
das até agora apresentaram proprieda-
des sensivelmente inferiores às da seda de 
aranha natural, o que dificultou o seu empre-
go comercial”. (…) 
(…) a equipa internacional de investigado-
res concebeu uma proteína híbrida, que inclui 
sequências de aminoácidos presentes nas se-
das de duas espécies de aranhas, para contro-
lar a coagulação das proteínas, imitando o 
processo de fiação natural das próprias ara-
nhas. 
Os cientistas desenvolveram, também, 
um novo método de fiação, que permite con-
trolar a acidez da solução proteica. 
Com este método, no qual apenas é usada 
água como dissolvente, conseguiram produzir 
seda de aranha artificial mais resistente e ma-
leável do que outras, com uma resistência tal 
que se aproxima à das sedas naturais. 
A seda biodegradável produzida com esta téc-
nica é igualmente mais barata e mais fácil de 
obter do que a seda natural de aranha, poden-
do ser usada em biomateriais, em dispositivos 
médicos avançados e em tecidos para absorver 
impactos – por exemplo, em viaturas, precisou 
Gustavo Plaza. 
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HÁ UMA PEQUENA VERSÃO DO 
INFERNO EM CLEVELAND, OHIO 

SOLUCIONADO O MISTÉRIO DO 
ESTRANHO “GELADO DE TENTÁCULOS” 
QUE VIVEU HÁ 500 MILHÕES DE ANOS 

Cientistas norte-americanos criaram 
o que se pode chamar de uma versão 
em pequena escala do inferno den-
tro de um edifício de betão, em Cle-
veland, no estado do Ohio, nos EUA. 
O ambiente, totalmente sem janelas, é cha-
mado de “Glenn Extreme Environments 
Rig” (GEER), e trata-se de uma câmara de 
aço de 14 toneladas que tem como objetivo 
recriar fielmente as condições tóxicas, sufo-
cantes e escaldantes da superfície de Vé-
nus – um planeta que há muito tempo pode 
ter sido habitável para os nosso padrões. 
Os cientistas do Centro de Pesquisa Glenn, 
da NASA, onde está localizado o GEER, estão 
a desenvolver o projeto há cinco anos. O 
primeiro ensaio foi realizado em 2014. 
Desde então, os investigadores expandiram 
os seus testes e expuseram todos os tipos de 
metais, cerâmica, fios, malha, revestimentos 
e aparelhos electrónicos às condições extre-
mas do seu inferno – para ver o que resiste 
e o que é dissolvido. 
O objectivo? Aprender a construir naves 
espaciais que consigam durar meses ou até 
mesmo anos em Vénus, em vez de serem 
destruídas quase instantaneamente. 
“Uma das últimas sondas que visitou o pla-
neta Vénus foi a Venera 13, em 1982, e 
ela sobreviveu apenas durante 2 horas e 7 
minutos”, explicou Gustavo Costa, químico 
brasileiro e cientista de materiais envolvido 
com o trabalho do GEER. 
Até que uma nave espacial moderna possa 
penetrar a atmosfera do planeta e explorar 
a sua superfície, o GEER é a melhor maneira 
de entender como as coi-
sas devem funcionar por lá. “É como o infer-
no na Terra“, diz Costa. 
Vénus tem semelhanças com a Terra, e já 
teve muito mais. Trata-se de um planeta 
rochoso e possui 82% da massa e 90% da 
gravidade da Terra. O planeta também tem 
uma atmosfera persistente e orbita na zona 
habitável do sol – onde a água pode existir 
em forma líquida.(…) 
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