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MICRÓBIOS PODEM SOBREVIVER AO AR
RAREFEITO DE MARTE

NOVE RELÓGIOS DO GPS EUROPEU
FALHARAM

TUBARÃO-ZEBRA FÊMEA ENGRAVIDA
SOZINHA E IMPRESSIONA CIENTISTAS

Nove dos relógios a bordo dos 18 satélites do sistema de navegação europeu
Galileo falharam, informou esta quarta
-feira a Agência Espacial Europeia
(ESA), que assegurou que a operacionalidade do projeto, a versão europeia do
GPS, não foi afetada.
(…)
Cada satélite está equipado com dois relógios
“maser” de hidrogénio passivos – um que serve
de referência principal para gerar sinais de
navegação e outro que é utilizado como reserva – e com outros dois de frequência atómica
de rubídio, que servem de apoio aos primeiros
em caso de falhas, para que exista sempre um
operacional.(…)
A ESA, disse o responsável, está a estudar se
cancela a colocação em órbita de novos satélites até ter uma explicação para o problema ou
se mantém os lançamentos, o que supõe a
colocação nos satélites de um maior número
de relógios tanto ativos como de reserva.
A ESA explica na sua página da internet que
“conceptualmente” os utilizadores do Galileo
determinam a sua posição mediante a medição
do tempo que demoram a chegar a eles as
ondas de rádio transmitidas pelos satélites,
pelo que a precisão dessa medição é importante.
Woerner admitiu que não se sabem as causas
da falha mas insistiu que o sistema de substitutos permitiu que todos os satélites estejam em
funcionamento.
Atualmente com 18 satélites, todos já em órbita, o Galileo deverá contar até 2020 com uma
“constelação” de 30 satélites, estando previsto o lançamento dos restantes 12 ao longo dos
próximos anos, e só então o sistema de navegação europeu – pensado em 2001 para pôr
fim à dependência do sistema norte-americano
GPS (de origem militar) – deverá atingir a sua
plena capacidade operacional.
Além do Galileo e do GPS, a navegação global
por satélite conta também com o sistema russo
Glonass e com o chinês Beidou.
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Um tubarão-zebra fêmea engravidou
sem ter qualquer contacto com machos
durante quatro anos. Este é o primeiro
caso de um animal da espécie que mudou de uma reprodução sexuada para
assexuada.
O acontecimento, que intrigou os cientistas,
ocorreu no aquário Reef HQ, em Queensland,
na Austrália e foi divulgado na Scientific Reports.
Em 1999, a fêmea, chamada Leonie, foi colocada no aquário onde conviveu com um macho da
mesma espécie durante vários anos. Mas, após
ter várias crias, foi separada do companheiro.
No entanto, em abril, o animal pôs três ovos,
apesar de não ter tido contacto com um animal
do sexo oposto. Este processo é chamado
de partenogénese, e é mais comum em plantas
e animais invertebrados.
Embora haja alguns tubarões com capacidade
de se reproduzirem de forma assexuada, esta é
a primeira vez que ocorre numa fêmea que já
tinha tido um companheiro.
“Pensamos que podia ter guardado esperma
dentro de si, mas quando fizemos testes às crias
e comparamos o ADN com o do possível pai,
constatamos que tinham apenas as células da
Leonie”, destacou a bióloga Christine Dudgeon,
da Universidade de Queensland, na Austrália.
Segundo Dudgeon, a falta de um companheiro
fez com que Leonie se adaptasse, o que é especialmente importante para a conservação da
espécie, que está em risco de extinção.
“Isto tem implicações enormes para a conservação e revela o quão flexível é o sistema reprodutivo do tubarão”, adiantou a cientista.
Christine Dudgeon disse ao The Guardian que,
em condições favoráveis, é normal que os tubarões-zebra coloquem ovos na ausência de um
macho, mas sem embriões.
Os cientistas pretendem observar se as crias de
Leonie também conseguirão reproduzir de forma assexuada – um processo que tem como
desvantagem a redução da diversidade genética
ao longo das gerações.
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Um novo estudo descobriu que os
micróbios, que estão classificados
como dos organismos mais simples e
antigos da Terra, podem sobreviver
ao ar extremamente frio de Marte.
(…)Investigações anteriores detetaram
metano, a molécula orgânica mais simples,
na atmosfera marciana. Embora existam
maneiras abióticas de produzir metano –
como atividade vulcânica – grande parte
deste gás incolor, inodoro e inflamável presente na atmosfera da Terra é produzido por
vida, como gado quando digere alimentos.
Na Terra, os micróbios conhecidos como
metanógenos produzem metano, também
conhecido como gás natural.
O facto dos metanógenos não necessitarem
de oxigénio nem de fotossíntese significa
que podem viver mesmo abaixo da superfície marciana, protegidos dos duros níveis de
radiação ultravioleta do Planeta Vermelho.
Isto pode torná-los candidatos ideais para a
vida em Marte.
(…) os investigadores descobriram que todos
estes metanógenos sobreviveram a exposições que variaram entre os 3 e os 21 dias, e
a pressões idênticas a seis milésimos da
pressão à superfície da Terra. “Estas experiências mostram que, para algumas espécies,
a baixa pressão pode não ter qualquer efeito
sobre a sobrevivência do organismo,” realça
Mickol.
Os cientistas também estão a medir o metano para ver se os metanógenos crescem
ativamente a baixa pressão e se produzem
metano.
“O próximo passo é também incluir a temperatura,” acrescenta Mickol. “Marte é
muito, muito frio, regularmente descendo
abaixo dos - 100º C durante a noite e, por
vezes, ao meio-dia parte do dia mais quente
do ano, a temperatura pode subir acima da
temperatura de congelamento. Nós realizámos as nossas experiências a uma temperatura logo acima da de congelamento, mas a
fria temperatura limitaria a evaporação dos
meios líquidos e criaria um ambiente mais
semelhante a Marte.” 24-01-2017 / www.aeiou.pt

