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A PRIMEIRA FLORESTA VERTICAL DA
CHINA VAI PRODUZIR 60 KG DE
OXIGÉNIO POR DIA

BIÓLOGOS DESCOBREM LAGARTO QUE
LARGA A PELE PARA ESCAPAR DOS
PREDADORES

MATÉRIA E ANTIMATÉRIA VISTA A
COMPORTAR-SE DE FORMA DIFERENTE
NUMA NOVA PARTÍCULA

A China poderá ter encontrado a
solução para diminuir os níveis
elevados de poluição do país: uma
floresta vertical. A ideia consiste em
dois edifícios decorados com milhares
de árvores e mais de 2 mil plantas.
Os dois edifícios, um com 200 metros de
altura e outro com 107 metros, vão ser
construídos em Nanjing, na China e deverão
estar concluídos em 2018.
As duas florestas verticais vão abrigar mais de
1.000 árvores e cerca de 2.500 plantas de 23
diferentes espécies, que vão produzir cerca de
60 quilos de oxigénio todos os dias para
ajudar a regenerar a biodiversidade local.
O edifício mais alto terá escritórios, um
museu, uma escola de arquitetura ecológica e
um bar no último piso. O outro terá uma
piscina e um hotel com 247 quartos.
O projeto, chamado de Nanjing Green
Towers, é assinado pelo arquiteto italiano
Stefano Boeri, que já projetou duas torres
semelhantes em Milão, na Itália, conhecidas
como Bosco Verticale, e outras duas em
desenvolvimento em Lausanne, na Suíça.
Stefano Boeri pretende construir mais
florestas verticais noutras cidades chinesas,
como Chongqing, Shijiazhuang, Liuzhou,
Guizhou e Xangai.
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Foi descoberta uma partícula com um
comportamento diferente da observada na sua antipartícula. Isso pode explicar porque é que a matéria não foi
aniquilada no Big Bang. E explica a
nossa existência.(…)
Segundo a Teoria do Big Bang, o Universo
nasceu a partir da expansão de um ponto muito quente e denso há quase 14 mil milhões de
anos, assim a quantidade de matéria criada
nesse momento devia ser igual à quantidade
de antimatéria. Mas, como a matéria e a antimatéria em contacto aniquilam-se, então algo
deve ter permitido que uma parte da matéria
sobrevivesse e desse origem ao que somos
agora. Os cientistas nunca perceberam o que
interferiu no aniquilamento entre a matéria e
a antimatéria. Mas a resposta pode estar na
violação de uma lei da física chamada
“simetria CP”.
A simetria CP é uma noção que declara que o
comportamento de uma partícula de matéria é
igual ao comportamento da antipartícula de
antimatéria equivalente: se todo o mundo
material fosse substituído pelas antipartículas
correspondentes a cada coisa, o Universo
permanecia precisamente o mesmo.
Há, no entanto, exceções: certas partículas
violam a simetria CP e as suas antipartículas
não mimetizam o seu comportamento. É o
caso de uma família de partículas subatómicas
chamadas mesões, (…). Estas partículas foram
estudadas em 1980 e em 2008 por dois cientistas que ganharam mesmo o Nobel da Física
por terem descoberto que essa discrepância
explica em parte a sobrevivência de mais matéria do que antimatéria. Mas não era suficiente para dar todas as respostas.
Em busca delas, os cientistas do LHC entre
2011 e 2012 decidiram estudar bariões (…) E
descobriram que há uma diferença entre o
decaimento dos bariões e o decaimento dos
antibariões, que tem três antiquarks. Como se
comportam de modo diferente, significa que
estamos perante uma violação da simetria CP,
mais uma peça no mistério da antimatéria
desaparecida e da matéria excedente. Mas são
precisos mais testes para chegar a conclusões
definitivas.08-02-2017 /Marta Leite Ferreira / www.aeiou.pt

Um grupo de cientistas alemães descobriu uma espécie de lagarto que se
livra completamente da pele para fugir
dos predadores. O réptil Geckolepis
megalepis foi batizado de lagartoescama-de-peixe e vive em Madagascar e nas ilhas Comores, na costa sudeste da África.
Existem relatos desta espécie desde o século
XIX, mas os cientistas só agora conseguiram
capturar o animal sem que este perdesse a
pele.
Segundo o estudo publicado no jornal PeerJ,
vários lagartos podem soltar a própria cauda
quando são atacados, mas esta nova espécie
tem escamas grandes que se desprendem com
uma enorme facilidade.
O lagarto-escama-de-peixe é especialmente
adaptado à descamação. Após soltar a pele, as
novas escamas do animal demoram algumas
semanas a crescer, mas não deixam cicatrizes.
“O que é realmente impressionante é que estas
escamas, que são espessas e às vezes podem
ser ósseas, exigem um grande gasto de energia
na sua produção”, disse o principal autor do
estudo, Mark Scherz, da Universidade Ludwig
Maximilian de Munique, na Alemanha.
“Também impressiona a facilidade com que as
escamas se soltam e regeneram rapidamente
sem deixar cicatriz”, adiantou.
O número de escamas de um lagarto e o seu
padrão são fundamentais para os especialistas identificarem e distinguirem as espécies de
répteis, por isso é que os cientistas demoraram tanto tempo para classificar o Geckolepis
megalepis como uma nova espécie.
Em Madagascar existem mais de 350 répteis
terrestres, 90% dos quais não são encontrados
em mais nenhum lugar do mundo.
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