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CIENTISTAS ESCOLHEM TRÊS ZONAS
POSSÍVEIS PARA A MISSÃO MARTE
2020

QUÍMICOS DE EMBALAGENS DE FAST-FOOD
PODEM PASSAR PARA OS ALIMENTOS

DESCOBERTOS MISTERIOSOS TEMPLOS
NO SUDÃO COM ARQUITECTURA
DESCONHECIDA

Quando o Rover da missão Marte 2020
aterrar em Marte, em 2021, vai iniciar
o processo de perfuração da superfície
do planeta vermelho para descobrir
algumas condições básicas para a chegada dos humanos, em 2030.
A NASA, que ainda não escolheu o local exato
de perfuração, conseguiu reduzir as suas escolhas para três, durante uma reunião com cientistas. E se esse é o único conjunto de amostras
que já retornamos de um lugar conhecido em
Marte?”, Pergunta Briony Horgan, um cientista
planetário da Purdue University em West Lafayette, Indiana. Até agora, as únicas rochas de
Marte que pesquisadores estudaram são meteoritos, que atingem a Terra despojada de seu
contexto geológico original.
O grupo consultou imagens e dados enviados
pela sonda robótica Marte Orbiter Reconhecimento, antes de votar nos locais que pensam
ser facilmente acessíveis e que podem conter
provas que apoiem a habitabilidade de Marte.
As zonas escolhidas são: Nordeste Syrtis Major – um local muito antigo da superfície de
Marte que, segundo os especialistas, costumava ter água quente, a cratera Jezero, onde já
existiu um lago marciano, e as Colinas de Colúmbia, que estão dentro da Cratera de Gusev
e já foram exploradas pelo Rover Espírito, também da NASA.
O Rover da Marte 2020 deve ser lançado em
julho de 2020 a bordo de um foguete Atlas V
541 da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Florida, nos EUA.
A sonda irá realizar avaliações geológicas do
local de aterragem em Marte e determinar a
habitabilidade do ambiente, além de procurar
sinais de vida marciana antiga. A missão também terá como objetivo avaliar os recursos
naturais e os perigos para os futuros exploradores humanos.
14-02-2017 / www.aeiou.pt

O arqueólogo suíço Charles Bonnet
descobriu no Sudão três templos com
milhares de anos, conservados debaixo
do solo, que revelaram uma forma de
construção até agora desconhecida na
região.
As
estruturas
descobertas
por Charles
Bonnet datam de entre 2000 a 1500 A.C. e
foram descobertas no norte do país africano,
afirmou o arqueólogo de 83 anos à agência
France Presse.
Os templos são redondos, em contraste com a
forma quadrangular ou retangular típica de
descobertas feitas na zona, junto de Kerma,
antiga cidade do reino núbio, uma das mais
antigas civilizações africanas, que ocupava a
região que é hoje o sul do Egipto e o norte do
Sudão.
“Esta arquitetura é desconhecida. Não há outros exemplos na África central ou no vale do
Nilo”, afirmou Bonnet, reforçando que se trata
de “algo completamente novo“.
No local, conhecido como “colina vermelha”,
foram ainda descobertas “enormes fortificações”, o que poderá indiciar que há outras
riquezas à espera de ver a luz do dia.
Charles Bonnet, que dirige escavações arqueológicas no Sudão há cinquenta anos, afirmou
que está à espera de ser “revelada uma história
do mundo extraordinária”.
“Dentro de alguns anos, a sudanologia poderá
ser uma área de estudo equivalente à egiptologia”, defende o arqueólogo.
14-02-2017/www.aeiou.pt

Hambúrgueres, batatas fritas e
outros produtos fast-food vêm
embrulhados em papel e caixas à
prova de gordura que, muitas vezes, contêm produtos químicos
que podem passar para os alimentos, dizem investigadores norteamericanos.
O estudo, (…) testou mais de 400 amostras de 27 redes de fast-food nos Estados
Unidos.
Quase metade dos embrulhos de papel e
20% das amostras de cartão – como caixas de batatas fritas e pizza – continham
flúor, um marcador para produtos químicos altamente fluorados usados em
tapetes resistentes a manchas, utensílios
de cozinha anti-aderentes e roupas impermeáveis.(…)
O estudo não demonstrou nenhum dano
específico à saúde humana decorrente da
exposição a esses produtos químicos –
conhecidos como substâncias PFAS – em
embalagens de alimentos.
Mas os investigadores alertam, no entanto, que a exposição a alguns destes PFAS
está associada com o cancro, desordem
da tiróide, supressão imune, baixo peso
ao nascer e diminuição da fertilidade, de
acordo com estudos prévios.(…)
“As crianças estão especialmente em
risco, porque os seus corpos, como estão
em desenvolvimento, são mais vulneráveis a produtos químicos tóxicos”, acrescentou.
A boa notícia é que existem alternativas
não fluoradas disponíveis”.
Cerca de uma em cada três crianças americanas comem fast-food todos os dias.
Os Estados Unidos começaram a eliminar
progressivamente alguns PFAS em 2000,
mas outros países ainda os produzem, e
estes tendem a permanecer no meio
ambiente por longos períodos depois de
serem colocados em aterros sanitários.
(…)
14-02-2017 / foto: D Simmonds/ Flickr / ZAP / Ciberia /
www.aeiou.pt
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