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PRÉDIO DE MADEIRA MAIS ALTO DO
MUNDO ALCANÇA 18 ANDARES

Ilustração mostra o planeta Proxima b orbitando
ao redor da anã vermelha Proxima Centauri,
vizinha mais próxima do Sol

IMPACTOS FAZEM MUDANÇA COMPLETA NA
SUPERFÍCIE DA LUA A CADA 81 MIL ANOS

Impactos de rochas ocorrem com frequência
maior que a esperada.
Todo ano, asteroides e cometas geram, em
média 180 novas crateras.
A Lua é tão bombardeada por rochas espaciais
que sua superfície sofre uma alteração completa
a cada 81 mil anos, revela um estudo divulgado
nesta quarta-feira (12), com base em dados da
NASA.
Estes impactos - que afetam os dois centímetros
mais superficiais da poeira lunar, quase
totalmente desprendida - ocorre com uma
frequência quase cem vezes maior do que se
pensava anteriormente, afirmaram cientistas.
O estudo também estima que asteroides e
cometas que colidem com o satélite natural da
Terra geram, em média, 180 novas crateras de
pelo menos 10 metros de diâmetro todos os
anos.
As descobertas, foram publicadas na revista
científica britânica "Nature", e baseiam-se nas
observações da sonda Lunar Reconnaissance
Orbiter, da NASA, que mapeia a Lua desde 2009.
(…)
A Terra também é constantemente bombardeada
por asteroides e meteoros, mas é protegida por
sua espessa atmosfera.
Mais de cem toneladas de poeira e partículas do
tamanho de grãos de areia caem no nosso
planeta todos os dias.
Rochas espaciais com até 80 metros de diâmetro
provavelmente explodiriam ou se desintegrariam
nas camadas mais externas da nossa atmosfera,
causando danos menores ou nenhum mal,
segundo a NASA.
A atmosfera ultrafina da Lua contém apenas cem
moléculas de gases e elementos por centímetro
cúbico.
Ao contrário, no nível do mar, a atmosfera
terrestre é composta por cerca de cem mil
milhões de moléculas por centímetro cúbico.
2016-10-03 / France Press / Foto: NASA/GSFC/Arizona State University
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Prédio de madeira
O mais alto edifício do mundo com a
estrutura e a fachada externa feitas inteiramente de madeira entrou na fase final
de acabamento.
Engenheiros da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, anunciaram que
o edifício de madeira alcançou a impressionante marca de 53 metros de altura,
tendo 18 andares - o recorde anterior
para um prédio similar era de 14 andares.
O edifício tem um piso térreo de cimento
e 17 andares de pisos de madeira laminada colados em colunas de madeira laminada. Há também duas colunas centrais
de cimento. O revestimento da fachada é
constituído em 70% por fibras de madeira.
Construído num prazo 70 dias menor do
que o previsto inicialmente, o edifício
agora entrará na fase de acabamento,
devendo estar pronto para ser ocupado
em Maio do ano que vem. Ele funcionará
como residência estudantil na universidade, abrigando 400 alunos.
Laboratório vivo
O prédio, considerado um "laboratório
vivo" para a área de engenharia da universidade, foi construído com apoio da
forte indústria madeireira canadiense,
que busca novas aplicações para seus
produtos. O custo do edifício de madeira
está estimado em 40 milhões de dólares .
Segundo seus projetistas, ao contrário
das fortes emissões da cadeia de construção dos edifícios de cimento e estrutura
metálica, o edifício de madeira
"armazena" dióxido de carbono - eles
calculam ter evitado uma emissão de
2432 toneladas de CO 2.
2016-10-06 / Redação do site inovação tecnológica / Foto: UBC

PROXIMA b, PLANETA PARECIDO COM A
TERRA, PODE TER OCEANO
Um planeta rochoso descoberto na zona
"habitável" da estrela mais próxima do nosso
Sistema Solar, a Proxima Centauri, pode estar
coberto de oceanos, afirmaram cientistas (…).
Uma equipe de pesquisadores, (…), calcula-

ram o tamanho do planeta nomeado Proxima b,
assim como as propriedades de sua superfície, e
concluíram que este pode ser um "planeta de oceanos" semelhante à Terra.
Cientistas anunciaram a descoberta do Proxima b
em agosto e disseram que este pode ser o primeiro
exoplaneta (planeta fora do nosso Sistema Solar) a
ser visitado, um dia, por robôs da Terra.
O planeta orbita dentro de uma zona "temperada"
da sua estrela Proxima Centauri, localizada a
"apenas" 4,2 anos-luz da Terra.
Estima-se que o Proxima b tenha uma massa de
cerca de 1,3 vezes a da Terra e que orbita a cerca de
7,5 milhões de km da sua estrela – cerca de um
décimo da distância a que orbita Mercúrio, o planeta
mais próximo do Sol.
"Ao contrário do que se poderia esperar, tal proximidade não significa necessariamente que a superfície
do Proxima b seja muito quente para a água existir
na forma líquida”, disse um dos cientistas.
Proxima Centauri é menor e mil vezes mais fraca do
que o nosso Sol, o que significa que o Proxima b está
exatamente na distância certa para as condições
serem potencialmente habitáveis.
"O planeta pode muito bem conter água líquida em
sua superfície e, portanto, também algumas formas
de vida", (…).
O tamanho de exoplanetas é geralmente calculado
medindo a quantidade de luz que eles bloqueiam, a
partir da perspectiva da Terra, quando passam na
frente da sua estrela hospedeira. (…)
Presumindo um raio mínimo de 5.990 km, o planeta
seria muito denso, com um núcleo metálico que
corresponde a dois terços de toda a massa do planeta, envolvido por um manto rochoso.
Caso exista água na superfície, esta corresponderia a
0,05% da massa total do planeta, indicou a equipe.
Não é muito diferente da Terra, onde essa percentagem é de 0,02%.
No cenário em que o Proxima b é maior, com um
raio de 8.920 km, sua massa seria dividida, em partes iguais, entre um centro rochoso e a água circundante.
"Neste caso, o Proxima b seria coberto por um único
oceano líquido, de 200 km de profundidade", (…)
"Em ambos os casos, poderia haver uma atmosfera
fina e gasosa cercando o planeta, como na Terra,
tornando o Proxima b potencialmente habitável",
(…).
2016-10-06 / Globo-France Press / Foto: ESO/M. Kornmesser

