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LUZES EM GALÁXIA DISTANTE PODEM
SER VELA DE NAVE EXTRATERRESTRE

Uma equipa de investigadores do Instituto Italiano de Tecnologia desenvolveu um implante de retina que pode
devolver a visão para ratos de laboratório, e estão a planear testar o procedimento em humanos até o final do
ano.
HUMANOS PODEM TER AJUDADO A
CRIAR DESERTO DO SAARA

Uma equipa de investigadores na Universidade de Harvard levantou a possibilidade de que os flashes de energia
detectados numa galáxia distante da
nossa podem ser emissões de uma nave alienígena.
De acordo com investigadores do HarvardSmithsonian Centre for Astrophysics, emissões
de rádio que foram captadas em 2007 por
alguns dos mais poderosos telescópios, cuja
origem até agora não foi descoberta, podem
de facto ser resultado de atividade de alienígenas.
Num estudo publicado no The Astrophysical
Journal Letters, os professores Avi Loeb e Manasvi Lingam sugerem que estes
flashes podem ser fugas de energia com origem em poderosas “velas de luz” de naves
extraterrestres, capazes de emitir uma forte
luminosidade nas suas viagens interestelares.
“As emissões rápidas de rádio (FRB) são excessivamente luminosas, se atendermos às suas
durações curtas e origem longínqua. Não identificámos até agora uma possível fonte natural
com precisão, pelo que é válido considerar
e verificar uma origem artificial“, diz Loeb,
citado pelo Phys.org.
De acordo com os especialistas, a suposta “vela
de luz” usaria uma quantidade pequena
de pressão exercida por luz, que seria capaz
de produzir uma aceleração contínua ao longo
do tempo, permitindo que uma nave possa
atingir altas velocidades.
Apesar do fundamento de física usado na sua
teoria, Loeb prefere manter a cautela e afirmar que tudo ainda não passa de especulação,
já que não existem provas a respeito da origem
destas emissões. Além disso, estas emissões
ocorreram há cerca de 2,5 mil milhões de anos
atrás. Mesmo assim, fica a esperança.
“A ciência não é uma questão de crença, é
uma questão de provas. Mas vale a pena colocar ideias em discussão e deixar os dados serem o juiz”, argumenta o cientista.
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A ação humana pode ter contribuído
para transformar o Saara de paisagem
verdejante para o deserto árido que é
desde há 10.000 anos, propõe um estudo publicado esta terça-feira.
A tese do arqueólogo David Wright, da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, contraria a hipótese de terem sido alterações na
órbita da Terra ou mudanças na vegetação
como as causas principais da desertificação.
“No leste da Ásia há teorias sobre como as
populações do Neolítico mudaram a paisagem
de forma tão profunda que as monções deixaram de penetrar tanto para o interior”, afirmou
Wright,
salientando
que
há
provas
de mudanças
climáticas
e
ecológicas provocadas pela ação humana na Europa,
América do Norte e Nova Zelândia.
Para comprovar a hipótese, Wright encontrou
uma sintonia entre o aumento da pastorícia e o
domínio da vegetação rasteira na paisagem,
sinal de desertificação, há cerca de 8.000 anos,
nas regiões que rodeiam o vale do Nilo, no
Egito.
À medida que a paisagem perdeu vegetação,
aumentou o efeito de albedo, a quantidade de
luz solar refletida pela superfície da Terra, o
que fez diminuir a precipitação, e por sua vez,
reduziu ainda mais a vegetação.
David Wright quer continuar a investigar por
baixo do deserto para resgatar vestígios de
lagos, vegetação e atividade humana.
Lembrando que 15 por cento da população
vive em áreas desérticas, o arqueólogo salienta
que “o modo como os humanos mudam os
ecossistemas tem implicação direta na sobrevivência em ambientes áridos”. 15-03-2017 / imagem:
Luca Galuzzi - www.galuzzi.it / wikimedia / Lusa / www.aeiou.pt

CIENTISTAS CRIARAM RETINA
ARTIFICIAL QUE PODERÁ DEVOLVER A
VISÃO A MILHÕES DE PESSOAS

O implante converte a luz em sinais elétricos,
que estimulam os neurónios da retina, e devolve a esperança para milhares de pessoas que
sofrem de degeneração da retina, com doenças como a retinite pigmentosa, em que as
células fotorrecetoras morrem, tendo impacto
na visão periférica, central e na distinção das
cores.
O implante é feito de uma camada fina de
polímero condutor, colocado numa base e
coberto por um polímero semicondutor. Este
polímero semicondutor age como um material
fotovoltaico, absorvendo fotões quando a luz
penetra na lente dos olhos. Quando isso acontece, a eletricidade estimula os neurónios
retinais, preenchendo a falha que existe na
retina do paciente.
Para testar este implante, os investigadores
colocaram-no nos olhos de cobaias geneticamente selecionados para desenvolver esta
degeneração da retina. 30 dias depois da cirurgia, os cientistas testaram a sensibilidade relativamente à luz, comparando o reflexo pupilar
deste grupo com os de cobaias saudáveis e
cobaias com a degeneração mas que não passaram pelo tratamento.
Os cientistas observaram que, com a baixa
intensidade de 1 lux (o equivalente à luz da lua
cheia), os cobaias tratados não mostravam
resultados muito melhores do que os ratos
sem tratamento. No entanto, quando essa
luminosidade aumentava para 4-5 lux (a luminosidade do crepúsculo), mostravam resultados semelhantes aos animais saudáveis.
Dez meses depois da cirurgia, o implante ainda
se mostrou eficaz nos cobaias, mas todos os
grupos (saudáveis, tratados e não tratados)
apresentaram uma perda visual provocada
pelo avanço da idade.
Ao usarem um aparelho de tomografia para
controlar as atividades cerebrais durante os
testes de sensibilidade à luz, os cientistas viram
uma melhoria na atividade do córtex visual
primário, responsável por processar a informação visual.
Com
base
nestes
resultados,
agora publicados na revista científica Nature, a
equipa concluiu que o implante ativa diretamente os circuitos neuronais residuais da retina degenerada. Porém, ainda são necessárias
novas investigações para perceber exatamente
como é que esta estimulação funciona a nível
biológico.(…)17-03-2017 / imagem: jcoterhals / Flickr / ZAP /
HypeScience / www.aeiou.pt

