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A CIÊNCIA APROXIMA-SE DO NOVO
“SANTO GRAAL”: A DESCOBERTA DE
VIDA FORA DA TERRA

A possibilidade de encontrar vida extraterrestre transformou-se no novo
“Santo Graal” da ciência. Especialistas
reunidos num congresso em Mesa, no
estado americano do Arizona, acreditam que não será necessário esperar
séculos, mas décadas, para a descoberta, que pode estar nas luas de Saturno
e Júpiter.
(…) De acordo com um especialista, é difícil
prever quando será possível obter provas inquestionáveis sobre a existência da vida extraterrestre e em que local vai ser descoberta.
Muitos cientistas continuam a olhar para Marte, enquanto outros se focam nos exoplanetas,
que orbitam estrelas semelhantes ao Sol.
Mas, para outros investigadores, que debateram neste congresso no Arizona as mais recentes descobertas e perspectivas sobre a origem
da vida e a possibilidade de vida extraterrestre, a chave está em Europa, uma das luas de
Júpiter, e numa lua de Saturno: Encélado.
Foi nesta última lua que a agência espacial
norte-americana NASA anunciou, no passado
dia 13 de abril, a descoberta de hidrogénio, o
que pode significar a existência de microorganismos.
Um dos cientistas que participou no debate é a
astrofísica Britney Schmidt, professora do Instituto de Tecnologia da Geórgia, que faz parte da
equipe de exploração de Europa da NASA, que
calculou as hipóteses de esta grande descoberta ocorrer na missão da agência americana
programada para 2020, Europa Clipper.
(…) A missão terá o objectivo de explorar se
existem condições para acolher vida microbiana em Europa, o sexto maior satélite de Júpiter, e de tamanho similar à nossa Lua, com um
diâmetro de aproximadamente três mil quilómetros.
Schmidt explicou que Europa é coberta por
uma casca de gelo que pode ter características
similares à Antártida, com um oceano sob a
superfície de água congelada, no qual há fortes
possibilidades de se encontrar algum tipo de
vida nas suas profundidades.
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O objectivo desta missão é alcançar Europa e
orbitá-la pelo menos 45 vezes, para detectar as
“plumas” de vapor de água – géiseres que os
cientistas sabem que existem graças à detecção pelo telescópio espacial Hubble – e analisálas.
A maior esperança de cientistas como Schmidt
é que a missão possa voar a uma altitude suficientemente baixa para atravessar as
colunas de vapor de água que se elevam desde
a casca gelada do satélite, e poder assim recolher amostras do oceano sem a necessidade de
pousar no gelo.
Cada um destes sobre-voos cobrirá um sector
diferente de Europa, para que seja estabelecido um mapa topográfico e a espessura do
manto de gelo seja medida.
A missão gerou muito interesse depois de a
Nasa
ter
confirmado
a
existência
de hidrogénio em Encélado, graças à sonda
Cassini, que penetrou nos anéis de Saturno, na
última fase de sua missão, que acabará em
setembro – altura em que entra na atmosfera
para se desintegrar.
A agência espacial americana também anunciou que o telescópio espacial Hubble descobriu
um géiser de água em erupção na parte mais
quente de Europa. Esta é a segunda vez que se
observa tal fenómeno neste mesmo ponto, o
que aumenta as esperanças dos cientistas
nesta missão. (…) 08-05-2017 / imagem:NASA / JPL-

da China, tem entre 100 e 145 milhões de anos
de idade.
“As plumas assimétricas estão relacionadas
com a capacidade de voar, mas também são
encontradas em espécies que não voam, e o
seu aparecimento foi um grande acontecimento na evolução das penas”, (…)
Ainda não está claro se esta nova espécie de
Troodontidae, denominada “Jianianhualong
tengi”, era capaz de voar, apesar de apresentar
“propriedades aerodinâmicas melhoradas”.
A nova investigação sugere que estas novas caraterísticas aerodinâmicas já estavam
presentes nos parentes mais antigos das aves
modernas. Segundo os cientistas, a análise
deste fóssil oferece pistas sobre os períodos na
evolução das plumas assimétricas. 04-05-2017 /
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O SAL QUE ESTÁ A USAR NA COMIDA
TEM MICROPLÁSTICOS
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DESCOBERTO NA CHINA FÓSSIL DE
NOVA ESPÉCIE DE DINOSSAURO COM
PENAS

Cientistas da China descobriram uma
nova espécie de dinossauro do período Cretáceo que tinha penas assimétricas, (…)
A investigação, (…) apresenta o fóssil de
Troodontidae com penas assimétricas, o mais
antigo conhecido até agora.
Este grupo de dinossauros está estreitamente relacionado com as aves tal como as conhecemos hoje e as suas características plumas assimétricas representaram um avanço
no seu processo evolutivo para poder voar.
Os cientistas estimam que o fóssil, um esqueleto quase completo encontrado no nordeste

Um novo estudo, que analisou 17
marcas de sal vendidas em oito
países, incluindo Portugal, detetou
amostras com microplásticos. No
nosso país, uma das marcas atingiu
o máximo observado com dez microplásticos por quilo.
(…)De acordo com os resultados, a maioria das amostras estava contaminada
com “doses baixas”, o que, para já, não
tem ainda um “efeito imediato” na saúde
dos consumidores. “Os microplásticos só
estavam ausentes numa das marcas, enquanto as outras continham entre um a
dez microplásticos por quilo de sal”, (…).
(…) todos os anos, despejamos entre cinco
e 13 milhões de toneladas de plásticos
para os oceanos. Com a ação da luz solar
e da água, esse lixo vai-se transformando
em minúsculas partículas. Uma parte
dessas substâncias estão a voltar para nós
e não é só no sal, (…).
“Estamos a consumir microplásticos em
vários produtos, incluindo marisco, mel e
até cerveja. Assim, o sal não é o único
culpado”, avisa o cientista, que considera
estas
substâncias autênticas
“macrobombas”.(…) 05-05-2017 / imagem:
ChrisGoldNY / Flickr / ZAP / www.aeiou.pt

