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DAWN MOSTRA O PLANETA ANÃO CERES
NUM DETALHE NUNCA ANTES VISTO

NAVE RUSSA SOYUZ MS-03 LEVA
ASTRONAUTAS À ESTAÇÃO ESPACIAL
INTERNACIONAL
NOVA TÉCNICA PARA CRIAR MODELOS
3D DE FETOS
A sonda Dawn da NASA captou novas imagens do planeta anão Ceres que permitem
ver com mais detalhe a superfície terrestre
deste astro. A partir de novos ângulos e com
mais luz, a sonda tirou fotografias a 1480
quilómetros de distância de Ceres, enquanto
fazia a sua quinta órbita.
A Dawn conseguiu fotografar partes do Ceres
ainda por explorar e mostrou com detalhes a
cratera Occator, um buraco com 92 quilómetros de largura e 4 quilómetros de profundidade, segundo o site Gizmodo.
Mais uma vez a sonda, mostrou o brilho do
planeta anão que gerou tanta especulação.
Os pontos brilhantes do Ceres, que apareceram em várias fotografias tiradas pela Dawn
no passado, levantaram muitas dúvidas e a
hipótese de existir água no planeta anão, até
que os astrónomos explicaram que se tratavam, provavelmente, de depósitos de sal.
Os depósitos teriam surgido após uma substância salgada ter passado do estado sólido ao
gasoso, sem passar pelo líquido.
As fotografias da sonda Dawn foram publicadas pela NASA no seu site, assim como uma
imagem do Ceres a cores. A fotografia foi
alterada para mostrar como os humanos iriam
ver o planeta anão a olho nu, se tal fosse possível.
21-11-2016 / Imagem: NASA, JPL-CALTECH, UCLA, MPS, DLR,
IDA / DN Online

Está a surgir uma alternativa à ecografia prénatal, que possibilitará ter imagens dos fetos
3D com maior nitidez. Além de os pais acompanharem o desenvolvimento do bebé em realidade virtual, os médicos podem analisar melhor as malformações.
O tempo de espera até ao nascimento do bebé é
sempre um misto entre a ansiedade e a projecção de como vai ser a criança. A escolha do
nome, das roupas ou do berço são etapas a
cumprir nos meses de gestação. E tudo culmina
na ida ao obstetra para a realização das ecografias. É ali que se sabem boas e más notícias.
Agora, especialistas brasileiros desenvolveram
uma técnica que permite fazer exames de ressonância magnética, ecografias e tomografias em
3D com maior resolução. Este novo exame de
imagiologia para o feto vai entrar no mercado
mundial no próximo ano, anuncia a equipa.
Mas, atenção, o novo exame não é apenas para
uma recordação sobre o bebé na barriga da
mãe. É mais do que isso: irá permitir analisar
malformações no feto ou fazer prognósticos de
doenças. (…)
Os pais já poderão fazer uma visualização imersiva em realidade 3D do desenvolvimento dos
seus bebés. (…) As imagens obtidas resultam de
exames ao feto por ecografia, ressonância magnética ou tomografia computorizada (TAC).
Estes três exames permitem gerar imagens de
alta resolução do feto, com um contraste elevado. A ressonância magnética (que, tal como a
ecografia, não é nociva para a gravidez) já era
usada quando não se obtinham ecografias com
grande qualidade.
O novo processo permite que várias partes do
corpo sejam reconstituídas em 3D, como o útero, o cordão umbilical e a placenta, o que possibilita fazer um modelo do feto. Faz parte de um
projecto maior chamado Feto 3D, (…). O Feto 3D
começou em 2007, quando um grupo de investigadores decidiu transformar as imagens de
ecografia e de ressonância magnética em modelos 3D.(…) 22-11-2016 / Imagem: SOCIEDADE RADIOLÓGICA DA
AMÉRICA DO NORTE / Texto: Teresa Serafim / Público Online
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Partiram para o espaço um russo, um
americano e um francês.
A nave pilotada russa Soyuz MS-03, com
três tripulantes a bordo, foi lançada hoje a
partir da plataforma de lançamento de
Baikonur, Cazaquistão, rumo à Estação
Espacial Internacional (EEI).
Na nave, a terceira da nova série Soyuz,
viajam o cosmonauta russo Oleg Novitski,
a astronauta norte-americana da NASA
Peggy Whitson, e o francês Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia (ESA).
O lançamento ocorreu pelas 20:20 [hora
de Lisboa] e, de acordo com o plano de
voo, a nave irá acoplar-se à ESA pelas
22:02 [hora de Lisboa] do próximo sábado.
17-11-2016 / Imagem: VEPA/YURI KOCHETKO / DN Online

CAPACETE DE PAPEL VENCE PRÉMIO
INTERNACIONAL DE DESIGN
Um capacete de bicicleta dobrável, reciclável, resistente à chuva, feito de papel reciclado ganhou o prémio internacional James Dyson de 2016.
A designer industrial, Isis Shiffer, criou o
EcoHelmet (…) um capacete ecológico (…).
O EcoHelmet está direcionado para um
público-alvo que usufrui de sistemas de
bicicletas compartilhadas, que existem em
muitas cidades mundiais – o Boris bikes, em
Londres e Órbita, em Lisboa são disso
exemplo –, e nem sempre têm acesso a um
capacete que os proteja nos percursos
citadinos.
O EcoHelmet é feito a partir de tecido de
papel, estruturado em forma de favo de
mel que protege a cabeça do utilizador dos
impactos vindos de qualquer direcção. Ele
também é coberto com um revestimento
biodegradável resistente à água por até três
horas. 21-11-2016 / Público Online

