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EM 2017, GOOGLE VAI FUNCIONAR
APENAS COM ENERGIA RENOVÁVEL
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A VELOCIDADE DA LUZ NO DOODLE
DOS 340 ANOS DA DESCOBERTA DE
UMA CONSTANTE UNIVERSAL

METEORITO DE SYLACAUGA: ACERTOU
NUMA PESSOA HÁ 62 ANOS
A 30 de Novembro de 1954, às 14:46 (hora
local), um meteoro passou sobre Sylacauga,
no Alabama, EUA. Uma pequena parte desse
meteoro, com uma massa estimada de 3,9 kg,
sobreviveu à passagem pela atmosfera, e com
uma velocidade de cerca 200 km/h, caiu sobre
uma casa, atravessou o telhado, caiu em cima
de um rádio, e com o ricochete, foi acertar
precisamente na anca e mão da sra. Ann
Hodges, que estava a fazer uma pequena
sesta no sofá.
Este é o evento melhor documentado em toda
a história humana, em que um meteorito
acertou numa pessoa.
O meteorito foi utilizado como batente de
porta (doorstop) e posteriormente foi doado
ao Museu de História Natural do Alabama.
Um outro meteorito (do mesmo evento), com
metade da massa, foi encontrado por um
agricultor. Ele decidiu vendê-lo, e com esse
dinheiro comprou uma casa e um carro.
2-12-2016 / Texto: Carlos Oliveira / Fotos: University of Alabama
Museums / Foto: Jay Leviton, Time & Life Pictures/Getty
Images / http://www.astropt.org/

A par das questões ambientais, a multinacional vai pela opção energética mais barata.
Os 60 000 funcionários dos escritórios da Google vão passar a utilizar energias renováveis.
Os centros de dados e os escritórios da Google
vão ser alimentados apenas com energia renovável, a partir de 2017. “É um marco enorme”,
classifica a multinacional. A Google já era a
maior compradora de energia renovável no
sector da tecnologia: em 2016, 44% da sua
energia foi ou é solar ou eólica. Mas a partir do
início de 2017, a percentagem vai aumentar
para os 100%.
A Google não está sozinha neste esforço. Apple, Facebook e outras empresas fora do sector tecnológico como a IKEA ou a Starbucks
também aderiram a uma campanha para atingir a mesma meta.
No caso da Google, este objetivo foi traçado
em 2012, mas levou cinco anos a ser implementado porque os contratos e os acordos
tiveram de ser celebrados em todos os locais
onde a empresa opera. (…)
Apesar de estarem conscientes da emissão de
gases de efeito estufa e da sua pegada de
carbono, as preocupações não foram apenas
ambientais. “Também se tratou de bloquear
preços a longo prazo”, explica Marc Oman,
líder de energia europeu da Google, citado
pelo Guardian – “cada vez mais a energia renovável é a opção mais barata”.
“Ao longo dos últimos seis anos, o custo da
energia eólica e solar decresceu 60% e 80%,
respetivamente”, argumenta no blog da empresa um responsável, (…). Para prevenir a
flutuação de preços, a empresa precisou de
fazer contratos a longo prazo, no caso, com a
duração de dez anos.
A Google não nega que, para além da energia
eólica e solar, poderá vir a utilizar energia
nuclear. “Estamos a olhar para todas as formas
de energia com baixa emissão de carbono”,
explica Oman ao Guardian.
A empresa garante, também, que está a trabalhar na sustentabilidade energética de outras
empresas como por exemplo da Alphabet, da
qual a Google faz parte desde 2015.
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É à velocidade da luz que o Google assinala,
com o doodle de hoje, a descoberta desta constante universal, realizada há 340 anos.
Corria o ano de 1676 quando o astrónomo dinamarquês Ole Rømer (1644-1710) demonstrou
que a luz tem uma velocidade constante, eliminando a teoria da viagem instantânea.
A descoberta terá sido feita quando Ole Rømer
trabalhava no Observatório Real de Paris, em
França.
Através da cronometragem dos eclipses de Io, a
lua de Júpiter, o astrónomo dinamarquês estimou que a luz precisasse de cerca de 22 minutos
para cumprir o diâmetro da órbita da Terra em
torno do Sol.
Nestas contas de Ole Rømer, a luz teria uma
velocidade – constante – a rondar de 220.000
quilómetros por segundo.
Não ficou longe da verdade: hoje sabe-se que a
velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458
metros por segundo.
Quando atravessa um material transparente
(como a atmosfera ou o vidro), a velocidade
sofre uma redução em função do índice de refração desse material.
No entanto, Ole Rømer não conseguiu convencer
os colegas, em especial o diretor do Observatório Real, Giovanni Domenico Cassini.
Contudo, outros reputados cientistas do mesmo
período, como Isaac Newton (esse mesmo, o da
lei da gravidade) e Christiaan Huygens
(especialista no estudo da luz), optaram por
aprofundar os estudos do dinamarquês.
Foi preciso esperar quase duas décadas após a
morte de Ole Rømer para que o inglês James
Bradley, ao explicar a aberração estelar, confirmasse a velocidade da luz.
Era o ano de 1729.(…)
As primeiras experiências da ciência moderna
para medir a velocidade da luz datam de 1629,
quando o holandês Isaac Beeckman usou espelhos, colocados a diferentes distâncias de uma
detonação de pólvora, questionando depois os
voluntários que olhavam para cada espelho se
tinham visto a explosão.
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