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TECNOLOGIA LASER REVELA CIDADES 
PERDIDAS NO CAMBOJA  

Arqueólogos mapearam terreno com um 
helicóptero e descobriram cidades e canais 
ocultos sob a selva, na região de Angkor. 
Angkor, no Camboja, é sobretudo conhecido 
pelos seus templos imponentes, como o de 
Angkor Wat: é o que resta hoje visível do 
misterioso império Khmer, que ali floresceu 
entre os séculos VIII a.C. e XV d.C. A história 
desse império, porém, está prestes a ser 
desvendada, depois de um grupo de 
arqueólogos ter descoberto, com recurso a 
feixes de laser, que sob a selva se oculta uma 
rede de cidades, de estradas e de canais, que 
poderão em breve fornecer novas 
informações sobre a vida na região naquela 
época. (…) 
Feitos os estudos com o laser, que exigiram 
apenas algumas horas de voo em helicópteros 
com o equipamento a bordo para fazer o 
mapeamento, a forma de trabalhar na região 
mudou e os resultados começam a aparecer. 
(…) 
Os cientistas esperam encontrar agora muitos 
mais artefactos que permitam traçar a história 
do império Khmer, sobre o qual se sabe muito 
pouco, porque dele restou visível pouco mais 
do que os seus templos. 
2016-09-21 / DN Online / Filomena Naves 

O maior radiotelescópio do mundo, com 500 
metros de diâmetro, começou hoje a operar no 
sudoeste da China, num projeto que Pequim diz 
que ajudará a humanidade a procurar vida 
extraterrestre. 
Centenas de investigadores chineses e de outros 
países assistiram ao acontecimento, o culminar 
de um projeto começado em 1994, segundo a 
imprensa oficial. 
Construído numa zona montanhosa da província 
de Guizhou, o FAST (Aperture Spherical Radio 
Telescope) custou 1,2 mil milhões de yuan (160 
milhões de euros) e tem o dobro da sensibilida-
de do telescópio do Observatório Arecibo, em 
Porto Rico, que com 305 metros era até agora o 
maior do mundo, escreve a agência oficial chine-
sa, Xinhua. 
O telescópio, cuja construção terminou em ju-
lho, usará o seu refletor, com uma área equiva-
lente a 30 campos de futebol, para procurar 
sinais de vida inteligente e para observar pulsa-
res distantes - estrelas de neutrões muito peque-
nas e que giram muito rapidamente, que se 
acredita serem resultado de explosões de super-
novas. 
A China vê o seu ambicioso programa espacial, 
que é gerido pelas forças armadas, como um 
símbolo do seu progresso. 
Entre os seus planos está colocar em órbita uma 
estação espacial permanente até 2020 e eventu-
almente uma missão tripulada a Marte. 
2016-09-25 / Lusa-DN Online / Foto: EPA/STR  

Literatura 
O vencedor é Fredrik Sjoberg, que escreveu 
uma trilogia sobre a coleta de moscas - e o 
prazer de capturá-las mortas ou vivas.  
 
2016-09-22 / Foto: mprobableResearch  / g1.globo.com  

MAIOR RADIOTELESCÓPIO DO MUNDO 
COMEÇA A TRABALHAR  

 

VEJA AS PESQUISAS “QUE FAZEM RIR” 
PREMIADAS COM O IgNOBEL 2016  

O Prêmio Ig Nobel, uma sátira do prémio 
Nobel dedicada a trabalhos científicos que 
“fazem rir, depois fazem pensar” divulgou 
nesta quinta-feira (22) a lista de vencedores 
de 2016. 
 
Troféu do Ig Nobel, um relógio que tem 
ponteiros com ampulhetas de areia. 

 
O anúncio dos vencedores aconteceu 
numa cerimónia no teatro Sanders, na 
Universidade Harvard, em Cambridge, 
Massachusetts.  
Veja abaixo alguns dos premiados nas 
diferentes categorias:  
Economia 
Mark Avis, Sarah Forbes e Shelagh Fer-
guson, da Nova Zelândia, por estudarem a 
perceção que se tem da personalidade das 
rochas desde a perspectiva de vendas e 
marketing. 
Física 
Gábor Horváth, Miklós Blahó, György 
Kriska, Ramón Hegedüs, Balázs Gerics, 
Róbert Farkas, Susanne Akesson, Péter 
Malik e Hansruedi Wildermuth, de diferen-
tes países, por descobrirem porque os 
cavalos brancos são os que atraem menos 
moscas e por demonstrarem que as libélu-
las são muito atraídas por lápides pretas. 
Química 
Concedido à Volkswagen por resolver o 
problema da emissão excessiva de poluen-
tes pelos automóveis fazendo com que os 
veículos reduzam essas emissões quando 
forem medidas. 
Medicina 
Da Alemanha, Christoph Helmchen, Carina 
Palzer, Thomas Münte, Silke Anders e 
Andreas Sprenger ganharam o prémio por 
descobrir que, caso você tenha uma comi-
chão no lado esquerdo do corpo, você 
pode se livrar dela usando um espelho e 
coçando o lado direito - e vice-versa.  
Biologia 
Charles Foster por viver na selva, em mo-
mentos diferentes, como um texugo, uma 
lontra, um veado, uma raposa e um pássa-
ro. E Thomas Thwaltes foi premiado por 
criar próteses de extensão dos seus mem-
bros, que permitiram que ele se movesse 
e vivesse na companhia de cabras em 
colinas.  

Frases sobre Ciência 

“O fim da ciência não é abrir a porta ao 

saber eterno, mas sim colocar limites ao 

erro eterno”. 

Galileu 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/homem-tira-folga-de-ser-humano-e-vive-seis-dias-como-bode.html



