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Investigadores da Universidade 
Pública de Navarra (UPNA) e da 
Universidade Politécnica de Valência 
(UPV) criaram um “manto da 
invisibilidade” que consegue ocultar 
objetos em ambientes difusos, sob 
qualquer tipo de iluminação. 
Segundo um comunicado da UPNA, a 
investigação estabelece as bases para, por 
exemplo, tornar um avião indetectável entre o 
nevoeiro ou um submarino no mar. 
No seguimento do 
estudo, publicado na Physical Review A., os 
investigadores trabalham agora na construção 
em laboratório da capa de invisibilidade que 
simularam. 
Os ambientes difusos são aqueles em que a 
luz não se propaga em linha reta, como um dia 
de neblina, águas turvas, um lugar com fumos 
ou tecido orgânico do corpo humano. 
A ideia de tornar um objeto invisível 
com material especial capaz de afastar a 
luz foi proposta há cerca de uma década e 
desde então os cientistas comprovaram que a 
realização deste tipo de dispositivo é muito 
difícil. 
“Recentemente, demonstrou-se que essa 
dificuldade desaparece se o objeto que se 
quer ocultar está num ambiente difuso”, já 
que neste caso é possível construir “capas de 
invisibilidade de tamanho macroscópico, que 
funcionam para qualquer direção da luz e 
numa grande largura de banda”, disse o 
investigador Alejandro Martínez Abiétar, do 
Centro de Tecnologia Nanofotónica de 
Valencia (NTC). 
Até agora, acrescentou, as capas de 
invisibilidade não têm funcionado 
corretamente quando o objeto é iluminado 
com focos de luz de curta duração. A proposta 
dos investigadores da UPNA e da UPV “resolve 
o problema utilizando uma abordagem 
diferente, baseada numa técnica conhecida 
como ótica de transformação, que permite 
conhecer que material é mais adequado para 
criar a capa e ocultar o objeto”. 
18-01-2017 / www.aeiou.pt / Lusa 

A perigosa superbactéria Carbapenem 
Resistant Enterobacteriaceae (CRE), 
que não apresenta sintomas e resiste a 
todos os 26 tipos de antibióticos co-
nhecidos, está a espalhar-se mais rapi-
damente do que o previsto nos EUA. 
(…)Segundo um especialista, quando uma bac-
téria não desaparece com os medicamentos 
comuns, os pacientes recebem antibióticos de 
último recurso, como o carbapenem. No entan-
to, algumas superbactérias conseguem sobrevi-
ver. 
“Falamos muitas vezes sobre a crescente onda 
de resistência aos antibióticos em termos apo-
calípticos. Mas devemos lembrar-nos que as 
pessoas que estão em maior risco estariam em 
risco de qualquer outra infeção, porque estão 
entre as pessoas mais frágeis no sistema de 
saúde”, (…) 
A CRE tende a espalhar-se em hospitais e causa 
cerca de 9.300 infeções e 600 mortes por ano 
nos EUA, de acordo com os Centros de Contro-
le e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. 
“Embora até aqui o foco tenha sido o trata-
mento de pacientes doentes com infeções 
relacionadas com a CRE, o nosso estudo sugere 
que a bactéria se está a espalhar além dos 
casos óbvios de doença”, disse Hanage. 
(…) 
Em setembro, uma mulher de 70 anos morreu 
no estado do Nevada devido a esta bactéria, 
depois de os médicos terem tentado combater 
a infeção com recurso aos 26 tipos de antibióti-
cos disponíveis nos EUA. 
A mulher terá partido uma perna na Índia, 
onde contraiu a bactéria. Quando chegou aos 
EUA, os médicos foram alternando os antibióti-
cos de acordo com os resultados das análises, 
mas a paciente acabou por morrer. 
Segundo a epidemiologista Lei Chen, a bactéria 
progrediu tão rapidamente, que os especialis-
tas “acabaram por ficar sem opções”. 
Um relatório divulgado em maio sugere que, 
em 2050, a resistência aos antibióticos pode vir 
a matar mais 10 milhões de pessoas por ano 
face ao que acontece atualmente, ou seja uma 
pessoa a cada três segundos. 
18-01-2017 / www.aeiou.pt 

Os mecanismos cerebrais que contro-
lam comportamento predatório em 
animais ainda são desconhecidos 
No estudo publicado na revista científi-
ca Cell, o cientista Ivan de Araújo diz 
ter descoberto uma espécie de 
“botão” que desperta o instinto de 
caça em camundongos, através do uso 
de lasers numa região específica do 
cérebro dos animais – a amígdala cen-
tral. 
Através de uma técnica chamada optogenéti-
ca, os especialistas infetaram os animais com 
um vírus que torna os neurónios sensíveis à luz 
azul e, com o uso de uma fibra ótica, ilumina-
ram a amígdala com um laser azul – o que 
provocou tensão na mandíbula e nos músculos 
do pescoço. 
Segundo o cientista Ivan de Araújo, a equipa 
pensou na hipótese do desenvolvimento de 
uma agressividade mais generalizada, mas os 
animais não demonstraram qualquer compor-
tamento agressivo uns com os outros. 
O especialista acredita que o novo estudo 
pode facilitar futuras investigações acerca do 
comportamento animal, incluindo um possível 
“botão” que ative a agressividade tanto em 
animais como em humanos. 
 “Na questão da agressividade, ainda há um 
debate muito grande sobre quanto é que o 
ambiente pode influenciar um comportamento 
violento, por exemplo”. 
O cientista diz que esta descoberta pode ser 
relevante para investigações no campo da 
robótica, como o sistema de navegação de 
veículos que têm de funcionar em ambientes 
complexos como outros planetas, mas afirma 
que ainda há muito trabalho a ser feito no 
mapeamento de redes neurais e no funciona-
mento do cérebro.             18-01-2017/ www.aeiou.pt 
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