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FÍSICOS TRANSFORMARAM 
HIDROGÉNIO EM METAL  

Investigadores norte-americanos cria-
ram um “chip” eletrónico que pode ser 
usado como um laboratório de diag-
nóstico em miniatura pelo preço de 
apenas um cêntimo, usando uma im-
pressora de jato de tinta vulgar. 
O estudo dos cientistas da Escola de Medicina 
da Universidade de Stanford, na Califórnia, 
foi publicado esta segunda-feira na revista da 
Academia Nacional das Ciências norte-
americana. 
O “laboratório num chip” pode permitir diag-
nósticos médicos mais rápidos e mais baratos, 
beneficiando sobretudo países em desenvolvi-
mento, onde poderão ser descobertos precoce-
mente casos de cancro, malária, tuberculose 
ou VIH, cuja mortalidade é superior do que em 
países desenvolvidos. 
Segundo o bioquímico e geneticista Ron Davis, 
este método poderá significar “uma revolução 
no diagnóstico médico” semelhante à que 
significou a descoberta da sequência do geno-
ma humano. 
O sistema usa microfluidos, eletrónica e im-
pressão a jato: parte-se de um recipiente de 
silicone que pode conter células e de uma faixa 
eletrónica reutilizável. Depois, a impressora de 
jato de tinta é utilizada para imprimir a faixa 
eletrónica numa lâmina de poliéster com uma 
tinta especial com nanopartículas. 
“Desenhámo-lo para não ser preciso ter insta-
lações esterilizadas e pessoal treinado para o 
fabricar: Cada chip pode ser fabricado em 20 
minutos”, afirmou Rahim Esfandyarpour, o 
principal redator do estudo. 
O “laboratório” pode ser usado para analisar 
tipos de células diferentes sem serem precisas 
etiquetas magnéticas ou fluorescentes normal-
mente usadas para as controlar. 
É o próprio chip que separa as células diferen-
tes, tornando o processo mais preciso e rápi-
do. Por exemplo, alguns casos de cancro pode-
rão ser identificados detetando células que 
circulam na corrente sanguínea. 
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Investigadores da Universidade de Har-
vard, nos Estados Unidos, anunciaram 
ter criado metal a partir de hidrogénio, 
o gás mais leve e abundante no Univer-
so, (…). 
Segundo os autores da pesquisa, o no-
vo hidrogénio metálico poderá vir a tornar 
os carros elétricos mais eficientes, melhorar o 
desempenho de equipamentos eletrónicos, o 
armazenamento de energia e revolucionar o 
sistema de propulsão de naves e foguetões. 
Um dos autores da investigação, (…) considera 
por isso fundamental perceber se o metal de 
hidrogénio é estável a pressões e temperatu-
ras normais. 
Uma das teorias é que o hidrogénio metálico é 
metastável, isto é, o hidrogénio continua me-
tal mesmo quando lhe é retirada a pressão, 
assinalou. 
O cientista lembrou, a este propósito, que os 
diamantes se formam a partir da grafite debai-
xo de “intenso calor e pressão”, 
mas continuam a ser diamantes quando “a 
pressão e o calor são eliminados”. 
Na experiência, (…) o grupo de investigadores 
comprimiu uma minúscula amostra de hidrogé-
nio a 495 giga Pascal, uma pressão superior à 
do centro da Terra. 
A esta pressão, esclarece Isaac Silvera, molécu-
las de hidrogénio sólido partem-se e separam-
se, transformando-se em hidrogénio atómico, 
que é metal. 
De momento, o minúsculo pedaço de metal 
obtido apenas pode ser visto através de 
dois diamantes sintéticos que foram usados 
para ‘esmagar’ hidrogénio líquido a uma tem-
peratura muito abaixo do congelamento. 
“Trata-se da primeira amostra de hidrogénio 
metálico na Terra. Quando a vemos, estamos 
a ver algo que não existia antes”, sublinhou o 
cientista, acrescentando que o material, que 
foi teorizado há cem anos, “é o Santo Graal da 
física de alta-pressão”. 
27-01-2017 / ZAP /Lusa /  (dr) Ranga Dias, Isaac F. Silvera / 
Harvard University / www.aeiou.pt 

LESMA COM 480 MILHÕES DE ANOS 
PODE EXPLICAR EVOLUÇÃO DOS 

MOLUSCOS 

CIENTISTAS CRIAM LABORATÓRIO DE 
DIAGNÓSTICO DO TAMANHO DE UM 

CHIP (E SÓ CUSTA UM CÊNTIMO)  

Os cientistas da Universidade de 
Bristol, no Reino Unido, descobri-
ram o fóssil de uma minúscula 
lesma espinhosa com cerca de 478 
milhões de anos que pode ajudar 
a explicar como é que os moluscos 
evoluíram ao longo dos séculos. 
Os moluscos são um grupo diversificado 
de animais invertebrados que podem ser 
marinhos, de água doce ou terrestres. No 
entanto, os especialistas ainda não ti-
nham descoberto se os moluscos evoluí-
ram de um antepassado sem concha, 
como o polvo, ou com concha, como o 
caracol. 
Agora, após a descoberta recente de um 
fóssil de molusco na região Anti-Atlas em 
Marrocos, os cientistas podem dizer com 
confiança que o antepassado de todos os 
moluscos provavelmente tinha uma 
concha, tal como a espécie descoberta. 
Os especialistas descobriram sete fósseis 
semelhantes, em Marrocos, mas apenas 
dois deles estavam completos e foram 
analisados ao pormenor. O novo molusco 
foi apelidado de “Calvapilosa kroegeri” 
devido à sua cabeça coberta com picos 
(porque “calva” e “pilosus” significam 
“couro cabeludo” e “peludo” em Latim). 
(…) Após uma análise para determinar a 
árvore genealógica dos moluscos, 
o Calvapilosa kroegeri revelou ser o 
membro mais primitivo da linhagem 
dos quítons – animais marinhos que têm 
uma concha enorme com oito conchas 
pequenas sobrepostas na parte dorsal, 
são desprovidos de tentáculos e têm 
cabeça minúscula desprovida de olhos. 
Segundo os especialistas, o número das 
conchas dos quítons aumentou com o 
tempo, portanto é provável que o ante-
passado de todos os moluscos fosse de 
casca simples e coberto de espinhas. (…) 
08-02-2017 / ZAP / Jakob Vinther / imagem: Reconstru-
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