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Um grupo de cientistas descobriu, 
inesperadamente, que as condições 
criadas pela primeira bomba nuclear 
da humanidade são notavelmente 
semelhantes ao processo químico que 
formou a Lua. 
A Lua é o nosso companheiro mais próximo no 
Universo mas, após séculos de investigação, 
os especialistas ainda não sabem os 
pormenores da sua criação. 
Uma das teorias mais fortes sobre a formação 
da Lua é a que de que esta foi produzida 
depois de um pequeno planeta, 
chamado Theia, colidir com a Terra, há cerca 
de 4,5 mil milhões de anos atrás. No entanto, 
nunca foram encontradas provas concretas da 
existência do Theia. 
Na tentativa de esclarecer este mistério, os 
cientistas analisaram o deserto do Novo 
México, onde ocorreu a primeira experiência 
nuclear, a 16 de julho de 1945. 
A “Trinity” foi um teste de uma bomba de 
plutónio de implosão, o mesmo tipo de arma 
usada posteriormente em Nagasaki (Japão). A 
detonação foi equivalente à explosão de cerca 
de 20 quilotoneladas de TNT e aumentou as 
temperaturas locais para mais de 8000 °C. (…) 
Segundo os especialistas, a explosão fez com 
que a areia do deserto derretesse e se 
transformasse numa espécie de vidro 
verde, que ficou conhecido como “trinitita”.  
Após a análise da composição da trinitita, os 
cientistas mediram a presença de certos 
elementos específicos nos cristais criados e 
conseguiram reconstruir a formação dos 
materiais radioativos, no momento da 
explosão. (…) 
De acordo com o estudo (…)o impacto colossal 
entre a Terra e o planeta Theia terá produzido 
uma destruição inimaginável que aumentou a 
temperatura para níveis semelhantes aos 
causados pela primeira bomba atómica da 
história. 
Aliás, os especialistas encontraram várias 
semelhanças entre as trinititas e as rochas 
lunares, como o facto de ambas serem pobres 
em elementos voláteis  e conterem pouca 
água.(…) 10-02-2017 / ZAP / imagem: Wikimedia / 

www.aeiou.pt  

A agência espacial norte-americana 
NASA publicou uma imagem rara da 
superfície marciana, na qual se pode 
observar a rocha-mãe do planeta ver-
melho. 
De acordo com a NASA, a maior parte da super-
fície do quarto planeta do nosso sistema solar 
está coberta de materiais de grão fino que 
ocultam a sua base rochosa, mais conhecida 
como rocha-mãe. 
Mas a nova imagem agora divulgada pela agên-
cia espacial norte-americana mostra 
o “coração” de Marte quase completamente 
exposto, excepto em pequenas áreas cobertas 
por dunas de areia. 
Na conta do Twitter da HiRISE, os astrónomos 
da NASA classificaram a rocha-mãe captada na 
fotografia como o “coração de Marte“. E a foto 
é simplesmente… soberba. 
A fotografia foi tirada pela câmera de alta 
resolução HiRISE, instalada a bordo da son-
da Mars Reconnaissance Orbiter.  A MRO tem 
a finalidade de procurar indícios de existência 
de água no passado remoto de Marte. A sonda 
foi lançada para o planeta vermelho pelo Jet 
Propulsion Laboratory, da NASA, a 10 de agosto 
de 2005. 
A missão da MRO é realizar fotografias de alta 
definição da superfície de Marte. Irá analisar 
rochas, procurar água subterrânea, e indícios 
acerca da forma como a água e a poeira se 
distribuem na atmosfera marciana, além de 
vigiar o clima global do planeta. 
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Uma equipa internacional de cientistas 
revelou que as moscas propagam o 
gene responsável pela resistência a 
antibióticos. 
Os especialista descobriram que cerca de 1% 
dos pacientes internados em duas grandes 
cidades da China possui o gene de resistência 
ao antibiótico bactericida colistina, que pode 
ter sido “transmitido” aos seres humanos 
através das moscas existentes nas quintas 
locais. 
De acordo com o estudo publicado na Nature, 
as moscas destas quintas têm um alto nível de 
bactérias que contêm genes de resistência. 
Além disso, um terço das bactérias Escherichia 
coli, que se encontram na carne proveniente 
das quintas, é resistente aos antibióticos beta-
lactâmicos Carbapenemas e colistina. 
Tanto os carbapenemas como a colistina são 
considerados “medicamentos de último recur-
so” e são usados apenas quando todos os 
outros medicamentes não resultam. No entan-
to, há bactérias que carregam os genes resis-
tentes a essas substâncias. 
O gene MRC-1, que torna as bactérias invencí-
veis, já foi descoberto em 25 países de quatro 
continentes, incluindo a China, o primeiro país 
onde foi registado. 
Na China, o gado consome produtos que con-
têm grandes quantidades de colistina. A cada 
ano, as quintas chinesas recebem cerca de 8 
mil toneladas do antibiótico que não é usado 
como medicamento para os cidadãos. 
O governo chinês pretende proibir o uso da 
colistina nas quintas e introduzi-la como parte 
do tratamento de pacientes. Infelizmente, os 
cientistas duvidam que este antibiótico seja 
capaz de ajudar os doentes que passa-
ram anos a consumi-lo na carne. 
11-02-2017 / imagem: ektogamat / Flickr / 
ZAP / Sputnik News / www.aeiou.pt 

AS MOSCAS PROPAGAM O GENE 
RESPONSÁVEL PELA RESISTÊNCIA A 
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A PRIMEIRA BOMBA ATÓMICA DA 
HISTÓRIA REVELA DETALHES SOBRE A 
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