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O programa espacial chinês está a 
preparar uma missão para “capturar” 
um asteroide e colocá-lo na órbita da 
Lua, visando explorar os seus minerais 
e metais ou até usá-lo como estação 
permanente, (…). 
Segundo o SCMP, o chefe do programa chinês 
de exploração lunar, Ye Peijian, revelou que 
até 2020 a China irá lançar as suas primeiras 
missões com destino a asteroides, corpos 
espaciais nos quais também a norte-
americana NASA está interessada, pelos 
possíveis usos na mineração ou agricultura. 
Em março, a imprensa oficial chinesa tinha já 
anunciado que o programa espacial chinês 
planeia enviar sondas espaciais a três 
asteróides para estudar os seus movimentos. 
Mas os planos chineses passam na realidade 
por trazer mesmo um asteroide até à Lua. 
Ye Peijian sublinha que muitos dos asteroides 
presentes no Sistema Solar, alguns dos quais 
relativamente próximo da Terra, contêm 
uma alta concentração de metais preciosos, e 
ainda que por agora a sua exploração seja 
uma missão de alto risco, poderá a longo 
prazo ser muito rentável. 
O plano chinês é “capturar” um asteroide, 
que começaria com a aterragem de uma nave 
no corpo celeste, para depois fixar-se a este. A 
nave estaria equipada com poderosos 
motores, com os quais poderia arrastá-lo até 
à órbita da Lua, um plano que exigirá 
quarenta anos de investigação, segundo diz 
Ye. 
Também a agência espacial norte-americana 
NASA anunciou já planos para usar uma nave 
com o seu novo “propulsor incrivelmente 
lento” para trazer asteróides para a Lua – um 
motor que não se destaca por ser 
poderosíssimo, mas por ser 10 vezes mais 
eficiente do que um motor químico de 
combustão tradicional. 
O novo motor SEP, ou motor de Propulsão 
Eléctrica Solar, irá ser usado pela NASA 
na Asteroid Redirect Mission, ARM, missão da 
nova nave Orion que irá testar no início da 
próxima década formas de desviar asteróides 
de eventuais rotas de colisão com a Terra. 
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Uma equipa de cientistas de vários 
países fez uma nova estimativa da co-
bertura florestal do planeta e, através 
de imagens do Google Earth, por exem-
plo, constatou que a Terra tem pelo 
menos 9% mais árvores do que o que 
se pensava, o que equivale em hecta-
res a uma outra floresta Amazónia. 
Os resultados da investigação, conduzida pe-
la FAO – Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura, (…) podem esclare-
cer dúvidas sobre as estimativas do desapareci-
mento de carbono no planeta – florestas, vege-
tações e oceanos que absorvem CO2. 
Para chegar a estas conclusões, os cientistas 
concentraram-se nas zonas áridas, que corres-
pondem a 40% da superfície terrestre – mas 
que poderiam aumentar 50% no final do século 
devido às mudanças climáticas. 
Nestas regiões, os especialistas escolheram 
213.795 lotes com meio hectare e examinaram 
detalhadamente as imagens disponíveis de 
satélites, principalmente do Google Earth. 
Os cientistas conseguiram calcular que, na 
regiões áridas da Terra, existem entre 40% 
a 47% mais florestas do que foi divulgado em 
estudos anteriores. 
Isto representa 467 milhões de novos hectares 
de árvores que nunca tinham sido catalogadas 
nessas áreas, o que equivale a uma floresta 
Amazónia, (…). 
Este novo cálculo aumenta as estimativas 
atuais da cobertura florestal do planeta em 
pelo menos 9%. De acordo com os cientistas, as 
“novas árvores” já existem há bastante tempo, 
mas as novas tecnologias permitiram aprimorar 
o cálculo. 
“Não significa que as imagens anteriores fos-
sem más, mas não davam a dimensão que dão 
agora”, (…) as sombras criadas pelas árvores 
podem ter afectado os satélites mais velhos. 
Montero lembrou que, em 2015, a revista 
“Nature” publicou um artigo no qual os autores 
afirmavam que, de todo o dióxido de carbono 
emitido pelos humanos e capturado pela natu-
reza, 25% tinha um destino desconhecido. As 
novas estimativas sobre a quantidade de árvo-
res podem, em parte, ter esclarecido essa dúvi-
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CHINA VAI CAPTURAR ASTERÓIDE E 
COLOCÁ-LO EM ÓRBITA DA LUA 

SUPERBACTÉRIAS TÊM RAÍZES HÁ 
CENTENAS DE MILHÕES DE ANOS 

Os micróbios resistentes aos antibió-
ticos têm raízes ancestrais, com 450 
milhões de anos, em organismos que 
sobreviveram a extinções em massa 
e que podem ajudar a compreender 
melhor as “superbactérias” que 
ameaçam a saúde humana. 
Num estudo, (…), identificam-se as bactérias 
‘enterococcus’ com um antepassado do 
tempo em que começavam a existir animais 
terrestres. (…) 
Os investigadores esperam conseguir 
“prever como os micróbios se adaptam ao 
uso de antibióticos, desinfetantes de mãos e 
outros produtos que visam controlá-los”. 
Alguns destes organismos resistem a quase 
todos os antibióticos e infetam cerca de 
cinco por cento dos doentes hospitalizados, 
o que leva os investigadores a quererem 
saber como conseguiram tornar-se quase 
indestrutíveis. 
As bactérias surgiram na Terra há qua-
se quatro mil milhões de anos, enquanto os 
primeiros animais marinhos apareceram há 
542 milhões de anos. 
Os ‘enterococcus’ vivem nos intestinos da 
maior parte dos animais terrestres, por isso 
os investigadores partiram da hipótese de 
também terem existido nos dinossauros, o 
que vieram a confirmar. 
Descobriram que novas variantes daquelas 
bactérias surgiram ao mesmo tempo que 
novas espécies de animais, desenvolvendo 
uma resistência natural à falta de água, 
fome, desinfetantes e muitos antibióticos. 
“Sabemos agora quais os genes que os 
‘enterococcus’ ganharam há centenas de 
milhões de anos, quando se tornaram resis-
tentes à falta de água e aos desinfetantes e 
antibióticos que atacam as suas paredes 
celulares”, (…). 
Com esse conhecimento, os cientistas pro-
curam agora desenvolver novos antibióti-
cos e desinfetantes que eliminem especifica-
mente os ‘enterococcus’, para que deixem 
de ameaçar os doentes hospitalizados. 
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A TERRA TEM 9% MAIS ÁRVORES DO 
QUE SE PENSAVA 
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