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VEM AÍ O PRIMEIRO BIOCOMPUTADOR 
DO MUNDO  
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Imagine quão poderoso seria um com-
putador que funcionasse com molécu-
las biológicas para processar a informa-
ção. Pois uma tal máquina já está em 
fase de projecto, fazendo parte do pro-
grama EU-Horizon 2020 da União Euro-
peia. 
O computador baseado em biomoléculas, 
ou biocomputador, já está a ser desenvolvido, 
e a sua capacidade computacional poderá 
revolucionar o mundo. 
“Praticamente todos os problemas matemáti-
cos realmente interessantes do nosso tempo 
não podem ser computados de forma eficiente 
com a nossa actual tecnologia”, (…). 
A ideia da equipa de investigadores é usar uma 
rede de motores moleculares, em que cada 
biomolécula mede poucos nanómetros, para 
resolver problemas usando uma abordagem 
chamada biocomputação baseada em redes. 
Nessa abordagem, cada máquina molecular 
move-se numa rede de micro-
canais projectados para representar algoritmos 
matemáticos, e cada biomolécula actua como 
se fosse um pequeno computador à parte, 
com processador e memória individuais. (…) 
Sabe-se que cada biomolécula funciona mais 
lentamente do que um transístor, mas cada 
uma delas é capaz de assumir uma dada confi-
guração – e, em conjunto, as combinações 
desses alinhamentos eleva dramaticamente o 
poder de computação da rede, gastando muito 
pouca energia. 
(…) a vantagem do biocomputador é que ele 
não funciona de forma sequencial, como acon-
tece com as máquinas actuais. Este computa-
dor do futuro é capaz de fazer cálculos verda-
deiramente paralelos, uma vez que o funcio-
namento de uma biomolécula não é afectado 
pelo que outra possa estar a fazer. 
Os investigadores já receberam um investimen-
to inicial de mais de 6 milhões de euros, e o 
desenvolvimento do primeiro biocomputador 
está previsto para 2021. 
(…) 
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CIENTISTAS REVELAM O DINOSSAURO 
MAIS BEM PRESERVADO DO MUNDO 

CIENTISTAS NÃO CONSEGUEM 
EXPLICAR MISTERIOSO SINAL DE 

RÁDIO CÓSMICO  

Um grupo de geólogos revelou aquele 
que é, provavelmente, o dinossauro 
mais bem conservado da história. 
Depois de ter passado cerca de 110 
milhões de anos soterrado, este di-
nossauro herbívoro e quadrúpede 
apresenta um incrível estado de pre-
servação. 
Os cientistas não têm muitas informações 
sobre a morte do dinossauro mas, de alguma 
forma, o corpo do animal acabou no fundo 
de um mar antigo em Alberta, no Canadá. 
De acordo com os especialistas, os minerais 
mantiveram os restos mortais do animal 
incrivelmente intactos, e transformaram 
gradualmente o corpo num fóssil. Quando o 
dinossauro foi descoberto, em 2011, os cien-
tistas rapidamente perceberam que era o 
melhor preservado do género. (…) 
O nodossauro foi uma espécie de dinossauro 
herbívoro e quadrúpede que viveu durante a 
primeira metade do período Cretáceo. Media 
cerca de 5 metros, tinha 1,7 metros de altura 
e pesava cerca de 1,5 toneladas. 
Era dotado de dois chifres laterais situados 
na área do pescoço e foi um dos primeiros 
dinossauros a desenvolver uma armadura 
protetora nas costas, sendo assim um ances-
tral dos anquilossauros. 

O dinossauro, com a “armadura” e o intesti-
no fossilizados intactos, veio de uma escava-
ção realizada há seis anos nas areias do norte 
de Alberta, que no passado terá sido o fundo 
de um mar. A área está repleta de fósseis 
desde o início dos registos. (…) 
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Até hoje, os cientistas já detetaram 
cerca de 22 rajadas rápidas de rá-
dio (“fast radio bursts” ou FRB), 
mas ainda não conseguiram desco-
brir o que são, o que significam, ou 
de onde vieram. 
As Rajadas Rápidas de Rádio são impulsos 
de ondas muito breves, que duram milési-
mos de segundos, mas que são muito 
potentes e são milhões de vezes mais 
luminosas do que qualquer coisa já vista 
na nossa galáxia. Esses sinais misteriosos 
no universo já foram associados a tudo, 
desde micro-ondas a naves espaciais 
alienígenas. 
Com apenas 22 FRBs confirmadas até à 
data, estas ondas rádio cósmicas podem 
parecer raras, mas os cientistas pensam 
que são, na verdade, bastante comuns – 
cerca de duas mil devem iluminar o espa-
ço todos os dias. 
No entanto, os especialistas têm tanta 
dificuldade em encontrá-las porque du-
ram apenas cerca de 5 milissegundos e, 
até o início deste ano, os cientistas nem 
sequer eram capazes de confirmar que 
vinham do espaço, e não da Terra. 
O novo estudo descreve uma explosão 
chamada FRB 150215, detetada em tem-
po real pelo radiotelescópio Parkes, na 
Austrália, no dia 15 de fevereiro de 2015. 
Depois de observarem esta onda de rádio 
cósmica através da lente de 11 telescó-
pios, os cientistas não estão nem perto de 
resolver o mistério. (…) 
Esta descoberta intrigou os cientistas 
porque, ao contrário de qualquer outra 
FRB detetada até à data, não foi possí-
vel identificar qualquer vestígio de luz 
deixada para trás, apesar de terem a 
observado através de vários telescópios 
em todo o mundo. (…) 
E, até agora, ninguém conseguiu descobrir 
como é que algo que gera tanta energia 
como 500 milhões de sóis não têm ne-
nhum pós-brilho. (…) Por enquanto, só 
foram detetadas 22 ondas de rádio cósmi-
cas, e os cientistas vão precisar de encon-
trar muitas mais para descobrir de onde 
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