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O mito de
Herodes
Desde há séculos
caracterizado co-
mo um vilão,
Herodes, o antigo
rei da Judeia, pa-
rece ter sido, pelo
contrário, um go-
vernante astuto e
um grande arqui-
tecto. A National
Geographic des-
monta o mito
através das mais
recentes desco-
bertas
arqueológicas.

O melhor
do céu
Os astrónomos vi-
ram pela
primeira vez a
morte de uma es-
trela; a sonda
Phoenix provou o
gosto da água
marciana; os ca-
çadores de
exoplanetas des-
cobriram uma
mini versão do
nosso sistema so-
lar. Estas e outras
histórias na As-
tronomy de
Janeiro de 2009.

Segredos
ultrafrios
As moléculas ro-
dam e vibram em
movimentos fre-
néticos. Agora,
diz a Science-
News, os
cientistas pla-
neiam ultra-
congelá-las para
abrandar os seus
movimentos e po-
derem estudar os
seus segredos.

Perguntas e respostas

Qual era o ob-
jectivo da mis-
são Pioneer 10
e 11?
A NASA pretendia
com estas missões
obter um olhar de
perto dos gigantes
gasosos do nosso sis-
tema solar – Júpiter e
Saturno. A Pioneer 10

foi lançada em Mar-
ço de 1972 e chegou
ao seu destino em
Dezembro do ano se-
guinte, ultrapassan-
do, para surpresa de
muitos, os encontros
letais com a cintura
de asteróides exis-
tente entre Marte e
Júpiter.

Quenovosmis-
tériosforam
desvendados?
As sondas enviaram
milhares de dados
que permitiram co-
nhecer melhor os
dois planetas gigan-
tes, permitindo co-
nhecer melhor os
anéis de Saturno e

revelando mesmo a
existência de mais
luas na sua órbita.

Qualodestino
dassondas?

Cumpridas as mis-
sões prioritárias, as
Pioneer seguiram via-
gem para além do sis-

tema solar. Há muito
que se perdeu o con-
tacto com as sondas,
mas prevê-se que irão
levar mais de um mi-
lhão de anos até che-
garem aos cometas
da Nuvem de Oort, os
objectos celestes
mais próximos da ga-
láxia.

Sondas. Criadas nos anos 60,
as duas naves pioneiras foram
lançadas em 1972 e 1973

Concebidas na década de 60 para
irem olhar de perto pela primeira vez
os grandes gigantes gasosos – Júpiter
e Saturno – para lá da cintura de aste-
róides que se situa entre Marte e Júpi-
ter e que separa os planetas rochosos
dos gasosos no sistema solar, as naves
Pioneer 10e11,daNASA,foramliteral-
mente pioneiras. Pensava-se que en-

contrariam problemas de navegação
e até que não sobreviessem à dureza
da viagem, ou a encontros letais na
zonadeasteróides.Masissonãoacon-
teceu.

A Pioneer 10 foi lançada em Março
de 1972 e chegou ao seu destino – Jú-
piter–emDezembrodoanoseguinte.
As imagens que mandou para a Terra
foram as primeiras tiradas in loco por
um engenho enviado da Terra.

APioneer11partiuemAbrilde1973
e chegou a Júpiter em Dezembro de

1974. Mas não se demorou. Foi redi-
reccionada para Saturno, onde che-
gou em 1979. Daí enviou dados que
permitiram conhecer melhor os seus
famosos anéis e perceber a existência
de mais luas na sua órbita do que se
suspeitava. Cumpridas as missões, a
sondas seguiram caminho, que estava
jáapontadoparaforadosistemasolar.
A Pioneer 10 passou junto a Plutão em
Junho de 1983 e a 11 seguiu-lhe os pas-
sos,chegandoaliem1990.Agorajáes-
tão muito para lá.|

Os primeiros engenhos terrestres
que foram a Júpiter, Saturno e Plutão

Estudo. A obesidade e o stress são as
maiores causas de morte dos animais,
refere trabalho publicado na ‘Science’

Os elefantes que vivem fechados nos jardins
zoológicos vivem duas a três vezes menos que
os seus parentes quehabitamnas savanas eflo-
restasdeÁfricaedaÁsia,revelaumestudopu-
blicadonarevistaScience. “Aesperançadevida
dos elefantes africanos em cativeiro é de 17
anos, enquanto em estado selvagem é de 56
anos e a taxa de mortalidade entre as crias de
elefanteasiáticonascidasnoszooséduasatrês
vezes superior”, revela Ros Clubb, da britânica
Real Sociedade para a Prevenção da Cruelda-
decontraosAnimais”,oautordotrabalho,que
analisou mais de 4500
animais. A obesida-
de provocada pela
falta de exercício
e o stress
são as
principais cau-
sas para as
mortes prema-
turas.|– V.M.

Elefantes presos
no Zoo vivem três
vezes menos

‘BIG BROTHER’ MARCIANO. As
agências espaciais russa e europeia
(ESA) vão financiar e desenvolver um
programa de programa de sobrevivência
humana entre as paredes de estação
espacial claustrofóbica que simulará uma
viagem a Marte. Os quatro ‘astronautas’
escolhidos – o alemão Oliver Knickel e os
franceses Mabillote, Fornier e Gaillard (na
foto) – vão passar os 520 dias da
experiência completamente isolados, a
troco de um prémio de 54 mil euros para
cada um.

O CÉREBRO MAIS ANTIGO.
Arqueólogos da Universidade de York
descobriram aquilo que pensam ser o mais
antigo cérebro do Reino Unido. O achado
consiste numa caveira com uma substância
amarela no interior, que os cientistas
acreditam ser uma espécie de cérebro
fossilizado. Vão ser feitos outras análises
para confirmar a descoberta, mas sabe-se
que a área onde foi encontrada a caveira era
usada para a agricultura por volta do ano
300 A.C.. Os especialistas acreditam que
pode ter sido usada numa oferta ritual.

‘AMISH’ COM BOM CORAÇÃO. Uma
mutação de um gene, existente em 5% da
população amish, uma comunidade
religiosa fundamentalista dos EUA, permite
acelerar a eliminação dos triglicéridos, um
tipo de gorduras que se encontram na
corrente sanguínea, reduzindo
substancialmente os riscos de problemas
cardiovasculares, como os enfartes. A
descoberta, publicada na revista Science,
esteve a cargo de um grupo de
pesquisadores liderada por Toni I. Pollin,
professor da Escola de Medicina de
Maryland.

DI
RE

IT
OS

RE
SE

RV
AD

OS


