Bonsfígados

Mergulhona heliosfera
que nos está a enviar informações
preciosassobre uma zona remota do
nossosistema planetário neste final
do Ano Heliofísico Internacional.
Não haveria decerto melhor maneira de fechar esseano.

MBORA esta coluna tenha o
nome de heliosfera.literalmente esfera do Sol, que designa o
casulo envolvente do sistema solar
onde os ventos solares (chuveiro de
partículas carregadas, ou plasma,
emitidas pelo Sol) encontram o espaço
interestel.ar,pouco tenho falado dela.
Mas agoraháumbommotivo.A sonda
Voyager2, que foi lançadapela NASA
de Cabo Canaveralhá 30 anos (mais
exactamentea 20 de Agosto de 1977),
acabade chegarà heliosfera.No longo
caminho até 1ápassousucessivamente
por Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, aproveitandouma rara conjugação
destesplanetas, tendo enviado espectaculares reportagens dessegrande
tour planetârio.
SONDA sua irmã Voyager 1 já
la.tinha chegadoà heliosfera no
^
ano passado,pouco antes destacoluna ter começado,apesar de ter sido
lançada pouco depois.Aconteceque
as órbitas das duas naves são bastante diferentes, dirigindo-se a
Voyager 1 para cima do plano do

equador e a Voyager 2para baixo
desseplano. A heliosfera não é bem
uma esfera,devido à influência de
campos magnéticos interestelares.
Ao contrário da Voyager 1, a Voyaget 2 tem os seus detectoresde plasma em plano funcionamento, pelo

ETNQUANTO fecha um ano e abre
I:loutro. as duasnavescontinuam a
sua prodigiosa viagem, à velocidade
de 50.000quilómetros por hora. Estão ambas mergulhadasna heliosfera e lá irão continuar durante vários
anosdadaa vastidãodessazona.O limite da heliosfera, que se chama-se
heliopausa,está a pelo menos dez
anos de viagem. Com alguma sorte,a
Voyager 2 enviar-nos-á então registos da travessiadessaúÌtima fronteira solar.É precisosorte,pois em2020
acabar-se-áa energia da sonda,pelo
que os seus instrumentos deixarão
de funcionar.
Por sugestãodo astrofisico Carl Sagan, cada uma das naves transporta
uma placa com saudaçõesem várias
línguas,incluindo o português...
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PARARoureverter
os danosdo figado
ignorando os
tratamentosactuais pode
estar num horizonte
próximo. Oanúnciofoi
feito por investigadorcs
arnericanosna revista
PLoSOnline.
A descobertaconsiste
no bloqueio de uma
proteína chamadaRSK,
geradapelo próprio
organismo durante o
processode recuperação
de uma terapiâ
de cirrose. Oscientistas
dÍzemque a técnica
também podeser
aplicadaa problemas
nos pulmões.

a salúo:
O JAPÃO anunciou que
vai srrspenderaanunciada caçaàs baÌeias-corcunda,que tinha decidido retomar esteano
pará'frns cientÍficos'.
A decisãoera polémica
por ir contra uma moralória de rmA.No ei!t4n!q1.,

oütrlsggpgcìgf
de!aleias,:,
sobamira
continuam
dosbatúiros japgneses.

