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Canadá sofre com  
doença respiratória 

inexplicada

Um surto de uma doença 
respiratória não identifica-
da causou já 16 mortos em 
Toronto, no Canadá, mas 
não se trata do vírus da gripe 
das aves que já matou cerca 
de 60 pessoas na Ásia. As au-
toridades de saúde, porém, 
já admitiram que talvez não 
seja possível determinar o 
vírus ou bactéria responsável 
pelo surto.

Com origem num lar para 
a terceira idade, alguns fun-
cionários e visitantes foram 
também afectados. Neste 
momento estão afectados 70 
residentes do lar, 13 empre-
gados e cinco visitantes. Des-
tes, 34 idosos, dois membros 
do pessoal e dois visitantes 
estão hospitalizados, segundo 
David McKeown, responsável 
da saúde para a cidade, que 
afirmou ainda que a situação 
está controlada e que não fo-
ram detectados novos casos 
nas últimas 24 horas.

Embora não tenha sido 
decretada uma quarentena 
oficial, o lar não permite a 
entrada de visitantes. As 
autoridades apelam à calma 
e desdramatizam, chamando 
à atenção para o estado já de 

si frágil da maioria dos resi-
dentes do lar de Seven Oaks e 
o início da época da gripe. As 
últimas seis mortes, regista-
das na quarta-feira, foram de 
pessoas entre os 75 e 96 anos. 

Mas a cidade canadiana 
ainda não recuperou total-
mente do susto causado pelo 
surto de síndrome respirató-
rio agudo severo (SRAS) em 
2003, que pôs a cidade em es-
tado de sítio em Fevereiro e 
Março. Nessa altura, o pacien-
te zero foi identificado: uma 
mulher que tinha voltado há 
pouco tempo de uma viagem 
a Hong Kong. 

A doença respiratória que 
causou as mortes no lar de 
terceira idade desde a sema-
na passada não está ainda 
identificada. Já apelidada 
de “doença misteriosa” pela 
imprensa, a única coisa de 
que os médicos têm a certeza 
é que não se trata de gripe co-
mum, nem da variante  H5N1 
das aves, SRAS ou doença do 
legionário. 

David McKeown afirmou 
ainda que a maioria dos 
pacientes está a melhorar, 
embora alguns estejam pior, 
devido à progressão normal 
da doença. O Canadá vai re-
ceber, a 24 e 25 de Outubro, 
ministros da Saúde de todo 
o mundo com o objectivo de 
aperfeiçoar estratégias de 
combate a uma hipotética 
pandemia da gripe das aves. 
Em debate, além da detecção 
da doença, estará o desenvol-
vimento de vacinas. ■

A doença, que já 
causou 16 mortes, 

ainda não foi 
identificada, mas não 

é gripe das aves 

INÊS RODRIGUES

Falta de dinheiro 
coloca sistema 

Galileu em risco
Um problema de financiamen-
to e de falta de entendimento 
pode pôr em causa a concreti-
zação do sistema europeu de 
navegação por satélite Gali-
leu, que será o futuro GPS do 
Velho Continente. Quem o diz 
é o responsável pela Agência 
Espacial Italiana Sergio Ve-
trella, num artigo publicado 
ontem pelo jornal alemão 
Die Welt. 

Segundo Vetrella, a Alema-
nha está  a demorar tempo 
demais para desbloquear 430 
milhões de euros que se tinha 
disposto a dar para despesas 
extra que possibilitariam 
o arranque do projecto em 
2006. Se não chegar dinheiro 
nenhum até ao final do mês, 
diz, o projecto, que devia estar 
pronto em 2008, pode mesmo 
estar em perigo. “Se não 
encontrarmos uma solução 
até ao fim de Outubro, todo 
o projecto Galileu está em 
questão”, diz Vetrella. 

Mas a Alemanha já fez sa-
ber que está interessada em 

saber primeiro como é que 
vão ser distribuídas as quotas 
de participação do Galileu. E 
quer que o centro gravitacio-
nal da construção do projecto 
seja em Munique. 

Já Itália defende um local 
perto de Roma, enquanto os 
franceses e espanhóis tam-
bém mostraram vontade de 
receber o centro de operações. 
Se os países não se entende-
rem, o projecto, que prevê a 
construção de 30 satélites, 
pode vir a ter custos extra 
incomportáveis

A Europa deseja garantir 
com o Galileu a sua inde-
pendência em relação aos 
dois sistemas de orientação 
operados militarmente, que 
são o norte-americano Global 
Positioning System, ou GPS, e 
o russo Glonass. O Galileu vai 
operar  na navegação rodoviá-
ria e náutica, mas também na 
monitorização de plantações 
agrícolas e de fenómenos 
naturais ou de controlo das 
populações de pescado. ■

Os prémios Ignobel, que fa-
zem uma paródia aos Nobel, 
distinguindo investigação 
científica que faça primeiro rir 
e depois pensar, foram ontem 
atribuídos, na Universidade de 
Harvard (EUA). A invenção de 
testículos de substituição para 
cães castrados e a monitoriza-
ção eléctrica da actividade de 
numa única célula cerebral 
de um gafanhoto, quando este 
assistia a alguns momentos da 
saga Guerra das Estrelas, estão 
entre os premiados.

Sete dos dez galardoados 
foram a Harvard e, se tudo cor-
reu como previsto (a cerimónia 
ocorre durante a madrugada 
portuguesa), assistiram à ceri-
mónia e receberam o prémio, 
entregue por cientistas que já 
ganharam uma das célebres 
medalhas de ouro atribuídas 
pela Real Academia Sueca. 

As categorias dos Ignobel 
não correspondem bem às dos 
Nobel. São mais, e variam de 
ano para ano. A escolha é feita 
pela revista humorística An-
nals of Improbable Research. 
Assim, não admira que exista 
um Ignobel da Dinâmica de 
Fluidos, atribuído aos cientis-
tas que “utilizaram princípios 
básicos da física para calcular 
a pressão que se acumula no 
intestino dos pinguins antes 
de defecarem”.

Victor Meyer-Rochow, da 
Universidade Internacional 
de Bremen (Alemanha), e 
Jozsef Gal, da Universidade 
Loránd Eötvös, na Hungria, 
publicaram em 2003 na revis-
ta Polar Biology um artigo 
cujo título pode ser traduzido 
como As pressões que se produ-
zem quando os pinguins fazem 
cocó. A ideia era calcular a 
força que faziam para atira-
rem as fezes para longe do 
ninho. “Quem quer que tenha 
visto um pinguim disparar um 
‘tiro’ pela parte de trás deve ter-
se interrogado sobre a pressão 
que a ave gera”, dizem os cien-
tistas. Para saber mais, pode 
consultar o artigo, em http://
flow.arrr.net/penguins.pdf .

Nada banal é também o 
Ignobel da Biologia, que foi 
para a equipa de investiga-
dores canadianos, suíços, 
franceses e australianos que 
se dedicaram a catalogar os 
odores produzidos por 131 
espécies de sapos. Foi dada 
especial atenção a espécies 
australianas, e foram recruta-
dos voluntários para cheirar os 
sapos. Os odores iam desde os 

Prémios Ignobel distinguem
a ciência mais louca do ano

Esta paródia aos Nobel 
premiou trabalhos 

como o estudo 
da velocidade a que 

os pinguins defecam 
para não acertarem 

no ninho

CLARA BARATA

CERIMÓNIA REALIZOU-SE 
ESTA MADRUGADA

O Ignobel da 
Literatura distingue 

os empresários 
nigerianos que criaram 

pequenas histórias 
distribuídas por 

e-mail, que falam 
de personagens que 

precisam de um 
pequeno empréstimo 
para aceder à riqueza 

que lhes pertence 

aromas florais aos repulsivos, 
segundo dizem em 2004 na re-
vista Applied Herpetology. O 
objectivo era compreender a 
função biológica destes odores 
e tentar estabelecer relações fi-
logenéticas entre eles.

O Ignobel da Física foi 
para John Mainstone e o já 
falecido Thomas Parnell, da 

Universidade de Queensland, 
na Austrália, por  uma experi-
ência que deve bater recordes 
de duração: desde 1927 que 
Parnell acompanhou o ritmo 
a que um pedaço de alcatrão 
congelado se vai derretendo e 
cai por um funil. Fá-lo à veloci-
dade estonteante de uma gota 
por cada nove anos. 

Mas, tragicamente, a oitava 
gota caiu em Novembro de 
2000, quando Mainstone estava 
a viajar, e a sofisticada câmara 
que devia registar o momento 
avariou-se. E há mais: a gota 
não chegou bem a cair, pois a 
instalação de ar condicionado 
no edifício onde está a experi-
ência fez com que se formasse 
uma gota que ficou ligada por 
um fio ao funil, sem chegar a 
cair. A experiência está num 
momento de crise, explica 
Mainstone.

James Watson, da Univer-
sidade de Massey, na Nova 
Zelândia, recebe o Ignobel da 
História Agrícola, pela inves-
tigação sobre o mistério das 

calças explosivas de Richard 
Bucley. Estranho? Pois em 
1931 o drama das calças que 
explodiam, por vezes com os 
seus utilizadores lá dentro, 
comoveu a Nova Zelândia. O 
problema era causado pelo clo-
rato de sódio usado para lutar 
contra uma erva daninha que 
infestava os prados. Mas este 
químico, quando misturado 
com material orgânico (como 
as fibras das calças), forma 
compostos que explodem à 
primeira faísca, mesmo ao 
acender um cigarro.

O Ignobel da Medicina foi 
atribuído ao inventor dos neu-
tículos, ou seja, testículos artifi-
ciais de substituição para cães 
castrados. Montou uma empre-
sa com presença na Internet ( 
http://www.neuticles.com 
) que vende os testículos ar-
tificiais em três tamanhos e 
diferentes graus de firmeza. A 
ideia é permitir que os animais 
castrados não tenham proble-
mas psicológicos. 

Edward Cussler e Brian 
Gettelfinger, da Universidade 
do Minesotta (EUA), recebe-
ram o prémio da Química 
pelo artigo que tem um título 
imortal: “Um humano nada-
ria em melaço mais rápido ou 
mais devagar?” Foi publicado 
em 2004, na revista American 
Institute of Chemical Engineers 
Journal”. 

Já o Ignobel da Economia 
foi para Gauri Ganda, do Ins-
tituto de Tecnologia do Mas-
sachusetts, que inventou um 
despertador capaz de garantir 
que toda a gente chega ao em-
prego a horas: toca e foge, mas 
fica sempre com a campainha 
a tinir, para obrigar a pessoa a 
levantar-se.

Claire Rind e Peter Sim-
mons, da Universidade de 
Newcastle (Reino Unido), 
foram distinguidos com o 
Ignobel da Paz: foram eles que 
monitorizaram um único neu-
rónio de gafanhoto, enquanto 
este assistia à Guerra das 
Estrelas. 

Yoshiro Nakamats, do Ja-
pão, é um génio certificado, 
que organiza a Convenção 
Mundial dos Génios (a próxi-
ma é a 17 e 18 de Novembro, 
em Tóquio). Este inventor, 
que diz ter vendido seis paten-
tes à IBM, ganhou o Ignobel da 
Nutrição, por ter fotografado 
e analisado todas as refeições 
que consumiu nos últimos 34 
anos (e continua). 

Finalmente, a literatura: é 
distinguida uma obra e não 
os seus autores, ao contrário 
do que acontece com os No-
bel. A distinção vai para os 
empresários nigerianos que 
criaram uma série de peque-
nas histórias distribuídas por 
e-mail, que deram a conhecer 
ao mundo personagens como 
o general Sain Abacha e a sua 
esposa. Estas figuras precisam 
sempre de um pequeno emprés-
timo para ter acesso à grande 
riqueza que lhes pertence e que 
gostariam de partilhar com a 
pessoa que os ajudar.  ■


