
Chefe de Redação: Prof. Pedro Cruz  

   

 DATA : 11-01-2017                                                                                                                                         ANO I | Nº 11 | Página 1   

Escola Ba sica dos 2º e 3º ciclos de Atouguia da Baleia 

JORNAL DE CIÊNCIA GALILEU 
ASTRONOMIA, BIOLOGIA, FÍSICA, GEOLOGIA E QUÍMICA 

O professor Larry Molnar, do Calvin 
College, e seus alunos, juntamente 
com colegas do Observatório Apache 
Point (Karen Kinemuchi) e da 
Universidade de Wyoming (Henry 
Kobulnicky), estão a prever uma 
mudança no céu noturno que será 
visível a olho nu. 
Na passada sexta-feira foi realizada uma 
conferência de imprensa onde Larry 
Molnar revelou como uma previsão que tinha 
feito em 2015, de que iria haver uma fusão de 
uma estrela binária no futuro próximo, está a 
progredir da teoria à realidade. 
“A probabilidade de conseguirmos prever uma 
explosão é de uma num milhão,” comenta 
Molnar acerca do seu prognóstico audacioso. 
“Nunca foi feito antes.” 
A previsão de Molnar é a de que uma estrela 
binária (duas estrelas que se orbitam uma à 
outra), que está a acompanhar, vai fundir-se e 
explodir em 2022, mais ano menos ano; 
nessa altura a estrela aumentará dez mil vezes 
de brilho, tornando-se por algum tempo uma 
das estrelas mais brilhantes do céu. 
A estrela será visível como parte da 
constelação de Cisne, e acrescentará uma 
estrela ao padrão estelar reconhecível do 
Cruzeiro do Norte. (…) 
“Caso a previsão de Larry esteja correta, o seu 
projeto demonstrará, pela primeira vez, que 
os astrónomos podem capturar a morte de 
certas estrelas binárias e que podem 
acompanhar os últimos anos de uma ‘espiral 
da morte’ estelar até ao ponto da explosão 
dramática e final,” comenta Matt Walhout, 
investigador decano do Calvin College.10-01-2017 / 
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Uma equipa de investigadores do Insti-
tuto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT) criou um dos mais fortes materiais 
leves conhecidos, comprimindo e fun-
dindo flocos de grafeno, uma forma bidi-
mensional de carbono. 
Na forma bidimensional, o grafeno é o mais 
forte de todos os materiais conhecidos. Mas os 
cientistas têm tido dificuldade em traduzir essa 
força bidimensional em materiais tridimensio-
nais úteis. 
A equipa do MIT conseguiu unir pequenos flocos 
de grafeno numa estrutura 3D com uma forma 
semelhante a uma esponja. 
Mas, a principal característica deste objeto é que 
a sua área superficial é muito superior ao seu 
volume, o que é responsável pela sua resistência 
– o material tem uma densidade de apenas 5% e 
pode ter uma força 10 vezes maior do que o aço. 
(…) 
Assim, os especialistas criaram uma variedade de 
modelos 3D feitos do mesmo material, que sub-
meteram a vários testes. 
Um dos materiais tinha paredes mais finas e 
revelou-se mais resistente do que aquele que foi 
criado com paredes mais grossas porque, de 
acordo com os cientistas, as paredes mais finas 
permitem que a estrutura se deforme lentamen-
te, dissipando melhor a pressão. 
Segundo o MIT, a nova descoberta mostra que o 
aspeto crucial das novas formas tridimensionais 
tem mais a ver com a sua forma geométrica do 
que com o próprio material, o que sugere que 
podem ser criados objetos fortes e leves a partir 
de uma variedade de materiais. (…) 
A geometria é o fator dominan-
te”, afirmou Markus Buehler, diretor do depar-
tamento de engenharia civil e ambiental do MIT. 
Os investigadores revelam que a mesma geome-
tria deste novo objeto pode até ser aplicada a 
materiais estruturais de grande escala usados, 
por exemplo, na construção de pontes e edifí-
cios. 
10-01-2017 / ZAP / aeiou.pt 

O elemento mistério que compõe o 
núcleo da Terra pode ser silício, diz 
uma equipa de geólogos. O estudo 
rivaliza com outros que dizem ser o 
oxigénio o 3.º elemento mais abun-
dante do centro terrestre. 
Os cientistas da Universidade de Tohoku 
(Japão) acreditam ter descoberto um 
“elemento perdido” no núcleo terrestre, noti-
cia a BBC. De acordo com Eiji Ohtani, líder da 
equipa de investigadores, o silício deve com-
por cerca de 5% da massa do núcleo interior 
da Terra. Se assim for, este é o terceiro ele-
mento mais abundante no centro da Terra a 
seguir ao ferro e ao níquel, o que pode ajudar 
a compreender melhor o processo de forma-
ção do planeta. 
Estas conclusões foram conseguidas depois de 
recriar as temperaturas e a pressão sentida 
nessa camada da Terra. Esses dados foram 
recolhidos estudando o comportamento das 
ondas sísmicas quando se propagam através 
do núcleo interno terrestre, uma esfera sólida 
com 1200 quilómetros de raio. Até agora sabí-
amos que esse núcleo era composto em 85% 
por ferro e em 10% por níquel, mas a restante 
percentagem permanece um mistério para os 
cientistas. No entanto, os investigadores japo-
neses propõem que os 5% desconhecidos 
correspondem a silício misturado no ferro e no 
níquel, já que o comportamento das ondas 
sísmicas testadas em laboratório para essa 
mistura é o mesmo que o registado no núcleo 
interno da Terra. 
Mas ainda não há certezas absolutas. Outros 
estudos sugerem que o “elemento perdido” 
pode ser o oxigénio porque experiências se-
melhantes também tiveram um resultado 
positivo. (…), é também possível que a Terra se 
tenha formado num ambiente pobre em oxigé-
nio e que, tendo o silício ficado aprisionado no 
núcleo interno da Terra, o oxigénio tenha sido 
poupado para formar a atmosfera. Ainda há 
muito para saber sobre o “berço” de onde a 
Terra nasceu. São necessários novos estudos 
para chegar a conclusões definitivas. 
10-01-2017 /Marta Leite Ferreira / Observador / aeiou.pt 

MIT CRIA MATERIAL 10 VEZES MAIS 
RESISTENTE E 20 VEZES MAIS LEVE 

QUE O AÇO 

ASTRÓNOMOS PREVÊEM EXPLOSÃO 
QUE VAI MUDAR O CÉU NOCTURNO EM 

2022  

CIENTISTAS JAPONESES DIZEM TER 
ENCONTRADO “ELEMENTO MISTÉRIO” 

NO CENTRO DA TERRA 
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