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NASA DESCOBRIU “SISTEMA SOLAR” 
PARECIDO COM O NOSSO  

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

Durante uma conferência de imprensa 
realizada esta quarta-feira (22-02-
2017), a NASA informou que foram 
identificados sete planetas do tamanho 
da Terra em órbita da estrela TRAPPIST
-1, localizada a cerca de 39 anos-luz do 
Sol, na constelação Aquarius. 
(…)Este sistema de exoplanetas é chamado de 
TRAPPIST-1, devido ao Transiting Planets and 
Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST), 
localizado no Chile, através do qual os cientis-
tas observaram três planetas, em maio de 
2016. 
Assistido por vários telescópios terrestres, 
incluindo o Very Large Telescope do European 
Southern Observatory, o telescópio Spitzer 
confirmou a existência de dois desses planetas 
e descobriu outros cinco, aumentando para 
sete o número de planetas encontrados. 
Os cientistas revelaram que três dos planetas 
descobertos estão na chamada “zona habitá-
vel”, onde há grande probabilidade de existir 
água em forma líquida.(…) 
Como os planetas encontrados estão localiza-
dos fora do nosso sistema solar, são cientifica-
mente conhecidos como exoplanetas. (…) 
De acordo com os especialistas, todos os plane-
tas TRAPPIST-1 deverão ser rochosos. A massa 
do sétimo exoplaneta ainda não foi estimada – 
os cientistas acreditam que poderá ser um 
mundo gelado, como uma espécie de “bola de 
neve”, mas são necessárias mais observações. 
Contrariamente ao Sol, a estrela TRAPPIST-1 é 
tão fria que, segundo os cientistas, a água líqui-
da poderia sobreviver em planetas que orbi-
tem perto dele, mais perto do que é possível 
nos planetas do nosso Sistema Solar. 
Todas as sete órbitas planetárias TRAPPIST-1 
estão mais próximas da estrela do que Mercú-
rio relativamente ao Sol, e os planetas também 
estão muito próximos uns dos outros.(…) 
Os cientistas vão continuar a analisar o recém-
descoberto “Sistema Solar” com recurso a 
vários telescópios espaciais, para conseguirem 
identificar as várias propriedades dos planetas 
conhecidos e continuar à procura de outros 
corpos celestes que possam ser habitáveis. 
22-02-2017 / ZAP / www.aeiou.pt 

O MATERIAL MAIS DURO DO UNIVERSO 
É UM SÓLIDO ESPONJOSO 

Cientistas da Universidades de 
Bristol, no Reino Unido, e da Uni-
versidade de Lund, na Suécia, des-
cobriram o fóssil de verme aquáti-
co gigante com 400 milhões de 
anos, durante uma visita ao mu-
seu Royal Ontario, no Canadá. 
O estudo, publicado na Nature, revela 
que que o verme tinha mandíbulas de um 
centímetro de largura – as maiores já 
observadas neste tipo de criatura – e 
podia chegar a ter um corpo de um me-
tro de comprimento. 
O animal foi batizado de Websteroprion 
armstrongi e é um antepassado marinho 
das minhocas e das sanguessugas. 
“O gigantismo em animais é uma caracte-
rística sedutora e ecologicamente impor-
tante, geralmente associada a vantagens 
e dominância competitiva. (…) 
“A nova espécie demonstra um caso 
único de gigantismo do Paleozóico, há 
cerca de 400 milhões de anos atrás”, 
adiantou. 
O fóssil do Websteroprion armstrongi 

De acordo com os especialistas, o fóssil 
terá sido descoberto em 1990 por Derek 
Armstrong, e estava parado no mu-
seu Royal Ontario, no Canadá, sem ter 
sido corretamente investigado. 
“Este é um excelente exemplo da impor-
tância de investigar áreas remotas e 
inexploradas para encontrar novas coisas 
excitantes, mas também a importância 
de examinar coleções de museus esque-
cidas”, disse o co-autor do estudo, David 
Rudkin. 24-02-2017 / imagem: Universidade de 

Bristol / James Ormiston / ZAP / www.aeiou.pt 

Um engenheiro da Universidade da Cali-
fórnia, em Santa Bárbara, criou o meta-
material mais leve e mais resistente do 
Universo. Chamado Isomax, o novo pro-
duto é uma espuma rígida que resulta da 
repetição de formas geométricas. 
Jonathan Berger criou o design do Isomax em 
2015, quando estava à procura de um material 
com a maior rigidez possível. Em vez de combinar 
vários compostos químicos, o cientista decidiu 
projetar um material com uma ferramenta bem 
mais básica: a geometria. 
A ideia era criar uma espécie de estrutura celular 
3D repetitiva – como um favo de mel – com uma 
densidade extremamente baixa e com a máxima 
resistência possível. 
Agora, de acordo com o estudo publicado na Na-
ture, a equipa de Berger reforçou a ideia inicial 
com novos cálculos, e concluiu que a estrutura 
geométrica do Isomax atinge os limites de rigidez 
elástica. (…) 
O Isomax ainda não foi fabricado, mas o que torna 
este material tão rígido teoricamente é a combina-
ção de duas formas básicas – um triângulo e uma 
cruz. (…) 
De acordo com os especialistas, o novo material é 
composto por várias pirâmides reforçadas por 
paredes, que são perfeitas para resistir a forças de 
esmagamento perpendiculares. Já as formas pira-
midais fornecem estabilidade e resistem às forças 
de direções opostas. 
E, como a maior parte do Isomax é, basicamen-
te, espaço vazio, consegue ser extremamente 
leve apesar da sua resistência – por isso é descrito 
como “a espuma mais eficiente no Universo”. (…) 
O próximo passo para a equipa de cientistas é 
investigar o potencial deste metamaterial no mun-
do real. (…)  
Uma vez fabricado, os especialistas prevêem que o 
Isomax possa ser usado em tudo, desde estruturas 
aeroespaciais, automóveis e até em móveis que 
possam ser mais fáceis de deslocar. 
“Será também um excelente isolador térmico e 
um ótimo isolador sonoro”, adiantou um dos 
membros da equipa, Haydn NG Wadley, da Uni-
versidade de Virginia.23-02-2017 /imagem: universidade da 

califórnia / ZAP / www.aeiou.pt 

CIENTISTAS DESCOBREM FÓSSIL DE 
VERME GIGANTE COM 400 MILHÕES DE 

ANOS  

http://www.nature.com/articles/srep43061
http://www.bris.ac.uk/news/2017/february/giant-worm-fossil-.html
http://www.bris.ac.uk/news/2017/february/giant-worm-fossil-.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature21075.html

