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OBAMA QUER LEVAR PESSOAS A MARTE ATÉ 
POR VOLTA DE 2030  

FAZENDA FUTURÍSTICA PRODUZ 

TOMATES NO DESERTO  

Agricultura de alta tecnologia  
A Austrália está literalmente cultivando 
tomates no deserto. 
Em vez de desmatamentos e práticas exten-
sivas, a fazenda australiana transformou 
uma área de deserto num espaço com as-
pecto futurista, onde a energia solar e a 
dessalinização da água do mar fornecem os 
principais meios para uma agricultura de 
alta tecnologia. 
Sem poluição, usando fontes renováveis e 
energia limpa, a fazenda deverá produzir 
17000 toneladas de tomate neste ano.  
Como plantar no deserto 
A água do mar é bombeada através de dois 
quilómetros até à área de 20 hectares da 
fazenda - na verdade, um conjunto de estu-
fas. Uma central de dessalinização alimenta-
da por energia solar remove o sal da água, 
deixando-a perfeita para irrigação. 
Não há necessidade de pesticidas, já que a 
água do mar limpa e esteriliza o ar, e as 
plantas crescem em cascas de coco, e não 
em solo, evitando outros riscos de contami-
nação. 
A eletricidade necessária é gerada por 
uma central termo - solar, onde 23 000 
espelhos refletem a luz do Sol até ao topo 
de uma torre de 115 metros de altura, onde 
o calor produz vapor suficiente para gerar 
até 39 megawatts de eletricidade. 
A empresa responsável pelo projeto, a Sun-
drop Farm, já tem planos para instalar outra 
fazendo high-tech na Austrália, além de 
uma em Portugal e outra nos EUA. 
2016-10-13 | Redação do Site Inovação Tecnológica |Imagem: Sundrop 
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JORNAL DE CIÊNCIA GALILEU 
ASTRONOMIA, BIOLOGIA, FÍSICA, GEOLOGIA E QUÍMICA 

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
prometeu enviar pessoas a Marte por volta de 
2030, segundo um artigo que ele escreveu e 
publicou na rede americana CNN (…). 
Nos próximos 15 anos, o governo deve trabalhar 
com empresas privadas a fim de desenvolver 
estruturas capazes de transportar e abrigar os 
astronautas em missões de longo prazo. 
"Estabelecemos um objetivo claro e vital para o 
próximo capítulo da história dos Estados Unidos 
no espaço: enviar seres humanos a Marte por 
volta de 2030 e trazê-los de volta à Terra com 
segurança”, afirmou. 
Nesta semana, serão convocados alguns dos 
principais cientistas, engenheiros e estudantes do 
país para um encontro em Pittsburgh, para anali-
sar formas de progredir nesse campo e achar “as 
próximas fronteiras”. 
De acordo com o presidente americano, atual-
mente mais de mil empresas em quase todos os 
50 estados dos EUA estão trabalhando em iniciati-
vas espaciais privadas. 
Para atingir o objetivo de chegar até Marte, Oba-
ma afirma que é preciso continuar a cooperação 
entre o governo e a iniciativa privada, que já está 
em andamento. Em dois anos, companhias priva-
das poderão enviar astronautas para a Estação 
Espacial Internacional. 2016-10-11 / BBC / Foto: Nasa 

incerteza. 
Os médicos explicaram que o caso dos gémeos 
é raro, acontecendo apenas em média uma vez 
em alguns milhões. 
As próximas semanas são cruciais para os be-
bés pois, como partilhavam vários vasos san-
guíneos da cabeça e tecido cerebral, há o risco 
de algum deles ficar com deficiências físicas ou 
mentais para o resto da vida, (…). 
O médico James Goodrich, que já tinha realiza-
do várias operações de separação de crianças, 
teve de se preparar para esta usando modelos 
3D. 
Os pais afirmaram que decidiram avançar com 
a cirurgia, apesar do risco de um dos rapazes 
ficar com deficiências, porque queriam que os 
filhos tivessem a oportunidade de viver uma 
vida normal e aproveitassem os benefícios de 
crescerem separados. 
O próximo passo, logo que se confirme que os 
dois bebés não têm sequelas da operação de 
separação, é reconstruir o crânio de cada um 
com cirurgias plásticas. Depois as crianças vão 
passar meses a recuperar, enquanto aprendem 
a gatinhar e a sentar. (…) 2016-10-14 / DN Online  

Frases sobre ciência 

“Existe uma coisa que uma longa existência 
me ensinou: toda a nossa ciência, comparada 
à realidade, é primitiva e inocente; e, portan-
to, é o que temos de mais valioso."  
 
 
 
 
Albert Einstein 

GÉMEOS UNIDOS PELO CÉREBRO 
SEPARADOS COM SUCESSO  

A operação para separar as crianças de 13 
meses demorou mais de 16 horas. 
Dois gémeos siameses unidos pela cabeça 
foram hoje separados em Nova Iorque, Esta-
dos Unidos, numa operação que demorou 
mais de 16 horas. Segundo a mãe, a opera-
ção que separou Jadon e Anias Mcdonald, de 
13 meses, foi um sucesso mas agora vem a 

A Ciência na Arte 

A morte de Sócrates, por Jacques-Louis David, (Metropolitan 

Museum of Art). Sócrates, sereno, aponta para o alto, enquanto 

seus amigos e o próprio carcereiro lamentam a condenação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_ci%C3%AAncia#/media/
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Foi na época de Sócrates e seus contemporâneos que 

o pensamento científico se consolidou, principalmente com o 

surgimento do conceito de "prova científica", ou repetição do 

fato observado na natureza. Sócrates foi condenado à morte e 

teve de tomar cicuta, pois foi julgado culpado de estar desvirtu-

ando a juventude. Os gregos acabaram por destruir sua pró-

pria religião. https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_ci%C3%

AAncia 
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