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À primeira vista pode parecer um 
fenómeno agradável, mas esconde 
problemas ambientais sérios. O mar 
da Tasmânia está florescente e a culpa 
é das alterações climáticas, que 
provocam a subida da temperatura 
média da água do mar. 
As águas estão bioluminiscentes devido à 
presença de um microorganismo chamado 
“noctiluca scintillans” ou brilho do mar, que 
emite uma brilhante luz azul, num mecanismo 
de auto-defesa. 
Este microorganismo não é tóxico para os 
humanos, mas é uma espécie invasiva e pode 
extrair grandes quantidades de oxigénio da 
água, acabando por matar outros seres vivos.
(…) As águas fluorescentes têm vindo a tornar-
se um fenómeno cada vez mais comum. Em 
2014, o mesmo fenómeno aconteceu em San 
Diego, nos Estados Unidos. 17-03-2017 / ZAP / 

www.aeiou.pt 

Uma equipa internacional de arqueólo-
gos descobriu o fóssil humano mais 
antigo já encontrado em Portugal, um 
crânio com cerca de 400 mil anos. 
Liderados pelo português João Zilhão, os ar-
queólogos encontraram o crânio na gruta da 
Aroeira, concelho de Torres Novas, no centro 
do país, (…). 
Nunca se tinha encontrado um fóssil humano 
da altura média do Pleistoceno, que cobre o 
período desde há 2,5 milhões de anos até há 
11,5 mil anos, num local tão ocidental da Euro-
pa. 
O arqueólogo indicou que o interesse deste 
fóssil é que está “muito bem datado e passa a 
ser padrão de referência para interpretação de 
outros fósseis bem completos mas com data-
ção mais imprecisa”. 
“Apresenta uma combinação de características 
morfológicas únicas que põem em causa a 
noção de que a variação das diferenças entre 
fósseis desta época possam ser interpretadas 
como manifestação de várias espécies huma-
nas diferentes”, afirmou. 
Apesar de na altura coexistirem “populações 
muito diversas, mais diferentes do que qual-
quer população humana, nem por isso deixa-
vam de pertencer a uma só espécie”, (…). 
Trata-se de um antepassado “a meio cami-
nho entre o ‘homo erectus’, que apareceu em 
África há entre 1,5 e dois milhões de anos e os 
mais recentes, a que chamamos Neandertais 
na Europa e modernos em África”. 
O local da descoberta “tem potencial, pelas 
condições geológicas, para ter vestígios de 
todas as épocas do último meio milhão de 
anos”. Na gruta foram encontrados tam-
bém restos de animais e ferramentas de pe-
dra, como machados. 
O fóssil, recuperado em 2014, foi retirado do 
local incrustado num bloco único de sedimen-
tos e levado para um centro de investigação 
em Madrid, Espanha, onde os especialistas o 
conseguiram separar ao cabo de dois anos de 
trabalho.(…)  
14-03-2017 / imagem: Javier Trueba / Lusa / www.aeiou.pt 

As linhas inexplicáveis, que se esten-
dem por mais de dois mil metros na 
superfície do lago congelado, foram 
notadas pelos habitantes locais, provo-
cando inúmeras teorias quanto à sua 
origem. 
Estes padrões naturais parecem zigue-zagues 
rectangulares de um metro de largura, e só 
foram gravados em folhas de gelo com menos 
de cerca de 10 centímetros de espessura. 
As fotografias das marcas estranhas no lago  

MISTERIOSAS LINHAS GEOMÉTRICAS 
SURGEM EM LAGO CONGELADO NA 

ISLÂNDIA  

O MAR DA TASMÂNIA ESTÁ A BRILHAR 
(MAS O MOTIVO NÃO É BOM) 

NASA VAI CRIAR “O LUGAR MAIS FRIO 
DO UNIVERSO” NA EEI 

Thingvallavatn, no Parque Nacional de Thing-
vellir, foram publicadas na página do Face-
book do parque. 
Na sequência da publicação, os fãs do para-
normal começaram a especular sobre ativida-
de alienígena, monstros desconhecidos e 
teorias da conspiração. No entanto, especia-
listas dizem existir uma explicação científica. 
Segundo eles, as marcas são resultado de um 
fenómeno extremamente raro chamado 
“rafting dos dedos” que ocorre quando duas 
finas camadas de gelo que flutuam na água 
colidem e se empurram alternadamente. 
O fenómeno ocorre apenas quando ambas as 
camadas de gelo têm aproximadamente a 
mesma espessura. 20-03-2017 / ZAP // Sputnik News/

www.aeiou.pt 

Neste verão, a NASA vai enviar à 
Estação Espacial Internacional (EEI) 
um laboratório especial onde será 
criado “o lugar mais frio do univer-
so”, para estudar o comportamento 
dos átomos e da gravidade em tais 
condições, informa o Laboratório de 
Propulsão a Jato da NASA. 
“As experiências com tais átomos podem 
mudar a nossa ideia sobre o que é a matéria 
e vão ajudar a entender a natureza funda-
mental da gravidade”, (…) 
Os cientistas norte-americanos vão agora 
realizar uma experiência mais prolongada e 
de maior escala com o condensado de Bose-
Einstein a bordo da EEI, enviando para o 
espaço o dispositivo CAL, uma espécie de 
geleira do tamanho de uma mala. 
No seu interior será mantida a temperatura 
de apenas um bilionésimo de grau Kelvin 
acima do zero absoluto. Tal indicador é 
cerca de 100 milhões de vezes inferior à 
temperatura típica do espaço – isso fará do 
interior do CAL o lugar mais frio do Univer-
so.(…) Além da ciência fundamental, tais 
experiências, diz a NASA, ajudarão a criar 
relógios atómicos mais precisos, permitindo 
também o desenvolvimento de computado-
res quânticos e sensores ultrassensíveis. 09-

03-2017 /imagem: Jet Propulsion Laboratory / NASA / 
ZAP / Sputnik News / www.aeiou.pt 

ENCONTRADO FÓSSIL HUMANO MAIS 
ANTIGO DE SEMPRE EM PORTUGAL 

https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/201703197928493-linhas-geometricas-lago-islandia-foto/
https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/201703077833701-nasa-lugar-frio-universo/

