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A maior chuva de estrelas desta 
primavera vai atingir o ponto alto 
na madrugada de sábado, dia 06 de 
maio, mas o brilho da Lua vai 
ofuscar o fenómeno, conhecido 
como Eta Aquáridas 
Os meteoritos que se va o ver a atravessar o 
firmamento sa o partí culas meta licas 
deixadas no rasto do cometa Halley, que gira 
em torno do Sol numa o rbita que dura 76 
anos. 
Duas vezes por ano, atravessam a o rbita 
terrestre e desintegram-se, o que e  visí vel 
em todo o hemisfe rio sul da Terra, embora o 
cometa esteja a 44 anos de aparecer 
novamente. 
Ja  sa o visí veis desde 19 de abril mas o ponto 
mais intenso decorrera  na madrugada de 05 
para 06 de maio, podendo atingir 70 objetos 
por hora. 
Nessa data, a Lua estara  na fase final do 
quarto crescente, o que dificultara  a 
observaça o, que se faz melhor fora de 
centros urbanos e olhando para sudeste. 02-

05-2017 / DN online 

Depois da NASA ter anunciado a desco-
berta de um sistema solar com sete 
planetas, uma equipa de cientistas da 
Universidade de Chicago concluiu que 
formas de vida, como bactérias ou or-
ganismos unicelulares, poderiam per-
correr o sistema TRAPPIST-1 e 
“semear” vida entre exoplanetas. 
(…) Para que isso aconteça, um asteroide ou 
cometa terá que atingir um dos planetas, lan-
çando detritos suficientemente grandes para o 
espaço e isolando a forma de vida dos perigos 
da viagem espacial. 
O material teria que ser expelido rápido o sufi-
ciente para romper a atração gravitacional do 
planeta, mas não tão rápido que destruísse a 
forma de vida. E a viagem teria que ser relati-
vamente curta para que a forma de vida pudes-
se sobreviver. 
Os cientistas realizaram várias simulações para 
o TRAPPIST-1 e descobriram que todo o proces-
so poderia ocorrer durante 10 anos. A maior 
parte da massa transferida entre planetas, que 
seria grande o suficiente para que a vida sobre-
vivesse à irradiação durante a transferência e 
ao calor durante a reentrada, seria ejetada a 
uma velocidade apenas ligeiramente superior à 
velocidade de escape.(…) 
O primeiro exoplaneta, um planeta em órbita 
de uma estrela que não o Sol, foi confirmado 
em 1992. Atualmente, já foram descobertos 
mais de 3600 exoplanetas e já foram confirma-
dos mais de 600 sistemas exoplanetários múlti-
plos. 
Segundo os cientistas, a intenção não é tanto 
descobrir novos planetas, mas sim caracterizá-
los, determinar como evoluíram e entender 
como interagem. 
Os sistemas exoplanetários servem como labo-
ratórios para ajudar os cientistas a compreen-
der o Sistema Solar, realça Ciesla, sublinhando 
que 40 mil toneladas de detritos espaciais 
caem na Terra a cada ano. 
“O material da Terra deve estar a flutuar por 
aí e é concebível que possa estar a transportar 
vida. Algumas formas de vida são muito robus-
tas e podem sobreviver à viagem espacial”. 2017
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MAIOR CHUVA DE ESTRELAS DA 
PRIMAVERA ATINGE PONTO ALTO NA 

MADRUGADA DE SÁBADO 

92% DE PORTUGAL EM SECA. 
TEMPERATURA MÁXIMA EM ABRIL FOI 

A MAIS ALTA DESDE 1931 

Portugal continental encontrava-se 
em abril com 96% do território em 
situação de seca fraca a moderada, 
um aumento significativo relativa-
mente ao mês de março (20%), infor-
mou esta quarta-feira o Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA). 
De acordo com o Boletim Climatológico 
disponibilizado na página do IPMA, no final 
de abril, em relação ao mês de março, foi 
registado um aumento significativo da área 
em situação de seca, em particular nas regi-
ões do Norte e Centro. 
“Muitos locais das regiões do Norte e Centro 
estão classificados como estando em seca 
meteorológica moderada a severa“, salienta 
o Instituto no boletim. 
O Instituto destaca que no final do mês de 
abril 96% do território estava em seca fraca 
a moderada e apenas a região do Algarve 
não se encontrava em situação de seca. 
No final de março, 58,5% do território esta-
va em situação “normal” e 21,6% em “chuva 
fraca”, recorda. 
Já no final de abril, 75,6% do território en-
contrava-se em situação de seca moderada, 
20,2% em seca fraca, 2,7% em seca normal e 
0,7% em seca severa. 
O Boletim Climatológico do IPMA divulgado 
esta quarta-feira classificou o mês de abril 
em Portugal continental como 
“extremamente quente e extremamente 
seco“, não tendo sido registada precipitação 
até ao dia 29 de abril em cerca de 40% das 
estações da rede meteorológica do IPMA. 
O valor da temperatura máxima em abril 
foi o mais alto dos últimos 86 anos (desde 
1931), segundo refere o documento, tendo 
sido também registada uma onda de calor 
de grande duração e extensão em vários 
distritos do continente ao longo do mês. 
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SISTEMA SOLAR RECÉM-DESCOBERTO 
PODE “SEMEAR” VIDA ENTRE 

EXOPLANETAS  

CASSINI CONSEGUE AS MELHORES 
IMAGENS DA ATMOSFERA DE SATURNO  

A sonda Cassini recolheu e enviou 
para a Terra novas imagens da atmos-
fera de Saturno, depois de uma via-
gem pioneira entre o planeta e os 
seus anéis - a distância entre o topo 
da atmosfera do planeta e o anéis é 
de 2000 km. 
Na passagem, a sonda da NASA ficou a 3000 
km das nuvens mais altas do planeta. 
"Nenhuma nave esteve tão próxima de Satur-
no", lembrou o direto da missão, Earl Maize. 
Lançada em 1997, a Cassini chegou a Saturno  

em 2004. Depois de fazer um voo pela maior 
lua do planeta, Titan, a nave entrou naquilo 
que a agência espacial norte-americano cha-
ma "o grande final" da missão, com 22 passa-
gens planeadas entre o planeta e os seus 
anéis. Em setembro, a Cassini vai despenhar-
se contra o planeta. 28-04-2017 / DN Online 
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