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INVESTIGADORES DA UNIVERSIDADE 
NOVA DESCOBRIRAM NOVA ESPÉCIE DE 

DINOSSAURO 

Símbolos antigos esculpidos em pedra, 
num local arqueológico na Turquia, 
contam a história de como um cometa, 
com um impacto devastador, desenca-
deou uma mini-Era do Gelo na Terra, 
há mais de 13 mil anos. 
Conhecido como “Pedra do Abutre”, este pilar 
preenchido com gravuras esculpidas sugere 
que vários fragmentos de um cometa atingiram 
a Terra por volta de 11.000 a.C.. 
As gravuras foram descobertas em Gobekli 
Tepe, um local arqueológico no sul da Turquia, 
que os especialistas acreditam agora que pode 
ter sido um antigo observatório. 
Os investigadores recorreram a software de 
computador que foi usado para combinar ins-
crições de animais – interpretadas como sím-
bolos astronómicos – a padrões de estrelas. 
No artigo científico, (…) os cientistas sugerem 
que o desastre ocorreu em 10.950 a.C., já que 
outras evidências encontradas num núcleo de 
gelo, na Gronelândia, indicam um impacto 
aproximadamente no mesmo período. O cata-
clismo deu início a um clima frio que durou mil 
anos. 
“Parece que Gobekli Tepe foi, entre outras 
coisas, um observatório para monitorizar o céu 
nocturno”, refere o investigador que liderou a 
pesquisa, Martin Sweatman, da Escola de 
Engenharia da Universidade de Edimburgo, na 
Escócia, em declarações à New Scientist. 
“Um dos seus pilares parece ter servido como 
um memorial para este evento devastador – 
provavelmente, o pior dia da história desde o 
final da Idade do Gelo”, acrescenta. 
As gravuras parecem ter permanecido como 
algo importante para Gobekli Tepe durante 
milénios, indicando um evento que teve 
um impacto muito sério e duradouro. 
Uma série de símbolos na pedra sugerem que 
as mudanças de longo prazo no eixo de rotação 
da Terra foram registadas pelos primeiros as-
trónomos, usando 
uma forma inicial de escrita. 
A descoberta também apoia a teoria de que a 
Terra experimenta períodos em que impactos 
de cometas são mais prováveis, devido à órbita 
do planeta. 27-04-2017 / imagem: (dr) Alistair Coombs / 

ZAP / Hypescience / aeiou.pt 

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

Os paleontólogos Octávio Mateus e 
Emanuel Tschopp, da Universidade 
Nova de Lisboa, descobriram uma nova 
espécie de dinossauro saurópode, com 
cerca de 150 milhões de anos. 
Os fósseis do dinossauro, patente no Museu 
Sauriermuseum Aathal, na Suíça, foram escava-
dos em 1995, no Wyoming, EUA, por uma equi-
pa suíça liderada por Hans-Jakob “Kirby” Siber 
e por Ben Pabst. 
Mas só agora, mais de 20 anos depois, é que o 
estatuto deste dinossauro, baptizado co-
mo Galeamopus pabsti, foi reconhecido como 
uma nova espécie num trabalho de investiga-
ção do português Octávio Mateus e do suíço 
Emanuel Tschopp, investigadores da Universi-
dade Nova de Lisboa e do Museu da Lourinhã. 
Emanuel Tschopp está também ligado à Uni-
versidade de Turim, em Itália. 
O dinossauro estava, até agora, classificado 
como saurópode Apatossaurus, mas detalhes 
anatómicos, nomeadamente “pernas mais 
maciças” e o “pescoço particularmente alto e 
triangular perto da cabeça”, levaram os pale-
ontólogos da Universidade Nova a concluir que 
“não é do género Apatossaurus, mas é sim um 
Galeamopus”, conforme revela Octávio Mateus 
à agência Lusa. 
Este género Galeamopus foi descoberto pelos 
dois investigadores em 2015, (…). 
O dinossauro saurópode diplodocídeo Gale-
amopus, com 150 milhões de anos, foi assim 
designado por ‘galeamopus pabsti’, em alusão 
ao género e ao investigador que o descobriu 
em 1995.(…) 
Nos EUA, são conhecidas mais de 15 espécies 
destes dinossauros gigantes, identificados por 
terem pescoço e cauda compridos, distribuídos 
pelos géneros Diplodocus, Apatossaurus, Bron-
tossaurus e Galeamopus, o que para os paleon-
tólogos é uma diversidade muito maior do que 
a existente no Jurássico Superior da Europa. 
“É uma diversidade muito maior do que a que 
esperávamos”, sublinha o paleontólogo portu-
guês. (…) 03-05-2017 / imagem: Davide Bonadonna / 

ZAP / Lusa / aeiou.pt 

GRAVURAS ANTIGAS MOSTRAM QUE 
COMETA ATINGIU A TERRA E 

DESPOLETOU IDADE DO GELO 

FÍSICO CRIA MODELO MATEMÁTICO 
PARA UMA MÁQUINA DO TEMPO 

VIÁVEL 

Depois de um intenso trabalho com os 
números, um investigador da Universi-
dade da British Columbia, no Canadá, 
apresentou um modelo matemático 
para uma máquina do tempo viável. 
(…) O investigador, cujo campo de especializa-
ção é a teoria de Einstein da relatividade geral, 
estuda buracos negros e ficção científica quan-
do não está a dar aulas. Usando matemática e 
física, Tippett  criou uma fórmula que descreve 
um método para viajar no tempo.(…) 
Desde que HG Wells publicou o livro A Máqui-
na do Tempo, em 1885, as pessoas ficaram 
curiosas sobre viagens no tempo – e os cientis-
tas trabalharam para resolver ou refutar a 
possibilidade de viajar no tempo, diz Tippett. 
(…) “O meu modelo de máquina do tempo usa 
o espaço-tempo curvo para dobrar o tem-
po num círculo para os passageiros, não numa 
linha recta. Esse círculo leva-nos de volta no 
tempo”. 
Embora seja possível descrever esse tipo de 
viagem no tempo usando uma equação mate-
mática, Tippett duvida que algum dia alguém 
construa uma máquina para colocar a sua 
equação à prova. (…) 
“Mas embora seja matematicamente viável, 
ainda não é possível construir uma máquina 
espaço-tempo porque precisamos de materi-
ais, que chamamos de matéria exótica, para 
dobrar o espaço-tempo nesses caminhos im-
possíveis”, explica. 
“Mas esses materiais ainda não foram desco-
bertos”, conclui Tippett. 
Para a sua pesquisa, Tippett criou um modelo 
matemático com a sigla TARDIS – qualquer 
semelhança com o nome da nave/máquina do 
tempo de Doctor Who certamente não é mera 
coincidência. 
Tippett descreve o seu modelo como uma 
bolha de geometria espaço-tempo que carrega 
o conteúdo para trás e para frente através do 
espaço e do tempo enquanto percorre um 
grande caminho circular. (…) 
02-05-2017 / imagem: (dr) Warner Bros /HypeScience / aeiou.pt  
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