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ENCONTRADA NOVA ESPÉCIE DE RÉPTIL 
GIGANTE DO TEMPO DOS DINOSSAUROS 
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Uma equipa internacional de investiga-
dores identificou uma nova espécie de 
pliossauro, um grande réptil aquático 
da época dos dinossauros, a partir de 
um fóssil encontrado há mais de dez 
anos na Rússia, foi hoje divulgado. 
A nova espécie, designada com o nome científi-
co de “Luskhan itilensis“, tem um crânio com 
1,5 metros de comprimento e um focinho fino, 
(…). 
A nova espécie não é um dinossauro, sen-
do “primo afastado” das tartarugas atuais. 
Para os autores da investigação, a nova espécie 
altera significativamente a compreensão sobre 
a evolução dos plesiossauros, grupo de répteis 
pré-históricos ao qual pertencem os pliossau-
ros, que eram os principais predadores dos 
oceanos na era dos dinossauros devido ao seu 
tamanho e aos dentes numerosos e afiados. 
Vários fósseis de pliossauros foram descober-
tos na Europa, na Austrália e na América do 
Sul. O fóssil do “Luskhan itilensis“, encontrado 
em 2002 na margem direita do rio Volga, perto 
da cidade de Ulyanovsk, tem cerca de 130 
milhões de anos. 
Segundo a equipa de cientistas, os resultados 
sugerem que os pliossauros recuperaram após 
a extinção do período Jurássico mais recente, 
mas depois enfrentaram uma nova extinção 
que os dizimou de vez, e que aconteceu várias 
dezenas de milhões de anos antes da extinção 
de todos os dinossauros (com exceção de algu-
mas linhagens de aves). 26-05-2017 / Imagem: (dr) 

Andrey Atuchin / Lusa / www.aeiou.pt 

ASTRÓNOMOS DETETAM FURACÕES DO 
TAMANHO DA TERRA EM JÚPITER 

 

Os primeiros resultados científicos 
da missão Juno da NASA a Júpiter 
retratam o maior planeta do nosso 
Sistema Solar como um mundo 
complexo, gigantesco e turbulento, 
com ciclones polares do tamanho 
da Terra. 
(…) A Juno foi lançada no dia 5 de agosto 
de 2011 e entrou em órbita de Júpiter no 
dia 4 de julho de 2016. As descobertas da 
primeira passagem de recolha de dados, a 
4200 km do topo das nuvens turbulentas 
de Júpiter no dia 27 de agosto, (…). 
(…) Entre as descobertas que desafiam as 
suposições estão aquelas fornecidas pela 
câmara da Juno, JunoCam. As imagens 
mostram que ambos os polos de Júpiter 
estão cobertos por tempestades rodopi-
antes e densamente agrupadas do tama-
nho da Terra. 
(…) Outra descoberta vem do instrumento 
MWR (Microwave Radiometer) da Juno, 
que estuda a radiação térmica de micro-
ondas da atmosfera de Júpiter, do topo 
das nuvens de amónia até às profundezas 
da sua atmosfera. (…) Os dados sugerem 
que a amónia é bastante variável e conti-
nua a aumentar tanto para baixo quanto 
podemos observar com o MWR, que al-
cança várias centenas de quilómetros. 
Antes da missão Juno, sabia-se que Júpiter 
tinha o campo magnético mais intenso do 
Sistema Solar. As medições da magnetos-
fera do planeta gigante indicam que o 
campo magnético de Júpiter é ainda mais 
forte do que os modelos previam e de 
forma mais irregular. Os dados MAG indi-
cam que o campo magnético superou e 
muito as expetativas: 7766 Gauss, cerca 
de 10 vezes mais intenso do que o campo 
magnético mais forte encontrado na Ter-
ra.(…)Se alguém é capaz de chegar ao 
fundo da questão do que se passa por 
baixo daqueles gigantescos redemoinhos 
de nuvens vermelhas, é a Juno e os seus 
penetrantes instrumentos científicos”, 
acrescenta. 29-05-2017 / imagem: NASA / JPL-
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ESTUDANTES CRIAM PALHINHA QUE 
DETETA DROGAS NAS BEBIDAS  

Três estudantes da Escola Gulliver, em 
Miami, na Florida, desenvolveram 
uma palhinha que “reage” à presença 
das drogas que 
são sorrateiramente colocadas em 
bebidas e que podem resultar em situ-
ações perigosas. 
Num projeto de empreendedorismo, Victoria 
Roca, Susana Cappello e Carolina Baigorri 
criaram uma palhinha que, ao ser colocada 
numa bebida, vai revelar a existência de dro-
gas, ou se o líquido é seguro. 
A ponta da palhinha muda de cor, de branco 
para um azul intenso, ao detetar três tipos de 
anfetaminas, soníferos e anestésicos 
(Flunitrazepam, Cetamina e GHB) em bebidas 
que podem ou não conter álcool. 
“Sabemos que não é uma solução pois não 
acaba com as violações, mas esperamos 
que diminua a incidência de situações perigo-
sas que podem ocorrer devido a essas dro-
gas”, afirmou Carolina Baigorri. 
As estudantes pretendem registar a patente 
da palhinha e criar uma campanha de 
“crowdfunding” para fabricar o produto que 
poderá ser utilizado individualmente, ou ser 
oferecido pelas discotecas e bares. 
Mas esta não é a primeira vez que um grupo 
de jovens cria um produto com o objetivo de 
prevenir violações. Em 2014, alunos da Univer-
sidade da Carolina do Norte inventaram um 
verniz de unhas que reage à presença das 
chamadas “date rape drugs”. 
A tarefa é simples: a rapariga tem apenas 
de molhar o dedo no copo e esperar pela 
reação do verniz, que a alertará para a presen-
ça – ou não – de drogas como GHB, Xanax e 
Rohypnol. 
O verniz ainda se encontra em fase de desen-

volvimento, mas já existe uma página oficial 

que aceita donativos para que o projeto possa 

avançar. Os criadores têm como principal 

objetivo criar uma tecnologia que proteja as 

mulheres de forma discreta relativamente a 

um crime que é muitas vezes elaborado de 

forma silenciosa e para o qual ainda não existe 

muita prevenção. 27-05-2017 / imagem: (dr) Hypeness / 

ZAP / www.aieou.pt  

O clube de ciência Galileu comunica 

 que este será o último número 

editado  

neste ano lectivo. 

 

Até ao próximo ano…  

boas leituras de ciência! 

http://www.ccvalg.pt/astronomia/noticias/2017/05/26_juno_jupiter.htm
https://undercovercolors.cloverdonations.com/uc-donations-page/

