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O inseto venenoso mais antigo do 
mundo foi descoberto, conservado em 
âmbar. Acredita-se que esta barata 
para além de ter sido venenosa, viveu 
na época dos dinossauros. 
O animal foi preservado em âmbar libanês e 
viveu há 130 milhões de anos 
O inseto venenoso mais antigo do mundo foi 
descoberto, conservado em âmbar. Acredita-
se que esta barata (…) viveu na época dos 
dinossauros. O seu veneno foi encontrado 
devido à análise feita às marcas da sua 
carapaça, relata a BBC.(…)  
O inseto foi descrito na revista Cretaceous 
Research como tendo sido o primeiro inseto 
venenoso e, por isso, o mais antigo do mundo 
alguma vez descoberto. A sua carapaça 
venenosa, que era revestida com um padrão 
listado, serviria, então, de aviso, aos seus 
predadores, para que não se aproximassem 
dela. 
O animal teria três olhos “simples”, e mais 
outros dois grandes. Outros insetos primitivos 
também teriam este tipo de fisionomia ocular, 
com três olhos “simples”, no entanto, 
nenhuma barata, atualmente, a tem. 
13-01-2017 / Observador / www.aeiou.pt 

fenómeno, na qual é possível avistar uma grande 
mancha escura no Sol. 
Segundo os cientistas, a tempestade magnéti-
ca resultante poderá ter impacto significativo 
sobre os satélites e a rede eléctrica. O fenómeno 
produziu várias auroras boreais em países como 
Canadá, EUA e Estados da Escandinávia. 
Nas imagens divulgadas pela NASA é possível 
observar um enorme buraco coronal, enorme 
formado entre os dias 2 e 5 de janeiro deste ano. 
O buraco coronal é uma área da coroa do Sol 
onde a densidade e a temperatura do plasma 
são até cem vezes mais baixas do que a das 
áreas circundantes. 
Buracos coronais como este são normais, apare-
cendo em diferentes locais do Sol – por vezes 
com mais frequência em alturas diferentes du-
rante o ciclo de atividade de nossa estrela. 
A NASA explica que estes buracos espetaculares 
são apenas áreas magneticamente expostas, 
que geram ventos solares de alta velocidade. 
Estas regiões escuras e de baixa densidade – na 
camada mais externa do sol – contêm pouco 
material solar, têm temperaturas mais baixas e, 
portanto, parecem muito mais escuras do que as 
regiões circundantes, explica a agência espacial 
americana.(…) 
Não é a primeira vez que a NASA detecta bura-
cos na superfície solar. Anteriormente, em maio 
de 2016 e em outubro de 2015, já tinham sido 
observados fenómenos semelhantes, que, feliz-
mente, não causaram consequências graves. 
Este tipo de tempestade é relativamente inofen-
siva, apesar de poder perturbar as comunica-
ções entre satélites e transmissões de rádio de 
alta altitude. 
15-01-2017 /ww.aeiou.pt / Imagem: (cv) NASA ZAP / Sputnik News 

O Falcon 9 foi lançado, conforme o previsto, 
da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, 
Estados Unidos, às 09:54 locais (17:54 em 
Lisboa). 
O primeiro módulo do engenho, com 70 me-
tros de altura, separou-se do resto do lançador 
dois minutos e 27 segundos após a descola-
gem. Pouco depois, regressou à Terra, aterran-
do, nove minutos depois, numa plataforma 
flutuante no Oceano Pacífico. 
Uma hora depois do seu lançamento, o segun-
do módulo do Falcon 9 colocou em órbita os 
dez micro-satélites, da empresa de comunica-
ção de dados Iridium. 
Tratou-se do sexto lançamento da SpaceX, 
que já fez aterrar o primeiro módulo do Falcon 
9 três vezes no mar e duas vezes no solo da 
Florida. 
A Space X é uma das empresas que está na 
corrida espacial à substituição do reformado 
Space Shuttle, da NASA, como transporte viá-
vel de carga e passageiros entre o Terra e a 
Estação Espacial Internacional, ISS. 
A abordagem da Space X passa por usar lança-
dores que regressam à Terra após colocarem 
em órbita a sua carga, pousando de novo em 
terra ou em plataformas no mar. 
A empresa privada, liderada pelo visioná-
rio Elon Musk, diretor-geral do fabricante de 
automóveis Tesla, conta, ao recuperar a parte 
mais onerosa do lançador, reduzir os seus 
custos de colocação em órbita. 
A SpaceX tem programado 70 lançamentos, no 
valor de mais de dez mil milhões de dólares 
(mais de nove mil milhões de euros). 
14-01-2017 / Imagem: SpaceX / Flickr / ZAP // Lusa 

NASA DESCOBRE MAIS UM ENORME 
BURACO NA SUPERFÍCIE DO SOL 

FOI DESCOBERTO O INSETO VENENOSO 
MAIS ANTIGO DO MUNDO 

SPACEX VOLTOU FINALMENTE AO 
ESPAÇO E LANÇOU UM FALCON 9 COM 

DEZ MICROSATÉLITES 

A empresa aeroespacial norte-
americana SpaceX lançou hoje um 
foguetão Falcon 9, com dez pequenos 
satélites de comunicação, assinalando 
a retoma de voos quatro meses de-
pois da explosão de um engenho se-
melhante na Florida. 

Astrónomos da agência espacial nor-
te-americana NASA detectaram um 
gigantesco buraco que se estende 
pela superfície do Sol e está a lançar 
partículas de vento em direção à 
Terra a alta velocidade. 
O SDO – Observatório de Dinâmica Solar, 
sonda espacial da NASA dedicada à observa-
ção da superfície da nossa estrela, divulgou 
no Instagram uma imagem animada do  

FÓSSIL “INCRIVELMENTE RARO” PODE 
REVOLUCIONAR TUDO O QUE SABEMOS 

SOBRE O REINO VEGETAL  

Fóssil raro de fruto do género Physalis 
encontrado na Patagónia argentina. 
O fóssil de um fruto “incrivelmente” 
raro, com 52 milhões de anos, pode 
ajudar os cientistas a encontrar pistas 
“revolucionárias” sobre a origem e a 
evolução de vegetais como os toma-
tes, os pimentões e as batatas. 
08-01-2017 / www.aeiou.pt/ imagem: Peter Wilf / Penn State 
University / ZAP / BBC  
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