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fonte: Unsplash.com

No número três deste boletim, não estamos “com a
cabeça na Lua”, nem com a “cabeça feita em água”, mas
ficamos a par dos esforços de SOFIA para descobrir água
na Lua. Um quebra-cabeças? Não, uma mão-cheia de
notícias que nos dão a conhecer os esforços dos
astrónomos e outros cientistas – incluindo alguns
portugueses – para descobrir água fora da Terra, fora do
Sistema Solar ou até fora da nossa galáxia. Alguma dessa
água descoberta está a distâncias tão prodigiosas da
Terra que se medem essas distâncias em anos-luz. 

Ana Teodoro, professora de F.Q.
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NASA encontrou mais água na Lua.
Próximo passo é saber se é potável. 

A água foi encontrada numa das crateras lunares que pode ser vista
da Terra, a cerca de 382 700 quilómetros de distância. Uma das
teorias da NASA revela que a água pode ter sido revelada com os
impactos causados por meteoritos ou pela interação energética de
partículas que foram ejetadas do Sol. 
A descoberta aconteceu quase "por acaso", uma vez que a equipa
estava a realizar testes de observação da Lua, segundo Naseem
Rangwala, cientista da missão SOFIA - um avião Boeing 747SP
modificado que carrega um telescópio de 2,7 metros e voa a uma
altitude entre os 11,5 e os 13,7 quilómetros. Os resultados podem
ser lidos na publicação Nature Astronomy. 

Foi encontrada água na superfície lunar que é iluminada
pelo Sol. A NASA divulgou nesta segunda-feira a
descoberta "empolgante" do Stratospheric Observatory
for Infrared Astronomy (SOFIA), que desde 2018 procurava
por água na Lua. O próximo passo da investigação é
descobrir se a água é potável e se poderá ser usada como
um recurso natural, como acontece na Terra. 

Recolhida por Margarida Rodrigues
Fonte:

 https://www.dn.pt/vida-e-futuro/nasa-encontrou-agua-na-lua-12965109.html   (26.04.2022)
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Há cerca de quatro mil milhões de anos, Marte tinha água suficiente
para cobrir todo o planeta, num oceano entre 100 e 1.500 metros de
profundidade, um volume aproximadamente equivalente a metade
do Oceano Atlântico no planeta terra, segundo a investigação do
Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e do Laboratório de
Propulsão a Jato da NASA (JPL). 
A mesma investigação sustenta que entre 30 e 99 por cento da
água em falta em Marte está presa na crosta do planeta. 
Mil milhões de anos mais tarde, o planeta já estava tão seco
como hoje e as teorias atuais consideram que a água escapou para o
espaço devido à baixa gravidade do planeta, uma ideia que não pode
explicar, segundo o novo estudo, a maior parte dessa perda. 
A equipa estudou a quantidade de água em Marte ao longo do tempo
em todas as suas formas (gasoso, líquido e sólido) e a composição
química da sua atmosfera e crosta atuais. 
(…) 

Há 4 mil milhões de anos Marte
tinha água equivalente a metade do
Oceano Atlântico.

 https://www.dn.pt/ciencia/amp/ha-4-mil-milhoes-de-anos-marte-tinha-agua-equivalente-a-metade-o-
oceano-atlantico-13466346.html  (17.03.2021)

Recolhida por Tomás Sentieiro
Fonte:
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O sistema planetário em causa está a 35 anos-luz da Terra, é
constituído possivelmente por cinco planetas que orbitam a estrela L
98-59. 
 
"O planeta na zona habitável pode ter uma atmosfera que poderia
proteger e sustentar a vida" 
Uma equipa internacional de astrónomos, incluindo portugueses,
descobriu um sistema de planetas fora do Sistema Solar que podem ter
água à superfície, no interior ou na atmosfera, divulgou esta quinta-feira
o Observatório Europeu do Sul (OES). 
A descoberta, para a qual contribuíram vários investigadores nacionais
e estrangeiros do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), em
Portugal, é descrita num artigo publicado esta quinta-feira na revista da
especialidade Astronomy & Astrophysics. 
O sistema planetário em causa dista 35 anos-luz da Terra, é constituído
possivelmente por cinco planetas (em dúvida está ainda o quinto
planeta) que orbitam a estrela L 98-59 e foi observado com um
espetrógrafo do telescópio VLT, operado no Chile pelo OES, organização
da qual Portugal faz parte. 
Segundo os astrónomos, três dos planetas extrassolares são
rochosos e podem conter água no seu interior ou nas
atmosferas: os dois planetas mais próximos da estrela são
provavelmente secos, mas podem ter pequenas quantidades de água,
enquanto o terceiro poderá ter até 30% da sua massa formada por
água. 

Equipa com astrónomos portugueses
descobre planetas que podem ter água. 3

Recolhida por Filipe Inês 
Fonte:
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Recentemente, um experimento no Laboratory for Laser Energetics, em
Nova York, mostrou que nem toda a água do universo é a mesma, mas
que existe um tipo de água que é muito estranho e, ainda assim, é
encontrado em todo o universo. 
Esse experimento consiste em disparar o laser mais poderoso da Terra
contra uma gota normal de água. Isso cria um golpe tão forte que a
pressão da água aumenta de maneira impressionante e sua temperatura
atinge milhares de graus. O que nos ajuda a ver como a água estaria
nessas condições extremas. 
O resultado: a água mudou para sempre de uma maneira extrema, pois
não vaporizou, mas congelou, criando “gelo superiônico” pela primeira
vez. Este gelo tem duas características muito estranhas, pois é preto e
quente. Além disso, um cubo desse gelo pode pesar o mesmo que um
normal. 
Acredita-se que esta forma de água esteja no centro de planetas como
Úrano e Neptuno e que poderia ser a forma mais abundante de água no
universo. 

Água em outros planetas pode ser
bem diferente da que existe na Terra. 4

Recolhida por Selma Oliveira
Fonte:
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