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NOTÍCIA DA SEMANA 
 
NASA: scoperti due pianeti simili alla Terra 
 

 
 

Giuseppe Cutrone 
 
Due pianeti simili alla Terra per quanto riguarda le dimensioni sono stati scoperti dal telescopio orbitale Keplero della Nasa. Si tratta di 
Kepler-20e e Kepler-20f, due corpi celesti grandi rispettivamente o,87 volte e 1,03 volte il nostro pianeta che fanno parte di un sistema 
planetario composto da altri cinque corpi celesti individuato in direzione della costellazione della Lira e distante mille anni luce da noi. 
Caratterizzati da una composizione rocciosa, i due pianeti si trovano al di fuori della cosiddettafascia abitabile, cioè quella porzione di 
spazio in cui la distanza dalla stella di riferimento non è troppa, né troppo poca, in maniera da consentire la creazione di un ambiente 
potenzialmente ideale per ospitare la vita per come la conosciamo. Non a caso, infatti, i due corpi celesti sono caratterizzati da altissime 
temperature, tanto che si arriverebbero a toccare, secondo i calcoli della NASA, ben 470 gradi su Kepler-20e e 760 gradi su Kepler-20f, 
aspetto che esclude automaticamente la presenza di acqua (componente indispensabile per la vita) sotto qualsiasi forma. 
Inoltre, i due pianeti hanno un periodo di rivoluzione attorno alla loro stella di riferimento molto più corto rispetto a quello terrestre: su 
Kepler-20e un giro attorno alla stella-madre viene compiuto infatti in appena 6,1 giorni, mentre sul più “lento” Kefler-20f sono necessari 
19,6 giorni. 
Per rispondere a quanti potrebbero definirsi delusi da tale scoperta, uno degli astronomi facente parte del team che ha individuato i due 
pianeti, Francois Fressin dell’Harvard-Smithsoninan Center for Astrophysics di Cambridge, ha spiegato che questa scoperta implica 
l’esistenza di corpi celesti rocciosi di grandezza simile alla Terra possono trovarsi anche nella zona abitabile, aumentando le possibilità di 
trovare in futuro un pianeta gemello del nostro per massa, posizione e caratteristiche. 
Insomma la Terra non ha ancora trovato il suo gemello, ma grazie all’occhio attento deltelescopio Keplero la speranza di riuscire 
nell’impresa rimane viva: in fondo, basta solo guardare nella direzione giusta. 
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Mata Atlântica terá 320 pontos estudados no próximo ano 

O objetivo é determinar a situação real da Mata Atlântica para que possam ser implantadas políticas públicas mais efetivas de 
conservação da floresta. 
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ES terá o seu primeiro 'bairro solar' 

Até abril, as primeiras 2 mil casas serão entregues, na Serra. Chuveiro é responsável por 10% do consumo nacional de energia elétrica. 

Com mais de 40°C em Uruguaiana, RS registra a maior temperatura do ano 

Calor intenso atinge principalmente a Fronteira Oeste e o Centro do Estado. 

Nova Friburgo/RJ está em estado de atenção após temporal do fim de semana 

No centro, funcionários da prefeitura aproveitaram o dia se sol para retirar a lama de bueiros e da Praça do Suspiro, a principal da 
cidade. No Bairro Córrego Dantas, um dos mais prejudicados pelos temporais de janeiro deste ano, o riacho que dá nome ao local 
transbordou e alguns moradores ficaram ilhados. 

Chuva de dezembro bate recorde dos últimos cem anos em BH 

Cidade teve registro de 606,4 mm de chuva neste mês. Segundo Inmet, marca anterior era de dezembro de 2008, com 601,3 mm. 

Macaco fica preso em motor de carro e é resgatado em Rio Preto/SP 

Dono do veículo só percebeu o animal quando abriu o capô. Lataria do carro precisou ser desmontada para retirar o sagui. 

Chega a 114 o número de advertências emitidas contra moradores de São Leopoldo/RS por desperdício de água 

Uso racional da água está determinado em decreto desde 30 de novembro. 

Onça-parda é sacrificada após ser atropelada em rodovia de MT 

Segundo Ibama, animal perdeu muito peso por não aceitar alimentação. Ela foi encontrada atropelada em uma rodovia próximo a 
Rondonópolis. 

Royalties do petróleo e Código Florestal ficam para o primeiro semestre de 2012 

A Câmara aprovou em maio o texto-base do novo Código Florestal, que regulamenta as áreas de proteção e preservação ambiental, 
impõe deveres aos produtores rurais em relação às áreas de mata das propriedades e define punições para os desmatadores. Como o 
projeto sofreu alterações no Senado, retornou à Câmara para apreciação final. 

Número de casos de dengue está relacionado à falta de saneamento adequado 

Dos 48 municípios com risco de surto da doença no verão, 62,5% têm menos da metade das casas com acesso a saneamento adequado. 

Dieta rigorosa pode evitar envelhecimento do cérebro, diz estudo 

Restrição calórica estimula proteína que ativa genes ligados à longevidade e ao bom funcionamento do cérebro. 

Entre o câncer e o déficit de vitamina D, médicos recomendam suplemento 

Reumatologistas e dermatologistas recomendam suplementação diária. Sol é indicado como medida de prevenção, não quando já há 
carência. 

Receita Federal autoriza devolução de contêineres com lixo hospitalar para os Estados Unidos 

O carregamento entrou no Brasil como tecido de algodão e seria destinada à confecção de roupas no interior de Pernambuco. No 
entanto, foi descoberto que os contêineres, na verdade, traziam lençóis sujos de hospitais norte-americanos, além de seringas e luvas 
usadas. 

Campanha do MMA fala sobre embalagens reutilizáveis 

Iniciativa busca sensibilizar o consumidor sobre os impactos ambientais do consumo exagerado de sacos plásticos. Sacola gigante 
exposta na Rodoviária de Brasília chama atenção do público a caminho de casa, do trabalho ou das compras. 

Governo do Rio antecipa inauguração de centros de hidratação contra a dengue 

Os pacientes vão passar por uma consulta prévia e após serão encaminhados para receber soro e fazer exames de sangue, com a 
contagem de plaquetas, medida fundamental no controle do tipo mais grave da doença, a dengue hemorrágica. 

Butantan assina acordo com estatal para produção de plasma sanguíneo 

Parceria com Hemobrás prevê processamento de até 150 mil litros por ano. Meta é tentar autossuficiência brasileira em remédios 
derivados de sangue. 

Vacina contra malária passa em primeiro teste com animais 

Os resultados dos testes preliminares em ratos e coelhos mostram que a vacina induz a uma reação imunológica contra o parasita 
"Plasmodium falciparum", que causa quase todas as 655 mil mortes anuais por malária no mundo. 
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Nuvens 'em forma de tsunami' são flagradas nos EUA 

Formação com aparência de onda se deve a diferença de velocidade do ar. Fenômeno é conhecido como 'instabilidade de Kelvin-
Helmholtz'. 

Astrônomos encontram dois planetas do tamanho da Terra 

Astros orbitam estrela parecida com o Sol. Um deles pode ter uma atmosfera com vapor d’água. 

Brasileiros descobrem novo tipo de onda cerebral 

As ondas recém-descobertas parecem interagir com outras já conhecidas, numa coreografia que provavelmente é importante para a 
construção e consolidação das lembranças no cérebro. 

Ibama de Brasília multa em R$ 3 mil mulher que agrediu cachorro 

Órgão informou que a enfermeira tem 20 dias para recorrer da punição. Em depoimento, ela disse ter 'profundo arrependimento' pela 
morte do cão. 

Cientistas se preparam para monitorar oceano Atlântico 

A fim de monitorar mudanças de padrões de circulação do Atlântico Sul – que afetam o clima global –, projeto temático irá fundear 
instrumentos científicos em uma linha que vai da América do Sul à África. 

Estiagem piora qualidade de água no Vale do Sinos, no RS 

Em Novo Hamburgo, captação teve que ser suspensa. Em São Leopoldo, todos os índices de qualidade pioraram. 

Defesa Civil diz que situação na região metropolitana de Belo Horizonte/MG preocupa 

A maior parte das ocorrências está relacionada a deslizamentos de encostas e a moradias em risco. 

Brasileiros chegam à Antártida para instalar módulo científico 

O grupo de cientistas irá se dividir entre o acampamento base e o local de instalação da estação, onde ficarão 10 pesquisadores, durante 
um mês, para instalar o primeiro módulo científico brasileiro próximo do Polo Sul Geográfico. 

Número de mortos em tempestade tropical nas Filipinas passa de 900 

No fim de semana, deslizamentos de terra e enxurradas destruíram vilarejos inteiros, no sul no país. A chuva forte durou mais de dez 
horas seguidas. Os governos da China e dos Estados Unidos enviarão ajuda. 

Cobras ajudaram a moldar evolução do homem, diz estudo 

O estudo, na revista "PNAS", sugere que as serpentes interagem de três jeitos com primatas como nós: como predadoras, competidoras 
e presas. 

Novas espécies de sapo são menores que moeda de 1 centavo 

Duas variedades foram descobertas em Papua Nova Guiné. Segundo pesquisador, são os menores sapos já descritos pela ciência. 

Chance de terremotos não aumentou nos últimos anos, diz estudo 

Os pesquisadores da Universidade da Califórnia (EUA) revisaram os registros sísmicos mundiais, que datam de 1900, e concluíram que 
não houve aumento estatisticamente significativo no número de grandes terremotos (de magnitude 7 e superior). 

Ministério do Meio Ambiente promove campanha para reduzir uso de sacolas plásticas 

A estratégia de lançar a segunda fase da campanha no Natal é para chamar a atenção das pessoas quanto ao uso das sacolas plásticas 
nas compras de fim de ano. 

Neandertais construíram na Ucrânia casas com ossos de mamutes 

Os restos indicam uma construção circular que teria sido erguida para estadias prolongadas, especulam pesquisadores do Museu 
Nacional de História Natural, em Paris. 

Incêndios atingem 1 mil hectares de florestas na Argentina 

As altas temperaturas, a seca no solo e fortes ventos favoreceram a propagação do incêndio. 

Aneel fará leilão para compra de energia hidrelétrica, eólica e termelétrica 

Os contratos de compra e venda de energia terão duração de 20 anos para todas as fontes, com exceção da hídrica, contratada por 30 
anos. 
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Agência Nacional de Águas abre inscrições para o Prêmio ANA 2012 

Nesta edição, serão oito categorias de premiação: governo; empresas; organizações não governamentais; pesquisa e inovação 
tecnológica; organismos de bacia; ensino; imprensa e água e patrimônio cultural. As inscrições podem ser feitas até 1º de junho de 
2012. 

Nasa fecha portas do ônibus espacial Discovery pela última vez 

Jornalistas puderam visitar o interior do Atlantis. Naves estão sendo preparadas para virarem peças de museu. 

Cientistas podem ter encontrado o menor buraco negro do Universo 

Astro teria menos de três vezes a massa do nosso Sol. Descoberta foi feita ouvindo os 'batimentos cardíacos' de galáxia. 

Rússia se prepara para lançamento espacial nesta quarta-feira 

Missão da Soyuz levará mais três astronautas ao espaço. Decolagem está prevista para 21 de dezembro. 

Para empresa, óleo derramado na Baía de Ilha Grande não deve passar de 2 mil litros 

O vazamento poluiu as águas da Baía de Ilha Grande, no sul do estado do Rio. 

Descoberto sistema para manter células cancerígenas vivas 

Método revolucionário permite que células cancerígenas se desenvolvam em laboratório, possibilitando a experimentação de remédios. 

Ação pede que Justiça suspenda obras da usina de Teles Pires 

Essa é a terceira ação judicial que trata de irregularidades na instalação da usina de Teles Pires, segundo a Procuradoria no Pará. 

Governo detalha regras para investir em pesquisa no norte do país 

Requisitos foram explicados em portaria publicada no Diário Oficial. Normas valem para investimentos no Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. 

Chuvas deixam 18 municípios de Minas em estado de emergência 

O balanço da Defesa Civil, até a tarde de domingo (18), registra 459 pessoas desalojadas, 30 desabrigadas, quatro feridas e duas 
mortas, havendo, ao todo, 21.480 pessoas afetadas em todo o estado pelos temporais e enchentes. 

Conheça como funciona o sistema de monitoramento de chuvas do governo 

Centro Nacional passou a operar 24 horas neste sábado (17). Objetivo é diminuir o número de mortes por desastres naturais. 

Cientistas descobrem barata que pula feito gafanhoto 

Inseto é capaz de saltar até 50 vezes o tamanho do seu corpo em um único pulo. 

Corrida de jegues atrai cerca de cinco mil pessoas em povoado na Bahia 

Evento virou tradição em São Gonçalo dos Campos, a 140 Km da capital. Comissão organizadora quer que a corrida se torne esporte 
olímpico. 

Abandono de crocodilos diante de loja de animais inglesa vira 'rotina' 

Espécie sul-americana encontrada em caixa foi quarto animal deixado em frente ao estabelecimento. 

Cadernos de Isaac Newton são digitalizados 

Os documentos incluem cadernos de anotações e uma edição do "Principia Mathematica" comentada pelo próprio cientista. 

Brasil terá bioinseticida contra dengue em 2012 

A pesquisadora da Farmanguinhos, unidade da Fiocruz, Elizabeth Sanches, garantiu que o bioinseticida não apresenta qualquer risco 
para o meio ambiente. 

Mortos por tempestade tropical nas Filipinas já passam de 650 

Fenômeno natural afetou a ilha de Mindanao, no sul do país. Equipes seguem em busca de mais de 800 desaparecidos. 

Antigo predador tinha olhos com 16 mil lentes 

Descoberta de fóssil mostra que animal marinho tinha olhos parecidos com os da libélula. 
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Astronauta brasileiro promete "achar caminho" para voltar ao espaço 

Cinco anos depois de realizar o sonho de fazer parte de uma missão espacial, Marcos Pontes se diz pronto para voltar ao cosmos. 

Chile realiza primeiro contato com satélite espacial em órbita 

O satélite, lançado na sexta-feira (16), permitirá ao Chile contar com a mais alta tecnologia existente para aumentar seus controles 
fronteiriços e de soberania marítima, assim como melhorar os alertas para desastres naturais e os trabalhos agrícolas, florestais e de 
mineração. 

Agência aprova 1º 'coração artificial' para crianças nos Estados Unidos 

FDA autorizou modelo adaptado para caixas torácicas menores. Uso foi aprovado de forma experimental em 48 pacientes. 

Boi pantaneiro pode ser reconhecido como raça em pesquisa da Embrapa 

Resultado é esperado pelos produtores de MT e MS. Mapeamento genético será apresentado no próximo ano. 

Mancha de óleo encontrada em praia do RJ pode ser de vazamento de petroleiro 

O Instituto Estadual do Ambiente vai investigar a procedência do óleo e declarou que notificou a empresa Modec Serviços de Petróleo do 
Brasil, proprietária do navio plataforma Cidade de São Paulo e que causou o vazamento na sexta-feira (16). 

Sátira a Margaret Thatcher dá nome a novo réptil voador 

Cuspicephalus mistura grego e latim e quer dizer "cabeça pontuda". Já o "sobrenome" scarfi homenageia o cartunista Gerald Scarfe que, 
na década de 1980, desenhava Thatcher como um pterossauro feioso. 

Manifestantes dizem não a Belo Monte em protesto no Rio 

Com o slogan "Belo Monte: com Meu Dinheiro Não!”, manifestantes carregaram cartazes, acusando o governo de gastar dinheiro público 
no empreendimento, orçado em R$ 26 milhões. 

Estudo 'vê' átomos dentro de células-tronco 

O que os cientistas viram por enquanto é que, conforme as células começam a se especializar e a se transformar em neurônios, seu 
conteúdo atômico se altera. 

Estiagem atinge todos os setores do agronegócio no RS 

Falta de chuva traz sérios problemas ao campo. Pecuaristas enfrentam dificuldades com alimentação do gado. 

Cientistas brasileiros reconstroem rosto digitalmente a partir de crânio 

O trabalho, divulgado na revista "Unesp Ciência", está restrito ao laboratório, mas os cientistas dizem que ele tem potencial para ser 
difundido, ajudando a identificar corpos quando não houver outras pistas. 

Vulnerável a mudanças no clima, América Central pede ajuda  

Países afirmam que precisam de dinheiro e de tecnologia para reconstruir áreas atingidas por desastres. 

 Reunião preparatória analisa propostas para a Rio+20  

Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável será no Brasil. Evento discutirá progresso social e econômico sem destruir o 
meio ambiente. 

 Monitoramento de chuvas passa a ser 24 horas a partir deste sábado  

Salvador, o sul da Bahia e Vitória ficam fora de cobertura. Ministro diz que população poderá ser avisada de risco por celular. 

 Agropecuária ameaça cerrado e Amazônia no PA e MA, diz IBGE  

Instituto divulgou mapas sobre vegetação e uso da terra em três estados. Dados apontam redução do cerrado e pressão da pecuária 
sobre florestas. 

 Chuvas forçam estado de emergência em 14 cidades de MG  

As cidades mais afetadas são Belo Horizonte, Betim, Contagem, Brumadinho e Ouro Preto. 

 Cientistas do Brasil fazem expedição até o Polo Sul para estudar clima  

Expedição embarcou nesta sexta-feira até o Círculo Polar Antártico. Objetivo será analisar evolução climática nos últimos 500 anos. 
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 Estudo com peixes aponta que 'alienados' favorecem a democracia  

Graças a estes peixes, conhecidos como carpas douradas, cientistas concluíram que os indivíduos aos quais não importa muito o 
resultado de uma situação dada podem diluir a influência de uma minoria poderosa que, de outra forma, seria dominante. 

 Corvos aprendem a usar ferramentas diferentes para cada situação  

Pássaros usaram pedras para alcançar alimento que flutuava na água. Espécie está entre os animais mais inteligentes na natureza. 

 Espécie de formiga africana paralisa e mata cupins a distância  

Ferrão expele veneno que age a distância nos competidores. Estudo sobre a tática de ataque foi divulgado na publicação 'PLoS ONE'. 

 Ariranhas fêmeas dão lição em filhotes que não tomam banho  

Os pesquisadores descobriram que as ariranhas têm menopausa. É quando as mais jovens assumem a reprodução. 

 Sobe para 159 o número de mortos por chuvas na Colômbia  

Uma avalanche e um deslizamento de terra ocasionaram as tragédias, que também deixaram cinco desaparecidos. 

 Batalhão Ambiental apreende 180 kg de peixe ilegal em Manacapuru, no AM  

A apreensão foi realizada na feira da liberdade na cidade de Manacapuru. Animais silvestres também foram apreendidos. 

 Em PE, fiscais apreendem madeira suficiente para encher 16 caminhões  

Apreensão foi a maior já ocorrida em área de desmatamento, diz CPRH. Fato ocorreu no município de Brejão, no Agreste do Estado. 

 Cometa sobrevive a encontro com Sol  

O Lovejoy, recém-descoberto, passou perto da superfície solar sem se desintegrar completamente. 

 Justiça do Pará revoga liminar que suspendia obras de Belo Monte  

Alterações no Rio Xingu estavam proibidas por liminar desde setembro. Hidrelétrica ocupará parte da área de cinco municípios 
paraenses. 

 Sonda russa vai cair na Terra em janeiro  

Expectativa é que Phobos-Grunt atinja o planeta entre os dias 6 e 19 de janeiro. 

 Governo japonês declara 'parada fria' de reatores nucleares de Fukushima  

Isto significa que a temperatura dos compartimentos dos reatores se mantém estável abaixo dos 100 graus Celsius e que as emissões 
radioativas estão controladas. 
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