
Mais de 400 anos depois que 
Galileu voltou seu telescópio em 

direção ao planeta Júpiter, as nuvens 
e a névoa que cobrem esse gigante do 
Sistema Solar começam a se dispersar. 
Desde 1973, pelo menos seis naves 
espaciais passaram por Júpiter. Mas a 
sonda Juno, lançada em 2011 e orbi-
tando em torno do planeta desde Julho 
de 2016, é o primeiro equipamento 
com sistemas capazes de revelar 
os segredos da estrutura interna de 
Júpiter, para além das espessas nuvens 
do planeta. Dois cientistas do Instituto 
Weizmann de Ciências, o Dr. Yohai 
Kaspi do Departamento de Ciências 
Geológicas e Planetárias e seu par-
ceiro de pesquisas,  Dr. Eli Galanti, 
fazem parte da equipe Juno, que conta 
com 40 cientistas de todo o mudo. 
Kaspi e Galanti estão liderando um 
dos principais experimentos da missão 
espacial, cujo objetivo é descobrir a 
profundidade das fortes correntes at-
mosféricas características do planeta, 
bem como de compreender a estru-
tura do seu campo gravitacional. As 
constatações iniciais da Juno foram 
publicadas recentemente na revista 
Science, com base em 44 artigos 
científicos que exploram o planeta 
detalhadamente e que foram publica-
dos simultaneamente na Geophysical 
Research Letters. Kaspi explica: “Es-
ses artigos relacionam os resultados 
preliminares. Foi importante para nós, 
em primeiro lugar, relatar que chega-
mos a Júpiter e que todos os sistemas 
estão operando corretamente – e estas 
são nossas primeiras e surpreendentes 
leituras.”

Na mitologia romana, Juno era a 
esposa e irmã do deus Júpiter. Quando 
Júpiter queria ocultar algo dela, ele 
se envolvia em uma nuvem protetora, 
mas Juno lançava um profundo olhar, 
dissipando seu disfarce. Da mesma 

forma, logo depois que a sonda Juno 
começou a orbitar em torno de Júpiter, 
o planeta, quase totalmente composto 
de gases, começou a revelar seus seg-
redos. As principais constatações até o 
momento, incluem ciclones nos polos 
do planeta, que se expandem por mil-
hares de milhas, um campo magnético 
consideravelmente mais potente do 
que o esperado, e um cinturão de amô-
nia que circunda a linha do equador 
do planeta. Outra constatação signifi-
cativa está relacionada a uma questão 
que dividiu as opiniões dos cientistas: 
O planeta tem um núcleo sólido ou 
não tem núcleo algum? Os dados ob-
tidos até o momento comprovam que 
ambos estão equivocados: Júpiter tem 
um núcleo, sim – maior até do que se 
supunha – porém, este não parece ser 
sólido.

Sem levar em conta os sucessos, 
a complexa missão espacial não foi 
isenta de complicações. Juno deve-
ria orbitar em torno do planeta por 
14 dias, mas, devido a um problema 
no sistema de propulsão, a rota se 
estendeu, prolongando a jornada 
para 53,5 dias. No entanto, Juno 
ainda orbitava o planeta – conforme o 
planejado – em uma rota elíptica que 
permitiu a cobertura de 4.000 quilô-
metros acima dos picos nebulosos do 
planeta  – aproximando-se mais de 
Júpiter do que qualquer outra espaço-
nave já havia conseguido. Apesar do 
problema de funcionamento e do fato 
de que a nave agora teria de continuar 
em órbita em torno de Júpiter por 
três anos adicionais, os cientistas do 
Instituto Weizmann admitem que o 
tempo adicional em órbita permitiu 
uma “folga extra” e uma oportunidade 
de planejar melhor os experimentos. 
Até mesmo os ângulos de medição 
foram melhorados: “Nosso experi-
mento” – explica Kaspi – “utiliza as 

mudanças no campo gravitacional de 
Júpiter para medir a movimentação 
de gases no planeta. As medições são 
conduzidas por meio da alternância de 
ondas de rádio Doppler, transmitidas 
pela sonda; a alteração da órbita por 
força do problema de funcionamento 
nos permitiu fazer medições mais 
precisas.” 

Em uma entrevista coletiva da 
NASA para relatar as descobertas 
iniciais, o pesquisador responsável 
pela missão Juno, Scott Bolton, disse: 
“Estamos percebendo que muitas 
de nossas ideias estavam incorretas 
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Júpiter Revelado: Cientistas Israelenses Unem Forças sob 
a Nebulosa do Maior Planeta do nosso Sistema Solar 

(e-d) Os Drs. Yohai Kaspi e Eli Galanti lideram 
um dos principais experimentos da missão espacial 
Juno da NASA



A Fonte de Gihon, um pouco abaixo 
da cidade antiga de Jerusalém, foi 

essencial para a sobrevivência de seus 
habitantes, e arqueólogos escavaram 
as ruínas de uma enorme torre de 
pedra construída sobre essa fonte vital 
de água. Com base nos utensílios de 
cerâmica e outras constatações region-
ais, os arqueólogos haviam atribuído a 
torre anteriormente ao ano 1.700 AC. 
Entretanto, novas pesquisas conduzida 
pelo Instituto Weizmann de Ciências 
comprovaram que as rochas na base 
da torre foram colocadas por volta de 
1000 anos mais tarde. Entre outras 
coisas, os novos resultados destacam 
a contribuição de métodos científicos 
avançados para a compreensão da 
história da região.

A Drª Elisabetta Boaretto, respon-
sável pelo  Laboratório de Datação 
por Radiocarbono D-REAMS, do 
Instituto Weizmann de Ciências e 
pelo monitoramento no  Centro Max 
Planck-Weizmann de Arqueologia 
e Antropologia Integrativas , teve a 
oportunidade de datar a torre como 
parte de seus projetos cooperativos 
permanentes com a agência israel-
ense de antiguidades (Israel Antiquity 
Authority - IAA). Desde 2012, os 
Drs. Joe Uziel e Nahshon Szanton do 
IAA, em escavações permanentes em 
torno da torre, descobriram que a torre 
não foi construída sobre o substrato 
rochoso. “Os blocos no alicerce da 
torre, em si” – explicou Boaretto – 
“não forneceram qualquer informação, 
a não ser o fato de que as pessoas que 
os assentaram tinham a capacidade 
de movimentar esses blocos de rocha 
pesadíssimos. Mas por baixo dos blo-
cos, o solo apresenta as camadas típi-
cas dos estratos arqueológicos, e essas 
camadas podem revelar a data mais 
recente em que o local foi ocupado, 
antes da construção da torre.”

A abordagem exclusiva e metódica 
da equipe do laboratório D-REAMS 
começa pelo planejamento e execução 
das amostragens e das escavações em 
campo, desde o início – em conjunto 
com os arqueólogos locais. “Sujar as 
mãos faz parte do desenvolvimento 
de uma cronologia confiável” – disse 
Boaretto. Durante o trabalho de 

campo conduzido com os arqueólo-
gos, e mais tarde em seu laboratório 
com a estudante de pós-doutorado, Drª 
Johanna Regev, Boaretto identificou 
diversos estratos claramente delinea-
dos. Entre esses estratos, as cientistas 
coletaram restos de carvão, sementes 
e ossos – matéria orgânica que pode 
ser datada com precisão utilizando o 
radiocarbono.

A primeira datação foi conduzida 
nos níveis intermediários de sedimen-
tos da torre, e as datas de fato coincid-
iam com as propostas originalmente. 
“Porém, havia mais meio metro de 
sedimentos entre os materiais que 
haviam sido datados e a grande pedra 
fundamental” – disse Boaretto. “Ime-
diatamente passamos a considerar 
que essa camada poderia representar 
mais algumas centenas de anos antes 
da colocação da pedra fundamental.” 
A presença de camadas separadas e 
sequenciais que identificaram utilizan-
do ferramentas microarqueológicas e 
datação com radiocarbono permitiram 
às pesquisadoras atribuir novas datas 
aos estratos logo abaixo da torre.

O método de datação por radiocar-
bono se baseia na contagem de átomos 
radioativos de C14 em amostras. 
Esses átomos de carbono são encon-
trados em seres vivos, em proporção 
mínima, porém estável em relação ao 
carbono comum, e começam a decair 
a uma taxa conhecida após a morte. 
No Instituto Weizmann de Ciências, a 
contagem de átomos de C14 em uma 
amostra é realizada com um acelera-
dor de partículas, de forma que pode 
gerar resultados precisos em objetos 
do tamanho de uma semente.

Os dados revelados pela datação 
por radiocarbono atribuíram um ano 
entre 800 e 900 AC. Isto representa 
1000 anos mais tarde do que o que se 
supunha até então, e desloca o prédio 
da torre para outro período histórico, 
totalmente diferente do anterior, 
passando da Idade do Bronze para a 
Idade do Ferro.

Para completar o estudo, Boaretto 
e sua equipe questionaram se uma 
outra explicação poderia permitir que 
a torre tivesse sido construída em 
um período anterior – reparos, por 

exemplo – mas a presença de grandes 
blocos acima das camadas de solo 
contendo resquícios de atividades 
cotidianas parecem ser evidência 
conclusiva de que a data posterior é 
a mais correta.  Boaretto: “A datação 
definitiva e científica dessa grande 
torre, deslocando-a para um período 
posterior ao que se presumia antes, 
terá repercussões em outras iniciativas 
de datação de construções e ocupa-
ções na Jerusalém antiga.”   ❙

A pesquisa da Drª Elisabetta Boaretto 
tem o apoio do Laboratório de Espe-
ctrômetros de Massa e Acelerador de 
Partículas de Dangoor.

e que até talvez fossem ingênuas.” 
Essa declaração virou manchete em 
todo o mundo, mas Galanti acredita 
que não tenha sido inteiramente 
compreendida: “Quando Bolton 
disse que fomos ingênuos, ele quis 
dizer que, de diversas formas, nossas 
expectativas eram de encontrar uma 

realidade muito mais simples do que a 
que encontramos no final das contas. 
Por exemplo, em relação ao campo 
magnético, esperávamos encontrar um 
campo homogêneo, e não um campo 
que se altera drasticamente de um 
ponto a outro, como o que encontra-
mos. Embora essa descoberta ‘torne 

as coisas mais complicadas,’ isto não 
chega a puxar o tapete sob nossos pés. 
Ao contrário, permite-nos aguçar os 
modelos existentes ❙ 
  
A pesquisa do Dr. Yohai Kaspi tem o 
apoio do Instituto André Deloro para a 
Pesquisa Espacial e Óptica.

https://www.cambridge.org/core/journals/radiocarbon/article/absolute-dating-of-the-gihon-spring-fortifications-jerusalem/0B4E2CAF57474923DC7EF21291075D60
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A datação ultraprecisa retira cerca de 1000 anos da idade anteriormente atribuída ao monumento

A Torre de Jerusalém é menos Antiga do que se Supunha

http://science.sciencemag.org/content/356/6340/821

Restos descobertos recentemente de uma imensa 
torre de pedra construída para a proteção do 
Manancial de Gihon, uma fonte vital de água 
logo abaixo da antiga Jerusalém.

https://www.cambridge.org/core/journals/radiocarbon/article/absolute-dating-of-the-gihon-spring-fortifications-jerusalem/0B4E2CAF57474923DC7EF21291075D60
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