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ENCONTRADO FÓSSIL DE MONSTRO
VOADOR QUE COMIA DINOSSAUROS AO
PEQUENO-ALMOÇO

CIENTISTAS CRIAM A PRIMEIRA
QUIMERA: UM HÍBRIDO DE HUMANO E
PORCO

CHINESES PATENTEIAM PAPEL À
PROVA DE ÁGUA E DE FOGO

Investigadores britânicos descobriram
na região da Transilvânia, na Roménia,
um novo fóssil de um pterossauro da
família Azhdarchidae, pertencente ao
género Hatzegopteryx.
O estudo da biomecânica do pescoço do
animal cujo fóssil foi encontrado permitiu aos
paleontólogos
classificá-lo
como
um
“predador dominante de pescoço curto“. O
animal encontrado tinha uma envergadura de
10 metros e um peso total entre os 200 e 250
kg.
Os pterossauros Azhdarchidae,
a
maior
criatura voadora de todos os tempos,
habitaram a Terra no período do Cretáceo, o
terceiro e último da Era Mesozóica, que
começou há cerca de 145 milhões de anos e
terminou há 66 milhões de anos. (…)
Da altura de uma girafa, o seu crânio media
cerca de 3 metros. Esta criatura foi sempre
um mistério para os paleontólogos, que não
foram até agora capazes de a classificar
definitivamente, uma vez que reúne
características de dinossauros, de aves e de
répteis.(…)
Os cientistas acreditavam anteriormente que
estas criaturas tinham pescoços longos. Mas,
em resultado da análise do esqueleto cervical
dos pterossauros a partir do fóssil agora
encontrado, Witton e Naish argumentam que
o Azhdarchidae tinha na realidade um pescoço
curto e forte.
Isto significa que os pterossauros eram
“predadores dominantes” – e, (…) a julgar
pelas suas bocas largas, as suas presas
atingiam presumivelmente o tamanho dos
cavalos ou dinossauros. Em conclusão, os
pterossauros
Azhdarchidae
comiam
dinossauros ao pequeno-almoço. 29-01-2017 /
ZAP / Europa Press / www.aeiou.pt

Mais de dois milénios depois de terem
inventado o papel, os chineses dizem
agora ter aperfeiçoado a sua criação,
tornando-a resistente à água e ao fogo.
Investigadores do Instituto de Cerâmica de
Xangai, na China, estão a registar a patente de
um papel à prova de água e de fogo.
Em causa está a possibilidade de este material
poder ser lavado sem que o que esteja escrito
seja danificado e de poder suportar temperaturas de mais de 200°C.
A equipa começou a desenvolver este trabalho
em 2008 e, em 2014, publicou o seu primeiro
estudo sobre o novo material. (…)
Zhu Yingjie, um dos responsáveis pelo projeto,
disse que, embora já existam papéis que possam resistir a estes elementos, nenhum deles
agrupa as duas características em simultâneo.
De acordo com os inventores, o novo papel é
capaz de repelir não apenas água, mas também outros líquidos como café, sumos ou
chás.
Para que o papel consiga resistir tanto ao fogo
como à água, a equipa adicionou hidroxiapatita – formada por fosfato de cálcio – à mistura
que o produz. Este elemento, que pode ser
encontrado no esmalte dos dentes e nos ossos
dos animais, é essencial para a resistência do
produto.
Graças à mistura entre o papel e hidroxiapatite, a estrutura do material muda e dá-lhe propriedades que permitem repelir os elementos
naturais. Esse tipo de papel pode, por exemplo, ajudar a preservar documentos importantes durante tragédias naturais.
“O papel será útil para preservar documentos
importantes durante séculos, porque não
precisaremos de nos preocupar se será destruído pelo fogo ou água”, explica Yingjie.
O investigador acredita que esta invenção será
benéfica para muitos setores. “Acreditamos
que haverá diversos tipos de utilização, desde
a sua utilização para a caligrafia até a aplicação
em outdoors”.
A previsão é que o produto possa entrar no
mercado nos próximos três anos.
28-01-2017 / ZAP // BBC / imagem: instituto de Cerâmica De
Xangai / www.aeoiu.pt
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Uma equipa internacional de cientistas
do Salk Institute for Biological Studies,
nos EUA, diz ter criado um ser híbrido
meio humano meio porco, através de
uma experiência cujos resultados foram divulgados esta quinta-feira. (…)
Para realizar a inédita experiência, numa primeira fase a equipa de cientistas começou por
introduzir células estaminais humanas em
embriões de um porco num estágio inicial de
desenvolvimento, permitindo-lhes criar cerca
de 2.000 híbridos, que depois serão introduzidos no corpo de uma porca.
Estes 2.000 embriões permaneceram em gestação durante 28 dias, período que corresponde
ao primeiro trimestre de gestação destes animais, após o que foi extraído o feto de 186
deles, terminando assim o processo. (…)
Belmonte diz que este período é suficiente
para que os embriões se desenvolvam de forma a que os cientistas possam analisá-los “sem
preocupações éticas“. (…)
Os cientistas esperam que estas experiências
abram caminho para pesquisar métodos de
criação de órgãos para transplantes gerados a
partir de células do próprio receptor. Assim, a
rejeição dos tecidos seria evitada, resolvendo
o problema da falta de doações de órgãos no
mundo.
Mas esta experiência é mais do que apenas
uma revolucionária técnica de desenvolvimento de órgãos para transplantes sem rejeição. É
a primeira quimera viável conhecida.
Na mitologia tradicional, dá-se o nome
de quimera a qualquer animal que tenha partes do corpo de outro animal. (…)
(..) esta é a primeira vez que é aceite pela comunidade científica, depois de validado num
sistema de revisão por pares, o resultado de
uma experiência de quimerismo em laboratório com animais de porte que suportem órgãos
com as dimensões dos que existem no organismo humano.
E provavelmente, Juan Carlos Izpisua Belmonte
ficará nos anais da ciência por ter criado
a primeira quimera da história da humanidade — se ainda pudermos chamar-lhe isso.
27-01-2017 / ZAP / Sputnik News / imagem: Salk Institute for
Biological Studies / www.aeiou.pt

