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SUÉCIA USA O MÉTODO MAIS
ESTRANHO DO MUNDO PARA RECICLAR
LIXO

ESA MOSTRA EM DETALHE VESTÍGIOS
DE ENORME INUNDAÇÃO EM MARTE

CIENTISTAS USAM LASER PARA
DETERMINAR A APARÊNCIA EXATA DE
DINOSSAURO COM PENAS

Ser “verde” exige ter força de vontade
e, às vezes, até mesmo um bom
estômago. Pelo menos é isso que
acontece na Suécia, que parece ser
pioneira nesta área, mas que usa um
método
muito
estranho
para
reciclar restos de comida.
Um estudo da Universidade Agrícola de
Uppsala, na Suécia, revelou que a
transformação de resíduos alimentares em
comida para animais, com recurso à utilização
de larvas, traz uma série de vantagens em
comparação com outros métodos de
reciclagem.
Este
projeto
recebeu
recentemente
financiamento
para
a
construção de uma fábrica experimental na
cidade sueca de Eskilstuna, onde milhões de
larvas famintas vão comer pelo menos uma
tonelada de lixo por dia.(…)
“Para atingir o nível de consumo de uma
tonelada, precisamos aproximadamente de
meio milhão de larvas por dia“, observou.
A Universidade sustenta que este tipo de
“produção de comida para animais”, usando
larvas em grande escala, poderá tornarse uma opção interessante para os
municípios, bem como para a indústria. De
acordo com Vinneras, é tecnicamente muito
mais fácil construir uma fábrica com larvas do
que uma feita de biogás.
Além disso, este tipo de “forragem”
contém proteínas importantes para a
alimentação animal.
“Podemos duplicar as receitas obtendo um
produto que tem um alto valor comercial. As
proteínas têm um preço alto hoje em dia no
mercado
mundial”,
disse
Vinneras,
defendendo que a alimentação animal
produzida com vermes é mais substancial do
que a de soja ou de farinha de peixe.(…)
A fábrica experimental vai ser construída no
próximo outono, graças ao financiamento da
empresa energética sueca Eskilstuna Energy e
da Agência Sueca de Proteção Ambiental.
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Um grupo de cientistas usou um laser para determinar a aparência exata
de um dinossauro com características
semelhantes às aves modernas, que
viveu na Terra há 160 milhões de anos.
Os especialistas encontraram cerca de 200
fósseis desta espécie em 2009, na China, sendo que alguns estavam bem conservados e
foram utilizados no estudo.
A imagem do dinossauro foi reconstituída
através de um processo conhecido como
“fluorescência estimulada pelo laser“, que
permitiu descobrir detalhes sobre o animal
que eram desconhecidos até hoje.
De acordo com o estudo publicado na Nature,
o Anchiornis é um pequeno dinossauro, do
tamanho de uma galinha. A espécie teria o
corpo coberto por penas, asas semelhantes às
de um pássaro e uma cauda longa.
Os cientistas ainda não conseguiram entender
se o Anchiornis era capaz de voar, mas, segundo o paleontologista Michael Pittman, da
Universidade de Hong Kong, se uma pessoa
visse o animal vivo diria que “é um pássaro
estranho”.
Aliás, o estudo diz que o Anchiornis tinha uma
pequena quantidade de tecido mole perto do
cotovelo, conhecido como propatágio, que é
crucial para que um animal consiga voar.
“Alguns cientistas acreditam que o animal
poderia planar com a longa e robusta cauda e
os braços tipo asas, mas outros discordam
porque as suas penas não são adequadas para
o voo. Nós acreditamos que a espécie tinha
alguma capacidade aerodinâmica”, afirmou o
paleontologista Xiaoli Wang, da Universidade
Linyi, na China.
Além das penas, o Anchiornis também tinha
dentes pequenos e afiados como os das primeiras aves e, ao que tudo indica, alimentavase de pequenos animais como lagartos.
Os especialistas garantem que esta reconstrução é “muito importante para a compreensão
da origem das aves e da origem do voo, porque foi por volta daquela época que as primeiras aves apareceram”.
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A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou,
esta quinta-feira, fotografias em detalhe feitas
pela sonda Mars Express dos efeitos de uma
grande inundação em Marte, em que é possível ver vários impactos de meteoritos.
“A cena conserva um registo da atividade geológica durante mil milhões de anos no planeta
vermelho”, afirmou a ESA em comunicado.
A agência explicou que é possível observar nas
fotografias a erosão produzida por uma enorme inundação, que ocorreu há cerca de 3,5 mil
milhões de anos, em uma cratera de 25 quilómetros de diâmetro.
Na mesma imagem aparecem os escombros
intactos produzidos pelo impacto de outros
meteoritos, o que sugere que aconteceram
depois da inundação.
A ESA indicou que a aparência destes sinais
geológicos mostra que “o terreno era rico em
água ou gelo“.
As imagens foram recolhidas no dia 25 de maio
de 2016 pela sonda Mars Express, a primeira
missão europeia em Marte, lançada em 2003
com o objetivo de estudar a atmosfera marciana, a sua geologia e procurar vestígios de água.
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ELEFANTES AFRICANOS DORMEM
APENAS DUAS HORAS

Os elefantes africanos em estado selvagem dormem em média duas horas por
dia e passam regularmente dois dias
em claro, (…).
Os elefantes africanos são o maior animal terrestre e supostamente quanto maiores são os
mamíferos menos tendem a dormir. (…)
Durante vários dias do período de estudo os
elefantes ficaram sem dormir durante até 46
horas e percorreram longas distâncias (até 30
quilómetros), possivelmente por causa de
leões ou de caçadores furtivos. Outros estudos
já tinham mostrado que os elefantes em cativeiro dormem entre quatro a seis horas por
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