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AMERICANOS E RUSSOS JUNTAM-SE
PARA ENVIAR UMA SONDA ESPACIAL A
VÉNUS

OS OVOS DE CROCODILO MAIS ANTIGOS
DO MUNDO SÃO DA LOURINHÃ

ENCONTRADA RÃ FLUORESCENTE NA
ARGENTINA

Fósseis têm cerca de 150 milhões de
anos.
A Lourinhã, conhecida pelos achados
de fósseis e pegadas de dinossauros,
tem os ovos de crocodilo mais antigos
do mundo, com 150 milhões de anos,
confirmaram paleontólogos num artigo
científico publicado esta quarta-feira.
(…) Os ovos descritos no estudo, que medem
cerca de sete centímetros, foram encontrados
em meados dos anos 90 na mesma jazida onde
os investigadores do Museu da Lourinhã também descobriram um ninho de ovos de dinossauros, na praia de Paimogo.
Os ovos encontrados em cinco locais descritos
no artigo, publicado na revista Plos One, foram
sendo descobertos em sucessivas campanhas
ao longo dos anos, a última das quais em 2012.
“Na investigação preliminar feita na ocasião,
chegou-se à conclusão de que alguns dos ovos
eram de facto diferentes dos de dinossauro
encontrados e que muito provavelmente seriam de crocodilos” (…).
“Confirmámos que a estrutura da casca do ovo
era completamente diferente da dos ovos de
dinossauro e muito semelhante a ovos de crocodilo tanto fósseis como actuais”, concluiu
João Russo, para quem “a evolução em 150
milhões de anos [dos ovos de crocodilo] foi
muito pouca e os ovos praticamente mantêmse inalterados”.
Os fósseis de ovos de crocodilo conhecidos até
agora como os mais antigos foram descobertos
no Texas, Estados Unidos, e pertencem ao
período do Cretácico Inferior, com 140 milhões
de anos.
O achado vem enriquecer o espólio do Museu
da Lourinhã, conhecida como “capital dos dinossauros” e um dos locais paleontológicos
mais ricos do mundo desde a descoberta, em
1993, do ninho de ovos com os embriões de
dinossauros carnívoros mais antigos até então
encontrados. (…) 08/03/2017 / imagem: OCTÁVIO MATEUS / LUSA / www.aeiou.pt
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Uma equipa de cientistas encontrou,
na Argentina, uma rã que muda de cor
consoante o tipo de luz que recebe,
podendo ficar verde fluorescente.
Com uma luz normal, a rã sulamericana Hypsiboas punctatus parece uma rã
como outra qualquer, com tons opacos como o
verde, o amarelo e o vermelho. No entanto,
sob uma iluminação ultravioleta, este anfíbio
emite um brilho fluorescente esverdeado.
Esta capacidade de absorver a luz em comprimentos de onda curtos e reemiti-la em comprimentos de onda mais longos é chamada
de fluorescência – e é rara em animais terrestres. Aliás, até agora, era inédita em anfíbios.
Muitas espécies marinhas são fluorescentes,
como corais, peixes, tubarões e uma espécie de
tartaruga marinha. Em terra, esta capacidade
era apenas conhecida em papagaios e alguns
escorpiões.
Ainda não é claro porque é que estas rãs têm
esta capacidade, embora seja possível que
esteja relacionado com a comunicação, camuflagem ou atração de parceiros sexuais.
Os investigadores achavam que iam encontrar
fluorescência nestas rãs porque têm um pigmento chamado biliverdina que, normalmente, torna os tecidos e ossos dos anfíbios verdes.
No entanto, em alguns insetos, as proteínas
ligadas a este pigmento emitem uma fluorescência vermelha fraca.
Quando o herpetólogo Carlos Taboada, da
Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e
a sua equipa apontaram uma lanterna UVA
para estas rãs, ficaram surpreendidos ao descobrir que emitiam um intenso brilho esverdeado, em vez do tal vermelho fraco.
Três moléculas – hyloin-L1, hyloin-L2 e hyloinG1 – no tecido linfático, pele e secreções glandulares dos animais são responsáveis por esta
fluorescência verde, uma vez que emitem uma
surpreendente quantidade de luz, proporcionando tanta luz visível quanto cerca de 18% de
uma lua cheia. (…)
O próximo passo é verificar a fluorescência em
250 outras espécies de rã semelhantes.
16-03-2017 / imagem: (dr) Julián Faivovich / Carlos Taboada /
ZAP / HypeScience / www.aeiou.pt

Representantes da NASA e cientistas
russos vão realizar uma reunião, esta
semana, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Moscovo, para
esclarecer os problemas científicos de
Venera-D, uma missão conjunta a Vénus.
(…) “Se compreendermos como funcionam os
vários processos em Vénus e Marte, teremos
uma imagem mais completa de como é que os
planetas semelhantes à Terra evoluem, e iremos conseguir saber o que aconteceu e o que
vai acontecer na Terra”, (…).
No início de novembro, a NASA e vários cientistas russos começaram a considerar a opção de
implementação conjunta da missão Venera-D,
que foi excluída do Programa Espacial Federal
da Rússia devido a cortes no orçamento de
investigação espacial.
De acordo com o especialista Lev Zeleny, diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, os representantes da NASA manifestaram interesse
em participar na criação de uma estação de
“longa duração” em Vénus, que será capaz de
explorar a superfície e a atmosfera do planeta.
(…) De acordo com os planos atuais da NASA e
do Instituto de Pesquisas Espaciais, a Venera-D
vai orbitar Vénus durante pelo menos três
anos, devendo pousar uma sonda na sua superfície e lançar um drone de bateria solar na
atmosfera superior do planeta.
“Se olharmos para o Sistema Solar em geral, a
Terra e Vénus são quase indistinguíveis um do
outro, tendo um tamanho e uma composição
semelhantes. No âmbito desta cooperação,
gostaríamos de saber como nasceu o forte
efeito de estufa existente em Vénus”, afirmouDavid Senske, do Laboratório de
Propulsão a Jato na NASA.
Na melhor das hipóteses, a Venera-D vai ser
lançada para o espaço em 2025 ou 2026, mas
tudo vai depender, segundo Senske, da vontade e da capacidade da Rússia, bem como da
inclusão da Venera-D no Programa Espacial
Federal do país.
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