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COMO FÓSSIL DE AVE PRÉ-HISTÓRICA
PODE AJUDAR A ENTENDER A
EVOLUÇÃO DO CANTO DOS PÁSSAROS
Como era a paisagem sonora na época em
que os dinossauros dominavam o planeta?
Cientistas
americanos
conseguiram
reconstruir o órgão onde é produzido o som
das aves a partir de uma espécie extinta. O
estudo revela que o pássaro, que viveu na
época dos dinossauros, possivelmente
grasnava como patos e gansos.
A pesquisa foi realizada em uma siringe no
fóssil mais antigo que se tem conhecimento. A
ave Vegavis iaai viveu na região que hoje é
conhecida como Antártida, cerca de 66 a 68
milhões de anos atrás. Ela é um parente
próximo de patos, gansos e cisnes. (…)
Segundo a pesquisadora Julia Clarke, da
Universidade do Texas em Austin (EUA), não
existem trabalhos sobre a origem e evolução
das particularidades no canto dos pássaros.
"Conhecemos bastante sobre a evolução das
asas, mas sabemos muito pouco sobre a
origem do que talvez seja a característica mais
admirável das aves - seus cantos."
Frequência
Clarke e sua equipe analisaram o fóssil com
exames semelhantes aos realizados em
hospitais, como tomografia computadorizada
e raio-X.
A partir disso, os cientistas construíram uma
réplica 3D da siringe e então utilizaram uma
técnica para análise de imagens que fornece
informações sobre tecidos. Os dados foram
comparados com fósseis mais jovens e 12
espécies vivas de aves. Dessa forma, foi
possível reconstruir a evolução do sistema
ósseo. (…)
Os pesquisadores acreditam que a siringe
possa ter-se desenvolvido já numa fase
avançada da evolução das aves, muito depois
das espécies terem adquirido a capacidade de
voar. (…)
Paisagem sonora pré-histórica
No início deste ano, a equipe de Julia Clarke
deduziu que alguns dinossauros não aviários
podem ter emitido sons profundos e
crescentes, criando uma ideia mais completa
sobre como era a paisagem sonora na época
em que os dinossauros dominavam o planeta.
(…)2016-10-13 / http://www.bbc.com/portuguese/geral-37642040
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TERÁ UM COMETA AJUDADO OS
MAMÍFEROS A CONQUISTAR A TERRA?
O grupo, liderado por Anabela Cordeiro da
Silva (ao centro), identificou uma enzima
essencial para a sobrevivência e virulência
do parasita responsável pela leishmaniose.
O grupo de investigação «Parasite Disease», do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do
Porto, é a primeira equipa portuguesa a
integrar a European Lead Factory (ELF),
juntando-se assim à elite europeia da investigação. O grupo identificou uma enzima essencial para a sobrevivência e virulência do parasita responsável pela leishmaniose e apresentou uma proposta que
foi selecionada pela ELF, uma plataforma
que agrega bibliotecas de compostos (mais
de 400 mil) e que permite fazer uma triagem em larga escala.
No final de um ano (…) o grupo, liderado
pela investigadora Anabela Cordeiro da
Silva, vai receber uma lista com as 50 moléculas mais ativas e mais promissoras com
capacidade de inibir a função da enzima
que identificaram inicialmente. O objetivo,
explica Joana Tavares, outra das investigadoras envolvidas no projeto, “é encontrar
compostos com atividade antiparasitária e
que possam ser, no futuro, usados para
produzir medicamentos”. (…)
Como não existe nenhuma vacina contra a
leishmaniose para uso humano, o controlo
da doença é efetuado exclusivamente através de medicamentos. (…)
Houve recentemente um foco infecioso em
Espanha (…). Os próprios Estados Unidos
também começaram a ser mais sensíveis
ao problema da leishmaniose depois dos
seus soldados que estiveram no Afeganistão terem vindo infetados”. (…) A leishmaniose é uma doença causada pelo parasita Leishmania. É classificada como uma
doença tropical negligenciada encontrada
em países tropicais, subtropicais e do sul da
Europa. A infeção é transmitida através da
picada de pequenas moscas da areia que se
alimentam de sangue e que estão infetadas. Entre as várias formas de leishmaniose, a leishmaniose visceral é a forma mais
grave da doença, que é fatal quando não é
tratada. 2016-10-24 / Luísa Melo / i3S / Foto: i3S / DN Online

Uma amostra de sedimentos do início do período de aquecimento
Investigadores acreditam que o impacto por ter
ajudado a desencadear o aquecimento global
registado na Terra há 56 milhões de anos
Este foi um dos períodos de mudança do clima
mais significativos conhecidos pelos cientistas,
que o comparam ao atual: as temperaturas subiram entre cinco e oito graus, foi uma altura de
extinção para muitas espécies, mas ao mesmo
tempo foi marcado pela expansão das plantas
terrestres e dos mamíferos.
Esta brusca mudança do clima, no Cenozoico, é
chamada de Máximo Térmico do Paleoceno
Superior. (…) investigadores do Rensselaer Polytechnic Institute afirmam ter descoberto provas
de um impacto de um cometa nessa mesma
altura: pequenos fragmentos de vidro formados
devido a impactos de meteoritos, chamados
microtectitos.
"Isto diz-nos que houve um impacto extraterrestre na altura em que este sedimento foi depositado - uma rocha do espaço atingiu o planeta",
diz Morgan Schaller, autor do estudo e professor
em Rensselaer. "A coincidência do impacto com
uma alteração climática significativa é notável",
conclui. Em alguns casos, os cientistas encontraram três microtectitos por grama de sedimentos
analisados - de três pontos nos Estados Unidos
ricos em sedimentos desta altura.
Durante o Máximo Térmico do Paleoceno Superior o dióxido de carbono na atmosfera aumentou rapidamente e as temperaturas subiram
cinco a oito graus celsius, num período que durou cerca de 150 mil anos. Embora o período
seja bastante estudado, a fonte de dióxido de
carbono ainda não foi determinada e sabe-se
pouco sobre a sequência de acontecimentos.
(…)Além disso, esta hipótese é vista com ceticismo por outros membros da comunidade científica, que consideram que a equipa interpretou
mal os dados. A geóloga Ellen Thomas, por
exemplo, garante que nunca encontrou microtectitos nas amostras dos mesmo locais, amostras que entretanto voltou a analisar, e sugere a
hipótese de ter havido contaminação das amostras dos colegas.
2016-10-16 / DN Online / D.R.

