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CIENTISTAS DESCOBRIRAM ADN DE 
HUMANOS PRÉ-HISTÓRICOS NA POEIRA 

DE UMA CAVERNA    

Um grupo de investigadores encontrou 
uma estrutura óssea semelhante a uma 
mão num deserto do Peru. No entanto, 
a mão gigante tem apenas três dedos. 
 
Os “entusiastas de fenómenos paranormais” do 
Instituto Inkari-Cusco, acreditam que os ossos 
pertenceram a um extraterrestre ou a uma 
espécie pré-histórica. 
A descoberta terá acontecido há cerca de um 
ano, mas só foi divulgada recentemente pelo 
investigador e explorador francês, Thierry Jamin, 
no Facebook. 
Thierry Jamin destacou que a “mão mumificada” 
tem 33 centímetros de comprimento, três dedos 
e implantes metálicos. 
“Segundo algumas estimativas dos arqueólogos 
e antropólogos, esta mão pertenceu a um indiví-
duo com cerca de 2,70 metros ou pouco mais de 
3 metros”. 
Os especialistas alegam que a “garra” e o 
“crânio” contêm vestígios de pele e tencionam 
realizar mais testes de ADN aos ossos misterio-
sos, em 2017. 
2017-01-10-/ aeiou.pt 

JORNAL DE CIÊNCIA GALILEU 
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Uma equipa de cientistas acredita ter 
descoberto vestígios de ADN de huma-
nos pré-históricos misturados na poei-
ra do chão de uma caverna. Uma des-
coberta que pode abrir uma porta ex-
traordinária para conhecer melhor os 
nossos antepassados. 
 
O ADN é, habitualmente, extraído de ossos ou 
dentes, mas alguns cientistas já conseguiram 
extrair amostras de várias espécies do chão de 
grutas. 
Vários ossos e esqueletos de Neandertais fo-
ram encontrados em cavernas por vários cien-
tistas, e Meyer acredita que, se estes ossos se 
desintegraram, pode haver vestígios do seu 
ADN misturado com a poeira do chão das ca-
vernas. 
Quanto ao ADN da Caverna Denisova, Meyer 
está a analisar a pequena amostra, mas é preci-
so desenvolver novas técnicas, nomeadamente 
para confirmar se o ADN é mesmo de osso 
humano antigo ou se pertence a algum recente 
explorador de cavernas. 
No IMPPEA, o grupo de Técnicas Avançadas de 
Sequenciação de ADN está sobretudo focado 
no desenvolvimento de “métodos de biologia 
molecular” de modo a “aumentar a qualidade e 
quantidade das sequências de ADN recolhidas 
de antigas amostras biológicas”. 
10-01-2017 / aeiou.pt 

MISTERIOSA ESTRUTURA ÓSSEA COM 
TRÊS DEDOS ENCONTRADA NO PERU  

A pesquisa apurou que as espécies com apên-
dice têm maiores concentrações médias de 
tecido linfático, que é fundamental para o 
sistema imunológico, (…). 
Os investigadores notam que “o tecido linfáti-
co também pode estimular o crescimento de 
alguns tipos de bactérias intestinais benéfi-
cas, fornecendo mais provas de que o apêndi-
ce pode servir como uma “casa segura” para 
bactérias intestinais úteis“. 
“O apêndice evoluiu independentemente, em 
várias linhagens de mamíferos, mais de 30 
vezes separadas, e quase nunca desaparece 
de uma linhagem, desde que apareceu”, 
sublinha a equipa de investigadores. 
“Isto sugere que o apêndice serve, provavel-
mente, uma função adaptativa“, apontam 
ainda os autores do trabalho científico publi-
cado na revista Comptes Rendus Palevol. 
11-01-2017 / por SV / ZAP / aeiou.pt 

AFINAL, O APÊNDICE PODE TER UMA 
FUNÇÃO IMPORTANTE  

ASTEROIDE GIGANTE PASSA PRÓXIMO 
DA TERRA 

Um asteroide gigante passou muito 
perto da Terra neste domingo à noi-
te. Tinha a dimensão aproximada de 
um prédio com dez andares. 
 
O corpo celeste esteve a 193 mil quilóme-
tros da Terra, distância menor do que aque-
la que separa o nosso planeta e a Lua, cerca 
de 300 mil quilómetros. 
O “AG13” foi observado pela Catalina Sky 
Survey, da Universidade do Arizona, nos 
Estados Unidos da América, tinha entre 15 a 
34 metros de comprimentos e movia-se a 16 
quilómetros por segundo. Este asteroide 
atravessa as órbitas de Vénus e da Terra. 
“Moveu-se muito rápido, muito perto de 
nós“, relatou o astrónomo Eric Feldman, 
citado pelo Daily Mail. 
Este fenómeno — de um asteroide passar 
tão próximo da Terra — não é incomum. Só 
durante janeiro são esperadas 38 
“aproximações” de asteroides, de acordo 
com o programa “Near Earth Object” da 
NASA. Mas este fenómeno pode ser uma 
ameaça. Em 2013, um meteoro de 17 me-
tros atingiu a região de Chelyabinsk, na 
Rússia, ferindo mais de mil pessoas.(…) 
11-01-2017 /Observador / Getty Images / aeiou.pt 

O apêndice humano é visto como um 
órgão que não serve para nada e 
muitas pessoas o retiram, quando 
sofrem uma apendicite. Mas um no-
vo estudo apurou que o apêndice 
pode, afinal, ter um papel importan-
te no nosso organismo. 
Uma investigação internacional (…) apurou 
que o apêndice pode ter um papel relevante 
na melhoria do sistema imunitário, funcio-
nando como uma espécie de “reservatório 
para bactérias intestinais benéficas”. 
Os cientistas analisaram a evolução do apên-
dice em 533 espécies de mamíferos, nos 
últimos 11.244 milhões de anos, e elabora-
ram uma árvore genética para descobrir 
como é que este tubo estreito, situado no 
fim do intestino delgado e no início do “O 
apêndice evoluiu independentemente, em 
intestino grosso, evoluiu com a evolução dos 
mamíferos. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068316300653
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4103170/Phew-Giant-asteroid-passed-just-120-000-miles-Earth-night-saw-coming.html

