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CALABASH  na China. Chama-se Saccorhytus e tinha um 
corpo achatado e elíptico com apenas um milí-
metro de comprimento. De acordo com as ob-
servações, tinha uma grande boca, mas aparen-
temente não tinha ânus. Vivia entre grãos de 
areia à beira-mar. 
De acordo com as declarações de Simon 
Conway Morris, investigador da Universidade de 
Cambridge e um dos autores do estudo, expli-
cou à New Scientist que o bicho, o avô mais 
velho da espécie humana e de todos os verte-
brados da Terra, tinha pele fina e flexível e um 
sistema muscular que lhe permitia rastejar. 
Devia alimentar-se de restos de outros animais, 
mas provavelmente expelia o resultado da di-
gestão através da boca. Junto à boca, 
o Saccorhytus tinha umas estruturas semelhan-
tes a cornos que, segundo as teorias dos cientis-
tas, podem ter dado origem às brânquias que 
atualmente vemos nos peixes. 
Estas características colocam-no num grupo de 
animais chamado “deuterostómios”, de onde os 
vertebrados também fazem parte. “Julgamos 
que todos os deuterostómios têm um antepas-
sado comum. Podemos estar a olhar para ele”, 
explica Simon Morris. É que, até agora, os seres 
vivos mais antigos nesse grupo viveram há entre 
510 e 530 milhões de anos e já tinham sinais de 
diferenciação em espécies (já era possível ver 
diferenças entre os fósseis que deram origem 
aos ouriços do mar e os que deram origem às 
estrelas do mar, por exemplo). 
O Saccorhytus tem mais 10 milhões de anos que 
esses fósseis. 30-01-2017 / Marta Leite Ferreira / imagem: University of 

Cambridge/PA Wire / Observador.pt 
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A Nebulosa Calabash (Cabaça), oficial-
mente chamada de OH 231.8+04.2 , é 
um fantástico exemplo da morte de 
uma estrela de pouca massa como o 
Sol. 
Na imagem, vê-se que a estrela está a transfor-
mar-se – está a passar de uma gigante verme-
lha para uma nebulosa planetária, expelindo as 
suas camadas exteriores de gás e poeira para o 
espaço. Esse material é expelido em direcções 
opostas a enorme velocidade. O gás, mostrado 
a amarelo, está-se a mover a cerca de 1 milhão 
de km/h. 
Esta nebulosa encontra-se a mais de 5000 anos
-luz de distância da Terra. Caso fossemos lá e a 
conseguíssemos cheirar, o seu odor seria de 
ovos podres, devido sobretudo à presença de 
enxofre. 31-01-2017 / por Carlos Oliveira / Fonte: Space 

Telescope / ESA/Hubble & NASA. Agradecimento: Judy Schmidt / 
www.aeiou.pt 

LUVA ELETRÓNICA PERMITE PEGAR EM 
OBJETOS ATÉ 40 QUILOS SEM FAZER 

FORÇA  DESCOBERTO O MAIS ANTIGO 
ANTEPASSADO DO HOMEM 

dor ou falta de força, disse à Lusa o respon-
sável pelo projeto, Filipe Quinaz. 
A solução da startup NUADA baseia-se, prin-
cipalmente, “em componentes de baixo 
consumo energético, criados para lidar com 
suporte de peso pesado, mantendo a sensi-
bilidade ao toque e uma relação não intrusi-
va com o corpo”. (…) 
De acordo com o empreendedor, uma das 
utilizações principais é na área médica, sen-
do o produto, nesse caso, orientado para 
pessoas idosas ou que tenham artrite e 
pacientes que tiveram um acidente vascular 
cerebral (AVC). 
O sistema permite também 
um acompanhamento holístico da função 
da mão, em tempo real, e os planos de 
tratamento subsequentes que agilizam a 
maneira como os dados dos pacientes são 
“recolhidos, compartilhados e aprendidos” 
pelos profissionais de saúde, acrescentou. 
Outro dos focos é o setor que engloba ativi-
dades exigentes (trabalhadores em linhas 
de montagem ou na construção civil, por 
exemplo), podendo a luva ser utilizada para 
aumentar o conforto, a segurança e a produ-
tividade desses profissionais. (…) 
30-01-2017 / Lusa / www.aeiou.pt 

Tem um milímetro, viveu há 540 mi-
lhões de anos, tinha uma boca enor-
me e não tinha ânus. Este é o animal 
que deu origem a todos os animais 
vertebrados do planeta. É o parente 
mais antigo do Homem. 
Uma equipa de cientistas descobriu o ante-
passado de todos os animais vertebrados que 
já existiram no mundo. A descoberta foi possí-
vel através da análise de um fóssil encontrado  

Uma startup portuense desenvolveu 
uma luva eletrónica que permite a 
pessoas com problemas nos múscu-
los e nas articulações pegar em 
objetos pesados, que podem chegar 
aos 40 quilos, com a mão “relaxada” 
e sem fazer força. 
Esta solução tecnológica, “segura” e “leve”, 
utiliza têxteis finos, respiráveis, flexíveis, 
inteligentes e personalizáveis e possibilita 
devolver a função da mão a pessoas com  

INVESTIGADORES CRIAM TEIA DE 
ARANHA CAPAZ DE CURAR FERIDAS 

Após cinco anos de trabalho, cien-
tistas do Reino Unido descobriram 
como criar teias de aranha sintéti-
cas capazes de possuir proprieda-
des antibióticas, que podem aju-
dar a cicatrizar feridas com um 
risco diminuído de infeção. 
A utilização de teias de aranha que funcio-
nem como biomaterial sustentável é, atual-
mente, uma área de grande interesse, devi-
do à sua força, dureza, biocompatibilidade e 
biodegradabilidade. 
(…) a utilização de teias de aranha como 
curativos para feridas remonta aos tempos 
da Grécia e Roma antigas, onde estas eram 
usadas como materiais para curar ferimen-
tos de soldados. A equipa usou esta ideia 
(…) Após conseguirem sintetizar as teias a 
partir da bactéria E. coli, os especialistas 
descobriram que podiam cobri-las com o 
antibiótico levofloxacina, um fármaco utili-
zado no tratamento de infecções bacteria-
nas. (…) 31-01-2017 / www.aeiou.pt 

https://www.newscientist.com/article/2119741-ancestor-of-all-vertebrates-was-a-big-mouth-with-no-anus/
https://en.wikipedia.org/wiki/Calabash
https://www.spacetelescope.org/images/potw1705a/
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