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ELES ENGRAVIDAM E ELAS LUTAM PARA 
ESCOLHER O MELHOR MACHO 

Descrito sistema reprodutivo de uma espécie 
de peixe onde são os machos que 
engravidam. 
Um investigador do Porto coordenou uma 
equipa internacional que descreveu o sistema 
reprodutivo de uma espécie de peixe cujos 
machos engravidam e a escolha do par é feita 
através de uma competição entre as fêmeas. 
O que se verificou na espécie Nerophis 
Lumbriciformis, um pequeno peixe próximo 
dos cavalos-marinhos, é um sistema 
reprodutivo "muito raro", o "primeiro caso de 
acasalamento extremo em ambiente 
marinho", (…). 
Um sistema de acasalamento extremo 
denomina-se 'lek' (deriva da palavra sueca 
leka, que significa brincar), no qual os machos 
reúnem-se em grupo e exibem os seus 
carateres sexuais secundários (cores garridas, 
penas garbosas e ornamentação exuberante, 
por exemplo) às fêmeas, que, por sua vez, 
escolhem o progenitor da sua descendência. 
Este modo de reprodução gera "enormes 
pressões sobre os machos, pois apenas os 
mais atrativos serão capazes de assegurar a 
escolha pelas fêmeas", indicou o investigador, 
acrescentando que este sistema de 
acasalamento encerra um dos "mais 
desafiantes enigmas da biologia moderna" - o 
'paradoxo do lek'. 
"Face à forte seleção imposta pelas marcadas 
preferências do sexo que escolhe, a variação 
genética entre indivíduos que competem 
deveria desaparecer rapidamente, eliminando 
qualquer vantagem para a descendência. Por 
outras palavras, na ausência de benefícios 
diretos para quem escolhe, o processo de 
seleção sexual deveria resultar na sua própria 
implosão", explicou. 
Nesta investigação, a equipa descobriu um 
"raríssimo lek invertido", onde "as fêmeas 
migram para arenas de reprodução, que 
ocupam por períodos extensos, e são visitadas 
por machos que selecionam as mais vistosas, 
abandonando depois o local até completarem 
a gravidez". 
 

Com a morte de Scott Carpenter, em 2013, 
Glenn era o último sobrevivente dos “Mercury 
Seven”. 
Quando foi recrutado pela NASA, Glenn era já 
um condecoradíssimo aviador, a quem se devia, 
por exemplo, o primeiro voo transcontinental a 
uma velocidade média supersónica, em 1957. 
O astronauta retirara-se da NASA em 1964, com 
a intenção de concorrer ao Senado americano 
pelo estado de Ohio, mas viu-se obrigado a can-
celar os seus planos devido a uma queda na casa 
de banho, contingência que não deixa de ser 
irónica para quem passara os últimos anos a 
enfrentar os consideráveis riscos das primeiras 
missões espaciais. 
Acabou por ser eleito senador pelo Ohio em 
1974, funções que desempenhou até 1999. Era 
ainda senador quando, a 29 de Outubro de 1998, 
se tornou a pessoa mais velha a ter navegado no 
espaço, e a única a ter participado quer em mis-
sões no âmbito do projeto Mercúrio, quer em 
voos dos posteriores programas Space Shuttle. 
Tinha 77 anos, quando integrou a equipa que foi 
lançada no espaço a bordo da nave Discovery 
STS-95. 
Quando entrou em órbita, nesse histórico dia 20 
de Fevereiro de 1962, e imediatamente antes de 
dar três voltas completas ao planeta, durante 
quase cinco horas, John Glenn deixou uma lacó-
nica declaração à posteridade: "Zero G, and I feel 
fine". 08-12-2016 / Foto: Reuters / Público Online 

As fêmeas "visitam os leks (como se fossem a 
um supermercado), escolhem os machos mais 
vistosos, são fecundadas e abandonam o local. 
Com a exceção dos espermatozóides, as fê-
meas não recebem mais nada dos machos 
(alimento, proteção, território)".(…) 
O projeto "Sex at the edge - how temperature 
influences sexual selection" (Sexo na borda - 
como a temperatura influencia a seleção sexu-
al), foi financiado pela Fundação para a Ciência 
e para a Tecnologia (FCT) e publicado recente-
mente na revista científica Molecular Ecology. 
07-12-2016 / Lusa / DN Online 

FEITOS CIENTÍFICOS EM 2016 

MORREU JOHN GLENN, O PRIMEIRO 
AMERICANO A ENTRAR EM ÓRBITA  

No dia 20 Fevereiro de 1962, o astronauta 
entrou em órbita a bordo da cápsula espa-
cial Friendship 7. Glenn morreu esta quinta
-feira aos 95 anos. 
Aviador, engenheiro, astronauta, John 
Glenn foi também senador dos Estados 
Unidos pelo Partido Democrata, (…) Glenn 
era um dos chamados “Mercury Seven”, um 
grupo de pilotos de testes dos meios milita-
res selecionados em 1959 pela NASA para 
se tornarem os primeiros astronautas ame-
ricanos a participar no projeto espacial 
Mercúrio, a Friendship 7.   
É a bordo desta cápsula que John Glenn se 
torna, no dia 20 Fevereiro de 1962, o pri-
meiro astronauta americano a entrar em 
órbita e a quinta pessoa a ser enviada para 
o espaço, depois dos cosmonautas soviéti-
cos Yuri Gagarine e Gherman Titov e de 
outros dois astronautas do projecto Mercú-
rio, Alan Shepard e Gus Grissom, que já 
então tinham participado em missões sub-
orbitais.  


