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Criado tipo de plástico biodegradável a partir cultivos não-alimentares 

in Naturlink - Fonte: www.sciencedaily.com 

O novo polímero constituído por açúcares ricos em oxigénio, pode ser eliminado em conjunto 
com a matéria orgânica porque sofre decomposição, originando produtos inofensivos. As suas 
aplicações vão desde as embalagens de alimentos à administração de medicamentos, 
calculando-se que a tecnologia para o produzir esteja disponível nos próximos 2 a 5 anos. 

A maioria dos plásticos é produzida com recursos a combustíveis fósseis, como o petróleo e o 
gás, e uma vez formados são de difícil decomposição, libertando no ambiente substâncias 
nocivas para a saúde. 

Existem alguns plásticos com outra composição mas são normalmente produzidos através de 
processos dispendiosos e de baixo rendimento, o que o torna a sua exploração 
economicamente inviável. 

No entanto, cientistas do Imperial College, de Londres, parecem ter descoberto a solução para 
os problemas do plástico convencional ao criar um tipo de plástico biodegradável produzido 
com recurso a cultivos sem fins alimentares, como espécies de árvores de crescimento rápido 
ou gramíneas. 

Com recurso a este tipo de matérias-primas renováveis, os investigadores produziram um 
polímero constituído por açúcares ricos em oxigénio que se degrada facilmente através da 
absorção de água, podendo ser eliminado em conjunto com os resíduos orgânicos uma vez 
que não origina compostos nocivos para a saúde. 

Ao contrário de um outro polímero biorrenovável – o ácido poliláctico - o novo tipo de plástico 
ecológico pode ser produzido através de processos que utilizam pouca energia e pouca água, 
pelo que se trata de um produto viável em termos económicos. 

As aplicações deste novo polímero são múltiplas e vão desde as embalagens de produtos 
alimentares de uso único à administração de medicamentos, passando por outros usos na área 
da Medicina, uma vez que não é tóxico para as células decompondo-se sem originar 
substâncias perigosas. 

Charlotte Williams, que lidera a equipa de investigadores que desenvolveu este novo tipo de 
plástico, afirma-se confiante que a tecnologia para o produzir possa estar disponível dentro de 
2 a 5 anos. 
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Correntes oceânicas subtropicais podem estar a acelerar o degelo na 
Gronelândia 

in Naturlink - Fonte: www.sciencedaily.com e www.nytimes.com 

Cientistas americanos descobriram que há correntes marítimas subtropicais que 
transportam calor a chegar aos fiordes da Gronelândia, que provavelmente estarão a 
contribuir para a aceleração da fusão do gelo que se tem vindo a observar ao longo da 
última década. 

Nos últimos dez anos tem vindo a observar-se uma aceleração da fusão do gelo na 
Gronelândia e uma equipa de investigadores do Instituto de Oceanografia de Woods 
Hole, nos EUA, pode ter descoberto o que está na origem deste fenómeno que 
contribui para a subida do nível do mar. 

Os cientistas suspeitam que o degelo pode estar a ser acelerado pela passagem de 
águas vindas de latitudes mais baixas que transportam calor e causam a fusão do gelo 
na base dos glaciares. 

Com efeito, a equipa liderada por Fiamma Straneo mediu a temperaturas da água bem 
no interior do Fiorde de Sermilik - que faz a ligação do Glaciar de Helheim ao Mar de 
Irminger no Este da Gronelândia - e descobriu que estas águas aquecem entre Julho e 
Dezembro, e que correntes marítimas tropicais estão presentes durante todo o ano. 

Estes fluxos de água subtropicais nestas latitudes são o resultado de alterações 
recentes na circulação no norte do Oceano Atlântico e “estão a propagar-se aos 
glaciares de forma muito rápida – não numa questão de anos mas sim de meses” 
refere Fiamma Straneo. 

A investigadora salienta que este estudo – publicado na revista Nature Geoscience - 
revela o quão pouco se sabe sobre as interacções entre os oceanos e glaciares, que 
não são tidas nos modelos climáticos. 
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Roupa do futuro poderá integrar fibras que funcionam como geradores 
de energia 

in Naturlink - Fonte: www.gizmag.com 

Foram criadas nanofibras de PVDF orgânico que transformam a energia utilizada para 
as esticar ou torcer em electricidade e podem um dia vir a ser integradas nos tecidos, 
fornecendo energia para alimentar pequenos dispositivos electrónicos portáteis. 

No mundo da engenharia a ideia de aproveitar a energia associada aos movimentos 
mecânicos para produzir electricidade não é nova. Porém, cientistas americanos da 
Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA) podem ter dado um importante passo 
na direcção de o tornar realidade num futuro não muito distante com a criação das 
suas inovadoras nanofibras. 

Liwei Lin e os seus colegas anunciaram recentemente na revista Nano Letters ter 
desenvolvido um tipo de fibras nanométricas capaz de aproveitar a energia associada 
ao seu manuseamento em electricidade. Desta formar o simples torcer e esticar destas 
fibras de PVDF orgânico permite gerar energia eléctrica - 5 a 30 milivolts e 0,5 a 3 
nanoamps. 

Dado o seu diminuto tamanho – 500 nanómetros de diâmetro – estas fibras 100 vezes 
mais finas do que um cabelo humano e com 1/10 da espessura das fibras de tecido 
convencional podem vir a ser integradas em tecidos. Assim, a roupa do futuro pode, 
através do simples movimento do caminhar, ser capaz de gerar energia suficiente para 
alimentar dispositivos electrónicos portáteis. 

As nanofibras de PVDF orgânico são flexíveis, relativamente fáceis de produzir e 
baratas constituindo uma boa alternativa aos nanogeradores feitos de materiais 
semiconductores como o óxido de zinco, que são mais frágeis e difíceis de produzir em 
grandes quantidades. 

Para além disso a eficiência destas nanofibras é surpreendentemente elevada, “muito 
maior que os 0,5% a 4% conseguidos pelos geradores feitos de membranas de PVDF e 
os 6.8% dos nanogeradores de fios de óxido de zinco”, explicou Chieh Chang, que 
liderou o projecto. 
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38% da superfície da Terra apresenta risco de desertificação 

in Naturlink - Fonte: www.sciencedaily.com 

Um estudo que recorreu à Avaliação o Ciclo de Vida para determinar o impacto das 
actividades humanas no solo concluiu que oito das 15 regiões testadas apresentam 
risco de desertificação, com o Mediterrâneo a obter um valor de 6.3 numa escala de 0 
a 10. 

A desertificação é um fenómeno de degradação do solo que envolve processos de 
aumento da aridez, erosão, sobreexploração dos aquíferos e aumento do risco de 
incêndio. Usando estes descritores investigadores da Universidade Autónoma de 
Barcelona e da Universidade Tecnológica de Mendoza, na Argentina, determinaram os 
impactos das actividades humanas em 15 eco-regiões avaliando o seu risco de 
desertificação. 
 
Para tal, os cientistas recorreram à Avaliação do Ciclo de Vida - uma metodologia que 
faz uma análise tendo em conta tudo desde a extracção das matérias-primas até ao 
destino dos resíduos - a que associaram um Sistema de Informação Geográfica. O 
objectivo é a atribuição de um valor a cada eco-região que mede o grau de aridez e 
que varia entre 0 e 10. 
 
Os resultados revelam que as zonas com maior risco de desertificação a nível mundial 
são as zonas desertas subtropicais como o Norte de África, os países do Médio Oriente, 
a Austrália, o Sudoeste da China e o extremo Ocidental da América do Sul, às quais foi 
atribuído um valor de 7.6. 

O Mediterrâneo e as estepes tropicais e subtropicais também apresentam um risco 

considerável – 6.3 – ao passo que as áreas costeiras e as pradarias, os ecossistemas são os 

menos ameaçados, com um valor de apenas 4. 

 

No total, das 15 eco-regiões incluídas no estudo oito são fortemente ameaçadas pela 

desertificação – as pradarias, a Região Mediterrânica, a savana, as estepes e os desertos das 

zonas temperadas, as estepes tropicais e subtropicais e os desertos tropicais e subtropicais -

representando 38% da superfície terrestre.   

 

A investigação cujos resultados foram apresentados num artigo na revista International 

Journal of Life Cycle Assessment, é a primeira a incluir o impacto da desertificação no âmbito 

da Avaliação do Ciclo de Vida e a metodologia utilizada, com associação a um SIG pode ser 

usada para medir outras variáveis como a perda da biodiversidade, a erosão ou até o consumo 

de água. 

 

Apesar da utilidade a metodologia apresenta algumas deficiências como explicou Montserrat 

Núñez, que liderou o estudo “Apesar das melhorias o ACV tem uma fraqueza metodológica 

que é ausência de categorias de impacto para medir os efeitos de actividades humanas como o 

cultivo ou o pastoreio no solo.” 

http://www.sciencedaily.com/


Apresentado método para gerar energia limpa usando os poços de 
petróleo abandonados 

in Naturlink - Fonte: www.elmundo.es 

A ideia é instalar turbinas no interior dos poços vazios perto da costa para, ao enchê-
los com água do mar, aproveitar a potência da água para gerar electricidade. 

Depois de obter a patente de um inovador mecanismo de dessalinização que faz uso 
da força da gravidade, o jornalista e escritor espanhol Alberto Vázquez-Figueroa 
apresenta agora uma nova forma de produzir energia limpa. 

O que o Vázquez-Figueroa propõe é instalar turbinas eléctricas no interior de poços de 
petróleo abandonados perto da costa, que seriam activadas pela água do mar com que 
se procederia ao seu enchimento. 

Segundo Vázquez-Figueroa “há 400 mil poços petrolíferos abandonados em todo o 
mundo que poderiam gerar mais 20% de energia agora que estão vazios” E o inventor 
explica, em declarações ao jornal diário espanhol “El Mundo” “A conta é fácil de fazer, 
apenas é preciso calcular o volume total de barris de petróleo que se extraíram até à 
data e dividi-lo por dois. Esse é o volume de água que se pode injectar a uma 
profundidade média de 1000m fazendo funcionar uma turbina. Trata-se de uma 
enorme quantidade de energia". 

Segundo os cálculos de Vázquez-Figueroa esta tecnologia poderia gerar o equivalente 
à energia produzida por 200 centrais nuclearess mas sem os riscos associados aos 
resíduos perigosos. Por outro lado, não resultaria em emissões de CO2 e, ao contrário 
das restantes energias renováveis, o processo é facilmente activado e desactivado, não 
dependendo de factores externos. 

Os Ministérios da Indústria e dos Negócios Estrangeiros espanhóis já manifestaram 
interesse na ideia embora haja cépticos quanto ao seu potencial, segundo o “El 
Mundo”. 
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Cientistas desenvolvem folhas artificiais capazes produzir hidrogénio 

in Naturlink - Fonte:  www.newscientist.com 

O inovador método agora apresentado vai para além da mimetização das moléculas 
normalmente utilizadas pelas plantas no processo de fotossíntese, e passa pela 
preservação de estruturas-chave que permitem às plantas usar a energia solar para 
produzir hidrogénio. 

O hidrogénio é um transportador de energia como é a electricidade e embora não seja 
muito utilizado tem grande potencial. Um dos processos naturais que produz 
hidrogénio é a fotossíntese, através da qual as plantas produzem hidratos de carbono 
utilizando a energia solar. 

Cientistas chineses da Universidade Jiao Tong de Xangai desenvolveram agora um 
método de mimetizar a arquitectura das folhas que permite às plantas captar a energia 
do sol para produzir alimento num processo que tem como subproduto o 
hidrogénio, gerado a partir de moléculas de água. 

O processo passa pelo tratamento das folhas - os cientistas utilizaram folhas de 
Anemone vitifolia - com ácido clorídrico diluído com substituição dos átomos de 
magnésio por titânio. Segue-se o aquecimento a 500ºC para eliminar o material 
vegetal remanescente ficando-se com uma rede de dióxido de titânio cristalizada com 
certas estruturas que são essenciais à fotossíntese - algumas, semelhantes a lentes, 
maximizam a captação da luz solar e outras, conhecidas como tilacóides, multiplicam a 
área útil. 

Por fim, estas “folhas artificiais” são embebidas numa solução com 20% de metanol, 
que actua como catalizador sendo depois sujeitas a radiação visível mas perto da 
ultravioleta, obtendo-se um material que absorve duas vezes mais luz que uma forma 
de titânio comercial, produzindo simultaneamente três vezes mais hidrogénio. 

Segundo, Tongxiang Fan que esteve envolvido no desenvolvimento da técnica “O uso 
da luz solar para dividir moléculas de água e formar hidrogénio é uma das tácticas mais 
promissoras para suprimir a nossa dependência do carbono”. 
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Estudo sugere que os corais podem recuperar dos danos causados pelas 
Alterações Climáticas 

in Naturlink - Fonte: www.sciencedaily.com 

Investigadores britânicos assistiram à recuperação dos recifes de coral muito 
danificados pelo aumento da temperatura no interior de reservas marinhas nas 
Bahamas, em contraste com zonas equivalentes não protegidas onde a pesca era mais 
intensa. 

Os recifes de coral são os ecossistemas marinhos mais diversos de tal forma que, 
embora representem menos de 0,25% dos habitats marinhos da Terra albergam um 
quarto de todas as espécies marinhas conhecidas, incluindo 4000 espécies de peixe, 
700 corais e milhares de outros animais e plantas. 

Apesar do seu sucesso evolutivo – os corais estão presentes no planeta desde há mais 
de 400 milhões de anos – estes hotspots de biodiversidade não são muito resilientes 
no que toca às Alterações Climáticas. Com efeito, o aumento da temperatura da água 
como consequência do Aquecimento Global e a acidificação dos oceanos devido ao 
aumento da concentração atmosférica do CO2 têm causado danos nos recifes de coral 
levando a comunidade científica a temer pela sua sobrevivência a longo-prazo. 

No entanto, os resultados de um estudo levado a cabo por cientistas britânicos nas 
Bahamas e recentemente publicados na revista PLoS ONE revelam pela primeira vez 
que os corais podem recuperar dos danos causados pelas Alterações Climáticas. 

Com efeito, a monitorização da evolução do estado de vários recifes de coral, 
devastados pela lixiviação associada à subida da temperatura da água e pelo furação 
Frances, revelaram uma proliferação destes organismos ao longo de dois anos e meio 
com um aumento da cobertura de, em média, 19% no interior de uma reserva 
marinha, em contraste com o que se verificou fora dos limites da área protegida. 

Assim, como explicou o investigador Peter Mumby “ Para proteger os recifes a longo-
prazo são necessárias acções radicais para reduzir as emissões de CO2. No entanto, a 
nossa investigação prova que a acção local para reduzir os efeitos da pesca pode 
contribuir de forma significativa para o que acontece aos recifes. A reserva permitiu ao 
número de peixes-papagaio aumentar de tal forma que, uma vez que estes peixes se 
alimentam de certo tipo de algas, os corais puderam crescer sem serem condicionados 
pela sua presença. Como resultado, os recifes no interior do parque mostraram estar a 
recuperar ao contrário dos recifes das zonas com maior abundância das referidas 
algas. Este tipo de dados pode persuadir os governos a reduzir a pesca de herbívoros-
chave como os peixes papagaio, ajudando os corais a lidar com as ameaças 
inevitavelmente associadas às Alterações Climáticas. 

 

 

http://www.sciencedaily.com/


O maior barco solar do mundo foi inaugurado hoje na Alemanha 

25.02.2010 - in Jornal O Público 

 

O maior barco solar do mundo, segundo os seus construtores, foi inaugurado hoje em 
Kiel, no Norte da Alemanha, e prepara-se agora para uma viagem pela Europa este ano 
e uma volta ao mundo em 2011. 

“É um sentimento único ver hoje um barco com o qual sonhei tanto”, comentou 
Raphael Domjan, o responsável pelo projecto e futuro capitão deste catamarã. 
 
Com 30 metros de comprimento e 16 de largura, o barco está equipado com mais de 
500 metros quadrados de painéis solares fotovoltaicos e será “limpo e silencioso”, 
segundo a PlanetSolar, nome da empresa e do barco. 
 
A embarcação poderá atingir uma velocidade máxima de 15 nós (25 quilómetros/hora) 
e levar a bordo até 50 pessoas. 
 
O “PlanetSolar”, construído no estaleiro naval de Knierim Yachtbau, em Kiel, será 
lançado à água no final de Março para realizar os primeiros testes antes de ser a 
estrela das cerimónias, em Maio, do 821º aniversário do porto de Hamburgo, o 
segundo maior porto europeu depois do de Roterdão (Holanda).  
 
Para a volta ao mundo, os dois membros da tripulação contam ficar o mais perto 
possível do Equador para beneficiar ao máximo da luz solar. A viagem de cerca de 40 
mil quilómetros está prevista durar perto de 140 dias, partindo do princípio que o 
barco possa manter uma velocidade média de oito nós, “uma velocidade considerável 
para um barco que funciona a energia solar”, comenta a PlanetSolar.  
 
O catamarã atravessará o Oceano Atlântico, o Canal do Panamá, o Oceano Pacífico e o 
Oceano Índico, antes de passar pelo Canal do Suez em direcção ao Mar Mediterrâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Degelo no Alasca obriga habitantes de Newtok a construir nova aldeia 
 

24.02.2010 - in Jornal O Público (Agência Reuters)  

Os 350 habitantes esquimós de Newtok, no Alasca, estão a construir uma nova aldeia 
para viver porque o permafrost (solo permanentemente gelado) sobre o qual assenta 
Newtok está a derreter. Já há quem os considere os primeiros refugiados climáticos 
dos Estados Unidos. 

Os habitantes de Newtok, nas margens do rio Ninglick, estão a construir uma nova 
aldeia, chamada Mertarvik, na ilha Nelson. Contam com a ajuda de militares no âmbito 
de um programa de treino do Departamento de Defesa norte-americano para a 
reconstrução em zonas de guerra no Afeganistão e Iraque. 
 
Muitos habitantes esperam mudar-se já em 2012. “É um monte, com uma boa 
captação de água. É um local mesmo muito simpático e elevado”, comentou Stanley 
Tom, administrador do governo tribal de Newtok. 
 
Newtok, a 805 quilómetros de Anchorage, é uma das 200 aldeias nativas que o 
Governo federal identificou como tendo graves problemas de erosão ou inundações, 
muitos ligados ao rápido aumento das temperaturas.  
 
“Grande parte do território do Alasca tem permafrost com um importante teor em 
gelo”, explicou Gonçalo Vieira, cientista polar português que esteve na região há dois 
anos num congresso sobre o solo permanentemente gelado.  
 
Além da dinâmica natural de fusão do permafrost, especialmente nas margens dos rios 
e no litoral, está registada “uma tendência para o aumento das temperaturas do solo. 
O solo sobre o qual estão instaladas localidades começa a fundir-se e a desagregar-se, 
ficando empapado”, acrescentou Gonçalo Vieira, do Centro de Estudos Geográficos da 
Universidade de Lisboa. 
 
Mas Newtok não é a única povoação na demanda por solo mais firme. Em quatro 
locais, incluindo Newtok, as condições tornaram-se tão perigosas que aldeias inteiras 
têm planos para mudarem de sítio. Em 2006, o Corpo Militar americano de 
Engenheiros estimou que aquelas aldeias tinham menos de dez anos até as casas 
serem destruídas. 
 
Mas até ao ano passado, pouco ainda tinha sido realmente feito, à excepção de 
Newtok, de acordo com o Departamento de Auditorias do Governo (GAO, Government 
Accountability Office). Este departamento aponta as culpas aos elevados custos, 200 
milhões de dólares (147, 2 milhões de euros) por aldeia, e à inexistência de agências 
governamentais que queiram assumir esta responsabilidade. 
 
Para Newtok, o custo da mudança foi estimado, há vários anos, em 130 milhões de 
dólares (95,7 milhões de euros). Mas conseguiram reunir o dinheiro com o apoio de 



uma série de fontes, desde departamentos federais a pequenas organizações sem fins 
lucrativos do Alasca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recolha de aparelhos eléctricos em desuso aumenta 
 

15.02.2010 – in Jornal Expresso 

Os equipamentos eléctricos e electrónicos facilitam a vida de todos, mas quando 
deixam de funcionar tornam-se um problema. A solução passa por depositá-los num 
dos 440 locais de recolha em todo o país, para serem transformados, o que os 
portugueses têm feito em maior quantidade. 

Para evitar que varinhas mágicas, telemóveis, torradeiras, frigoríficos ou máquinas de 
lavar sejam deixados a deteriorar-se, a Amb3E - Associação Portuguesa de Gestão de 
Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos tem a tarefa de os recolher. 
 
Já existem 440 locais onde os consumidores podem deixar, gratuitamente, os 
equipamentos que já não usam e ficar com a certeza de que o material será tratado 
em unidades de tratamento e valorização, um ponto relevante porque alguns 
"constituem um perigo para a saúde e meio ambiente", como disse à agência Lusa o 
director geral da Amb3E, Fernando Lamy da Fontoura. Pequenos electrodomésticos, 
como telemóveis ou varinhas mágicas, e equipamentos informáticos, incluindo 
monitores, são os aparelhos mais depositados nos locais de recolha da Amb3E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biodiversidade marinha da Antárctica na linha da frente das alterações 
climáticas 
 

19.02.2010 - in Jornal O Público 

 
Os cientistas já identificaram mais de seis mil espécies no fundo do mar na Antárctica, bem 
como as zonas mais ricas em biodiversidade. Um estudo do British Antarctic Survey alerta 
agora que este mundo aquático está prestes a mudar com o aquecimento global. 

As mais recentes descobertas relativas à vida marinha na Antárctica foram apresentadas este 
semana na AAAS (American Association for the Advancement of Science).  
 
O biólogo marinho Huw Griffiths, do British Antarctic Survey (BAS) apresentou os resultados de 
um censo que começou em 2005 e deu conta da identificação de seis mil espécies que vivem 
no fundo do mar. 
 
Este investigador, envolvido no Censo da Vida marinha da Antárctica (CAML) – que estuda a 
distribuição e abundância da biodiversidade marinha naquela região -, salienta que mais de 
metade daquelas espécies são únicas do continente gelado.  
 
Estudos de monitorização, informação sobre a distribuição de espécies e modelos de 
aumentos de temperatura oceânicos ajudaram os cientistas a identificar as zonas mais ricas 
em biodiversidade. 
 
No entanto, o impacto das alterações climáticas já estão a fazer-se sentir neste mundo 
aquático, numa das regiões do planeta que aquecem mais rapidamente. 
 
Griffiths descreveu como as populações de Krill (os invertebrados que servem de alimento a 
pinguins, baleias e focas) estão a diminuir como resultado de uma redução da cobertura de 
gelo no mar. As áreas uma vez ocupadas pelo Krill estão a ser invadidas por um crustáceo 
muito mais pequeno (copepods). “Isto muda o equilíbrio da cadeia alimentar em benefício de 
predadores, como as alforrecas, que não são alimento de pinguins e outros predadores de 
topo”, salienta um comunicado do BAS. 
 
Além disso, a redução da superfície de gelo no mar está a afectar os pinguins que se 
reproduzem no gelo. 
 
“As regiões polares estão entre os locais do planeta que aquecem mais rapidamente e as 
previsões sugerem que, no futuro, iremos ter temperaturas mais elevadas nas águas de 
superfície, um aumento na acidificação dos oceanos e uma redução do gelo marítimo no 
Inverno”, comentou Griffiths. “Tudo isto tem um efeito directo na vida marinha”. 
 
“Os animais marinhos demoraram milhões de anos a adaptar-se às condições das águas da 
Antárctica e são extremamente sensíveis à mudança”, salientou. “Os oceanos polares são ricos 
em biodiversidade. Se as espécies não puderem deslocar-se ou adaptar-se às novas condições, 
acabarão por morrer. A perda de uma única espécie é uma perda de diversidade global”, 
sustentou. 
 
O Censo da Vida marinha da Antárctica é uma iniciativa que se insere no âmbito do Ano Polar 



Internacional para investigar e compreender a abundância da biodiversidade marinha da 
Antárctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novas formas de energia podem chegar através de ervilhas 

Cientistas criam novo dispositivo de energia solar a partir de estrutura 
proteína vegetal 

2010-03-04 - in Jornal O Público 

 

Se o poder ilimitado do sol fosse aproveitado, não teríamos o problema do efeito dos gases de 

estufa causado pela utilização dos combustíveis fósseis. 

 

Os sistemas de energias solares funcionam relativamente bem nos climas quentes do deserto, 

mas são ainda insuficientes e contribuem apenas com uma pequena percentagem para a 

totalidade das necessidades energéticas. 

 

Uma nova solução pode ser proveniente de uma fonte completamente inesperada (uma fonte 

que até pode estar presente no seu jantar de hoje). 

 

“Analisando a estrutura da membrana mais complexa encontrada numa planta, decifrámos 

uma membrana com uma complexa estrutura proteica, que é o núcleo do nosso modelo 

proposto para o desenvolvimento da energia ‘verde’”, explica o biólogo Nathan Nelson do 

Departamento de Bioquímica da Universidade de Tel Aviv. 

 

O mesmo investigador sugere que isolando os cristais do supercomplexo Photosystem I (PSI) 

da ervilha, pode ser possível usá-los para iluminar com pequenos carregadores de baterias. 

 

Pequenas partículas 

 

A Nanociência é a ciência das pequenas partículas de materiais e é uma das fronteiras mais 

importantes da investigação em tecnologia moderna. Na Natureza, o posicionamento de 

moléculas com precisão é a rotina e crucial para o funcionamento dos complexos biológicos, 

tais como os fotossintéticos. A investigação de Nelson centra-se sobre este aspecto. 



Para gerar energia útil, as plantas têm evoluído com ‘nano-mecanismos’ muito sofisticados, 

que operam com a luz como fonte de energia e com um rendimento quântico a cem por cento. 

O complexo PSI foi isolado das folhas de ervilha e cristalizado. A estrutura cristalina de alta 

resolução determinada pelo investigador permitiu-lhe descrever em detalhe a sua estrutura. 

 

“Este estudo tem como objectivo chegar perto de atingir a produção de energia que as 

plantas podem obter do sol para converter os açúcares nas folhas verdes”, afirma o 

bioquímico. 

 

Trocas de energias 

 

Descrita em 1905 por Albert Einstein, a física quântica e os fotões explicam os princípios 

básicos de como a energia funciona − uma vez que a luz é absorvida nas folhas das plantas, 

esta dá energia a um electrão que é posteriormente utilizado para apoiar uma reacção 

bioquímica, como a produção de açúcar. 

 

“Se pudéssemos chegar perto de como as plantas fabricam a sua energia, teríamos um 

grande avanço. É importante para descortinar a estrutura deste ‘nano-mecanismo’ para 

compreender a sua função”, explica Nelson. 

 

O centro de reacção do PSI é um pigmento-proteína responsável pela conversão fotossintética 

da energia da luz para outra forma de energia, como a química. 

Estes centros de reacção, milhares dos quais são embalados em cristais, podem ser usados 
para converter a energia da luz para electricidade e servir componentes electrónicos em uma 
variedade de dispositivos diferentes. 
 
“Pode imaginar-se o nosso espanto e alegria, quando, os cristais colocados em placas 
cobertas de ouro puderem gerar uma tensão de 10 volts. Isso não vai resolver o problema de 
energia mundial, mas pode ser montado em interruptores para baixas necessidades de 
energia solar, por exemplo”, conclui o investigador. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundo do mar no Árctico está a libertar metano mais depressa do que o 
estimado 
 

06.03.2010 - in Jornal O Público 
 

O fundo do oceano Árctico está a libertar metano, gás com efeito de estufa, a um ritmo mais 
acelerado do que os especialistas pensavam, alerta um estudo publicado nesta edição da 
revista “Science”. 

Natália Shakhova e Igor Semiletov, da Universidade de Fairbanks, no Alasca, lideraram o 
estudo realizado numa zona do fundo do oceano ainda pouco conhecida, a plataforma 
siberiana oriental do Árctico. Esta armazena grandes quantidades de metano gelado e mostra 
sinais de instabilidade. 
 
“O permafrost (solo permanentemente gelado) por debaixo da plataforma, considerado há 
muito como uma barreira impermeável, está perfurado e a deixar escapar grandes 
quantidades de metano para a atmosfera”, segundo um comunicado daquela universidade.  
 
“Esta descoberta evidencia uma importante fonte de metano que até agora tinha sido 
negligenciada”, escrevem os autores do estudo. 
 
“A libertação de uma pequena fracção do metano armazenado na plataforma poderia 
desencadear alterações climáticas abruptas”, ainda que difíceis de prever, acrescenta a 
cientista. 
 
Segundo Shakhova, “o metano que está a ser libertado naquela região é comparável ao 
metano que se está a escapar de todos os oceanos do planeta”. Na verdade, aquela zona rica 
em metano, a cerca de 50 metros de profundidade, estende-se por mais de dois milhões de 
quilómetros quadrados no fundo do mar. “O permafrost subaquático está a perder a sua 
capacidade de ser uma barreira impermeável”. 
 
O metano é um gás com efeito de estufa 30 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. 
 
Desde o início do Outono de 2003 até 2008, Shakhova e Semiletov lideraram uma equipa que 
estudou a plataforma, recolhendo amostras da água do mar a várias profundidades e do ar à 
superfície do oceano. Concluíram que mais de 80 por cento da água a grandes profundidades e 
mais de 50 por cento da água à superfície registavam níveis de metano oito vezes mais 
elevados do que o normal. Encontraram resultados semelhantes no ar à superfície do oceano, 
concluindo que o metano não só se estava a dissolver na água como estava a libertar-se para a 
atmosfera. 
 
Shakhova, Semiletov e colaboradores de doze instituições de cinco países pretendem 
continuar a estudar a região, monitorizando as emissões de metano e perfurando o fundo do 
oceano para tentar estimar quanto do gás está lá armazenado. 

 

 



Alto Alentejo vai reciclar mais do dobro de Lisboa e Porto 
 

17.03.2010 -  in Jornal O Público 

 

O sistema de tratamento de resíduos urbanos da Valnor, em Portalegre, dispõe de uma 
tecnologia inovadora que vai permitir reciclar mais de 50 por cento dos resíduos, o contribuirá 
para que o distrito ultrapasse largamente as taxas de reciclagem obtidas em Lisboa ou no 
Porto, explica a associação ambientalista Quercus, em comunicado. As instalações serão 
amanhã visitadas pelo secretário de Estado do Ambiente. 

A tecnologia disponível naquela unidade consiste no Tratamento Mecânico e Biológico, isto é, 
“um processo que permite a separação para reciclagem de grandes quantidades de plásticos, 
metais, vidros e cartão, através do tratamento mecânico e transformação de resíduos 
orgânicos em composto, através do tratamento biológico por compostagem”, precisa a 
Quercus. A associação afirma, ainda, que tanto Lisboa como Porto, “que apostaram, há cerca 
de uma década, na incineração não ultrapassam os 20 por cento de reciclagem”. 
 
Desta forma, a associação aplaude a visita que terá lugar amanhã mas “lamenta que a ministra 
do Ambiente, Dulce Pássaro, apesar da sugestão da Quercus, não participe também neste 
evento”, no sentido de ficar sensibilizada para instalar esta tecnologia em outras unidades em 
vez de aterros ou incineradores. 
 
“A Quercus espera que o ministério aplique os conhecimentos que vai adquirir e exija que no 
novo sistema de gestão de resíduos urbanos, a criar pela fusão entre a Valorsul e a Resioeste, 
o qual será de longe o maior do país, seja obrigatória a introdução da tecnologia de TMB para 
os resíduos da região do Oeste, em vez de serem enterrados ou incinerados como está 
previsto”, lê-se no comunicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sacos biodegradáveis dos hipers são perigosos para o Ambiente  

Testes feitos pela Quercus e estudo encomendado pelo governo britânico 
concluem que sacos biodegradáveis dos hipermercados são perigosos 
para o Ambiente.  

Testes realizados durante dez meses pela Quercus aos sacos produzidos em plástico oxo-

degradável, distribuídos  gratuitamente nos hipermercados Jumbo e Continente, e em várias 

cadeias de lojas do Grupo Sonae (Worten, Vobis, Sport Zone, MaxMat), concluíram que estes 

não se degradam e, pelo contrário, ameaçam o Ambiente.  

Estes resultados foram também confirmados por um estudo da Universidade de Loughborough 

(East Midlands) feito para o governo britânico, onde se conclui que os plásticos oxo-

degradáveis podem trazer problemas para a reciclagem, sendo o destino mais adequado a 

incineração.  

Os sacos têm incorporado um aditivo químico supostamente para acelerar o processo de 

degradação, mas aquela universidade britânica considera que esse aditivo não traz nenhuma 

vantagem em termos de reciclagem.  

"Publicidade enganosa"  

Nos sacos oferecidos pelos hipermercados portugueses está escrito "100% degradáveis" mas 

Rui Berkemeir, especialista em resíduos da Quercus, afirma ao Expresso que esta informação 

"é publicidade enganosa".  

Os destinos mais prováveis destes sacos de plástico, depois de usados, são o 

acondicionamento de lixo nos aterros sanitários e os meios aquáticos (rios e mar), mas nos 

testes a Quercus observou "que não houve sinais de degradação ou decomposição dos sacos, e 

estes nem sequer se apresentavam quebradiços", explica Berkemeir.  

A organização ambientalista alerta ainda para outros problemas dos sacos oxo-degradáveis: "a 

Associação Europeia de Recicladores de Plástico não garante a sua reciclagem e considera a 

tecnologia usada insustentável, a degradação em aterro não está confirmada, existe o risco de 

colocarem em perigo toda a cadeia alimentar e têm uma reutilização limitada".  

Cadeia alimentar ameaçada  

Com efeito, ao serem libertados no Ambiente, podem fragmentar-se em inúmeras partículas 

mais pequenas, "entrando na cadeia alimentar global e constituindo um perigo para as 

espécies de pequeno e grande porte", que engolem essas partículas com facilidade mas não as 

digerem.  

E deixam de ser reutilizados quando se tornam quebradiços, não podendo ser colocados no 

Ecoponto amarelo mas apenas no lixo indiferenciado.  

http://aeiou.expresso.pt/gen.pl?p=kwds&words=Quercus
http://aeiou.expresso.pt/gen.pl?p=kwds&words=Quercus


O Programa das Nações Unidas para o Ambiente e a Conservação dos Oceanos assinala que 

80% da poluição marinha nas 12 maiores regiões do Mundo é causada pela libertação de 

resíduos plásticos, em especial sacos e garrafas. E acrescenta que 95% das espécies de aves 

aquáticas que vivem ou sobrevoam o Hemisfério Norte apresentam vestígios de plástico nos 

seus estômagos.  

"Ilhas" de plástico no Atlântico e no Pacífico  

Em Fevereiro, cientistas da Sea Education Association (SEA) descobriram no Norte do oceano 

Atlântico, ao largo da Florida, uma vasta área onde resíduos de plástico se concentram "e 

permanecem durante longos períodos de tempo", revelou à BBC a cientista Lavender Law, 

pertencente àquela associação. Nas zonas mais afectadas a SEA chegou a encontrar 200 mil 

pedaços de plástico por quilómetro quadrado!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erupção vulcânica na Islândia pode afectar temperaturas globais 

16-04-10 - in Naturlink Fontes: news.bbc.co.uk e www.elmundo.es 

 

Se as cinzas resultantes da erupção atingirem a estratosfera podem permanecer aí durante 
anos, reflectindo parte da luz solar que incide sobre o planeta para o espaço, e causando uma 
diminuição da temperatura da superfície terrestre, alerta um cientista austríaco. 

A erupção, na passada quarta-feira e pela segunda vez no espaço de um mês, de um vulcão na 
Islândia está a causar o caos nos aeroportos europeus devido ao cancelamento de milhares de 
voos. No entanto, o encerramento do espaço aéreo a que se assiste actualmente não é a única 
consequência do alastramento da nuvem de cinzas emitidas pelo vulcão. 

A presença na atmosfera das partículas de cinza pode, a curto prazo, ter efeitos negativos na 
saúde, sobretudo para quem padece de problemas respiratórios. Por outro lado, se as 
partículas atingirem a estratosfera, pode ocorrer uma redução da temperatura global, alertou 
um cientista da Universidade de Viena. 

Com efeito, se a nuvem de cinza chegar à estratosfera (cujo limite inferior se encontra 12Km 
acima da superfície terrestre), onde não há chuvas, as partículas poderiam permanecer em 
suspensão durante dois ou três anos. 

Durante esse período parte da radiação solar incidente sobre a Terra seria reflectida para o 
espaço não atingindo a superfície terrestre, o que resultaria numa diminuição da temperatura, 
algo que a que já se assistiu em 1991, aquando da erupção do Pinatubo, nas Filipinas. 

No entanto, segundo um investigador do CSIC, instituto de investigação estatal espanhol, a 
nuvem de cinzas que resultou da erupção é “relativamente pequena” pelo que a contaminação 
ambiental é “relativamente baixa”. 

Por outro lado, segundo fonte do instituto de meteorologia islandês, a erupção está a 
enfraquecer e a produzir menos cinzas e a BBC adianta que, segundo os cientistas a nuvem, 
relativamente difusa, pode dissipar-se no espaço de um ou dois dias.  

Na Islândia uma outra consequência da erupção do vulcão foi o degelo do glaciar Eyjafjällajokul 
situado sobre a cratera, que causou a formação de grandes massas de água que se deslocaram 
encosta abaixo, transportando grandes blocos de gelo, obrigando à evacuação dos habitantes 
locais. 

 

 

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/
http://www.elmundo.es/


Criado papel 100% “amigo das árvores” 

29-04-10 - in Naturlink  Fontes: www.gizmag.com 

Este novo tipo de papel não exige o corte de nenhuma árvore porque é produzido usando 
resíduos da colheita de cana-de-açúcar e bambu reutilizado. Para além do mais o seu processo 
de produção não usa cloro e usa menos 10-15% de produtos de embranquecimento. 

Apesar de actualmente haver a preocupação de reduzir a quantidade de papel utilizado no dia-
a-dia, optando-se por facturas electrónicas ou pela leitura dos e-mails directamente no 
monitor do computador, o consumo de papel continua a ser elevado. 

Embora o impacto desta dependência do papel seja reduzido pela reciclagem do material, 
continuam a ser produzidas grandes quantidades de papel que implicam o corte de árvores. 
No entanto, a “TreeZero”, uma empresa norte-americana, parece ter encontrado uma 
alternativa. 

Com efeito, o papel “TreeFrog” é produzido a partir de resíduos de cana-de-açúcar (70%) e 
fibras de bambu (30%) não implicando o corte de árvores. As preocupações ecológicas estão 
na base da criação deste papel que, para além do mais não requer o uso de cloro, exige menos 
10-15% de produtos de embranquecimento e não tem impactos ambientais associados ao 
transporte da matéria-prima, que provém de plantações nas imediações da fábrica onde se 
produz o papel. 
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Pequenos animais marinhos gelatinosos podem ter importante papel no 
armazenamento de carbono pelos oceanos 

29-04-10 - in Naturlink  Fontes: www.whoi.edu 

As salpas vêm à superfície à noite alimentar-se de fitoplancton, responsável pela captura de 
grandes quantidades de carbono atmosférico, que é enviado para o fundo marinho, evitando-
se assim a sua libertação na atmosfera. 

O ciclo do carbono é um mecanismo complexo e embora se compreenda de forma geral como 
funciona, a sua dimensão e o gigantesco número de intervenientes dificultam o seu 
conhecimento ao detalhe, havendo ainda muito por deslindar. 

As salpas são pequenos animais marinhos gelatinosos que pertencem ao grupo dos tunicados 
e que para muitos são “ilustres desconhecidas”. No entanto, um estudo revelou que estes 
seres aparentemente insuspeitos podem ter um importante papel no armazenamento de 
carbono nos fundos marinhos. 

As salpas alimentam-se de fitoplancton que consomem em grandes quantidades quando 
ascendem à superfície dos oceanos durante a noite, regressando depois ao fundo marinho. 
Como consequência deste comportamento, os seus dejectos são libertados a grandes 
profundidades afundando-se rapidamente sem se tornarem alimento de outras formas vivas. 
Desta forma o carbono é acumulado no fundo marinho, não sendo devolvido à atmosfera. 

Visto que o fitoplancton é responsável pela captura de enormes volumes de carbono 
atmosférico, calcula-se que as grandes aglomerações de uma espécie de salpa (Salva aspera), 
chegando a cobrir 100 000 Km2, podem produzir dejectos que acumulam até 4 000 toneladas 
de carbono que são enviados para o fundo marinho diariamente. 
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Derrame no Golfo do México é mais grave do que se pensava 

29-04-10 - in Naturlink  Fontes: news.bbc.co.uk  

Foi descoberta uma terceira fuga e, a partir de novas estimativas aéreas da dimensão da 
mancha, calcula-se que em vez dos 1000 são 5000 os barris de petróleo que estão actualmente 
a ser derramados no meio marinho diariamente. 

À medida que o tempo passa a situação no Golfo do México agrava-se, havendo quem diga, 
segundo a BBC este pode tornar-se “o maior derrame de petróleo mundo” e que o desastre 
ambiental causado pelo acidente com o "Exxon Valdez" em 1989 será insignificante se as fugas 
persistirem. 

Com efeito peritos da National Oceanic Atmospheric Administration já reviram as estimativas 
da quantidade de petróleo derramado, com base na dimensão da mancha, a sua trajectória e 
as condições climatéricas, entre outros factores, calculando que em vez dos 1000 barris 
inicialmente estimados são 5000 os que estão a ser derramados no meio marinho diariamente. 

À medida que os trabalhos para tentar selar as fugas recorrendo a robots submersíveis 
prosseguem – num processo que pode durar meses - intensificam-se os esforços para conter 
os efeitos negativos mancha que actualmente tem 970Km de perímetro e se encontra 32Km a 
Este da foz do Mississipi. 

Para salvaguardar as zonas húmidas da região – a costa do Lousiana alberga 40% destes 
habitats a nível nacional - a Guarda Costeira deitou fogo a parte do derrame ontem. Não se 
trata de uma solução a longo-prazo – mas se for bem-sucedido o processo deverá ser repetido 
enquanto as condições climatéricas forem favoráveis. Embora sejam de prever efeitos 
negativos na fauna local como consequência do fumo tóxico libertado durante estes incêndios, 
estes devem ser menos graves do que se os animais ficarem cobertos de petróleo. 

Uma solução para a situação e alternativa à selagem das fugas recorrendo aos robots 
submersíveis é colocar uma redoma directamente sobre a mancha, que levaria entre 2 a 4 
semanas a estar operacional.  

Uma terceira solução passa por criar um novo poço perfurando de forma a intersectar o poço 
original, um processo que demoraria 2 a 3 meses até cessar o fluxo. 
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TMN lança primeiro “Eco-telemóvel” 

O exclusivo recarrega com energia solar  
e tem cartão SIM reciclável 

2010-04-26 in Ciência Hoje 

A operadora de telemóveis TMN está a lançar o Samsung Blue Earth – um novo telemóvel que 

se recarrega com energia solar, tem carregador ecológico cinco estrelas e um novo cartão SIM, 

o primeiro no Mundo fabricado com papel reciclável. 

 

Ideal para utilizadores com preocupações ambientais, a recente tecnologia está concebida 

enquanto telefone ecológico para ter um impacto positivo sobre o meio ambiente. Inspirado 

pela natureza e desenhado para reflectir a beleza do Planeta Terra, possui um design ecológico 

com um extenso painel solar na parte traseira – projectado para transformar os raios de sol em 

fonte de alimentação da bateria. 

 

É construído com acabamento em plástico reciclado de garrafas PET para a redução do 

consumo de combustível e emissões de carbono, sendo livre de substâncias prejudiciais. 

Destacam-se ainda as funções Eco-Walk, que permitem contar os passos de uma caminhada e 

calcular a redução de emissões de dióxido de carbono, dada a opção da caminhada em 

detrimento do uso de um transporte motorizado. 

 

No Modo-Eco, o Samsung Blue Earth possibilita regular a luminosidade do ecrã, a duração da 

luz de fundo e o bluetooth com vista à poupança de energia. Tem também um Eco-Calendar, 

que permite aceder a informação acerca dos dias ecologicamente significativos. 

 

No entanto, o Samsung Blue Earth reúne ainda outras características como: ecrã táctil de 3’’, 

câmara fotográfica de 3,2 Mpx, GPS, acesso 3,5G à Internet, push mail, Wi-Fi, Leitor de MP3 e 

Rádio FM, entre outras. Contudo, menos atractivos são os preços que oscilam entre 249,90 e 

os 239,90 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quercus contra construção de 4 novas barragens no 
Tâmega  

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza (15-04-10)    

 Fonte: Naturlink  

 

A Quercus considera que os prejuízos são demasiado avultados para os escassos 
benefícios decorrentes da construção destas quatro barragens, pelo que estas perdem 
sentido perante as alternativas viáveis que existem neste momento. 

A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, enviou ontem o seu 
parecer desfavorável à construção das barragens de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega 
e Daivões, no âmbito da Consulta Pública ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que 
terminou ontem, dia 14 de Abril. A Quercus considera que os prejuízos são demasiado 
avultados para os escassos benefícios decorrentes da construção destas quatro 
barragens, pelo que estas perdem sentido perante as alternativas viáveis que existem 
neste momento. 

 Enumeram-se os principais argumentos que justificam esta posição: 

• A clara desconformidade com a Directiva Quadro da Água, onde se exige que não 
haja deterioração da qualidade da água, não só química mas também ecológica. É isso 
que irá acontecer se estas quatro barragens avançarem, sendo necessário, de acordo 
com a mesma lei, um estudo de alternativas não só para a produção de energia, como 
também para a redução do consumo de energética. 

• O facto de não ser equacionado no EIA um cenário zero que preveja a possibilidade 
de reforçar a potência instalada em barragens já existentes, o que, segundo dados da 
EDP, seria suficiente para alcançar as metas de aumento de potência prevista em 
centrais hidroeléctricas (2000 MW); 

• A constituição das albufeiras irá afectar irreversivelmente vários ecossistemas 
valiosos, que são os últimos refúgios de espécies actualmente em perigo de extinção, 
resultando no empobrecimento geral da biodiversidade do país; 

• A construção destas barragens terá também impactos paisagísticos, resultando numa 
descaracterização transversal a vários concelhos e no consequente empobrecimento 
da região; 



• A submersão de importantes zonas de produção agrícola e florestal nas zonas a 
inundar, implicará perdas socio-económicas avultadas para a região, tendo em conta a 
importância do sector primário e do turismo na região; 

• A existência de alternativas energéticas mais baratas e com um menor impacto 
ambiental, como são a aposta na redução do consumo e a promoção da eficiência 
energética. 

Os benefícios apontados no EIA, nomeadamente a produção de energia eléctrica, 
afiguram-se-nos demasiado escassos para contrapor aos aspectos negativos 
identificados. Existem outros caminhos muito menos agressivos para o ambiente e 
economicamente mais viáveis para resolver a dependência energética do país face aos 
combustíveis fósseis, o que nunca se conseguirá com mais barragens. Para além do 
investimento sério em medidas de eficiência energética, a solução passa também pela 
aposta em energias renováveis de baixo impacte, nomeadamente através da micro-
geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvido novo método de produção de energia 
limpa recorrendo à fotossíntese 

Filipa Alves (15-04-10)                               Fonte: Naturlink 

 

O processo envolve a captura dos electrões carregados de energia do interior de 
células de algas enquanto fotossintetizam, criando uma corrente eléctrica. Por 
enquanto intensidade da corrente eléctrica  gerada é muito baixa e o processo pouco 
eficiente mas trata-se de um método promissor. 

Cientistas da Universidade de Stanford desenvolveram um método de produção de 
energia limpa, aproveitando a capacidade das algas de produzir energia química a 
partir da luz do sol, mas sem recorrer aos biocombustíveis. 

Quando as algas realizam a fotossíntese para produzir hidratos de carbono, a luz do sol 
é usada para “quebrar” as ligações das moléculas de água, com produção de oxigénio, 
protões e electrões excitados - com uma carga energética elevada - que vão sendo 
passados de proteína em proteína que capturam a energia necessária para a produção 
de açúcares. 

O que os investigadores americanos fizeram foi introduzir eléctrodos de ouro no 
interior dos cloroplastos e capturar os electrões excitados que são então “aspirados” 
para fora das células gerando uma mini-corrente eléctrica, produzindo electricidade 
sem a libertação de carbono. 

Por enquanto a produção de energia limpa em grandes quantidades recorrendo a este 
método ainda está longe porque a intensidade da corrente gerada a partir de cada 
célula é apenas de 1 picoampere, sendo necessária a utilização de um trilião de células 
a fotossintetizar durante uma hora para se obter a quantidade de energia equivalente 
à de uma pilha AA. 

Outros aspectos que ainda há a trabalhar são a longevidade das células utilizadas neste 
método, já que actualmente vivem em apenas uma hora, e a eficiência do processo 
que neste momento é de 20%, mas que, segundo WonHyoung Ryu, autor principal do 
artigo em que é descrito o método, pode vir a atingir 100%. 

Apesar do trabalho que ainda há a fazer para que se possa tornar vantajosa a utilização 
a grande escala o método é promissor na medida que é muito mais eficiente que a 
utilização de biocombustíveis que apenas armazenam 3 a 6% da energia solar. 



Barco feito de garrafas de plástico transporta mensagem 
"verde" 

Filipa Alves (12-04-10)                              Fonte: Naturlink 

 

O "Plastiki" foi construído com 12 500 garrafas de plástico usadas e outros tipos de 
plástico reciclado e partiu de São Francisco com destino a Sydney para dar um exemplo 
prático de como os resíduos podem ser considerados recursos, nomeadamente o 
plástico. 

O plástico é um material sintético produzido em grandes quantidades dadas as suas 
inúmeras aplicações. Apesar de já terem sido desenvolvidos alguns métodos de 
produção de plásticos ecológicos, a grande maioria dos produtos feitos deste material 
dão origem a resíduos que podem constituir uma fonte de contaminação ambiental 
problemática. 

No entanto, à semelhança de outros resíduos, o plástico pode ser reciclado e 
reutilizado, deixando de ser um resíduo para tornar-se um recurso. Para passar esta 
mensagem um conjunto de ambientalistas decidiu construir um barco a partir de 
resíduos e empreender uma viagem intercontinental carregada de simbolismo. 

O "Plastiki" foi construído ao longo de 4 anos com 12 500 garrafas de plástico usadas 
que lhe permitem flutuar. A sua estrutura principal é feita de srPET, um plástico 
reciclável, e a vela é constituída por um tecido obtido da reciclagem de plástico PET. 

Na sua viagem entre São Francisco e Sidney que teve início a meio de Março e que 
deverá durar 100 dias, o "Plastiki" recorrerá à energia solar, eólica e ainda a geradores 
de bicicleta e os tripulantes produzirão o seu alimento numa horta vertical acoplada ao 
mastro. 

Segundo explicou David Rothschild, mentor do projecto, à CNN “A ideia é não “emitir” 
qualquer tipo de poluição para a atmosfera ou para os oceanos, por isso tudo no barco 
será objecto de compostagem. Até a embarcação acabará por ser reciclada quando 
terminarmos [a viagem]”. 

Na sua viagem entre os Estados Unidos e a Austrália a embarcação feita de resíduos 
atravessará a gigantesca mancha de lixo do Pacífico, uma acumulação de resíduos 
sobretudo plásticos, deitados ao mar que arrastados pelas correntes oceânicas se 
concentraram numa zona originando uma mancha alegadamente do Tamanho do 
Texas. 



Florestas europeias capturam 0,5 gigatoneladas de CO2 
anualmente 

Esta é uma das conclusões do Livro Verde sobre a Protecção das Florestas e 
Informação Florestal que foi apresentado na terça-feira em Segóvia durante a 
Conferência Europeia de Protecção das Florestas, e que destaca a importância das 
Florestas Europeias em múltiplas frentes. 

Coincidindo com o lançamento do mais recente estudo da Agência Europeia do 
Ambiente sobre o estado das Florestas e da Biodiversidade associada na Europa, foi 
apresentado na 3ª feira na Conferência Europeia de Protecção das florestas o “Livro 
Verde sobre Protecção das Florestas e Informação Florestal”. 

O manual faz uma apreciação da importância das florestas europeias destacando o seu 
carácter multifuncional. Assim, o livro revela que as florestas europeias – que 
representam 5% da área florestada global ocupando 155 milhões de hectares – são 
responsáveis, anualmente, pela captura e armazenamento de 0,5 gigatoneladas de 
CO2. 

Por outro lado, a indústria florestal primária emprega mais de 2 milhões de pessoas, 
gerando um volume de negócio de 300 000 milhões de euros, sendo responsável por 
8% do valor total da indústria da produção. 

É também salientado que as florestas albergam uma grande biodiversidade, incluindo 
o maior número de vertebrados terrestres. Os habitats florestais são valiosos no que 
diz respeito à Conservação, como se depreende do facto de representarem quase 20% 
das áreas terrestres classificadas no âmbito da Rede Natura 2000. 

Outros serviços prestados pelas florestas e que não devem ser menosprezados – 
chegando em algumas zonas a representar um lucro maior do que o relacionado com a 
produção de madeira – são, por exemplo, os que dizem respeito aos usos recreativos 
dos espaços florestais e a sua contribuição para a protecção das bacias hidrográficas. 

O Livro Verde agora apresentado tem como objectivo abrir um debate sobre a 
actualização da Estratégia Florestal da UE e avalia também como as condições de 
gestão e protecção das florestas são afectadas pelas Alterações Climáticas. 

Projectando o futuro das florestas europeias o manual analisa como é possível 
aumentar a exploração sustentável de madeira na Europa e avalia a contribuição das 
florestas em termos de investimento nas energias renováveis através da produção de 
biomassa. 

 

 

 



O lixão do Polo Norte 

 por Regina Scharf no blogue “De lá pra cá” - 05.01.2010 

Acabado o corre-corre do Natal, Papai Noel terá de se concentrar na faxina do Polo 
Norte. Estudo recém-divulgado pela ONG Robin des Bois (Robin Hood em francês), 
baseada em Paris, mostra que o Ártico, embora escassamente povoado, sofre com 
todo o tipo de poluição trazida pelo vento e as correntes marítimas. Além disso, bases 
militares e científicas, projetos de prospecção e exploração de gás e petróleo, 
complexos de mineração e siderurgia e o acúmulo de lixo doméstico comprometem 
uma paisagem que, devido às baixíssimas temperaturas, tem pouca capacidade de 
recuperação. 

A Robin des Bois verificou a existência de 2.750 áreas contaminadas na região. Dentre 
as substâncias tóxicas encontradas, ela lista hidrocarbonetos, metais pesados 
(chumbo, mercúrio, cádmio) e poluentes orgânicos persistentes, como pesticidas e 
PCB (Policloretos de Bifenilo). 

O estudo também revela que os Inuits (grupo étnico que inclui os esquimós) que vivem 
na Groenlândia e no norte do Canadá apresentam altas taxas de mercúrio e PCB no 
sangue – das mais altas do mundo. Essas populações se alimentam quase que 
exclusivamente de peixes e mamíferos marinhos, que concentram tais poluentes em 
seus organismos. 

A entidade compilou dados fornecidos por seis países da região – mas ficou sem os 
dados da Rússia, que se negou a participar do estudo.  Alguns desses países têm 
buscado recolher os contaminantes e depositá-los em aterros impermeabilizados e 
controlados. Dado o alto custo do seu transporte, só em raríssimos casos os resíduos 
são enviados a centrais de tratamento. Ainda segundo a Robin des Bois, os países mais 
avançados nesse esforço de controle da poluição são os Estados Unidos e o Canadá, 
seguidos pela Escandinávia. 

Grupos ambientalistas têm trabalhado para que o Ártico possa ser protegido nos 
mesmos termos do Tratado Antártico, de 1959, que proibe atividades militares e a 
exploração mineral no Polo Sul. Entretanto, esse conceito é combatido pelos países 
envolvidos, que têm muitos projetos de exploração econômica no Ártico. 
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As cinco ilhas de plástico 

por Regina Scharf no blogue “De lá pra cá” -  09.03.2010 

Você já deve ter ouvido falar da gigantesca ilha de lixo que bóia no meio do Oceano 
Pacífico, entre a California e o Havaí. Ela é formada por pedaços minúsculos de plástico 
arrastados para um ponto de convergência de diversas correntes marinhas. Seu 
tamanho é incerto – as estimativas mais conservadoras falam em 400 mil quilômetros 
quadrados, algo como o tamanho do Pantanal brasileiro, mas ela poderia ocupar até 
10% da superfície do Pacífico (ou duas vezes a área dos Estados Unidos). 

O que você provavelmente não sabe é que existem pelo menos outros quatro lixões 
oceânicos similares, além de algumas formações menores nos dois pólos. Há 
estimativas de que 10% de todo o lixo plástico – algo como 91 milhões de toneladas 
anuais – acaba nos oceanos. A maior parte acaba afundando, mas cerca de um terço 
do total é arrastado para essas zonas de atração.   

The 5 Gyres Project- iniciativa da Algalita Marine Research Foundation, organização 
dedicada à pesquisa e à conservação marinha – está promovendo uma série de 
expedições para coletar amostras e investigar qual o real impacto desse fenômeno. O 
projeto está convocando navegadores de todo o mundo a participar, para que relatem 
o que encontram nos sete mares que percorrem. O capitão Charles Moore, fundador 
da Algalita, é considerado o primeiro a ter identificado a ilha de plástico do Pacífico 
Norte. 

Um dos relatos já recolhidos é o do jornalista Stiv Wilson, que visitou recentemente o 
vórtex do Atlântico Norte, entre Bermuda e os Açores. Ele conta que encontrou de 
tudo, de isqueiros a escovas de dentes, de baldes a embalagens de fio dental. 
“Qualquer produto que você encontraria numa mercearia em qualquer parte do 
mundo”, comparou. 

 

Mas a maioria dos objetos que flutuam nessas ilhas de lixo não é identificável. O sol se 
encarrega de quebrar os fragmentos de plástico em pedaços cada vez menores. No 

http://pagina22.com.br/index.php/2010/03/as-cinco-ilhas-de-plastico/
http://pagina22.com.br/index.php/category/blogs/de-la-pra-ca/
http://awesome.good.is/transparency/web/0905/trans0509throughthegyre.html
http://5gyres.org/
http://5gyres.org/
http://5gyres.org/
http://www.algalita.org/
http://www.huffingtonpost.com/stiv-j-wilson/greetings-from-the-north_b_461775.html


entanto, os polímeros que os compõem jamais serão degradados. Dada a sua 
dimensão diminuta, eles são facilmente ingeridos por peixes e aves, que se 
encarregam de disseminar a contaminação via cadeia alimentar. Como as ilhas de 
plástico têm alta concentração de poluentes orgânicos persistentes, com o pesticida 
DDT e dioxinas,  a sua toxicidade é bastante alta. 

Ainda não há negociações internacionais para discutir formas de mitigar o problema. 
Seria viável tirar parte desse plástico de circulação? De quem é a responsabilidade (ou 
seja, quem deveria pagar a conta)? Os países cujas águas territoriais foram 
contaminadas? A ONU? Ou os fabricantes de plástico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extinção de herbívoros causou arrefecimento  

In, Diário de Notícias, 25 Maio 2010 

 

Há 12 500 anos, a chegada do 'Homo sapiens' ao Novo Mundo levou à extinção de grandes herbívoros, como os 
mastodontes ou os mamutes, diminuindo as emissões de metano. 

Há 13 400 anos o continente americano era um paraíso para mais de uma centena de espécies 
de herbívoros gigantes, que produziam metano às toneladas com as sua megadigestões. Mas, 
com a chegada dos primeiros Homo sapiens ao Novo Mundo por essa altura, isso mudou. A 
caça intensiva que a espécie humana fez a esta megafauna contribuiu para o seu 
desaparecimento. E a quebra na produção de metano que isso implicou ter-se-á repercutido 
também numa alteração climática abrupta (de arrefecimento súbito do planeta) que então 
ocorreu (durou um milénio) e ficou conhecida por Younger Dryas. 

Esta é, pelo menos, a tese de um grupo de investigadores coordenados por Felissa Smith, da 
universidade norte-americana do Novo México, publicada na última edição da Nature 
Geoscience. De acordo com os investigadores, a influência dos seres humanos no clima terá 
assim começado bem antes do recente capítulo da revolução industrial, com as suas emissões 
de gases com efeito de estufa devido à queima dos combustíveis fósseis. 

Antes da chegada do homem ao Novo Mundo, aquele era um reino de herbívoros gigantes, 
com mamutes e mastodontes, preguiças gigantes e camelídeos, que pouco depois se 
extinguiram. Segundo os cálculos da equipa de Felissa Smith, baseados em extrapolações a 
partir das emissões dos ruminantes de hoje, toda aquela megafauna emitia anualmente mais 
de dez milhões de toneladas de metano para a atmosfera, só por fazer a digestão - o metano é, 
como se sabe, um gás com efeito de estufa. 

Mas então, há 12 700 anos, três coisas aconteceram: as concentrações atmosféricas de 
metano decresceram abruptamente, o planeta sofreu o tal período de mil anos de 
arrefecimento, denominado Younger Dryas (a temperatura média caiu sete graus centígrados) 
e mais de 114 espécies de herbívoros gigantes desapareceram.  

Esta extinção em massa "teve efeitos profundos nas emissões e na concentração atmosférica 
de metano", explicou a coordenadora da investigação, notando que isso "pode ter 
desencadeado a súbita alteração do clima". A investigadora sublinha: "Pensamos que a perda 
desta megafauna poderia explicar entre 12,5 a cem por cento da redução do metano que se 
observa naquela altura." 



A medição da concentração de metano na atmosfera foi realizada a partir de amostras de gelo 
das calotes polares, que permitem viajar até esses tempos recuados, já que guardam intocada 
essa memória química do passado. Há 12 500 anos ocorreu uma queda abrupta da 
concentração de metano na atmosfera de 180 ppbv (partes por milhar de milhão por volume), 
desencadeando o arrefecimento então verificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oceanos terrestres armazenam energia  

In, Diário de Notícias, 23 Maio 2010 

 

Pelo menos 80% da energia do aquecimento global fica no mar sob a forma de calor. As quantidades são fantásticas. 

A camada superior dos oceanos acumulou uma enorme quantidade de energia desde 
1993, apurou um novo estudo de uma equipa internacional que juntou cientistas de 
várias universidades britânicas, alemãs e japonesas, além da NASA e de organismos 
americanos. 

"O oceano é o maior reservatório de calor no sistema climático", explicou Josh Willis, 
um oceanógrafo da NASA envolvido neste estudo pluridisciplinar. "À medida que o 
planeta aquece, percebemos que 80% a 90% desse calor adicional acaba nos mares". 
Este efeito é responsável pela subida do nível dos oceanos, dado que a água mais 
quente expande-se. O cálculo dos cientistas aponta para metade do efeito de subida 
do nível marinho à conta deste calor armazenado. 

Os cientistas mediram a temperatura de várias camadas dos primeiros 300 metros dos 
mares e descobriram provas de que a água aqueceu de forma significativa na camada 
superior, entre 1993 e 2008. O aquecimento foi progressivo e é global. 

As medições internacionais são feitas com bóias flutuantes que têm sido distribuídas 
nos oceanos. Foram já colocados 3200 destes aparelhos sofisticados, que também 
medem a salinidade e as correntes. 

Para se perceber a quantidade de calor que os oceanos acumularam, os cientistas 
estimam que estamos perante uma quantidade de energia que daria para acender 500 
lâmpadas de 100 watts por cada habitante humano da Terra. Os efeitos nas mudanças 
climáticas são por enquanto desconhecidos 

 

 

 



Empresário holandês quer criar «Algarve Energy Park» 

Monchique com produção de tecnologia de ponta na área da energia 
solar 

2010-06-02 in Ciência Hoje 

 

 

Obra deve arrancar dentro de um ano e meio 

Um empresário holandês quer lançar o Algarve na produção de tecnologia de ponta na área da 

energia solar ao abrigo da iniciativa "Algarve Energy Park", concentrando em Monchique uma 

plataforma que reúna industriais e cientistas. 

 

 

A ideia partiu de Marc Rechter, que está a criar as bases para a criação de uma plataforma de 

investigação e produção de energias renováveis num complexo que incluirá um parque 

temático e uma clínica de medicina preventiva. 

 

O custo da iniciativa ronda os 350 milhões de euros, estimando-se que a obra possa arrancar 

no terreno dentro de ano e meio e que o complexo esteja a funcionar em pleno no espaço de 

sete anos, afirma Rechter. Além de um centro para produção e fabrico de componentes para a 

energia solar, o projecto inclui a criação de um parque temático, de uma clínica de medicina 

preventiva e de uma "aldeia" de energia limpa. 

 

Para o holandês, formado em Gestão de Empresas, apesar de o governo português estar a 

apostar muito na produção de energias renováveis, a verdade é que no país não está a ser 

desenvolvida tecnologia associada ao sector. "Tendo em conta a dinâmica actual, há uma 

janela de oportunidade para que as instituições académicas e indústria portuguesas possam 

desenvolver tecnologia solar específica", explicou em entrevista à Lusa. 

 

Centro de Energia Sustentável 

http://www.algarveenergypark.com/concept-overview_en.html


A "jóia da coroa" do projecto é o Centro de 

Energia Sustentável, onde industriais e 

investigadores poderão colaborar na criação 

de tecnologia de energia solar e no fabrico 

dos seus componentes. O centro terá 

também uma unidade de demonstração solar 

e de pesquisa académica, a par de uma 

incubadora de negócios e de um núcleo 

dedicado ao treino e formação profissional 

no sector. 

 

Outro dos objectivos é tornar a estrutura 

auto-suficiente em termos de energia e, 

numa fase posterior, exportar a energia 

produzida no complexo, explicou o fundador 

do "Algarve Energy Park". 

 

Além da criação de emprego - prevê-se que 

quando estiver em plena laboração crie três mil postos -, uma das vantagens do projecto é o 

alargamento do leque de actividades da região, muito dependente do turismo. "Com este 

projeto o Algarve terá a oportunidade de desenvolver uma nova Indústria num mercado que 

está em franca expansão", afirma, acreditando que aquele pólo tecnológico possa atrair 

"cérebros" do exterior. 

 

Energy Experience Park 

 

Numa segunda fase será lançado o "Energy Experience Park", um parque temático baseado em 

experiências interactivas através do qual se pretende sensibilizar o público para a importância 

das energias renováveis. 

 

Marc Rechter prevê estabelecer mais tarde no complexo 

uma clínica de medicina preventiva que se focará na área da medicina genética personalizada, 

segundo a qual os diagnósticos são baseados no mapa genético de cada um. 

 

Por fim, o "Algarve Energy Park" terá ainda uma componente residencial - uma "aldeia" de 

 

Previsão das etapas de construção do «Algarve 

Energy Park» (clique para aumentar) 

http://www.cienciahoje.pt/files/43/43099.jpg


energia limpa -, com apartamentos para uso temporário ou permanente por parte das pessoas 

que trabalharão no complexo. 

 

O parque - cuja criação será suportada exclusivamente por capital privado -, ficará localizado 

numa área de 300 hectares junto ao Autódromo Internacional do Algarve, entre os concelhos 

de Monchique e Portimão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fraldas reutilizáveis evitariam produção de uma tonelada  

de resíduos por bebé 

2010-06-01 in Ciência Hoje 

 

 

Optar por fraldas reutilizáveis em vez das 
descartáveis evita a produção de oito quilos de 
resíduos por semana e por bebé, o que equivale, em 
média, a uma tonelada de resíduos em dois anos e 
meio, por cada criança. 
 
De acordo com a associação ambientalista Quercus, 
como nascem 100 mil bebés por ano em Portugal, a 
redução de resíduos relacionados com as fraldas 
poderia ser de 100 mil toneladas a cada dois anos e 
meio, período em que a criança necessita usar 
fralda, ou 40 mil toneladas anuais. 

 

As fraldas descartáveis correspondem a cinco por 
cento dos Resíduos Sólidos Urbanos encaminhados 
para aterro ou incineração, sendo que em Portugal 

ainda não existe reciclagem para este tipo de produto. Além disso, a utilização das fraldas 
«tradicionais», de pano, permite ainda uma poupança de 500 euros por bebé. 
 
Em 2009, a associação iniciou uma campanha de promoção de utilização de fraldas 
reutilizáveis e efectuou uma análise a marcas disponíveis no mercado nacional, uma 
experiência que se prolongou por três meses. 
 
Vantagens das fraldas reutilizáveis 
 
Entre os resultados obtidos está também a constatação de que as fraldas de pano podem ser 
lavadas na máquina juntamente com a restante roupa, a temperaturas baixas, a secagem pode 
ser feita ao ar e suportam 800 lavagens. A Quercus refere ainda outras vantagens das fraldas 
reutilizáveis, como a "saúde do bebé, uma vez que previnem o aparecimento de alergias e 
dermatites na zona de contacto com a pele". 

 

 

 

 

 

 

 

Quercus aponta várias vantagens para a 

utilização de fraldas reutilizáveis 



Ferramenta web escolhe itinerário mais saudável 

Cientistas portugueses criam sistema que escolhe rota verde para quem 
anda a pé ou de bicicleta 

2010-05-31 in Ciência Hoje 

A Universidade do Minho desenvolveu 

uma ferramenta informática de 

planeamento de rotas e navegação 

sustentável que permite escolher, 

numa dada cidade, os itinerários verdes 

ou saudáveis para quem anda a pé ou 

de bicicleta, disse fonte universitária. 

 

O Vice-reitor, José Mendes adiantou, 

hoje, que a plataforma informática 

colocada na internet consiste num 

sistema de navegação, que pode, 

também, ser usado num telemóvel ou 

no GPS, que, “ao definir o ponto de 

partida e o de chegada, em vez de 

seguir o caminho mais curto, escolhe o 

mais saudável, a rota com menos 

ruído e poluição atmosférica”. 

 

 

“As políticas de mobilidade urbana sustentável mais recentes envolvem a utilização de 

modos mais suaves, o andar a pé ou de bicicleta, o que se torna problemático dado que 

andámos submetidos à poluição atmosférica e ao ruído”, afirmou José Mendes à Lusa. 

 

José Mendes lembra que “um passeio ou outro não é muito problemático, mas, para quem 

faz o mesmo percurso todos os dias e sobretudo para os grupos mais vulneráveis, as crianças 

e idosos, a poluição pode afectar a sua saúde”. 

 

“Em termos práticos, uma criança, de 10 ou 12 anos, que vai a pé para a escola e que faz 

diariamente um percurso de 800 metros, ao fim de um ano percorre cerca 300 quilómetros 

em vias urbanas com ruído às vezes acima de 70 decibéis e com cargas poluentes devido ao 

tráfego motorizado”, acentua. 

 

Tal situação – acrescenta – “pode ter efeitos nefastos sobre a saúde e é frequente o 

aparecimento, em percentagens elevadíssimas, de crianças com problemas respiratórios e 

asma”. 

 

Poluição e ruído 

 

Sistema ajuda a escolher percurso mais saudável 



 

José Mendes explica que o sistema de navegação parte do mapeamento da poluição 

atmosférica e do ruído na cidade, feito através de medições e por modelos matemáticos: 

“contámos o tráfego na cidade e obtemos mapas onde uma dada cor indica a existência, 

maior ou menor, de concentração de poluente de ruído”. 

O sistema indica, então, qual a rota mais saudável para ir do ponto A ao B, 

“que pode ser um pouco mais longa do que a normal só que com menos 

carga poluente”, frisou. 

 

José Mendes, que dirige o Departamento de Engenharia Civil onde nasceu 

o projecto, diz que o sistema se encontra em fase de protótipo – tendo 

como teste a cidade de Braga -, devendo começar a ser disponibilizado 

aos municípios em 2011. 

 

Sobre a possibilidade de vir a ter uma dimensão comercial, o investigador refere que o modelo 

de negócio está em estudo: “no limite este serviço que é colocado na Internet pode ser pago, 

mas pensámos, também, vendê-lo a empresas que já produzem sistemas de navegação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Mendes 



ESTUDO ALERTA PARA O PERIGO DE 
SE ESTÁR A GASTAR DE MAIS EM 
TODO O MUNDO. SOBRE PORTUGAL, 
PERITOS AVISAM QUE SERIAM 
PRECISOS QUATRO PAÍSES IGUAIS 
AO NOSSO PARA NÃO FALTAREM 
RECUSOS 

 

 

 

 

COMO SE CALCULA A PEGADA ECOLÓGICA?Para 

se poder calcular a pegada ecológica de um país 

(ou continente, ou até do mundo inteiro) é 

preciso atentar em cinco factores que definem a 

pressão que exercemos sobre o planeta Terra. 

São eles as energias fósseis e a quantidade de 

Terra arável, para pastagens, florestas ou 

construção. 
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