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EMISSÕES DE GÁS COM EFEITO DE 
ESTUFA ESTÁVEIS, MAS INSUFICIENTES 

PARA TRAVAR AQUECIMENTO 

A UE (10% das emissões globais) conheceu 
um aumento das emissões de 1,4% em 2015. 
A Índia continua a aumentar as emissões 
(5,2% no ano passado). 
 As emissões de gás com efeito de estufa 
(GEE), geradas pelas energias fósseis, 
mantiveram-se estáveis pelo terceiro ano 
consecutivo, um progresso inédito mas 
insuficiente para travar o aquecimento do 
planeta, concluiu um estudo divulgado nesta 
segunda-feira. 
Esta "rutura clara" em relação ao aumento das 
emissões, verificada na década anterior, foi 
possível graças à China, primeiro emissor 
mundial, que reduziu o recurso ao carvão, 
sublinha o Global Carbon Project, no 11.º 
balanço anual, realizado por cientistas de todo 
o mundo. 
No ano passado, o total das emissões 
mundiais ligadas à indústria e à combustão de 
energias fósseis não aumentou e deverá 
registar uma pequena subida este ano (0.2%), 
(…). 
Em 2014, a subida das emissões de GEE tinha 
sido de 0,7%, contra um aumento médio anual 
de 2,3% na década 2004-2013. 
(…) 
"Trata-se de uma contribuição essencial para a 
luta contra as alterações climáticas, mas não é 
suficiente", acrescenta. "As emissões mundiais 
devem agora baixar rapidamente, e não 
apenas parar de crescer". 
Para limitar a menos de dois graus Celsius a 
subida média dos termómetros em relação 
aos níveis anteriores à Revolução Industrial – 
limiar crítico estabelecido pela comunidade 
internacional no final de 2015, em Paris – as 
emissões devem baixar, em média, 0,9% até 
2030, lembra este estudo. 
O mundo já emitiu os dois terços do que lhe é 
permitido, se quiser ficar abaixo deste limite 
de 2ºC. Ao ritmo atual, este "orçamento 
carvão" será consumido integralmente nos 
próximos 30 anos. 
"Se os negociadores conseguissem em 
Marraquexe acelerar a redução de emissões, 
daríamos um enorme passo na luta climática", 
insiste Le Quéré. (…) 
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A caça ilegal é um dos maiores problemas das 
reservas naturais africanas porque são muito 
extensas, o que permite a fuga dos caçadores. 
Vinte e oito caçadores foram presos no Quénia, 
quase todos na reserva do Masai Mara, devido a 
uma nova tecnologia que utiliza câmaras térmi-
cas, anunciou esta segunda-feira o Fundo Mun-
dial para a Natureza (WWF). 
Desenvolvida pelo WWF, esta tecnologia foi 
posta à disposição de uma unidade móvel de 
guardas armados de Masai Mara, encarregados 
de identificar caçadores que perseguem elefan-
tes, rinocerontes ou pangolins pelas suas presas 
de marfim, chifres e escamas. 
A tecnologia também foi instalada noutro par-
que queniano, cujo nome não foi mencionado. 
“Os caçadores não podem utilizar a noite para 
fugir e se esconder”, afirmou Colby Loucks, res-
ponsável pelo projeto “Crime e Tecnologia” do 
WWF. “Esta tecnologia permite [aos guardas] 
identificar caçadores 24 sob 24 horas até uma 
milha de distância [1,61 quilómetros], mesmo no 
escuro da noite”. 
Ao todo, 28 caçadores foram presos durante a 
noite graças a esta tecnologia, 26 deles no Masai 
Mara. 
“Esta tecnologia tem um valor inestimável para a 
vigilância durante a noite”, assegurou Brian 
Heath, diretor executivo da célebre reserva, 
citado num comunicado do WWF. “Os três últi-
mos caçadores presos pela nossa equipa esta-
vam totalmente boquiabertos pela maneira 
como foram detetados”. 
“Normalmente, escapam facilmente assim que é 
montada a emboscada, e não são detetados. 
Agora, as suas assinaturas (térmicas) são deteta-
das pela câmara térmica e conseguimos apanhá-
los”, acrescentou. 
Difícil de mitigar em África, devido à imensidão 
dos espaços por vigiar, a caça ameaça a extinção 
de muitas espécies, sendo que a mais emblemá-
tica é o elefante. Em dez anos, 110.000 paqui-
dermes africanos morreram, vítimas de tráfico, 
quase um quarto da sua população atual. 
No futuro, o WWT prevê a instalação desta tec-
nologia em drones de vigilância. Os testes come-
çaram em Outubro no Zimbábue e no Mali.  
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PLUTÃO TEM LÁ DENTRO UM OCEANO 
GELADO  

Dados da sonda New Horizons da NASA 
apontam para processos complexos na 
superfície e também no subsolo do peque-
no planeta 
Quando a nave New Horizons fez o seu 
sobrevoo histórico a Plutão no dia 14 de 
julho do ano passado, mostrou um novo 
lado de Plutão. Mas houve uma imagem 
que foi polémica, um retrato onde está bem 
marcado, na sua superfície, um coração 
gigante. Dois estudos publicados na revista 
Nature  no dia 15 de novembro mostram 
que aquele é um coração... de gelo. Sob 
essa geografia romântica, Plutão tem, ao 
que tudo indica, um oceano líquido. 
Esta, dizem os cientistas, é a melhor expli-
cação para as observações feitas pela New 
Horizons. E isso sugere que outros planetas 
do sistema solar como Plutão também po-
dem ter oceanos gelados Esta ideia não é 
nova pois já tinha sido sugerida em março 
quando a sonda enviou as suas primeiras 
imagens. Também se pensa que é possível 
que existam erupções vulcânicas de maté-
rias geladas que a existência daquele cora-
ção só veio reforçar a ideia. Com esta con-
firmação, o retrato do mais distante peque-
no planeta do sistema solar ganha uma 
nova definição. Resta saber que mais novi-
dades ainda haverá à espera de serem reve-
ladas nas observações da New Horizons. 
16-11-2016 / DN Online 

CÂMARAS TÉRMICAS AJUDAM A 
DETETAR CAÇADORES ILEGAIS NO 

QUÉNIA 


