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Escola Ba sica dos 2º e 3º ciclos de Atouguia da Baleia 

A CÁPSULA CYGNUS VAI SERVIR DE 
LABORATÓRIO ESPACIAL PARA 

ESTUDAR INCÊNDIOS 

NESPRESSO QUER DUPLICAR A TAXA 
DE RECICLAGEM ATÉ 2020  

Serão precisos dez a 15 anos para que se recupe-
rem os corais. 
Uma grande parte dos corais da zona Sul consegui-
ram escapar com danos mínimos, verificaram os 
mergulhadores  
Sessenta e sete por cento dos corais no Norte da 
Grande Barreira da Austrália, que fica no Nordeste 
do país, morreu nos últimos oito ou nove meses, de 
acordo com um estudo científico divulgado nesta 
segunda-feira. 
"Esta região tinha escapado, com pequenos danos, 
à descoloração entre 1998 e 2002, mas desta vez 
foi realmente afectada", disse Terry Huhes, diretor 
do Conselho de Investigação Australiana, que con-
duziu o levantamento aéreo da área. 
"A boa notícia é que dois terços dos corais no Sul 
da Grande Barreira escaparam com danos míni-
mos", disse Andrew Baird, do mesmo Conselho, 
que dirigiu os mergulhos realizados em Outubro e 
Novembro. 
Especialistas estimam que a região Norte da Gran-
de Barreira de Coral precisará de dez a 15 anos 
para recuperar os corais, a menos que as altera-
ções climáticas modifiquem os ciclos e façam com 
que se reproduzam mais rapidamente. 
Vários estudos científicos publicados este ano 
alertaram para o mau estado dos corais da Grande 
Barreira que, com os seus 2300 quilómetros de 
extensão, é o maior sistema de corais do mundo e 
considerado Património Mundial pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO). 
A Grande Barreira de Coral, que abriga 400 tipos de 
corais, 1500 espécies de peixes e 4000 variedades 
de moluscos, começou a deteriorar-se na década 
de 1990 devido ao aquecimento do oceano e ao 
aumento da acidez da água pelo aumento da pre-
sença de dióxido de carbono na atmosfera. 
28-11-2016 / Lusa / Foto: Reuters / Stringer / Público Online 

JORNAL DE CIÊNCIA GALILEU 
ASTRONOMIA, BIOLOGIA, FÍSICA, GEOLOGIA E QUÍMICA 

A cápsula Cygnus próxima da Estação Espacial 
Internacional de onde se separou. 
Enquanto desce à Terra onde a espera a de-
sintegração, a cápsula não tripulada vai servir 
de palco para vários incêndios controlados. 
Como ocorre um incêndio num engenho espa-
cial? Para responder a esta questão, sem colo-
car em risco a vida dos astronautas, a cápsula 
de abastecimento Cygnus vai servir de labora-
tório numa altura em que está perto da desin-
tegração por entrar na atmosfera terrestre. 
A pequena nave não tripulada foi separada da 
Estação Espacial Internacional (EEI). (…) 
A cápsula da empresa Orbital ATK, responsá-
vel por 1,5 toneladas de resíduos, está neste 
momento a cair lentamente em direção à 
Terra devendo desintegrar-se no próximo 
domingo. 
Até esse momento, deverão estar a ocorrer 
incêndios controlados a bordo para examinar 
os efeitos do fogo na ausência de gravidade. 
O objectivo é estudar a propagação do fogo 
em microgravidade para melhorar a segurança 
das tripulações em missões futuras. Na Prima-
vera foi já realizada uma primeira experiência 
desta natureza na Cygnus. 
“Um incêndio numa nave espacial é um dos 
maiores perigos para as tripulações da NASA”, 
explica o director do projeco Gary Ruff. A 
experiência foi batizada de Saffire. 
Serão utilizadas nove tipos de amostras, inclu-
indo “um material à prova de fogo usado para 
a roupa dos astronautas, amostras de janelas 
da estação em acrílico com variações de ângu-
los, outras estruturas como caixas de armaze-
namento e compostos em silicone”, precisou a 
NASA. 
Cada amostra, de cinco por 28 centímetros, 
localiza-se num compartimento independente 
para estudar os efeitos do fogo. 
A estação espacial russa Mir sofreu um incên-
dio em 1997, causado por um defeito num 
cilindro de oxigénio. Os astronautas combate-
ram o fogo com extintores acabando por do-
miná-lo. 
O projeto Saffire visa determinar se as chamas 
continuam a crescer ou se a microgravidade 
limita o tamanho. Mas também para revelar 
que tecidos e materiais se incendeiam, e co-
mo.(…) 22-11-2016 / AFP / Público Online 

67% DOS CORAIS DA PARTE NORTE DA 
GRANDE BARREIRA ESTÃO MORTOS 

Marca incentiva clientes a reciclarem cáp-
sulas usadas. O alumínio pode ser reutiliza-
do e as borras do café usadas para adubo. 
Para onde vão as cápsulas do café depois de 
usadas? Reciclá-las para entregar na escola 
do filho para a educadora fazer bonecos, 
colares ou mesmo árvores de Natal não é 
suficiente, por isso há algum tempo que a 
Nespresso incentiva os clientes portugueses 
a guardarem as cápsulas de alumínio e a 
entregá-las nas lojas ou em pontos de reci-
clagem específicos como os que existem em 
alguns supermercados – ao todo são 290 
pontos, espalhados por todo o país. 
Mas desta vez, a marca suíça vai mais longe 
e propõe-se a duplicar a taxa de reciclagem 
até 2020, dos atuais 15% para 30%, anuncia 
Stefano Goglio, diretor-geral da Nespresso 
Portugal, em conferência de imprensa, em 
Lisboa. 
Atualmente, o alumínio que volta à Nespres-
so é 100% reciclado – Goglio diz que a reci-
clagem de seis cápsulas permitem obter 
energia para ver 90 minutos de um jogo de 
futebol na televisão –; e as borras do café 
que são retiradas das cápsulas são usadas 
para compostos de adubos que são aplica-
dos em campos de arroz. Este ano, o Banco 
Alimentar Contra a Fome (BA) recebeu 65 
toneladas de arroz, resultado da reciclagem 
das cápsulas, confirma Isabel Jonet, presi-
dente do BA, no mesmo encontro, lembran-
do que a empresa é parceira daquela organi-
zação há seis anos. 
Assim, para facilitar e promover a recicla-
gem, a Nespresso lançou há uma semana o 
projecto Recycling@home: na entrega de 
uma encomenda em casa, os clientes podem 
devolver as cápsulas usadas num saco criado 
para o efeito – a marca tem também um 
pequeno caixote do lixo (20 euros). O objec-
tivo é garantir 100% da capacidade de reco-
lha, o que neste momento se situa nos 89%. 
Este projeto já existe em 15 países e chega 
agora a Portugal. Foi em 1991 que a Nes-
presso lançou o primeiro sistema de recicla-
gem na Suíça. 
28-11-2016 / texto: Bárbara Wong / Foto: Carla Carvalho 
Tomas / Público Online 

https://www.nespresso.com/pt/pt/order/accessories/reciclagem-nespresso#p=5

