
 

A Academia Real das Ciências da Suécia 

concede um dos mais importantes reco-

nhecimentos a indivíduos ou instituições 

pelas suas descobertas, avanços e contri-

buições para a humanidade.   

No passado dia 4, Syukuro Manabe, 

Klaus Hasselmann e Giorgio Pari-

si venceram o Prémio Nobel da Físi-

ca, que consiste numa medalha e em 

10mi lhões de coroas suecas 

(aproximadamente 983 mil euros). O 

valor foi distribuído da seguinte forma: 

metade foi dividida entre o japonês Syu-

kuro Manabe e o alemão Klaus Hassel-

mann, que pela modelação física do clima 

do nosso planeta, através da quantifica-

ção da variabilidade, previram com segu-

rança o aquecimento global. A outra me-

tade foi para o cientista italiano Giorgio 

Parisi, cujo estudo se baseou na desco-

berta da interação entre a desordem e as 

flutuações existentes nos sistemas físicos 

de escala atómica a planetária. 

Os três cientistas trabalham com o que é 

conhecido como sistemas complexos, o 

clima é apenas um exemplo. A semelhan-

ça das suas investigações baseia-se na 

meta de trazer sentido e previsibilidade 

àquilo que parece aleatório e caótico. 

A Academia Real de Ciências da Suécia 

atribuiu a Benjamin List e a David 

MacMillan o Prémio Nobel de Quí-

mica. Os dois cientistas foram laureados 

graças ao desenvolvimento de um novo 

método de síntese de moléculas mais 

eficiente e mais verde: a organocatálise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A capacidade que os químicos têm de 

sintetizar moléculas complexas a partir 

de outras mais simples tem-se revelado 

de extrema importância para o desenvol-

vimento de muitas indústrias e para o 

aumento da qualidade de vida do ser 

humano. 
https://www.juponline.pt/ciencia-saude/
artigo/41182/premio-nobel-da-fisica-2021-as-
contribuicoes-compreensao-sistemas-
complexos.aspx 
https://www.juponline.pt/ciencia-saude/
artigo/41206/premio-nobel-da-quimica-2021-
organocatalise-assimetrica.aspx 
 
 

Alfred Nobel 
 

Químico, engenheiro e 

industrial sueco, nasceu 

e m  1 8 3 3 , 

em Estocolmo, e mor-

reu em 1896, em San 

Remo (Itália). Inventor 

da dinamite e outros 

explosivos mais poten-

tes, fundou os prémios Nobel. Patenteou 

a dinamite em 1867 e a pólvora sem fu-

mo em 1888. Fundou em vários países 

da Europa e da América a indústria de 

explosivos. Doou, à fundação que tem o 

seu nome, em 1895, a fortuna consegui-

da devido aos seus inventos e à explora-

ção de campos petrolíferos. Esta funda-

ção é aquela que anualmente atribui os 

famosos Prémios Nobel. Estes começa-

ram a ser distribuídos em 1901, cinco 

anos após a morte do fundador.  
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$alfred-
nobel 

Prémios Nobel 2021 
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D o c u m e n t á r i o : 

“Oceanos de Plástico”. 

O documentário vai além do 

registo cinematográfico do 

impacto do plástico na vida 

marítima. O filme propõe 

soluções efetivas para este 

problema ambiental. 
Direção: Craig Leeson e Jo 

Ruxton 

Disponível numa plataforma 

de streaming 
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O Amianto 

O amianto, 

ou asbesto,  é 

const i t u ído 

por seis mi-

nerais me-

tamórficos de 

textura fibro-

sa, predomi-

nantemente 

silicatos, é frequentemente utilizado na 

construção: em telhas de fibrocimento, 

tijolos, pavimentos, revestimentos iso-

lantes e até em certas tintas. Esta fibra é 

pouco reativa e extremamente resisten-

te, sendo capaz de resistir a temperatu-

ras de até 1000 º C, tendo também uma 

grande flexibilidade e durabilidade. É im-

portante realçar que também é um bom 

isolante térmico e acústico. Resistente à 

corrosão e putrefação, à prova de fogo, 

elástico e mecanicamente resistente, 

este potente isolante acústico e térmico 

foi considerado, industrialmente, um 

material ideal. Foi sobretudo utilizado 

entre a década de 50 do século XX e o 

século XXI. No entanto, a partir do 

primeiro dia do ano de 2005, foi 

proibida a sua utilização e comerci-

alização em Portugal. A fratura do 

amianto é predominantemente fibrosa, 

isto é, quando ocorre o rompimento 

deste material, há uma libertação de mi-

crofibras que contamina o ar circundan-

te. É a sua fibrosidade que torna o ami-

anto tão perigoso, dado que estas fibras 

microscópicas e, portanto, não detetá-

veis a olho nu, acarretam um grave risco 

para a saúde humana. Apesar de não 

serem visíveis, essas minúsculas partícu-

las podem ser inaladas, depositando-se 

nas vias respiratórias, sobretudo nos 

pulmões, permanecendo aí por diversos 

anos, podendo provocar doenças vários 

anos após se ter sido alvo de exposição.  

Perigos do amianto: 

O amianto só se torna perigoso em ati-

vidades nas quais ocorre a sua desinte-

gração, provocada por um corte ou per-

furação. 

Uma vez que a maior exposição ao ami-

anto é por uso profissional, nomeada-

mente através da inalação das fibras do 

material, quem trabalha com amianto 

deve usar medidas de segurança. 

 

Outubro 2021 

Física e Química 

Doenças que podem ser causadas pelo 

amianto: asbestose: é a doença em que 

ocorre a redução drástica da elasticidade 

dos pulmões devido à formação de cica-

trizes nos tecidos pulmonares. Esta doen-

ça aparece mais frequentemente em tra-

balhadores que lidam com o amianto com 

regularidade. É uma doença irreversível, 

que causa dificuldades respiratórias e im-

possibilita algumas atividades que requei-

ram esforço físico; cancro do pulmão: 

é mais comum surgir em doentes com 

outros fatores de risco como tabagismo. 

Porém, pode aparecer em pessoas que 

aparentam ser saudáveis, devido a uma 

exposição excessiva ao amianto; me-
sotelioma: em quase todos os casos, 
esta doença é causada pela exposição 
exagerada ao amianto. Este é consi-
derado um tipo de cancro muito 
agressivo e incurável, sendo bastante 
rara a sobrevivência ao mesmo a longo 
prazo. A remoção de materiais à base 
deste composto deve ser antecedida 
por uma avaliação de risco em que se 

tem em conta a localização espacial do 
edifício, de modo a avaliar a exposição 

ambiental e ocupacional do espaço circun-

dante. Ao longo do processo de remoção 

e substituição dos revestimentos contami-

nados, deverão ser realizadas avaliações 

periódicas do ar, em que se estuda a con-

taminação do ar (sendo o valor máximo 

de 0,01 fibras cm3 definido pela OMS). Os 

resíduos são encaminhados para locais de 

demolição criados para o efeito. 

Filomena Barras, nº4, 12º B  

Sofia Lopes, nº16, 12º B 
Articulação de textos Prof.ª Rosário Marques 
https://www.dgs.pt/saude-publica1/amianto.aspx.  
https://prudencio.pt/pt/perigos-do-amianto-para-a-
sua-saude/  
Mesotelioma - Distúrbios pulmonares - Manuais 

MSD edição para profissionais (msdmanuals.com) 
Amianto: O Que é e Quais os Perigos? - Apo Part-
ner  
Amianto - A fibra do diabo e a anunciada morte 

lenta! (stal.pt)  
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