
 

Os microplásticos que poluem os ocea-

nos podem ser veículos para germes pa-

togénicos terrestres que provocam do-

enças em organismos marinhos e seres 

humanos, concluíram cientistas da Uni-

versidade da Califórnia, nos Estados Uni-

dos. 

 

A investigação, publicada no boletim Sci-

entific Reports, é a primeira em que se 

admite que os microplásticos - fragmen-

tos com tamanho inferior a cinco milíme-

tros - podem disseminar doenças trans-

m it idas  por  organ i smos como 

'Toxoplasma gondii', 'Cryptosporidium' 

ou 'Giardia', que podem chegar aos seres 

humanos através do consumo. "É fácil as 

pessoas desvalorizarem o problema dos 

plásticos nos oceanos como algo que não 

lhes diz respeito, mas quando se fala de 

doenças e saúde, torna-se mais fácil ado-

tar mudanças. Os microplásticos deslo-

cam germes de um lado para o outro e 

podem acabar na nossa comida e água", 

afirmou a investigadora Karen Shapiro, 

especialista em doenças infecciosas.  

O 'Toxoplasma gondii' é um parasita que 

se encontra nas fezes dos gatos e que já 

infetou muitas espécies oceânicas com a 

doença toxoplasmose, como espécies de 

golfinhos e focas, além de provocar doen-

ças prolongadas em seres humanos e 

problemas reprodutivos (…). 

Embora os parasitas se fixem mais aos 

microplásticos da roupa e das redes de 

pesca, todos os tipos de plástico analisa-

dos são capazes de transportar patogéni-

cos. Os microplásticos que flutuam à su-

perfície podem deslocar-se grandes dis-

tâncias, espalhando micro-organismos 

para bem longe da sua origem. Os que se 

afundam concentram-se no leito do mar, 

onde animais como ostras e outros tipos 

de bivalves vivem, aumentando a probabi-

lidade de consumirem quer o plástico 

quer os micro-organismos que causam 

doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Os plásticos enganam os invertebrados. 

Estamos a alterar as redes naturais de 

alimentação ao introduzir este material 

de fabrico humano que também pode 

transportar parasitas mortíferos (…) há 

maneiras de evitar que os plásticos che-

guem ao oceano, como a colocação de 

filtros nas máquinas de lavar e secar e nas 

saídas de águas residuais.  
https://www.dn.pt/ciencia/microplasticos-podem-

transportar-para-os-oceanos-germes-que-causam-

doencas-14800105.html 
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dos Períodos. A Lei das Órbitas afirma 

que a órbita de um planeta é elíptica, 

ocupando o Sol um dos focos da sua eli-

pse. A Lei das Áreas defende que o vetor 

posição do planeta, com origem no Sol, 

“varre” áreas iguais em intervalos de 

tempo iguais, ou formulada de outra for-

ma: se o intervalo de tempo é o mesmo, 

então o planeta deverá ter percorrido a 

mesma área. Por fim, a Lei dos Períodos 

afirma que o cubo do semieixo maior da 

elipse e o quadrado do período do movi-

mento do planeta considerado são dire-

tamente proporcionais. Com base nestas 

leis e nas observações de Júpiter elabora-

das por Galileu, Isaac Newton explicou 

a causa dos movimentos descritos pelos 

planetas, fundando a Lei da Gravitação 

Universal, em 1666, que foi publicada 

alguns anos depois. Segundo esta Lei, a 

interação gravitacional entre dois corpos 

é uma força, central e atrativa que é pro-

porcional à massa de cada um dos corpos 

e inversamente proporcional ao quadra-

do da distância entre os mesmos.  No 

final do século XVIII o inglês Henry 

Cavendish confirmou experimental-

mente a Lei da Gravitação Universal 

fundada por Newton (…). 
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Um olhar sobre história da Astronomia  

A astronomia é uma grande área da ciên-

cia responsável por muitos avanços cien-

tíficos, neste artigo científico vamos ex-

plorar a sua história. A corrente do geo-

centrismo, ou o modelo geocêntrico, 

foi inicialmente defendido pelo matemáti-

co e também astrólogo Cláudio Ptolo-

meu, (século II). Este modelo considera-

va a Terra como o centro do Universo, 

sendo que todos os outros astros giravam 

em redor da Terra. Em oposição ao mo-

delo anteriormente apresentado surgiu o 

modelo Heliocêntrico (século XVI),  

que foi defendido por importantes astró-

logos como Tycho Brahe e Galileu 

Galilei, porém, o seu precursor foi Ni-

colau Copérnico. Este modelo reco-

nhecia o Sol como o centro do Universo, 

sendo que todos os outros astros gira-

vam, tal como a Terra, em torno do Sol. 

Johannes Kepler, discípulo de Tycho 

Brahe, continouou os seus estudos em 

relação ao Heliocentrismo, fundando 

também as Leis que se aplicam ao movi-

mento de planetas em torno do Sol, ape-

sar de o modelo planetário atual não ser 

o Heliocêntrico estas leis já se provaram 

válidas. Kepler fundou então três leis: a 

Lei das Órbitas, a Lei das Áreas e a Lei 
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