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Biojornal 

 

Misool: reserva marinha privada 
 

Uma reserva marinha numa ilha da 
Indonésia que protege cerca de 1200 km2 

do recife de coral mais rico do mundo. 
Neste momento está a funcionar como o 
“berçário” de muitas espécies marinhas 
em destaque o tubarão. 
“Existe uma grande biodiversidade - isto 
é, um grande numero e uma grande 
diversidade de peixes, corais e moluscos 
– mais neste recife que em qualquer 
parte do planeta. Uma única parte dos 
recifes do misool (do tamanho de um 
único campo de futebol) tem quase cinco 
vezes mais espécies de corais que o mar das Caraíbas por completo.”, afirma Dr. Mark 
Erdmann, biólogo marinho e vice presidente dos programas marinhos da conservação 
internacional da Ásia e Pacifico. 
A fundação Misool tem vindo a expandir-se e agora protege cerca de 1200 quilómetros 
quadrados marinhos. A reserva é quase duas vezes o tamanho de Singapura. Dentro das 
duas “No-take Zones” toda a prática extrativa é proibida. Não se pesca, não se recolhem 
ovos de tartaruga, sem “reef bombing”, sem pesca com cianeto e também sem pesca ao 
tubarão permitida. Visitantes do Misool ficam marcados pela imensa diversidade de 
recifes, e pescadores que trabalham fora da área da reserva afirmam que a pesca 
melhorou com o aparecimento da reserva. 

Um estudo recente sobre a biomassa de peixes em 
vários locais da reserva Misool comparou dados de 
2007 e 2013, e concluiu que a biomassa cresceu em 
cerca de 250% em apenas 6 anos. Em alguns locais 
a chave, a recuperação foi de quase 600%. Um outro 
estudo separado em 2012 estabeleceu que existem 
25 vezes mais tubarões dentro da reserva que em 
redor da mesma.  
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4OCEAN 

A 4ocean é uma empresa dos Estados Unidos com o 
objetivo de limpar os oceanos de todo o plástico que tem 
vindo a acumular-se, foi criada em 2017. 
Os criadores desta organização, dois surfistas que ao 
realizarem uma viagem a Bali, Indonésia, se depararam 
com praias cobertas de lixo, afirmam confiantemente que o 
seu objetivo é limpar o oceano e as áreas costeiras ao 
mesmo tempo que trabalham para diminuir a influência do 
plástico tentando mudar os hábitos dos consumidores. 
Foi criada a “pulseira 4ocean”, a partir de plástico 

recolhido, e por cada uma que for comprada são retirados 
0.45 kg de lixo do oceano, e os lucros serão para 
operações de limpeza em escala e operações com fins não lucrativos relacionados com o 
oceano. 
A companhia afirma que até à data já removeram cerca de 1.35 milhões de kg de lixo 

dos oceanos. 
Os criadores relembram que apesar de já ser visível algum 
cuidado e alguma consciência acerca do que se passa nos 
oceanos, a crise do plástico é massiva e tem vindo a aumentar. 
Como posso adquirir uma pulseira e ajudar o planeta? 
As pulseiras podem ser encomendadas online através do site 
(4ocean.com). É de notar que não estão só à venda pulseiras, 
mas também artigos como garrafas, chapéus, t-shirts, canetas,... 
todos estes elementos são igualmente fabricados a partir de 
produtos recolhidos do mar, promovendo assim a reciclagem e a 
sustentabilidade.  

 

 
10 Empresas que apostam em energias 

limpas 

 
 

Com tanta noticia negativa que nos circunda diariamente podemos perguntar-nos 
inúmeras vezes, mas será que ninguém faz nada pela saúde do planeta? Apesar de a 
iniciativa ter de partir de cada um de nós, começando pelas pequenas coisas, sentimos 
sempre que a ajuda também tem de vir de cima, isto é, de empresas que têm a 
capacidade de fazer uma diferença maior e mais rápida.  
 
Em 10º lugar temos o Banco do Brasil: O banco brasileiro fornece financiamento para 
edifícios verdes, energia renovável e agricultura 
sustentável, entre outros projetos.  
 
Em 9º lugar Unilever: A empresa de alimentos básicos 
do Reino Unido tem 26 marcas 100% sustentáveis de 
matérias-primas agrícolas. Alguns desses nomes 
incluem Dove, Hellmann's, Knorr, Lipton, Sunlight, 
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Sunsilk e Vaselina. 
 
Em 8º lugar Ericssoon: Com seus produtos 5G, a empresa sueca de tecnologia da 
informação Ericsson está se esforçando para fornecer 10 vezes mais eficiência energética 
do que os produtos 4G de outras empresas. 
 
Em 7º lugar ABB: A empresa industrial suíça ABB está trabalhando nas áreas de energias 
renováveis, eficiência energética e transporte público. Alguns de seus produtos incluem 
inversores solares e motores de alta eficiência. 
 
Em 6º lugar Fabricação de Semicondutores de Taiwan: A empresa de tecnologia da 
informação com sede em Taiwan oferece produtos de micro-chip de baixo consumo de 
energia usados em aplicações de eletrónicos de consumo. 
 
Em 5º lugar HP: O equipamento e o hardware com eficiência energética da empresa de 
tecnologia de informação incluem impressoras feitas de plástico reciclado, além de 
serviços para manter o equipamento de impressão existente funcionando por mais tempo. 
 
Em 4º lugar Sistemas Cisco: A empresa de tecnologia da informação enfatiza 
equipamentos e hardware com eficiência energética, principalmente seus produtos e 
tecnologia EnergyStar. 
 
Em 3º lugar Toyota Motor: O fabricante japonês de automóveis destacou-se nas áreas de 
veículos híbridos, elétricos e de célula a combustível. Em 2017, a empresa vendeu 1,52 
milhão desses automóveis, de um total de 8,96 milhões. 
 
Em 2º lugar Siemens: A empresa industrial alemã destacou-se criando divisões de 
negócios especificamente dedicadas à eficiência energética e às energias renováveis. 
Isso inclui áreas como redes inteligentes, tecnologia automatizada de gerenciamento de 
energia e transporte público. 
 
Em 1º lugar Alphabet: A empresa controladora do 

Google é totalmente alimentada por energia 
renovável. É importante notar que adquiriu 3 giga 
watts de capacidade eólica e solar para 
corresponder ao consumo de energia de sua 
operação global. 

 

 
Parkinson: cantar pode ser um 

tratamento? 
 
A Doença de Parkinson é uma perturbação cerebral bastante frequente e progressiva 
para a qual têm surgido novos tratamentos bastante promissores.  
Os elementos-chave que definem a Doença de Parkinson são a presença de tremores, 
rigidez do tronco e dos membros e lentidão dos movimentos. Estima-se que cerca de 20 
mil portugueses sofram da doença de Parkinson. Os hospitais centrais registam por ano 
mais de 1800 novos casos e prevê-se que, com o aumento da longevidade da população, 
esta doença aumente nos próximos vinte anos, afectando cerca de 30 mil portugueses. 
Esta doença resulta da redução dos níveis de uma substância que funciona como um 
mensageiro químico cerebral nos centros que comandam os movimentos. Essa 
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substância é a dopamina. Os níveis de dopamina reduzem-se como consequência da 
morte das células cerebrais que a produzem. Para que os sintomas de Parkinson se 

manifestem, é necessária a morte de 70 a 80% 
dessas células. Contudo, não se sabe porque razão 
essas células morrem e porque razão umas pessoas 
desenvolvem esta doença e outras não. Outros 
factores que contribuem são a história familiar, a 
exposição a pesticidas ou toxinas industriais e o 
envelhecimento em si mesmo. A Doença de Parkinson 
é a segunda doença neurodegenerativa mais comum 
na população, afetando principalmente pessoas com 
mais de 50 anos. 

Segundo dois estudos recentes conduzidos por uma equipa nos Estados Unidos, cantar 
pode ser um excelente tratamento alternativo para o Parkinson. Quanto mais cedo 
começar, maiores são os benefícios. 

A maioria das pesquisas científicas com foco em tratamentos para a doença de Parkinson 
dá ênfase aos sintomas motores, como marcha, tremor e falta de estabilidade. Já os 
problemas nos músculos da voz, que atingem em torno de 70% dos pacientes, não são 
prioridade. E, deveriam ser. Quando estes músculos enfraquecem, a respiração, a 
deglutição e a qualidade da voz são prejudicados de forma importante – e afetam 
diretamente a qualidade de vida do paciente. Num dos estudos dois grupos tiveram aulas 
que incluíam exercícios vocais, treinos de articulação, além do canto em si. Após dois 
meses, Elizabeth Stegemöller notou que 
ambos os grupos foram beneficiados. 
Eles apresentaram mais força ao inspirar 
e expirar e também ampliaram o tempo 
de fonação, que é o período que a 
pessoa consegue sustentar um som 
durante a mesma respiração. O tom e a 
qualidade da voz também melhoraram. O 
propósito deste tratamento alternativo 
para o Parkinson é fortalecer os músculos 
que são importantes na respiração e na 
deglutição e, assim, evitar muitos 
problemas que surgem em decorrência 
deste sintoma da doença. 
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