
Principais Temas National Geographic - 2010 

106 Janeiro 2010 Comércio de animais selvagens na Ásia (pág.50) - Uma reportagem exaustiva sobre o mais famoso trafi-

cante do mundo e o seu novo ambicioso plano. 

Os hadza (pág.76)- Um povo de caçadores recolectores da Tanzânia, não conhecem a agricultura, nem a 

criação de gado. 

107 Feverei-

ro 

2010 Biónica - Entre o ser humano e a máquina (pág.2) - Sistemas mecânicos que funcionam como organis-

mos vivos, através das próteses neurais, braços, pernas e olhos. 

Patagónia, glaciares em perigo (pág.48) -Com os seus picos e fiordes talhados por glaciares o Sul do 

Chile é um dos lugares mais bravios da Terra. Mas isso pode mudar em breve. 

  

108 Março 2010 Plantas Carnívoras (pág.26) - Atraem insectos desprevenidos para armadilhas mortíferas. 

O novo Hubble (pág.42)- Com novos instrumentos, o Hubble consegue examinar com mais nitidez os 

recantos escuros do universo. 

109 Abril 2010 Água – Um mundo sedento (edição especial) - Água doce (pág.2), O degelo (pág.24), Águas sagradas 

(pág.42),O fardo da sede (pág.58), Correntes silenciosas (pág.78), A última gota (pág.92) 

110 Maio 2010 Focas- Monge (pág.16) - À medida que as focas morrem, também o mar morre, diz o provérbio grego. 

Segredos do sono (pág.58) - Passamos quase um terço da vida a dormir, mas não sabemos bem porquê. 

111 Junho 2010 Gronelândia – O grande degelo (pág.2) - A fusão do manto de gelo revela uma nova face da Gronelân-

dia. 

Mudanças da Gronelândia (pág.17) – Isolados, os gronelandeses esperam que o progressivo aumento das 

temperaturas os conduza à independência económica e política. 

  

112 Julho 2010 Onde tudo começou (pág.2) -Novos achados non deserto Afar na Etiópia, poderão alterar o que se sabe 

sobre a evolução humana. 

África do Sul – Os Filhos de Mandela (pág.60) - Os sul-africanos lutam para superar a herança do apar-

theid ao mesmo tempo que procuram reconciliar-se com o seu passado. 

113 Agosto 2010 Segredos do fundo (pág.2) - As cavidades subaquáticas das Bahamas proporcionam descobertas científi-

cas que poderão fornecer pistas sobre a vida fora da Terra. 

O reino da pradaria (pág.60) – Ecossistema único nas planícies de aluvião do Nordeste da Índia, Parque 

Nacional de Kaziranga é um oásis de vida selvagem. 

114 Setem-

bro 

2010 Os segredos de família de Tutankhamon (pág.2) - Dados de DNA revelam a verdade acerca dos pais do 

jovem faraó e fornecem novas pistas sobre a sua morte prematura. 

A Nova Rota da Seda (pág.60) -A nova rota comercial ligará em breve a Europa e a Ásia através da Tur-

quia. 

115 Outubro 2010 Tragédia no golfo do México: o que não sabemos (pág.2) - A procura crescente de petróleo impulsionou 

a indústria para águas profundas. Mas o derrame registado no golfo leva à pergunta: Vale o risco? 

116 Novem-

bro 

2010 O império asteca (pág.2) – A escavação do Templo Mayor expôs a frieza dos rituais astecas, mas ainda 

não revelou o túmulo de Ahuitztotl, o imperador mais temido. 

Grandes migrações (pág.44) - Alguns animais percorrem milhares de quilómetros para garantir a sobrevi-

vência. Mas as migrações não são meras deslocações. 

117 Dezem-

bro 

2010 Via Láctea - Perspectivas inéditas da nossa galáxia (pág.2)-Um grande buraco negro no centro da Via 

Láctea fornece pistas sobre os segredos mais escondidos da nossa galáxia. 

Madagáscar- Tesouros Naturais em perigo (pág.12)- O isolamento deu origem a uma inimitável riqueza 

biológica, mas a pressão demográfica e a agitação política aceleram a depredação das florestas, dos recur-

sos minerais e das pedras preciosas. 




