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118 Janeiro 2011 População do planeta: 7 milhões (pág.2)- O mundo tem na actualidade mais do dobro dos habitantes  

do que em 1960 e rapidamente alcançará um novo recorde. 

Ilhas Fénix, a fragilidade do coral (pág.36) – Em 2002 e 2003, a subida da temperatura da água neste 

arquipélago, devido a um episódio de El Niño, produziram uma catastrófica lixiviação dos corais. 

119 Fevereiro 2011 A maior Gruta do Mundo (pág.2) - Caverna gigante, existe uma selva dentro da gigantesca gruta do 

Vietname. 

Sob o solo de Paris (pág.48)- Nas entradas da capital francesa, esconde-se um mundo oculto e diversi-

ficado, com catacumbas, pedreiras e até bunkers. 

120 Março 2011 Salvar o Mediterrâneo (pág.2)- Uma equipa de especialistas propõe agora uma nova rede de reservas 

marinhas, partilhada entre os diferentes países costeiros. 

Antropocénico: a era do homem(pág.24)- É um nome novo para uma nova época geológica, definida 

pelo gigantesco impacto dos seres humanos sobre o planeta. 

121 Abril 2011 Incas: o poderoso império dos Andes (pág.2) -Uma sucessão de soberanos andinos ascendeu ao poder 

e criou o maior império pré- colombiano do Novo Mundo. 

O vulcão vizinho (pág.46) - Uma erupção do Niragongo arrasaria uma cidade congolesa. 

122 Maio 2011 Desafio Vertical (pág.2)- Cada vez há mais adeptos de escalada no Parque Nacional de Yosemite. 

Uma nova geração de escaladores desafia os limites em Yosemite. 

123 Junho 2011 O templo mais antigo do mundo (pág.18)- Terá a agricultura originado as cidades, a escrita, a arte e a 

religião? O templo mais antigo do mundo descoberto na Turquia sugere que a civilização pode ter bro-

tado do fervor religioso. 

Jovens de mais para casar (pág.54) – Em muitos lugares do mundo, meninas casam-se em idade 

infantil ou juvenil. Calcula-se que 10 a 12 milhões de meninas sejam forçadas a contrair casamento. 

124 Julho 2011 Como alimentar um mundo sobrepovoado(pág.32)-  A preservação de sementes e raças animais 

poderá contribuir para alimentar a população em crescimento. 

A rede do pólen- Mais de 200mil espécies de animais fazem crescer as produções agrícolas mundiais 

125 Agosto 2011 Robots. Nós e eles (pág.36)- Há robots que pensam, agem e relacionam-se com seres humanos. Esta-

mos preparados? 

Os fósseis de Malapa (pág.76)- Um novo antepassado da espécie humana sobressai do maior conjunto 

de esqueletos fósseis encontrado até ao momento. 

126 Setembro 2011 Tuaregues-  (pág. 2 )- A luta pela sobrevivência no coração do Saara. 

Se tivéssemos asas (pág.20)- De Leonardo da Vinci aos cientistas da NASA, o ser humano idealiza há 

séculos sistemas para voar como os pássaros. 

127 Outubro 2011 Cérebros Brilhantes (pág.2)- As últimas descobertas sobre o cérebro adolescente. (Os comportamen-

tos mais exasperantes da puberdade poderão ser a chave para a transição até à fase adulta. 

O gelo fino ( pág.26)- O Árctico está a aquecer tão depressa que, em 2050, talvez nem gelo tenha  no 

Verão. Ali os ursos polares lutam pela vida. 

128 Novembro 2011 África, o Grande Vale do Rifte (pég.30) Com chuva abundante, lagos profundos e um fértil solo vul-

cânico, o rifte é também uma das regiões do planeta com maior densidade populacional e grande biodi-

versidade. Uma competição pelo solo e pelos recursos irrompeu aqui com violência inaudita. 

129 Dezembro 2011 Em defesa do Tigre (pág.8)- Há meios para salvar o mais imponente felino. Mas será que há vontade? 

Um baile de galáxias (pág.68)- As pequenas galáxias da Via látea sucumbem face à sua atração. Duas, 

porém parecem seguir um padrão distinto. Porquê? 




