
 

 

A Sustentabilidade numa perspetiva ambiental – Os contributos da evolução 
da Ciência para um futuro mais ecológico.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Em 1987, a Organização das Nações Unidas, ONU, apresentaria, pela primeira vez, uma consciencialização e 
preocupação face às alterações climáticas, definindo sustentabilidade como a capacidade de satisfazer as nossas 
necessidades, no presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 
necessidades. Cada um de nós, como cidadão, tem a opção de disfrutar de uma vida mais ecológica, uma vez que 
a sustentabilidade comtempla simples hábitos como reciclar os resíduos domésticos, utilizar meios de transporte 
públicos, racionalizar o consumo de água, entre outros. Por outro lado, na maioria das situações, associa-se a 
sustentabilidade ambiental a energias renováveis, aos automóveis elétricos, a casas ecológicas, entre outros. 
Todos estes mecanismos ecológicos, que têm como objetivo a produção de energia renovável ou o consumo da 
mesma, seriam impossíveis de alcançar sem a ajuda da Ciência, mais precisamente da Física. Ora vejamos o 
exemplo da energia solar. 
 

A energia solar é obtida quando a energia natural do sol é convertida em energia elétrica ou térmica. A 
energia em questão é gerada de duas formas: através da conversão da luz solar em eletricidade ou através 
da conversão do calor da luz solar em eletricidade. Simplificando o processo: os raios solares batem nas 
placas compostas por materiais semicondutores, que por sua vez transformam a energia recebida em 
eletricidade. As células solares são as responsáveis por este ciclo de transformação. A energia transformada 
é armazenada em baterias até ser convertida em corrente alternada, a que chega às nossas casas, através 
de inversores de tensão. 
 

Em 2009, com o objetivo de criar experiências únicas e cativantes que gerem mudanças reais e positivas, 
surgiu o sistema de pavimento: Pavegen. O sistema Pavegen tem por base a indução eletromagnética 
descoberta por Michael Faraday e consiste num pavimento que pode ser aplicado em qualquer superfície 
com alguma afluência de pedestres. Cada passo sobre um azulejo do pavimento pode s er convertido em 2 a 
5 joules de energia que é armazenada, posteriormente, em baterias. 
 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FCUL, possui um doutoramento em “Ciências da 
Sustentabilidade” com o objetivo de promover a formação avançada de excelência, integrando transversalmente 
conhecimento sólido e atual para o desenvolvimento sustentável. Tal facto demonstra que, cada vez mais, a 
sustentabilidade é associada à Ciência, numa procura de soluções rápidas, eficazes e duradouras no que diz 
respeito ao desenvolvimento sustentável. 

  
Fontes: Endesa de 23 de fevereiro de 2019 (adaptado); PAVEGEN de 2021 (adaptado); Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa de 2021 (adaptado) 
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O aumento do efeito de estufa, a destruição 
da camada de ozono e os diversos desastres 
ambientais que ocorreram, durante os 
últimos anos ao redor do mundo, como o 
acidente nuclear de Chernobyl, têm captado a 
atenção dos cientistas da atualidade. 
 

Com o objetivo de contrapor todas as 
atrocidades que o meio ambiente tem 
enfrentado desde a revolução industrial, 
surgiu o termo sustentabilidade. A 
sustentabilidade, por sua vez, atua em três 
vertentes: a económica, a social e a 
ambiental.  
 


