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Notícias
estarmos em presença de uma zona sus-
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Portugal antes do
aparecimento de uns
“novos Andes“

cetível de gerar sismos muito violentos,
alguns dos quais geradores de tsunamis,
como o que ocorreu a 1 de novembro de
1755.

Parece um donuts, mas
não é
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racos negros extremamente massivos foi
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Pilhas de fluxo:
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energia

sustentabilidade e de terem uma cinética
redox rápida, mas a sua utilização está
condicionada à estabilidade das antraquinonas.
Um artigo recente [Journal of the American Chemical Society, 2019; DOI: 10.1021/
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postas condições que permitem atenuar
bastante o processo de degradação.

O custo da eletricidade obtida através de
fontes renováveis como o sol e o vento tem
vindo a tornar-se competitivo em relação
ao uso de combustíveis fósseis. Todavia a
utilização generalizada das fontes renováveis precisa de ultrapassar a sua intermitência com a utilização de sistemas de
armazenamento de energia a custo competitivo e sustentáveis.
Entre as várias tecnologias de armazenamento em utilização ou desenvolvimento estão as baterias redox de fluxo (RFB-Redox Flow Batteries), em que a energia
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