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cia de moldes de nanoplâncton preservados
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origem antrópica, bem como a sua narrativa,
poderão ser usados na justificação da proposta de definição formal do Antropocénico, diferenciando-se assim dos fatores que
controlaram o Holocénico, Época onde nos
inserimos na atualidade.

FIGURA 1. Exploração de gesso (S. José do Pinheiro, Soure).
(DOI: 10.1038/s43247-020-00029-y)

São conhecidos os impactos da atividade
humana no meio que nos circunda, factos
bem evidentes em diversos artigos científicos, assim como nos relatórios do Painel
intergovernamental para as alterações climáticas (IPCC). Num estudo publicado em
2020, na revista Communications Earth &
Environment, Syvitski et al. apresentam indicadores quantitativos que poderão servir
de apoio à definição da base do Antropo-
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