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Nota de Apresentação 
 

As ciências e as tecnologias atingiram nos dias de hoje, um papel extremamente importante na 

sociedade. Torna-se fundamental que os cidadãos criem e desenvolvam hábitos e 

competências no campo das ciências experimentais e das tecnologias, áreas por excelência, 

onde se manuseiam materiais, aprendem técnicas e se verifica como os processos naturais se 

desenvolvem. As atividades práticas tendem, atualmente, a ocupar um lugar de destaque e 

insubstituível, reclamando um espaço próprio nos currículos de ciências. A sua utilização é 

vista cada vez mais, como uma estratégia importante e necessária de ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, tendo em vista a importância fundamental da troca de experiências e ideias 

entre as pessoas, a sua discussão e a importância fundamental do poder reconhecer-se que 

afinal podemos estar errados, sem que isso constitua um problema, surgiu no ano letivo de 

2005/2006 a 1ª edição do que é atualmente o "Congresso Nacional Cientistas em Ação”. 

Pretende-se com o Congresso Nacional “Cientistas em Ação” desenvolver o contato e a troca 

de ideias entre cientistas, os alunos e professores, promovendo a colocação dessas ideias à 

observação dos outros, podendo admitir-se que se está errado... no âmbito da divulgação e 

partilha da cultura científica e tecnológica. Com âmbito nacional, pretende-se também 

promover o espírito científico dos jovens, através da realização e desenvolvimento de projetos 

científicos nos quais o ensino experimental das ciências se revela como uma prioridade. 

O presente Livro de Resumos está organizado em três capítulos, correspondente aos três 

prémios de dia 2, 3 e 4 de maio, respetivamente: 

- Prémio Galopim de Carvalho, (1.º Ciclo do Ensino Básico); 

- Prémio Déodat Dolomieu, (2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico) 

- Prémio Maria do Carmo Fonseca, (Ensino Secundário) 

 

A Comissão Organizadora. 
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QUEM É O CIENTISTA? 
 

 

Professor Doutor 
Galopim de Carvalho 

 
 

 

 

 

 

 

Nascido em 1931, António Marcos Galopim de Carvalho é um eborense com obra realizada 

nos domínios da ciência e da cultura e, além disso, um cidadão interventor com largas provas 

dadas e reconhecidas aos mais variados níveis do Estado, da comunicação social e do público, 

em geral. 

Como professor leccionou várias disciplinas (era assim no seu tempo) no Departamento de 

Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa, de 1961 a 2001, Sedimentologia no Instituto de 

Geografia da Faculdade de Letras de lisboa, de 1965 a 1981, Sedimentologia na Universidade 

dos Açores, de 1990 a 1993, de Geologia de Portugal, na Universidade do Algarve, de 1996 a 

1998, e de Mineralogia e Geologia na Cooperativa Arco, na década de 1990. 

Como investigador, para além das cerca de oitenta participações (e mais de uma centena de 

comunicações) em congressos e outras reuniões científicas no país e fora dele, e do grande 

número de artigos científicos que publicou, ressaltam duas obras fundamentais na Geologia e 

na Paleontologia portuguesas: 

- a tese de doutoramento, sobre a Geologia da Bacia Terciária do Tejo, concluída há  45 anos, 

mas de uma actualidade reconhecida pelos seus pares;  

- um estudo inovador de Paleontologia sistemática sobre Briozoários do Cenozóico português, 

num total de 68 espécies, algumas novas para a ciência. Neste estudo, publicado em 1971, 

criou uma metodologia de análise quantitativa para a identificação específica, que foi 

adoptada no vol. 68 da Faune de France, publicado em 1966. 

Criou e dirigiu uma dezena de projectos de investigação nas áreas da Paleontologia, da 

Estratigrafia e da Geologia Marinha. Nesta última, em colaboração com o Prof. Alveirinho Dias, 

seu ex-aluno, criou e sedeou no Museu Nacional de História Natural (MNHN), a primeira escola 

de Geologia Marinha, em Portugal, na qual se formaram mais de uma dezena de doutores, 
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hoje investigadores de muito mérito neste domínio, ao serviço das nossas Universidades e 

Laboratórios do Estado. 

No domínio da Paleontologia e com o apoio da Câmara Municipal. da Batalha, criou ali um 

Laboratório de Paleontologia dos Dinossáurios, como pólo do MNHN, financeiramente 

suportado pela autarquia, que assumiu, igualmente, os custos das escavações realizadas no 

concelho.  

Concebeu e conduziu os estudos que levaram à criação, em Viseu, do projeto do 

geomonumento do Monte de Santa Luzia (Prémio Nacional do Ambiente – Autarquias, em 

1997) e do Museu do Quartzo – Centro de Interpretação Galopim de Carvalho, único à escala 

mundial, inaugurado em 2012 pelo Ministro da Educação. 

Além de professor foi geólogo prático, no terreno, sendo um dos poucos docentes 

universitários com nome ligado à cartografia geológica do País, com levantamentos nas regiões 

de Castelo Branco, Castro Verde, Évora, Monte Trigo, Moura, Ponte de Sor, Santiago do 

Cacém, Sines e Tomar. Nesta sua actividade descobriu e estudou as primeiras jazidas 

portuguesas de palygorskite e de bentonite, dois tipos de argilas de elevado interesse 

económico. Reconheceu e estudou, ainda, as importantes jazidas de areias siliciosas de Coina e 

Rio Maior, essenciais à grande indústria vidreira.  

Ministrou cursos em diversas universidades portuguesas e proferiu lições e conferências em 

todas elas e em numerosas escolas do Continente e das Ilhas e em Macau, do Básico ao 

Secundário. Proferiu, ainda, conferências no Rio de Janeiro, Luanda, Madrid, Paris, Bruxelas, 

Londres, Estrasburgo, Munchehagen (Hanôver, Alemanha), Toronto e Drumheler (Alberta, 

Canadá). 

 No dia da sua jubilação, em 2001, a Faculdade de Ciências de Lisboa proporcionou-lhe uma 

cerimónia que fez história. O grande auditório completamente esgotado nos seus cerca de 800 

lugares (como nunca acontecera ou voltou a acontecer e actos semelhantes), tinha gente em 

todas as coxias a assistir à sua última lição, “Geologia e Cidadania”. Na primeira fila, o ex-

Presidente Ramalho Eanes, o Ministro da Ciência, Prof. Mariano Gago, o Reitor da 

Universidade, Prof. Barata Moura, o Director da Faculdade, Prof. Pinto Paixão, o Presidente da 

JNICT, Prof. Ramôa Ribeiro e o Presidente da Fundação da UL Prof. David Ferreira quiseram 

testemunhar-lhe o seu apreço. 

Como homem de cultura, entrou tarde na literatura, que Natália Correia classificou de 

“etnografia ficcional”, com cinco livros publicados, entre 1993 e 2008, e revelou-nos uma sua 

faceta menos conhecida, no domínio das artes plásticas, com algumas exposições de desenho, 

pintura e escultura, num total de três dezenas de obras.  
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Enquanto cidadão, revelou-se um divulgador na área das ciências da Terra. Como tal publicou 

uma dezena de livros e numerosos artigos em múltiplos jornais e revistas; proferiu palestras 

em todo país (em Bibliotecas Municipais, Centros Culturais, Sociedades Recreativas etc.); 

promoveu as mais visitadas exposições, com centenas de milhar de visitantes, e introduziu em 

Portugal, em 1998, as feiras anuais de minerais, gemas e fósseis, com 28 edições cumpridas, 

sempre frequentadas por milhares de interessados, ávidos e em número crescente. 

Ainda como cidadão, foi interventor activo na defesa e valorização do nosso património 

geológico e paleontológico, numa luta cívica que fez escola, deu frutos e que conta já com 

múltiplos seguidores. Neste domínio de actividade, concebeu e tem vindo a divulgar o conceito 

de Exomuseu da Natureza. Os sítios (geomonumentos e geossítios) classificados no âmbito dos 

Protocolos que assinou, em nome do MNHN, com as autarquias de Évora, Lisboa, Setúbal e 

Viseu, foram aceites por estas como pólos da Universidade de Lisboa nos respectivos 

concelhos. 

Em reconhecimento da sua actividade nos domínios mencionados o Presidente Mário Soares 

distinguiu-o com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada – Ciências, 

Artes e Letras.  

Nesse mesmo reconhecimento, o Presidente Jorge Sampaio incluiu-o, como representante da 

comunidade científica, na comitiva que o acompanhou na sua viagem de Estado ao Brasil, em 

1977.  

Também o Governo decidiu homenageá-lo, através do Ministério da Educação, dando o seu 

nome à Escola Básica 2+3 de Pego Longo (Sintra),em 1999, nome que, em 2002, tornou 

abrangente a todo o Agrupamento de Jardins de Infância e Escolas da zona. 

O reconhecimento, pela comunicação social, da sua actividade, em prol da divulgação da 

ciência mereceu-lhe prémio “Bordalo da Ciência”, em 1994. 

A organização ambientalista QUERCUS, conferiu-lhe, em 1995, o Prémio Nacional do 

Ambiente. 

Pela sua colaboração no processo de candidatura de Sintra a Património Mundial da UNESCO, 

a autarquia concedeu-lhe a Medalha de Prata do município. 

Évora, a sua terra natal, distinguiu-o, em 2000, com a Medalha de Ouro de mérito municipal. 

Em 2003 foi distinguido com o Prémio Prestígio Mais Alentejo (Ciência). 

Em 2006, a Associação Portuguesa de Museologia, concedeu-lhe o Prémio APOM (melhor 

personalidade do ano na área da museologia).  

Pelo trabalho desenvolvido na musealização da jazida com pegadas de dinossáurios da 

Pedreira do Galinha, a Câmara Municipal de Ourém atribuiu-lhe a Medalha de Ouro do 

município.  
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A culminar uma caminhada ao serviço da divulgação científica foi galardoado este ano de 

2013, com o Grande Prémio Ciência Viva – Montepio. 

 
 
LIVROS PUBLICADOS 

 

Dirigidos aos ensinos secundário e superior e à divulgação científica publicou: 

1965 – Sedimentologia aplicada à Geomorfologia, edição policopiada do Centro de Estudos 

Geográficos da Universidade de Lisboa. 

1968 – Contribuição para o Conhecimento Geológico da Bacia Terciária do Tejo, Mem. Serv. 

Geol, de Portugal, NS, nº 15, Lisboa 

1971 - Briozoários do Terciário Português, edição do Centro de Estudos de Geologia da F.C.U.L. 

1977-78 – Geologia, Vols. I, II e III, edição do Ministério da Educação (Ano Propedêutico). 

1980 – Geologia, Volume I – A Terra, em colaboração com G. Pereira, J. Brandão, O. 

Vau e P. Baptista, Livraria Popular Francisco Franco, Lisboa. 

1981 – Vol. II – Geodinâmica, em colaboração com G. Pereira, J. Brandão, O. Vau e P. Baptista, 

Livraria Popular Francisco Franco, Lisboa. 

1989 – Dinossáurios, edição da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, Colecção Natura. 

1991 – A Vida e Morte dos Dinossáurios, em colaboração com Nuno Galopim de Carvalho, 

Gradiva. 

1991 – Geologia do Arquipélago da Madeira, em colaboração com J. Brandão, edição do 

Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa. 

1994 – Dinossáurios e a Batalha de Carenque, Editorial Notícias. 

1995 – Mineralogia e Cristalografia, edição da Universidade Aberta. 

1996 – Morfogénese e Sedimentogénese, edição da Universidade Aberta. 

1997 – Petrogénese e Orogénese, edição da Universidade Aberta.  

2000 – Guadiana Antes de Alqueva, edição da Direcção Geral do Ambiente, Évora. 

2000 – Introdução ao Estudo dos Minerais, com uma 2ª edição em 2002, Âncora Editora. 

2002 – Introdução ao Estudo do Magmatismo e das Rochas Magmáticas, Âncora Editora. 

2002 – Dinossáurios – Uma Nova Visão, em colaboração com J. P. Barata e Vanda Santos, 

Âncora Editora.  

2003 – Geologia Sedimentar, Volume I, Sedimentogénese, Âncora Editora.  
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2004 – Geologia Sedimentar, Volume II, Sedimentologia, Âncora Editora.  

2006 – Geologia Sedimentar, Volume III, Rochas Sedimentares, Âncora Editora. 

2007 – Como Bola Colorida, Âncora Editora. 

2008 – Contos da Dona Terra, em colaboração com M. H. Henriques e M. J. Moreno. Comissão 

Nacional da UNESCO e C.M. de Cascais. Soc. Industrial Gráfica.  

2011 - Dicionário de Geologia, Âncora Editora 

2012 – Era uma vez…com Ciência, Âncora Editora. 

2012 – Conversas com os Reis de Portugal, Âncora Editora 

2014 – Evolução do Pensamento Geológico, nos contextos filosófico, religioso, social e político 

da Europa. Âncora Editora. 

2015 – As Pedras e as Palavras. Âncora Editora. 

2017 – O avô e os netos falam de Geologia  

 

No domínio da literatura de ficção publicou: 

1993 - O Cheiro da Madeira, Editorial Notícias, mais duas edições em 1995 e 2002, 

Âncora Editora. 

1995 - O Preço da Borrega, Editorial Notícias. 

1997 - Os Homens Não Tapam as Orelhas, Editorial Notícias. 

2002 - Com Poejos e Outras Ervas, Âncora Editora, reeditado pelo Círculo de Leitores, 

em 2004. 

2008 - Fora de Portas, Memórias e Reflexões, Âncora Editora. 

 
 
Em abril de 2019, recebeu o grau Doutor Honoris Causa atribuído pela Universidade de Évora. 
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AS PEDRAS OU AS ROCHAS,  
COMO SE QUISER DIZER 

 
Pedras e rochas são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Apanhamos uma pedra 

do chão ou lançamos a primeira-pedra numa cerimónia que dá início a uma dada 

construção, mas, quando estudamos, falamos quase sempre de rochas. Pedra é palavra 

vulgar, corrente no dia-a-dia das gentes. Rocha, embora surja com relativa frequência no 

vocabulário popular, é termo preferido no glossário científico e pedagógico. 

 

Num conceito, interiorizado ao longo de milhares de anos, dizemos que as pedras ou as 

rochas são: produtos naturais, que surgem, assim, tal qual, na natureza; rígidas, pois não 

se dobram nem se amolgam; coesas, uma vez que, na imensa maioria, não se esboroam 

nem se esfarelam; e duras, visto que fazem mossa, onde quer que batam.  

 

A palavra pedra, vinda do grego petrós, através do latim, petra, já existia de há muito, 

quando entre nós se começou a usar a palavra rocha, por aportuguesamento do termo 

francês, roche, com exactamente o mesmo significado. Esta nova palavra, que alguns 

apontam como galicismo, acabou por substituir o nosso termo roca, bem mais antigo, 

anterior à presença aqui dos romanos. Entretanto caído no esquecimento, este elemento 

figura nas expressões Cabo da Roca, barrocal, derrocada e enrocamento. Nos discursos 

geológico e mineralógico ou próximo deles, onde o termo rocha prevalece, o termo pedra 

persistiu em casos pontuais de que são exemplos pedra-pomes, pedra-sabão, pedra-

d’água, pedra-de-fogo, pedra-de-sangue, pedra-de-Santana, pedra de Eirol e pedra-ume.  

 

As pedras estão em todo o lado, a começar pela capa rochosa que envolve os planetas 

telúricos (do latim Tellus, a deusa romana mãe da Terra) a que os geólogos chamam 

litosfera (do grego lithós, rocha, e sphaira, esfera), ou seja, a esfera de pedra. Estão nos 

asteróides, nos núcleos dos cometas e podemos vê-las nos meteoritos e, através de 

fotografias, nas superfícies da Lua e de Marte. Bem perto de nós, temo-las em grande 

quantidade e podemos tocar-lhes, nas montanhas, nas arribas do litoral, nos taludes das 

estradas e nos seixos de praias e de rios. Pisamo-las nas calçadas e pavimentos, nos 

degraus que subimos e descemos, no cascalho e na gravilha que suportam o asfalto das 
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rodovias, e no balastro sobre que assentam chulipas e carris das ferrovias. Em tosco, 

levantaram muros e paredes, quer de pedra solta, quer de alvenaria, unidas com 

argamassas feitas a partir do calcário. Como pedras aparelhadas a picão, maço, ponteiro e 

bujarda, vemo-las nas antigas cantarias. Serradas, polidas ou despolidas, com recurso a 

máquinas e ferramentas diamantadas, embelezam as modernas construções. 

  

O conceito de pedra ou rocha e o conhecimento relacionado com esta realidade física do 

chão que pisamos percorreram uma caminhada tão longa quanto a do Homo sapiens, e 

estão “escritos” nos múltiplos testemunhos da Pré-história e em variadíssimos documentos 

ao longo da História. O reconhecimento das características do sílex, nomeadamente a a 

dureza e a fractura conchoidal, permitindo obter arestas cortantes, a sua procura e 

exploração, a capacidade de aperfeiçoamento no respectivo talhe e a transmissão, aos 

descendentes, de todo esse saber, representam uma atitude, ainda muito embrionária, a 

caminho da ciência, por parte dos nossos antepassados mais antigos. 

 

Nas suas cavernas, estes nossos longínquos avós da Idade da Pedra encontraram abrigo e 

segurança e foram pedras as suas primeiras e as mais importantes matérias-primas na 

confecção dos seus utensílios. Com grandes pedras (megálitos) construíram antas e 

afeiçoaram os menhires que reuniram em cromeleques há mais de 5000 anos. Com pedras 

fortificaram os castros da Idade do Ferro e ergueram castelos, catedrais e palácios ao longo 

da História, criando a monumentalidade de assírios, egípcios, gregos e romanos, bem como 

a do Renascimento e do Barroco. As pedras estão nas calçadas e pavimentos que pisamos e 

na estatuária de todos os tempos. Delas extraímos o ferro, o cimento e a brita com que se 

faz o betão e, ainda, a cal que alveja o casario alentejano e algarvio. Estão nas amplas 

vidraças e nos caixilhos de alumínio da moderna arquitectura urbana e fornecem todos os 

metais com que se constroem navios, comboios, aviões, automóveis e naves espaciais e 

são utilizadas em todos os electrodomésticos. São matéria-prima de quase tudo o que são 

peças de televisores, computadores e telemóveis. Estão nos pratos, copos e talheres e nos 

utensílios de cozinha, nas joias e bibelots, no silicone dos implantes em medicina 

reconstrutiva e nos muitos sais que alimentam as múltiplas indústrias químicas. E se 

tivermos em mente que o chão que nos dá o pão resulta da alteração das rochas, podemos 

afirmar que são elas um dos suportes da nossa vida.  
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Do sílex e do bronze dos primeiros machados ao mineral de onde se extrai o urânio 

(pechblenda), a matéria-prima da terrível ameaça nuclear, passando pelos pelouros de 

catapultas e bombardas, e pela pederneira de mosquetes e bacamartes, as pedras foram e 

são uma constante na tenebrosa indústria bélica, um flagelo que, numa caminhada de 

centenas de milhares de anos, sempre acompanhou a humanidade Numa única frase. 

podemos afirmar que, no seu inesgotável engenho, o homem retirou das pedras todas as 

matérias-primas com que fez o progresso, em paz, mas também, desgraçadamente, a 

guerra. 

 

É nas pedras, ou nas rochas, como se quiser dizer, que se encontra registado o essencial 

dos acontecimentos geológicos que marcaram a história deste “Planeta Azul” perdido na 

imensidão do espaço, no qual a matéria encontrou condições para caminhar no sentido da 

vida e onde, através do cérebro humano, evoluiu ao ponto de desvendar essa mesma 

história. 

 
 
 

A. M. Galopim de Carvalho 
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Kusca - Uma ajuda em caso de catástrofe 
 

STEAM- Science | Tecnology | Engineering | Arts | Mathematics  
 

Miguel Gaião e João Pedro Carrilho
1
 & Carlos Pepê

2
 

 
1-Alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro  
2-Docente do Centro Educativo Alice Nabeiro  

 
Finalidade: 

O projeto Kusca visa criar um protótipo de um recurso tecnológico criado à base de resíduos 

plásticos (combate ao flagelo do plástico no planeta) com a finalidade de contribuir para uma 

maior segurança nos edifícios escolares na hora de grandes catástrofes naturais como é o 

caso dos sismos e incêndios. Este protótipo foi totalmente criado e programado pelos alunos 

do grupo do 4º ano e pretende influenciar dos decisores e diretores de escolas e edifícios 

públicos a aplicar o mesmo em todos os espaços acontecem mais mortes em catástrofes.  

 

Material: 

 

Não foi efetuado qualquer investimento em novos recursos na construção do protótipo KUSCA. 

Todos os materiais já existiam no CEAN. Alguns são resíduos plásticos sem uso corrente, 

outros são componentes elétricos e eletrónicos adaptados para o efeito.  

 

Materiais aplicados ao projeto: 

 

 2 Sensores ultrassónicos 

 Uma Bateria de lítio 

 Uma placa mcore 

 Painel LED 

 LED de cor integrados na placa 

 Coluna de som integrada na placa 

 Tubo de Algeroz reciclado 

 Tampas plásticas recicladas de porta copos  

 Cana de camaroeiro reciclada 

 Base de porta copos plástica reciclada 

 Programa mblock- based on scratch from the MIT Media Lab (v. 3.4.11) 

 

Método: 

 

“A Kusca é uma máquina criada por nós para contar pessoas. Basta passar a mão junto dos 

sensores quando entramos e saímos e sabemos sempre quantas pessoas estão no local onde 

ele está! Ajuda em caso de incêndio, sismo ou em eventos. Reutilizámos coisas velhas e peças 

de outros robots. Colaborou connosco um antigo aluno do CEAN que foi nosso colaborador, o 

Rodrigo Raimundo.” 
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Os alunos do CEAN do 4º ano, foram desafiados a imaginar máquinas que os ajudem a 

resolver problemas do dia-a-dia. A KUSCA foi criada para ajudar a resolver o problema da 

contagem eficaz de alunos e ou pessoas em escolas ou 

espaços públicos em caso de catástrofes. No âmbito do evento 

“A terra treme” ficámos conscientes da importância dos 

simulacros e da velocidade de resposta organizada em espaços 

como uma escola. No entanto, também ficou claro que a 

existência de um contador eletrónico de pessoa dentro do espaço seria importante de forma a 

diminuir o tempo de reação ao incidente, podendo o professor ou adulto responsável olhar para 

o painel e saber o número exato de pessoas que deverá evacuar do espaço. Depois desta 

análise de risco decidimos criar a KUSCA. Desenhámos o protótipo em papel e convidámos o 

nosso professor e o ex-aluno do CEAN (Rodrigo Raimundo) a nos ajudar a criar a ideia. Assim 

nasceu a KUSCA, que está em funcionamento no CEAN e a cumprir a missão de salvar 

pessoas. O nosso desejo como cientistas empreendedores seria que este sistema fosse 

aplicado em todos os edifícios públicos e escolas pois seria uma grande ajuda na gestão de 

pessoas em horas de catástrofe. Para terminar fomos nos quem criou a programação e 

executamos a criação artística da KUSCA. A programação implica a transformação de peças 

de um robot mbot para outro fim. Desmontámos os componentes e aplicámos a novos fins. O 

sistema é baseado no controlo de uma variável que se altera segundo o sensor ultrassónico 

que for ativado contando e descontando no caso de se entrar ou sair respetivamente da 

sala/edifício. O painel LED no frontal apresenta o número exato de pessoas no local com 

precisão. O projeto está integrado no programa MY machine em parceira com os Municípios de 

Óbidos e de Vila Nova de Famalicão nos quais outras crianças estão a criar as suas máquinas 

para resolver problemas importantes. 
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      Inicio da construção da KUSCA                Programação da KUSCA 

 

     
 

A KUSCA em ação no CEAN 

 

 
A programação desenvolvida para a KUSCA 

 
 
Conclusão: 

 
Concluímos com este projeto que existem regras simples que devemos cumprir no momento 
em que existir uma catástrofe no local onde nos encontramos. As escolas são dos locais com 
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maior risco em caso de sismo ou incêndio devido ao elevado número de crianças e pessoas 
nelas presentes. Nem sempre os sistemas de segurança e os próprios edifícios são eficazes 
em caso de evacuação, dado que muitas das estruturas não são antissísmicas. No caso do 
CEAN, foram realizados simulacros em parceria com os bombeiros voluntários de Campo 
Maior e revisto o plano de emergência do edifício. Realizámos simulacros em caso de sismo e 
criámos a KUSCA pois sentimos que falta um sistema de controlo de pessoas nos espaços das 
escolas que ajude em caso de urgência na contagem e evacuação. Juntámos as nossas 
competências diversas em áreas como a tecnologia, as artes, a ciência, a programação, um 
pouco de criatividade e vontade de inovar e assim nasceu a nossa proposta que achamos que 
deveria estar aplicada em todos os espaços públicos e em especial em escolas. Não 
possuímos verba para trocar os sensores ultrassónicos por infravermelhos, mas sabemos que 
a KUSCA poderá ser mais eficaz e autónoma com outros recursos não muito caros.  
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Como chega a água às pétalas de uma flor? 
 

 

Henrique Pedro, Maria Leonor Duarte, Rafael Diniz e Silvestre José Tomé
1
 & Paulo Fonseca e 

Perpétua Peraboa
2
 

 

1-Alunos da Escola Básica João Pedro de Andrade  
2-Docentes da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 
Finalidade: 
Mostrar como circula a água nas plantas 
 

Material: 
 Flores brancas  
 Tesoura 
 Copos 
 Vareta de vidro 
 Corantes alimentares 
 Água 

 

Método: 
 

1. Deita um pouco de corante dentro de cada copo e junta água 
2. Coloca uma flor em cada copo de água colorida 
3. Abre ao meio o caule de uma das flores e coloca cada metade num copo diferente. 

Estes copos devem ter líquidos de cores diferentes. 
4. Deixa as flores numa sala quente e observa o que acontece. 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

 
Conclusão: 
Quando se coloca uma flor numa jarra com água, ela vai “bebendo” a água, ou seja, a água 
chega, através do caule, até às folhas e flores. Da mesma forma, as plantas, quando estão na 
terra, vão-se “alimentando”, através da raiz, da água que existe no solo e que leva consigo 
nutrientes indispensáveis para a planta crescer. 
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A maçã "doente" 
 

 
Sara Salpico, Margarida Maia Dias, Francisco Figueiredo e Rodrigo Garcia

1
 & Sofia Araújo

2 
 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docente do Colégio Valsassina 

 
 

Finalidade: 
 
Este trabalho tem como objetivos conhecer formas de transmissão de doenças e conhecer 
regras de higiene na prevenção de doenças.  
 

Material: 
 
- 2 maçãs saudáveis 
- 1 maçã podre (doente)                 
- palitos 
- caixa de plástico 
- faca 
- lupa 
- caneta de acetato 
 

Método: 
 
- Identificar as três maçãs com as letras A,B e C ( A - doente; B e C  - saudáveis ); 
- Espetar o palito na parte podre da maçã doente;  
- Retirar o palito da maçã doente e espetá-lo na maçã B; 
- Colocar as três maçãs na caixa, afastadas entre si;  

 
Conclusão: 
 
A maçã saudável pode ficar "doente" se for contaminada por micróbios.  
 
Tal como a maçã doente passou a doença à maçã saudável, também as pessoas doentes 
podem transmitir doenças aos outros através de espirros, tosse, da utilização de utensílios 
contaminados, como por exemplo, copos, ou a partilha do mesmo alimento. 
 
Para nos protegermos dos microrganismos que podem causar doenças é necessário cumprir 
algumas regras de higiene, como por exemplo, devemos tapar a boca e o nariz com um lenço 
ou o braço, quando tossimos ou espirramos, não devemos partilhar copos nem talheres, e 
devemos lavar as mãos antes de comer.  
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Rã ou Peixe? 

 
 

Afonso Polme, Diogo Candeias, Duarte Marmelo e Rita Lopes
1
 & Agostinho Arranca

2 
 

1-Alunos da turma 3º C da EB1 de Bencatel (Vila Viçosa) 
2-Docente na EB1 de Bencatel (Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa)  

 

Finalidade: 
«O meu pai levava-me a passear pelos bosques. Fui muitas vezes com ele e aprendíamos tudo 
acerca da natureza. Mas outras crianças minhas amigas também queriam ir. (…) Um menino 
disse-me: “Vês aquele pássaro empoleirado ali no trigo? Como se chama?” Eu disse: “Não faço 

a menor ideia!” e ele “É um tordo de papo castanho. O teu pai não te ensina muito da ciência.»
*
 

Também a escola, por vezes, não ensina “muito” da ciência quando se fecha em sala de aula e 
não parte à descoberta do meio. 
Assim, a finalidade principal deste projeto é perceber e estudar o ciclo de vida da rã, nos 
campos em redor da escola e da localidade dos alunos, aproveitando o seu interesse que 
resulta, quer do gosto pelas saídas de campo quer da importância que este ser vivo representa 
no imaginário infantil. 
Prepara também os alunos para uma perceção mais correta e interessada de fenómenos a 
estudar mais tarde, como desenvolvimento direto ou indireto, a metamorfose completa ou 
incompleta. 
 

Material: 
Para a observação no campo  
- máquina fotográfica 
 
Para a recolha 
- aspirador improvisado (garrafa de água de 33cl vazia) 
- um balde  
- água do ribeiro 
 
Para a instalação em sala de aula 
- garrafão de 5l com a água do ribeiro e os ovos de rã recolhidos 
- aquário de plástico 
- garrafões para recolha de água da fonte 
- copo de plástico 
- comida para peixes de água fria 
- máquina fotográfica 
- folha de registo 
- pedra em rampa 
- pequenos insetos 
 

Método: 
1ª etapa (trabalho de campo)) 
- trabalho de campo para observação de animais e plantas caraterísticos do meio envolvente 
- identificação de alguns animais aquáticos como caracóis e rãs 
- identificação de possíveis posturas de ovos de rã em águas correntes (riacho e ribeiro) e/ou 
águas paradas (charcos e poças de água) 
- aspiração de ovos de rã com uma garrafa de água vazia 
- transporte do material recolhido até à sala de aula 
 
2ª etapa (maternidade) 
-colocar o material recolhido (ovos e substrato) num garrafão com água do ribeiro 
- colocação em local com boa luz natural mas fora do alcance dos raios solares diretos 
- observação diária até ao nascimento dos girinos (eclosão dos ovos) 
- distribuição de alimentação para peixes de água fria (1X ao dia) após o nascimeno dos girinos 

                                                           
*Abreu, I., Sequeira, A.P., Escoval, A. (1990). Ideias e Histórias Contributos para uma 
educação participada. Lisboa: IIE/ME. 



 

 
 

22 

- XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação - 

 
3ª etapa (aquário) 
- uma semana após a eclosão dos ovos, mudança dos girinos para um aquário de maiores 
dimensões 
- os restantes ovos ficaram na “maternidade” 
- alimentação diária dos girinos (escala de alunos) com comida para peixes de água fria  
- observação diária dos girinos (comportamento, tamanho, aspeto...) 
- registo escrito e fotográfico periódico, em tabela de registos criada para o efeito 
- gravação em vídeo da alimentação dos girinos 
- após mês e meio da montagem do aquário, colocação de rampa em pedra e de um pedaço 
de material flutuante (cortiça) 
 
4ª etapa (libertação) 
- alimentação dos girinos e pequenas rãs 
- libertação das pequenas rãs e restantes girinos em ambiente natural 
 

Conclusão: 
Na 1ª etapa verificou-se que apenas se encontravam ovos de rã nos charcos/água parada, que 
estes tinham uma forma esférica e eram translúcidos. 
Na 2ª etapa verificou-se que os ovos eclodiram apenas um a dois dias após a recolha, os 
girinos assemelhavam-se a pequenas larvas agarradas a uma espécie de cápsula e eram 
pouco ativos. 
Verificámos ainda que não se alimentavam da primeira comida que lhes colocámos. 
Passados dois dias, estavam mais ativos e pareciam alimentar-se dos flocos de comida que 
lhes colocávamos mas também se mostravam muito ativos em volta do substrato que ficou no 
fundo do garrafão. 
Havia um género de cápsulas ou peles suspensas na água. 
Na 3ª etapa da experiência/observação, verificou-se que os girinos ficavam particularmente 
ativos quando se colocavam os flocos de comida, refugiavam-se no fundo do aquário quando 
sentiam mexer no mesmo ou tocávamos na água. 
Competiam pela comida agarrando e arrastando alguns pequenos fllocos. 
Na maternidade continuaram a nascer mais girinos que cedemos a outra turma. 
Ao fim de 19 dias já conseguíamos identificar alguns girinos com cerca de 1cm e outros com 
1,5cm. 
Começou a ser frequente os maiores girinos virem muitas vezes à superfície, num movimento 
repetitvo. 
Era possível observar algumas cápsulas/peles suspensas, mesmo após limpeza e mudança da 
água. 
Continuavam particularmente ativos em volta do substrato que se depositava no fundo. 
Mantinham-se, por longos períodos, parados à superfície, refugiando-se no fundo à nossa 
aproximação. 
Era frequentemente visível o expelir de excrementos pela parte inferior do corpo dos girinos. 
Alguns girinos começam a ter umas ligeiras protuberâncias na parte posterior do corpo, 
imediatamente antes do início da cauda até surgirem os membros. 
A cauda encurta-se e agora as pequenas râs gostam de subir para a pedra. 
 
Concluímos que as rãs, apesar de serem anfíbios e pertencerem à ordem Anura (sem cauda) 
nem sempre têm o mesmo aspeto e forma do corpo ao longo do seu ciclo de vida. 
Quando adultas, põem ovos em águas baixas e de preferência calmas ou paradas de onde 
nascem girinos com a forma de peixe e sem membros, apenas cauda. 
Respiram debaixo de água e alimentam-se primeiro das reservas do ovo, depois de substrato 
vegetal ou comida de peixe. 
À medida que vão crescendo vão diminuindo o tamanho da cauda, ganham membros 
posteriores e depois anteriores e começam a sair de água. 
Só nesta altura ficam com a forma dos progenitores adultos e começam a alimentar-se de 
pequenos insetos.  
Concluimos também que estes anfíbios tem um tipo de desenvolvimento indireto, ou seja, há 
uma mudança acentuada da forma e estrutura do corpo numa metamorfose que é completa.  
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Nizorros on the Moon 
 

 
Hu Zhoujie, Julieta Basso, Rodrigo Roque e Santiago Caldeira

1
 & Mário Carvalho

2 

 
1-Alunos do Centro Escolar Nisa 
2-Docente no Centro Escolar de Nisa 

 

Finalidade: 
Este trabalho teve, como propósito, compreendermos os princípios que estruturam um 
ecossistema vegetal terrestre e, utilizarmos a compreensão sobre como são estabelecidas as 
relações interespécies que o sustentam, para projetarmos um Campo Lunar. 
 

Material: 
-um tijolo 
-argila 
-caixa de fósforos 
-botões 
-spray de tinta 
 

Método: 
 
Depois de vermos vídeos disponíveis no site da Agência Espacial Europeia com informação 
sobre o ambiente adverso que a Humanidade enfrentaria na Lua, pesquisamos informação 
sobre o nível de desenvolvimento humano e, de que forma, poderíamos simplificar o processo 
de criarmos uma base lunar de baixo custo que funcione como laboratório e entreposto de 
mineração. Ao mesmo tempo que criamos um projeto tridimensional para participarmos no 
concurso da ESA, construímos iglôs, usando materiais tradicionais da nossa região, a argila. 
 
Ao criarmos a maquete da nossa base lunar para este concurso, preparamo-nos também para 
desenvolvermos uma experiência que demonstrasse a correção do nosso raciocínio. 
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À descoberta das plantas locais 
 
 

Carolina Nunes, Mariana Fandinga, Francisco Santos e Miguel Canto
1
 & Ana Margarida Batista 

e Joana Soares
2
 

 
1-Alunos da Escola Básica António Rebelo Andrade 
2-Docentes da Escola Básica António Rebelo Andrade 

 
Finalidade: 
Partir à descoberta das plantas locais, em saídas de campo, utilizando dispositivos móveis e a 
app Plantnet, que ajuda a identificar o nome científico das plantas, a partir da fotografia de uma 
das suas partes constituintes (flor, fruto, folha, caule). 
 

Material: 
- tablets ou smartphones com a aplicação Plantnet; 
- tesouras; 
- sacos; 
- etiquetas; 
- lupas. 
 

Método: 
- Inquiry-based learning 

1ª experiência: 
- Saída de campo no recreio da escola; 
- Observar a vegetação existente: árvores, arbustos, flores, ervas; 
- Reconhecer em cada planta as suas partes constituintes: raiz, caule, folhas, flores e 

fruto; 
- Fotografar o fruto da laranjeira com o smartphone, usando a aplicação Plantnet. 

Verificar se a aplicação fez a identificação correta,  ler o nome científico da planta; 
- Fotografar o fruto do limoeiro com o smartphone, usando a aplicação Plantnet. Verificar 

se a aplicação fez a identificação correta,  ler o nome científico da planta; 
- Fotografar as folhas  do sobreiro com o smartphone, usando a aplicação Plantnet. 

Verificar se a aplicação fez a identificação correta,  ler o nome científico da planta; 
- Fotografar a flor do castanheiro com o smartphone, usando a aplicação Plantnet. 

Verificar se a aplicação fez a identificação correta,  ler o nome científico da planta; 
- Fotografar a flor do carvalho com o smartphone, usando a aplicação Plantnet. Verificar 

se a aplicação fez a identificação correta,  ler o nome científico da planta; 
- Recolher amostras de folhas e flores das árvores estudadas, para fazer o herbário. 

 

Conclusão: 
 
Na 1ª experiência os alunos concluíram que a partir da fotografia do fruto, caule, flor ou folha, a 
aplicação Plantnet reconhece o nome científico das plantas. Verificaram similitudes no nome 
científico da laranjeira, citrus sinensis e do limieiro, citrus limon, descobrindo que pertencem ao 
mesmo género. E que o mesmo acontece com o sobreiro, quercus suber,  e com o carvalho, 
quercus  fagacea. Em pesquisa posterior descobriram que o sobreiro e o carvalho são árvores 
autóctones. Concluíram, ainda, que as plantas possuem um nome comum e um nome 
científico. 
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Todos os ovos flutuam? 
  

 
Frederico Vasconcelos, Gabriel Ferreira, Maria Batalha e Maria Inês Belo

1
 & Andreia Luz, 

Patrícia Castela e Pedro Alpuim
2
 

 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docentes do Colégio Valsassina 

 

Finalidade: 
 
Este estudo surgiu de uma questão colocada por um aluno na sequência de uma atividade 
laboratorial realizada no laboratório do 1.ºciclo. Para perceber a razão pela qual, os ovos mais 
antigos flutuam, e os frescos não, fomos para o nosso laboratório realizar pesquisas e 
experiências, introduzindo diferentes variáveis, para encontrar respostas para a nossa questão 
problema.  

 
Objetivo: 
 
Identificar características /causas que levam à flutuação dos ovos. 

 
1ª Atividade 
 

Material: 
 
- 1 ovo cru  (antigo com 2 meses); 

- 1 ovo cru  (fresco); 
- 2 Gobelés de vidro (600ml); 
- Água destilada (400ml) 
 

Método:  
 

1- Identificar dois gobelés; 

2- Colocar 400ml de água nos dois gobelés; 
3- Colocar um ovo em cada gobelé; 
4- Retirar os ovos parti-los. 
5- Observar o resultado e registar. 
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2ª Atividade 
 

Material: 
 
- 2 ovos crus frescos 

- 3 Gobelés de vidro (600ml); 
- Água destilada (400ml); 
- Sal (Cloreto de Sódio) 

 
 
 
Método 
 

1. Identificar os gobelés (A, B e C); 
2. Adicionar 400ml de água nos três gobelés;  
3. No gobelé B colocar 3 colheres de chá de sal e agitar com uma vareta; 
4. No gobelé C colocar 6 colheres de chá de sal e agitar com uma vareta; 
5. Colocar um ovo em cada um dos gobelés; 
6. Observar e registar. 

 
 
 
Considerações finais 
 
Quanto mais tempo tiver um ovo mais ar terá a sua câmara. 
 
O ar que está dentro da câmara do ovo com 2 meses torna-o menos denso do que a água logo 
flutua. 
 
Quanto mais densa for a água, mais à superfície ficará o ovo fresco. 
 
Independentemente da densidade da água, o ovo com 2 meses irá sempre flutuar. 
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Quantas cores tem uma cor? 
 

 
Beatriz Silva, Maria Paula Souza, Leonor Santos e Rafaela Matos

1
 & Paulo Sérgio Fonseca e 

Perpétua Peraboa
2
 

 
1- Alunos da Escola Básica João Pedro de Andrade 
2- Docentes da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 

Finalidade: 
 

Sabias que há cores que são feitas pela mistura de várias cores? Nesta experiência vamos 
aprender um método para tentar separar estas misturas. 
 

Material: 
 

 Filtros de café 
 Tesoura 
 Copos 
 Canetas de feltro 
 Água/álcool 
 Fita-cola 

 

Método: 
 

1. Corta o papel de filtro (pode ser do papel de filtro para a máquina de café) em tiras 
longas com a largura de um dedo. 

2. Próximo de uma das pontas das tiras, pinta uma bolinha com uma das tuas canetas de 
feltro. Pinta bolinhas de cores diferentes nas várias tiras de papel que cortaste. 

3. Deita um pouco de água no fundo dos frascos, copos ou vasilha e coloca as tiras de 
papel lá dentro encostadas de modo a que apenas a ponta da tira fique na água (e não 
a parte pintada). Podes prendê-las com um pouco de fita-cola ao copo ou à vasilha 
para elas não caírem. 

 

Conclusão: 
 

Muitas das tintas que usas são feitas de uma mistura de pequenos pigmentos coloridos. Ao 
subir pelo filtro de papel, a água arrasta cada pigmento de forma diferente, e eles separam-
se. Este método de separar misturas chama-se cromatografia.  
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Corrente elétrica mais positiva? Está nas nossas mãos! 
 

 
Efrata Solomon, Francisco Sardinha, João Bicho e Maria do Rosário Osório

1
 & Marta Tomaz, 

Rita Oliveira, Sílvia Sepúlveda, Sofia Santos e Teresa Almeida
2
 

 
1-Alunos do Colégio S. João de Brito 
2-Docentes do Colégio S. João Brito 

 
Finalidade: 
Este trabalho tem como principais objetivos reconhecer a possibilidade de produção de 
eletricidade por diversas vias, algumas delas com menos impacte ambiental do que outras, 
compreender o funcionamento de um circuito elétrico e incentivar o uso do interruptor e do 
pilhão. 
 
Material: 
- Uma pilha de 9 V não recarregável 
- Uma pilha de 9 V recarregável 
- Três lâmpadas com o respetivo suporte 
- Um interruptor 
- Seis fios condutores com crocodilos 
- Dois fios condutores com bananas 
- Um voltímetro 
- Um pilhão 
- Aparelho de som com a música do Bem Harper “With my own two hands” 
 
Método: 
 
Experiência 1: 
- Com o voltímetro e os dois fios condutores com bananas, medir a força eletromotriz das duas 
pilhas. Registar. 
- Montar um circuito com uma lâmpada, a pilha não recarregável, o interruptor e os fios de 
ligação necessários.  
- Fechar o interruptor e observar o brilho da lâmpada. Abrir o interruptor. 
- No circuito anterior, substituir a pilha não recarregável pela recarregável.  
- Fechar o interruptor, observar o brilho da lâmpada e comparar com o observado 
anteriormente. Abrir o interruptor. 
- Refletir e tirar conclusões. 
 
Experiência 2: 
- Recorrendo ao circuito anterior, instalar mais uma lâmpada em série e comparar o brilho das 
duas lâmpadas. Comparar também o brilho das duas lâmpadas com o brilho observado no 
circuito com uma só lâmpada. Abrir o interruptor. 
- Repetir este procedimento instalando uma terceira lâmpada em série. 
- Tirar conclusões. 
- No circuito em série com as três lâmpadas, desenroscar uma delas. Observar. 
- Refletir e tirar conclusões. 
 
Experiência 3: 
- Montar novamente um circuito com uma lâmpada, a pilha recarregável, o interruptor e os fios 
de ligação necessários.  
- Fechar o interruptor e observar o brilho da lâmpada. Abrir o interruptor. 
- A este circuito, acrescentar uma lâmpada instalada em paralelo. Observar e comparar o brilho 
das duas lâmpadas. Comparar também o brilho das duas lâmpadas com o brilho observado no 
circuito com uma só lâmpada. Abrir o interruptor. 
- Repetir este procedimento instalando uma terceira lâmpada em paralelo. 
- Tirar conclusões. 
- No circuito em paralelo com as três lâmpadas, desenroscar uma delas. Observar. 
- Desenroscar outra lâmpada. Observar. 
- Refletir e tirar conclusões. 
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Conclusão: 
 
Esta atividade permitiu concluir que para existir uma corrente elétrica é necessário haver um 
circuito elétrico fechado, se houver uma interrupção num circuito não há fluxo de corrente 
elétrica (o circuito fica aberto), e que a ocorrência de um curto-circuito se deve a uma ligação 
direta do polo positivo ao polo negativo da fonte.  
Foi também possível distinguir o funcionamento de uma ligação de recetores em série de uma 
ligação em paralelo, prever e observar a influência do uso de duas ou mais lâmpadas no brilho 
da luz por elas emitida, numa ligação em série e numa ligação em paralelo, e associar a 
ligação de recetores em paralelo ao tipo de circuito existente em casa. 
A par do estudo da corrente elétrica, tentou-se sensibilizar o público-alvo para o valor da 
energia limpa, da redução do consumo de energia elétrica e dos pequenos gestos que fazem a 
diferença, como usar o interruptor e colocar as pilhas não recarregáveis ou em fim de vida no 
pilhão. 
 
Na experiência 1 concluiu-se que a corrente elétrica pode ser produzida de diversas formas, 
sendo uma delas a reação química entre produtos perigosos contidos no interior das pilhas 
quando colocadas num circuito que obedece a determinadas condições. Concluiu-se, também, 
que as pilhas reutilizáveis funcionam tão bem como as não reutilizáveis, pelo que, mesmo 
requerendo um maior investimento inicial, são uma opção muito mais favorável para o meio 
ambiente e para uma economia a médio prazo. No entanto, caso não seja possível usar uma 
pilha recarregável, as pilhas usadas deverão ser depositadas no pilhão. 
 
Na experiência 2 concluiu-se que quando se ligam lâmpadas entre si (ligação em série) e 
usando a mesma pilha, a intensidade luminosa é menor, o que significa que a intensidade da 
corrente também é menor. 
 
Na experiência 3 concluiu-se que quando se ligam as lâmpadas em paralelo o brilho 
mantem-se, ou seja, numa ligação em paralelo, o número de lâmpadas não afeta o brilho da 
luz por elas emitido. 
 
 
Normas Gerais de Segurança: 
 
A eletricidade pode ser extremamente perigosa. Por isso, devem ser tidas em atenção algumas 
normas de segurança: 
- As crianças, nas suas investigações, nunca devem ligar aparelhos ou fios a tomadas.  
- As situações em estudo devem ser modeladas com circuitos elétricos simples, usando 
baterias ou pilhas de pequena voltagem; 
- As bancadas e mesas de trabalho devem estar limpas e secas; o mesmo deve suceder às 
mãos das crianças; 
- Não fazer cortes ou golpes nas pilhas, uma vez que o seu conteúdo pode ser corrosivo e 
venenoso; 
- Não usar pilhas velhas que podem verter; 
- Não misturar diferentes tipos de pilhas; 
- Nunca tentar recarregar pilhas que não são recarregáveis; 
- As pilhas usadas devem ser colocadas no pilhão e não devem ser misturadas com outros 
resíduos noutros recipientes. 
- Ao trocar lâmpadas, não tocar na parte metálica das mesmas. 
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Jogo Guarda-Rios 
 

 
Inês Lopes, Salvador Sousa, António Reis e Tiago Pires

1
 & Ana Margarida Batista

2
 

 
1-Alunos da Escola Básica António Rebelo de Andrade 
2-Docente da Escola Básica António Rebelo de Andrade 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo criar o jogo Guarda-rios, com base na iniciação à 

robótica e à programação, sensibilizando para a proteção das espécies nativas e para a 

necessidade de se controlarem os focos de poluição e destruição da fauna, da flora dos rios e 

ribeiras Portuguesas. Programando o robô Guarda-rios pode-se retirar focos de poluição, de 

ameaça ou proteger as espécies nativas. 

Material: 
- robô doc clementoni; 
- tabuleiro de jogo elaborado pelo alunos 
- cartas de jogo elaboradas pelos alunos 

 

Método: 
Inquiry bases learning 
 
Experiência: 
 
1.ª fase- Saída de campo para identificação das espécies nativas de uma Ribeira local, no 
âmbito do Projeto “Peixes Nativos”, da Câmara Municipal de Oeiras, pesagem de medição de 
diferentes espécies de peixes nativos e espécies invasoras; Reconhecimento local das 
ameaças e focos de poluição; 
    
2.ª fase- Construir um jogo de modo a programar o robô para sinalizar e retirar os focos de 
poluição e as ameaças e proteger as espécies nativas (tabuleiro e cartas). 
 

Conclusão: 
 
Com a saída de campo descobriram as espécies nativas das ribeiras e rios Portugueses, 
nomeadamente, Boga Portuguesa, Escalo-do-sul, Ruivarco-do-oeste, concluíram que as 
mesmas são espécies criticamente em perigo, devido à poluição  (descargas, lixo, margens de 
betão, esgotos) e a introdução de espécies invasoras (jacinto-de água, achigã, lagostim). Com 
a elaboração do jogo descobriram formas de proteção usando um robô  e de sensibilizar a 
população para o conhecimento dos peixes nativos. 
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Os poderes misteriosos do Amido! 
De fonte de energia a biopolímero 

 
 

Clarisse Carriço, Diogo Brinca e João Rosário
1
 & Carlos Pepê

2
 

 
1-Alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro   
2-Docente do Centro Educativo Alice Nabeiro  

 
Finalidade: 
Pretende o presente trabalho mostrar importância do Amido enquanto substância orgânica 
fonte de energia e representante do mais grupo da roda dos alimentos. Os cereais são ricos 
em amido daí a importância de ingerirmos diariamente alimentos deste sector. Cabe neste 
projeto a identificação da presença de amido e a sua classificação através do teste com tintura 
de iodo (validando a presença de amido mediante a mudança de cor de castanha para cores 
entre o azul, roxo e preto). Se houver amido no alimento, a coloração da solução de iodo no 
alimento irá variar do azul ao preto, pois o I2 reage com o amido, formando uma estrutura 
complexa que possui essas cores. 
 

 
Roda dos alimentos  

 

Material: 
 

 1 Tintura de iodo (que pode ser comprada facilmente em farmácias).  

 Base plástica 

 Alimentos representativos de cada sector da roda dos alimentos 

 Bisturi 

 Conta gotas  

 Luvas e óculos de proteção 

 Bio polímeros á base de amido (biodegradáveis) 

 PET (plástico não biodegradável)  

 Recipientes de vidro 

 Terra  

 Estufa  

 Folha de registo de observações 

 
Método: 
 

 Aplicámos em pedaços de diversos alimentos uma gota de tintura de iodo e fomos 
classificando os alimentos na roda segundo a presença ou não de amido. Tentámos 
validar assim que todos os alimentos ricos em amido se encontram no grupo dos 
cerais. 
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Estufa com as amostras de cápsulas PET e Biopolímeros de amido inteiras e trituradas em água e terra 

 

 Foram colocadas a uma temperatura de 35 graus e humidade de 70% cápsulas de café 
trituradas e intactas (após uso doméstico). As mesmas foram introduzidas em frascos 
com água e outros com terra e observámos diariamente o resultado do processo. 
Tentámos verificar a degradação dos materiais em ambos os casos por observação 
direta. Colocámos também alguns frascos com os mesmos materiais fora da estufa 
para controlar o efeito da temperatura e humidade.  

 
 

Conclusão: 
 

O consumo de produtos plásticos ao longo dos anos vem produzindo grande número de 
resíduos desse material os quais se acumulam pelos aterros, rios e oceanos criando problemas 
ambientais consideráveis. Os plásticos ou polímeros não biodegradáveis contribuem bastante 
para esses problemas, pelo facto de possuírem elevada resistência a degradação demorando 
anos para se decompor e originando microplásticos que entram na cadeia alimentar de 
diversos seres vivos em diversos ecossistemas. Cientistas e indústria estão a procurar 
alternativas para minimizar os impactos ambientais causados pelo desperdício inadequado de 
produtos fabricados com plásticos. Dentre as alternativas estão o reaproveitamento e a 
reciclagem, práticas que vêm aumentando com o tempo.  
Recentemente a produção e utilização de biopolímeros, polímeros biodegradáveis e polímeros 
verdes surge como mais uma alternativa, onde encontramos os biopolímeros à base de amido. 
Estudámos o valor nutricional e energético do amido e a sua importância numa dieta energética 
(tão importante para atletas e população em geral) e descobrimos que esta substância 
orgânica não poluente é fundamental para um futuro mais sustentável no qual poderemos 
retirar o plástico derivado de combustíveis fosseis e apostar nestes polímeros biológicos e 
degradáveis reduzindo assim o drama da poluição. Não parece pelo estudo realizado em 
estufa que as cápsulas de café biodegradáveis estudadas pelo grupo se degradem tão 
rapidamente como o esperado caso não sejam trituradas para facilitar o processo. No entanto 
foi evidente quer a porosidade nas amostras quer os indícios de degradação inicial destas em 
comparação com as normais de PET. Estamos convencidos que os estudos com cápsulas 
trituradas nos irão dar melhores resultados quer em contacto com água quer em contacto com 
a terra. No futuro, o amido continuará a marcar as nossas vidas quer seja na nossa dieta 
diversificada, quer seja como biopolímero reduzindo a nossa pegada ecológica.  
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Ao fim de 4 dias na estufa a cápsula de biopolímero de amido já se encontrava no fundo e a de 
PET escava a flutuar. Testámos com mais cápsulas e o resultado foi sempre o mesmo, o que 
prova a porosidade do biopolímero e não do PET. Este fator pode ser importante para a sua 
velocidade de degradação ao longo do tempo que se prevê ser de 180 dias. 
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Água mole em pedra dura... 
 

 
Dinis Marques, Simão Rocha, Teresa Cardoso e Tomás Lapão

1
 & Agostinho Arranca

2 
 

1-Alunos da turma 3º C da EB1 de Bencatel (Vila Viçosa) 
2-Docente na EB1 de Bencatel (Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa)  

 

Finalidade: 
Contrariando a ideia de que “se queres observar qualquer coisa, começa por não olhar para 
mais nada” mas, baseando-nos na convição de que a observação se potencia, não num vazio 
mas num espaço e tempo; de que “observamos porque diferenciamos no campo visual uma 
estrutura que previligiamos e que constitui o objeto observado”; de que “a coisa observada, 
para ser apreendida pelo espírito de quem a observa, deve ser reinserida na trama do que é 

visto sem ser observado”
*
, partimos à observação das formas de relevo e das rochas do meio 

envolvente... 
Temos pois, como finalidades principais deste projeto: i) observar e identificar as formas de 
relevo e as rochas caraterísticas do meio envolvente; ii) perceber a utilização das rochas na 
atividade humana; iii) reconhecer as camadas do solo. 
Como finalidades acessórias: perceber a ação da água na erosão das rochas e realizar 
experiências com eletricidade. 
 

Material: 
Para a observação no campo  
- máquina fotográfica 
 
Para a recolha de amostras 
- balde 
- sacho  
 
Para a instalação em sala de aula 
- caixa de cartão 
- papel de jornal 
- fita cola 
- pequena caixa de plástico transparente 
- cola branca 
- alguidar de plástico 
- água 
- papel de cozinha 
- amostras de rocha e solo recolhidas 
- tintas 
- pequenas miniaturas 
- tubo de cola vazio 
- fios elétricos 
- lâmpada 
- pilha 
- clips 
 
Método: 
 
1ª etapa (trabalho de campo)) 
- saída de campo para observação, em contexto, da paisagem circundante e formas de relevo 
(Serra d'Ossa, montanha, monte, vale, planalto, planície) 
- identificação de algumas rochas caraterísticas da região (mármore, xisto) mas também granito  
- identificação de diferentes camadas do solo, num corte de terreno para construção da atual 
estrada nacional 
- identificação das várias rochas nas atividades humanas do meio envolvente (construção de 
casas, muros, pedreiras, estrada de paralelos) 

                                                           
*Garanderie, A. (1991). Pedagogia dos Processos de Aprendizagem.Rio Tinto: Edições Asa 
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- recolha de amostras e fotografias 
 
2ª etapa (construção de maquete) 
- exploração das rochas e fotografias recolhidas 
- relacionamento com a matéria em estudo (solos/formas de relevo)  
- construção de maquete com as principais formas de relevo e camadas de solo 
- montagem de um “farol” com circuito elétrico baseado numa pequena pilha 
 

Conclusão: 
Na 1ª etapa conseguimos que os alunos identificassem as várias formas de relevo que 
constituem a paisagem do seu meio envolvente, relacionando-as entre si, em contexto, 
portanto. 
Foi ainda possível verificar as várias camadas do solo, num corte de terreno efetuado para 
construção de uma estrada e concluir sobre os vários tipos de “colonização” pelas plantas, 
desses mesmos estratos. 
Foi ainda possível observar e constatar que o homem utiliza os vários tipos de rocha nas suas 
realizações: extração de mármore, construção de estradas, muros e edifícios conforme as suas 
caraterísticas. 
 
Na 2ª etapa conseguimos que os alunos , ao montarem a sua maquete, relacionassem 
comparativamente as várias formas de relevo. 
Os alunos perceberam a finalidade dos faróis colocados ao longo da costa portuguesa. 
Os alunos também puderam experimentar materiais bons condutores e maus condutores de 
corrente elétrica e montar pequenos circuitos abertos e fechados. 
 
Concluímos que: 
-  é possível observar, no meio envolvente à escola, algumas das formas de relevo mais 
significativas (Serra, planície, planalto, montanha, monte, vale) 
- que há diferentes tipos de rochas na região, com diferentes caraterísticas (textura, cheiro,cor 
e dureza)  e com diversas aplicações humanas 
- que as plantas colonizam de forma diferente as diversas camadas de solo ou diversos tipos 
de solo  
- que os faróis sinalizam a costa portuguesa emitindo sinais de luz 
- que é possível criar um pequeno circuito elétrico com materiais condutores de corrente 
elétrica 
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Como retirar a casca de um ovo sem o partir? 
 
 

Cristina Jiang, Francisca Falca, Jacinto Leitão e Mariana Teodoro
1
 & Paulo Sérgio Fonseca e 

Perpétua Peraboa
2
 

 
1-Alunos da Escola Básica João Pedro de Andrade 
2-Docentes da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 

Finalidade: 
Mostrar como podemos retirar a casca de um ovo sem o partir através de uma reação química. 
 

Material: 
 

 Ovo 
 Frasco 
 Vinagre 
 Lanterna 

 

Método: 
 

Coloca o ovo dentro de um frasco com cuidado. 
Deita vinagre no frasco até cobrir o ovo. 
Aguarda uns dias.  
Durante esse tempo vai registando o que observas e não te esqueças de abrir o frasco de vez 
em quando para deixar sair o gás que se forma. 
Tira o ovo do frasco e lava-o bem.  
Observa o ovo perto de uma janela ou de uma luz e conseguirás ver a gema no interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conclusão:  
 
Quando mergulhas o ovo no vinagre começam a formar-se bolinhas de gás à volta do ovo. A 
casca do ovo vai ficando mais fininha e, passados uns dias, desaparece completamente. 
A casca do ovo tem uma substância que se chama carbonato de cálcio, que a torna dura. 
Quando juntamos vinagre (um ácido) ao ovo, dá-se uma reação química entre o vinagre e o 
carbonato de cálcio. Nesta reação forma-se um gás (dióxido de carbono) e outras substâncias. 
A casca do ovo desaparece porque o carbonato de cálcio se vai gastando na reação. 
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Bactérias boas ou más? 
 
 

Flor Ferreira, Duarte Gallego, Diogo Abreu e Leonor Gomes
1
 & Irene Costa e Ana 

Madureira
2 

 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docentes do Colégio Valsassina 

 
Finalidade: 
Este trabalho tem como objetivos identificar as boas e as más bactérias e a sua importância. 

 
Material: 
 
- Caixas de petri com gelose 
- Mãos 
 
Método: 
 
- Pressionar a mão direita (antes de lavar) na gelose. 
- Lavar as mãos. 
- Pressionar novamente a mão direita (depois de lavada) na gelose. 
- Observar e concluir. 

 
Conclusão: 
 

Após 24h de incubação numa estufa a 37ºC os alunos observaram as respetivas caixas. 

Puderam assim verificar a eficiência da lavagem das mãos. Em alguns alunos a lavagem das 

mãos foi bem realizada e era nítida redução do número de colónias nas caixas enquanto 

noutros não se observava nenhuma variação. 

Para além deste aspeto os alunos puderam ainda avaliar a variedade de microorganismos que 

cresceram nas caixas pela observação dos diferentes ripos de colónias (diferentes cores, 

tamanho e textura). 
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O nosso misterioso Oceano aguenta tudo! Mesmo tudo? 
 
 

António Dias, Bernardo Allen, Leonor Domingues e Madalena Mendes
1
 & Marta Tomaz, Rita 

Oliveira, Sílvia Sepúlveda, Sofia Santos e Teresa Almeida
2
 

 
1-Alunos do Colégio S. João de Brito 
2-Docentes do Colégio S. João de Brito 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo estudar a poluição do Oceano, abordando os 
conceitos de toxicidade, solubilidade, densidade, imiscibilidade de líquidos e fotossíntese. 
 

Material: 
- Uma garrafa de vidro transparente de 1 L com tampa   
- Um gobelé de 500 mL 
- Um gobelé de 250 mL 
- Um gobelé de 50 mL 
- Espátula 
- Vareta de vidro  
- Funil de vidro 
- Conta-gotas (ou pipeta de plástico) 
- Papel absorvente 
- Água (da torneira, cerca de 700 mL)  
- Azeite (cerca de 200 mL) 
- Gel de banho  
- Cloreto de sódio (sal de cozinha) 
- Sulfato de cobre 
- Pequenas folhas verdes e outros pequenos vegetais 
- Pequenos objetos de plásticos diferentes 
- Esferovite 
- Rolha de cortiça 
- Plásticos diferentes 
- Areia 
- Lanterna 
- Smartphone com aplicação “beat the microbead” 
 

Método: 
 
- Introduzir cerca de 400 mL de água da no gobelé de 500 mL. 
- Com a espátula, introduzir um pouco de sal das cozinhas na água contida no gobelé e agitar 
com a vareta até a dissolução completa. 
- Depois de limpar a espátula com papel absorvente, introduzir um pouco de sulfato de cobre 
na água salgada do gobelé e agitar até à dissolução completa. 
- Transferir a água do gobelé para a garrafa, com a ajuda do funil. 
- Introduzir na garrafa pequenas folhas verdes e outros vegetais. Observar. 
- Introduzir cerca de 200 mL de azeite na garrafa, com a ajuda do funil, e tapar.  
- Agitar um pouco, evitando a formação de uma emulsão. Destapar a garrafa, aguardar um 
pouco e observar. 
- No gobelé de 50 mL, introduzir cerca de 40 mL de água e 1 mL de gel de banho. Agitar sem 
fazer espuma. 
- Transferir com o conta-gotas a solução preparada para o interior da garrafa, aos poucos, e 
observar o que acontece à água do (gel de) banho. 
- Utilizar a aplicação “beat the microbead” do smartphone para verificar, através do código de 
barras, se o gel de banho é ou não “amigo” do ambiente. 
- Introduzir na garrafa cada um dos seguintes objetos, um de cada vez, observando o seu 
percurso no interior da garrafa: plásticos diferentes, esferovite, cortiça, areia.  
- Fazer incidir a luz de uma lanterna na superfície do líquido contido na garrafa. Observar. 
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Conclusão: 
 
Esta atividade permite concluir e sensibilizar o público-alvo para: 
- a existência de compostos solúveis em água que são tóxicos para os seres vivos; 
- o facto de alguns materiais se dissolverem não significa que desaparecem ou se tornam 
inofensivos; 
- a existência de líquidos imiscíveis com diferentes densidades relativas, alertando para a 
recolha seletiva de óleos alimentares usados e para a problemática das marés negras que, por 
vezes, assombram os nossos mares; 
- o papel de cada um enquanto consumidor na escolha dos produtos que adquire, alertando 
para a problemática dos microplásticos.   
- a dificuldade crescente da purificação do ar através da fotossíntese, com a consequente 
perda de biodiversidade marinha. 
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Laticínios em ação … 
Do leite ao queijo fresco – parte I 

 
 

Diogo Casimiro, Sara Abrantes e João Pedro Sousa 
1
 & Carla Alvarenga

2 

 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docente do Colégio Valsassina 

 

Questão - Problema: 
A partir da matéria-prima “leite”, como obter produtos lácteos (queijo fresco)?  

 
Finalidade: 
Principal finalidade obter-se queijo fresco a partir da coagulação do leite com o coalho. 

 
Material 
 
- Forma (cincho) 
- Pano 
- Termómetro 
- Espátula 

 
Ingredientes: 
 
- 1 L de leite de vaca gordo ou meio gordo 
- Cloreto de cálcio – 0,1 g diluído em 20 mL de água 
- Coalho líquido – 1 gota diluída em 20 mL de água 
- Sal (optativo) – pode ser adicionado no fim à superfície do queijo (qb) 
 

Método: 
 
- Lavar as mãos antes de começar a experiência (desinfetar as mãos com álcool); 
- Coloca 1 litro de leite num tacho; 
- Com ajuda de um adulto, aquece ligeiramente o leite até 37º C; 
- Junta o cloreto de cálcio e o coalho (nesta ordem) nas doses indicadas. Agita bem durante 30 
segundos; 
- Aguarda 45 min, evitando que a panela aqueça muito. No final deste tempo irá formar-se uma 
parte sólida (a coalhada) e um líquido amarelo esverdeado (o soro); 
- Para facilitar a saída do soro da coalhada, esta deve ser cortada com uma espátula; 
- Depois de cortares a coalhada deves agitar com uma colher durante 10 minutos com 
movimentos lentos e com muito cuidado para não desfazer a coalhada. Esta fase é muito 
importante porque a coalhada vai ficando cada vez mais firme para poder ser escorrida; 
- Coloca a coalhada no pano e escorre para tirar a maior parte do soro; 
- Molda o queijo, com a ajuda da forma. Coloca um pouco de sal na superfície do queijo; 
- Leva ao frigorífico para ajudar a ficar mais firme durante 30 min. 
- O queijo está pronto a comer. 

 
Conclusão: 
 
A transformação do leite em queijo é efetuada pelo processo da coagulação com participação 
das enzimas, em especial a quimosina e a pepsina. 

 
 
 
Curiosidade: 
 
Sabias que os mamíferos têm a capacidade de produzir estas duas enzimas no estômago e 
são elas que permitem a digestão das proteínas do leite? 
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Será que consigo fazer espuma sem água? 
 
 

Tiago Teixeira, Mateus Silva, José Rosa e Simão Abrantes
1
 & Ana Filipe

2 

 
1-Aluno da Escola Básica João Pedro de Andrade 
2-Docente da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 
Finalidade: 
Este trabalho tem como principal finalidade, descobrir o que resulta da junção de dois 
reagentes químicos. 

 
Material: 
- Luvas 
- Bata 
- Óculos 
- Tina comprida ou proveta de 250 ml ou 500 ml (recipiente) 
- 50 ml de Isocianato  
- 50 ml de Etilenoglicol 
- Vareta de vidro 

 
Método: 
- Primeiramente colocar 50 ml de etilenoglicol num recipiente, 

adicionar 50 ml de isocianato, o importante é colocar em partes 

iguais, misturar bem com uma vareta, vai se formar um polímero.  

- Dependendo das condições em que se realiza a reação, essa 

espuma pode ser mais macia ou mais dura, isto segundo a finalidade 

de sua utilização.  

- Esperar alguns segundos e verificar o resultado. 

 
Conclusão: 
Um polímero é uma grande molécula ou macromolécula , composto por muitas subunidades 

repetidas. Há polímeros sintéticos (plásticos) e naturais (DNA e proteínas), estes são criados 

por meio da polimerização de muitas pequenas moléculas, conhecidas como monómeros . A 

sua massa molecular consequentemente grande em relação aos compostos de moléculas 

pequenas produz propriedades físicas únicas, incluindo tenacidade , viscoelasticidade e uma 

tendência para formar vidros e estruturas semicristalinas em vez de cristais .  

Esse polímero é o resultado da reação entre o di-isocianato de parafenileno e o etilenoglicol 

(etilenodiol), esse polímero constitui uma exceção aos polímeros de condensação, pois ele é o 

único que não libera uma molécula de água ou de outra molécula pequena durante a 

polimerização. O poliuretano é bastante versátil na combinação com outras resinas e é útil em 

trabalho em altas temperaturas. Um exemplo que mostra isso é na produção de espuma, pois 

ele é misturado ao gás freon, que se desprende durante a reação, provocando sua expansão, 

seu aumento de volume e liberação de calor. 

O polímero é usado para muitos fins industriais como: sola de sapatos, plásticos, produção de 

espumas para colchões, travesseiros, assentos de automóveis, isolantes térmicos de paredes 

e refrigeradores, isolantes acústicos, na produção de fibras, vedações, preservativos, calçados, 

carpetes e bolas de futebol, etc…. 

 

 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecule
https://en.wikipedia.org/wiki/Macromolecule
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerization
https://en.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_mass
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_mass
https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_molecule
https://en.wikipedia.org/wiki/Toughness
https://en.wikipedia.org/wiki/Viscoelasticity
https://en.wikipedia.org/wiki/Glass
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystallization_of_polymers
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal
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Oyas - Um sistema de rega ecológico 
 
 

Gabriel Poeira, Mafalda Branco, Pedro Coelho e Rita Lopes
1
 & Maria do Céu Calado e Paulo 

Sérgio Fonseca
2
 

 
1-Alunos da Escola Básica João Pedro de Andrade 
2-Docentes da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 

Finalidade: 
Mostrar como é que os oyas nos permitem poupar água 
 

Material: 
 

 Oyas 
 Medidor de líquidos 
 Recipiente  
 Água 

 

Método: 
 

1. Coloca o oya na terra, enche-o de água e tapa-o.  
2. Diariamente vai verificando o nível da água e regista as tuas observações. 
3. Utiliza os oyas como sistema de irrigação e começa a poupa água. 

 

Conclusão: 
 

Os Oyas são potes de cerâmica microporosos que são enterrados perto das suas plantações e 
cheios de água. A água ocupa os poros do barro e vai atravessando lentamente a parede do 
oya até à superfície externa. Eles lentamente difundem a humidade necessária para a planta 
no solo.  
Os OYAS são difusores de água em argila cozidos e não vidrados, são um sistema de irrigação 
ecológico, económico e fácil de usar. Como as plantas absorvem apenas a água de que 
precisam, proporcionam uma economia de água muito importante (50 a 70%). 
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Uma explosão energética com grãos de milho... 
 

 
António Grifo e Ricardo Gonçalves

1
 & Carlos Pepê

2
 

 
1-Alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro 
2-Docente do Centro Educativo Alice Nabeiro 

 
Finalidade: 
Queremos provar que o grão de milho para pipocas (Zea mays everta) rebenta porque 

contém mais água (entre 12 e 16%) e tem a casca muito resistente. Quando a semente é 
exposta ao calor, (temperatura mínima de 170°C), a água no interior tenta evaporar e como 
não consegue empurra as paredes no grão. A pressão é tanta que a casca rebenta. No 
primeiro contacto com o ar, o amido (gelatinoso no interior do grão) solidifica e transforma-se 
na espuma branca a que chamamos pipoca. Caso haja irregularidades na casca, como furos 
ou rachas, o vapor de água evapora e a casca não explode. Iremos provar que em cada teste 
com grãos de milho existem sempre grãos que não se transformam em pipocas. Outros fatores 
que impedem a transformação do milho em pipoca são a contínua exposição ao sol, que acaba 
por secar o interior do grão e irão deixar de rebentar. Iremos ainda testar a presença de amido 
no interior com recurso a Tintura de iodo como indicador da sua presença ao mudar de cor (de 
castanho para Azul, roxa ou preta na presença de amido). 
 
Gostamos de nos divertir no clube das ciências do CEAN e quisemos explorar uma hipótese 
que nos deixava curiosos (além de gostarmos muito de pipocas). 
 

Material:  
 

 Máquina de pipocas  

 2 sacos de grãos de milho para pipocas 

 1 tijela de plástico  

 Folha de registo de tempos de explosão, tempo de secagem dos grãos e quantidade 
de grãos que não explodem 

 Máquina de filmar  

 
 
Método: 
 
O processo divide-se em diversas fases: 
 
Procedimento 1 

1.1. Abrir o saco 1 e colocar 20 grãos de milho na máquina a 170º c 
1.2. Fechar o saco e guardar em armário sem exposição solar e temperatura ambiente 
1.3. Registar o tempo de transformação da primeira e da última pipoca  
1.4. Registar o número de grãos que não explodem 

 
Procedimento 2 
 

1.1. Abrir o saco 2 no mesmo momento que abrimos o saco 1 e deitar o conteúdo numa 
tijela de plástico.  

1.2. Colocar ao sol durante 2 dias  
1.3. Após 2 dias de exposição ao sol e em contato com o ar atmosférico separar 20 grãos 
1.4. Testar 20 grãos na máquina de pipocas a 170 ºc  
1.5. Registar como na 1ª fase numa folha própria para o procedimento 2  
1.6. Após o segundo procedimento repetimos o primeiro e registamos na folha própria para 

o procedimento 1 
 
Procedimento 3 
 

1. Repetir a cada 2 dias o procedimento 2 e registar em ambas as folhas os resultados 
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Conclusão:  
 

1. No procedimento 1 na máquina utilizada para os testes demorou em média 32 
segundos até à primeira pipoca explodir 

2. Em 20 grãos selecionados ao acaso em média 2 não explodem no procedimento 1 
3. No Procedimento 2 validámos a hipótese de que ao estar em contato com o ar e calor 

solar os grãos aumentaram o tempo até explodir passando em média para 1,05 
minutos ao fim de 2 dias  

4. No procedimento 2 verificámos em média a presença de 3 grãos que não explodem 
5. Após 4 repetições do procedimento 3 identificámos um padrão de evolução neste 

estudo para a redução de grãos que explodem e o tempo entre o primeiro e o último.  
 
Realizar este estudo foi muito divertido, saboroso e nunca esperámos que fazer pipocas 
tivesse tanta “ciência escondida”. Percebemos que na realidade é a água dentro dos grãos 
que permite ao amido transformar-se pela ação do calor. A casca protege o interior onde 
está o amido, mas quando colocada ao sol vai secando dia após dia até secar e não conter 
mais água no interior.  
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Laticínios em ação … 
Do leite ao kefir – parte II 

 
 

Alex Xu, Miguel Zlotnikov, Joana Parreira
1
 & Carla Caldeira

2 

 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docente do Colégio Valsassina 

 

Questão - Problema: 
A partir da matéria-prima “leite”, como obter produtos lácteos (preparado de kefir)? 

 
Finalidade: 
Principal finalidade obter-se preparado de kefir a partir da fermentação láctica de bactérias e 
leveduras. 

 
Material: 
 
- Recipientes de vidro esterilizados  

- Gaze ou papel de cozinha 
- Coador de plástico 
- Espátula de silicone 
 

Ingredientes: 
 
- 1 L de leite de vaca meio gordo 
- 2 Colheres de sopa de grãos de kefir de leite 
 

Método: 
 
- Lavar as mãos antes de começar a experiência; 
- Coloca duas colheres de sopa de grãos de kefir no recipiente de vidro esterilizado; 
- Coloca 1 L de leite nesse recipiente; 
- Tapa o recipiente com a gaze; 
- Guarda o recipiente num lugar escuro e deixa repousar durante 24 horas; 
- Passadas as 24 horas, coa o leite, mexendo delicadamente com a espátula; 
- Após esta operação, o preparado de kefir de leite está pronto. 

 
Conclusão: 
 
O preparado de kefir é um produto lácteo obtido através de um processo de fermentação 
láctica de bactérias e leveduras, que utilizam a maior parte da lactose (açúcar do leite).  
O kefir é extremamente rico em probióticos que são bactérias benéficas que existem no 
intestino e melhoram a saúde geral do nosso organismo. 

 
Curiosidade: 
 
Sabias que o termo kefir vem do eslavo “keif” que significa bem-estar?  
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Porque “explode” o milho quando fazemos pipocas? 
 
 

Afonso Costa,Maria Estrela Jesus, Rita Nascimento e Rúben Silva
1
 & Maria do Céu Calado, 

Paulo Sérgio Fonseca e Perpétua Peraboa
2
 

 
1-Alunos da Escola Básica João Pedro de Andrade 
2-Docentes da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 
Finalidade: 
Alguns minutos no fogo e… pop! Um pequeno floco branquinho e delicioso, surge na panela 
com aquele cheirinho de pipoca maravilhoso no ar. Mas sabes porque explode o milho de 
pipocas quando é aquecido? 
 

Material: 
 

 1 Saco de milho para pipocas de micro-ondas  
 2 Recipientes para colocar pipocas 
 Fonte de calor (micro-ondas) 

 

Método: 
 

1. Segue rigorosamente as instruções existentes no pacote de papel 
onde se encontra o milho para pipocas. 

2. Observa, ouve e regista as alterações que estão a ocorrer. 
3. Quando terminar o tempo previsto no micro-ondas, não retires logo o saco de papel 

com as pipocas. Deves aguardar alguns instantes! 
4. Abre o pacote com muito cuidado, para não te queimares. 
5. Coloca num recipiente as pipocas que se formaram e no outro coloca os bagos de 

milho que não explodiram. 
6. Retira conclusões. 

 

Conclusão: 
 

O milho para as pipocas é composto principalmente por amido e água. 
Quando o bago de milho é aquecido no micro-ondas, a água que existe no 
seu interior passa a vapor de água. O vapor ocupa mais espaço, logo a 
pressão aumenta dentro do bago e o vapor empurra a camada exterior do 
milho. Esta camada mantem-se intacta durante algum tempo, até que 
rebenta e o bago de milho explode. Durante esta explosão, o amido, 
também por ação do vapor de água, expande-se formando a parte branca 
da pipoca. 
 
Podes provar a existência de vapor de água dentro do bago de milho, quando abrimos o saco 
de papel onde se encontram as pipocas e verificamos que se liberta uma pequena nuvem de 
vapor que se encontra a elevadas temperaturas. Por este motivo, temos de ter muito cuidado 
para não nos queimarmos quando abrimos o saco. 
 
Porque não explodem alguns bagos de milho? 
Alguns bagos de milho não explodem porque a sua camada exterior se encontra rachada, 
deixando passar o vapor de água existente no seu interior, não permitindo que atinja valores de 
pressão suficientemente altos para que rebentem. 
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O que acontece ao petróleo quando há um derrame no mar? 
  
 
Francisca Rodrigues, Francisco Silva, Leonor Alves e Pedro Nunes1 & Isilda Rodrigues 

e Maria de Fátima Monteiro2 
 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docentes do Colégio Valsassina 

 
Finalidade: 
Este estudo surgiu na sequência do tema do nosso projeto “O mar é Tudo” e das 
apresentações de trabalhos dos alunos sobre a poluição dos mares e oceanos. 
Para perceber o efeito do petróleo no mar e nos seres vivos, fomos para o nosso laboratório 
realizar esta experiência para encontrar solução para a nossa questão problema.  

 
Material: 
 
- Tina com água; 
- Óleo alimentar; 
- Detergente líquido; 
- Copo; 
- Tinta preta; 
- Penas. 

 
Método:  
 
1-Encher meio copo com óleo alimentar e adicionar algumas gotas de tinta preta para simular o 

petróleo;  

2-Encher uma tina de vidro até meio com água; 

3-Verter lentamente o óleo alimentar sobre a água da tina. Verificar o que acontece; 

4-Colocar dentro da tina uma pena. Observar; 

5-Imaginar que se pretendia remover o petróleo derramado na tina. Como proceder? 

6- Adicionar algumas gotas de detergente à tina. Aguardar alguns minutos. Verificar o que 

acontece. 

 
Conclusão: 
 

 O petróleo é menos denso do que a água e, por isso, flutua. 
 

 A pena ficou impregnada de óleo perdendo a sua impermeabilidade.  
 

 As substâncias químicas contidas nas gotas de detergente permitiram dispersar o 
petróleo. 
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Bilhas de barro e água fresquinha 
 
 
Afonso Miguel, Leonor Moreira, Manuel Carda e Sofia Canas

1
 & Maria do Céu Calado e Paulo 

Sérgio Fonseca
2
 

 
1-Alunos da Escola Básica João Pedro de Andrade 
2-Docentes da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 

Finalidade: 
Mostrar porque é que as bilhas de barro mantém a água mais fresca 
 

Material: 
 

 Peça de barro cozido e não vidrado 
 Peça de barro cozido e vidrado 
 Tina de vidro com água 
 Garrafa de plástico com água 
 Recipiente forrado a cortiça 
 Termómetros 
 Água 

 

Método: 
 

Parte 1 
 

1. Coloca uma peça de barro cozido e vidrado e outra de barro cozido e não vidrado 
na tina com água. 

2. Regista o que observas. 

 
Parte 2 
 

4. Deita a mesma quantidade de água nos diferentes recipientes 
5. Mede a temperatura da água nos diferentes recipientes e regista esses dados na 

folha de registo. 
6. Vai medindo ao longo do dia a temperatura da água dos diferentes recipientes e 

regista. 
7. Analisa os dados recolhidos. 

 
Conclusão: 
 

Quando mergulhamos as duas peças de barro, uma vidrada e outra não vidrada, na água 
verificamos que da peça não vidrada saem pequenas bolhas de ar, que sobem à superfície. 
Isto acontece porque o barro não vidrado é um material poroso, estando os poros cheios de ar. 
Quando mergulhamos o barro não vidrado em água esta vai entrando nos poros, ocupando o 
espaço do ar e obrigando este a sair. No barro vidrado, os poros encontram-se tapados pelo 
vidrado e, assim, a água não pode ocupar os espaços. 
 
Mas o que é que as bolhas de ar têm a ver com o fato de as bilhas manterem a água 
fresquinha? 
 
Quando a bilha está cheia, a água ocupa os poros do barro atravessando lentamente a parede 
da bilha até à superfície externa e, por isso, quando lhe tocas, sente-se ligeiramente húmida. A 
evaporação da água dos poros retira gradualmente energia à água que está no seu interior, 
baixando a sua temperatura. 
O que ocorre no barro é semelhante ao que se passa no teu corpo quando transpiras: a tua 
pele também tem poros e quando a temperatura corporal aumenta, as tuas glândulas libertam 
humidade – o suor – que chega à superfície da pele por esses polos. Em contacto com o ar, o 
suor evapora-se, o que faz diminuir a temperatura da superfície da tua pele mantendo-te mais 
fresco.  
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Laticínios em ação … 
Do leite ao iogurte – parte III 

 
 

João Rodrigues, Lourenço Dourdil e Maria Ana Carvalho
1
 & Andreia Cortes

2 

 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docente do Colégio Valsassina 

 

Questão - Problema: 
A partir da matéria-prima “leite”, como obter produtos lácteos (iogurte)? 

 
Finalidade: 
Principal finalidade obter-se iogurte a partir da fermentação láctica de bactérias específicas. 
 

Material: 
 
- Recipiente de inox 
- Termómetro 
- Copos de vidro esterilizados com tampa 
- Iogurteira regulada a 42º C 

 
Ingredientes: 
 
- 1 L de leite de vaca meio gordo 
- Iogurte  
 

Método: 
 
- Lavar as mãos antes de começar a experiência; 
- Coloca 1 litro de leite num recipiente de inox; 
- Com a ajuda de um adulto, aquece ligeiramente o leite até 42ºC; 
- Retira do fogão e adiciona o iogurte; 
- Mistura muito bem até que se forme um líquido homogéneo; 
- Enche os copos esterilizados com o iogurte e fecha a tampa; 
- Coloca os copos num recipiente hermético (iogurteira) e deixa-os repousar durante cerca de 
12h; 
- Coloca os iogurtes no frigorífico.  

 
Conclusão: 
 
O leite transformou-se no iogurte por ação das bactérias específicas do fabrico de iogurte 
(Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophillus). Estas bactérias são usadas para 
transformar o açúcar existente no leite (lactose) em ácido láctico, que é responsável pela 
coagulação ácida do leite. Esse processo é conhecido como fermentação láctica. 
A temperatura é muito importante neste processo. Para que as bactérias se consigam 
multiplicar corretamente a temperatura ideal é 42ºC.  

 
Curiosidade: 
Sabias que o iogurte é um “alimento vivo” muito rico em bactérias lácticas que estimulam o 
desenvolvimento da flora intestinal e o nosso bem-estar?  
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Para que servem os detergentes? 
 
 

Guilherme Castelo, Joana Chaves, Miguel Rosado e Tomás Jesus
1
 & Maria do Céu Calado e 

Paulo Sérgio Fonseca
2
 

 
1-Alunos da Escola Básica João Pedro de Andrade 
2-Docentes da Escola Básica João Pedro de Andrade 

 

Finalidade: 
As tuas mãos ficam mais limpas quando são lavadas com sabonete; para tirar nódoas de 
gordura ou lavar loiça usa-se detergente. Mas porque é que não se lavam as coisas só com 
água? Com esta experiência vais saber porquê. 
 

Material: 
 

 Água 
 Detergente líquido 
 Copo de vidro 
 Uma colher 
 Azeite 

 

Método: 
 

1. Enche o copo até meio de água. 
2. Coloca azeite na água. 
3. Mistura os líquidos com a colher. 
4. Coloca o detergente, agita e observa o que acontece. 

 

Conclusão: 
 

O azeite é uma gordura. A água não se mistura com gorduras, mesmo que elas também sejam 
líquidas, como o azeite. Assim se lavares um prato sujo de gordura só com água, terás muita 
dificuldade em retirar a sujidade. 
O detergente vai envolver a gordura separando-a em pequenas esferas que mais facilmente 
são arrastadas pela água. É por isso que utilizamos o sabonete e o champô para nos lavarmos, 
pois a nossa pele e suor têm gordura.  
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Os metais não são eternos 
 
 

Laura Jardim,Tomás Alexandre Alves,Francisca Rosa e Vera Martinez
1
 & Ana Paula Ferreira

2
 

 
1-Alunos do Colégio Valsassina 
2-Docente do Colégio Valsassina 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como objetivos: 
Identificar alguns meios que promovem o enferrujamento do ferro; 
Demonstrar que a degradação de um material metálico (corrosão) resulta da 
transformação química do material sob a ação do meio onde se encontra. 
 
 
Material: 
 
- 5 tubos de ensaio 
- Suporte para tubos de ensaio 
- Sal de cozinha 
- Copo de 50 ml 
- Pipeta Pasteur 
- Colher de café 
- Vinagre 
- Algodão 
-Marcador 
- Palha-de-aço ou pregos de ferro 
 
Método: 
 

1. Numeram-se os tubos de ensaio. 
2. Introduz-se em cada tubo um pedaço de palha-de-aço ou pregos de ferro. 
3. Adiciona-se ao tubo 2 cerca de 5ml de água, ao tubo 3 um pedaço de algodão 

humedecido, ao tubo 4 cerca de 5ml de água mais uma colher de café de sal e 
ao tubo 5 cerca de 5ml de vinagre. 

4. Passados 30 minutos registam-se as observações ocorridas nos 5 tubos de 
ensaio. 

5. Verificar se ocorreu uma transformação química. 
6. Passada uma semana voltam a registar-se as observações dos mesmos tubos 

de ensaio, fazendo a mesma pergunta. 
 
Conclusão: 
 

 o oxigénio e o sal promovem a corrosão do ferro.  

 é necessário estar em contacto com a água ou com o ar húmido. 

 no vinagre (meio ácido) forma-se bolhas gasosas, mas a corrosão é diferente 
de um meio neutro, e não se observa a olho nu. 
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Os alimentos apresentam sabores idênticos ou diferentes? 
 
 

Laura, Miguel, Martim e Wilson
1
 & Lurdes Mártires

2
 

 
1-Alunos da Escola Pedro Nunes 
2-Docente da Escola Pedro Nunes 

 

Finalidade: 
Compara alguns materiais segundo uma propriedade simples, o sabor. 
 

Material: 
- Limão  
- Água 
- Sal 
- Açúcar 
 

Método: 
A atividade experimental foi introduzida testando alguns matérias/ alimentos alvo da 
experiência. O objetivo seria perceber que ideias prévias que temos sobre este tema. No geral, 
todos tinham informação sobre os sabores dos alimentos, embora em alguns casos não 
tenham expressado de forma correta o conceito de sabor ácido. 
Após a observação dos alimentos, foi formulada uma questão/ problema. De seguida foram 
observados os materiais/alimentos e foi apresentado o protocolo experimental que serviu de 
base durante toda a atividade experimental. 
 

Conclusão: 
Ao realizarmos esta atividade experimental concluímos que ao comparar os materiais 
/alimentos testando uma propriedade simples, como o seu sabor, podemos verificar que os 

alimentos apresentam sabores diferentes. 
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Flutua ou não flutua? 
 
 

António, Gonçalo, Maria Eduarda e Guilherme
1
 & Jorge Gromicho

2 

 
1-Alunos da Escola Pedro Nunes 
2-Docente da Escola Pedro Nunes 

 

Finalidade: 
Este trabalho teve como principal objetivo estudar algumas das propriedades dos materiais, 
nomeadamente, a capacidade de flutuação que alguns materiais apresentam, ajudando as 
crianças a adquirir a noção de que os materiais mais densos afundam e que os materiais 
menos densos flutuam. 
 

Material: 
- Tina  
- Água 
- Vários objetos (barra de plasticina, prego, tampa de garrafa, casca de noz, borracha, placa de 
esferovite, rolha de cortiça, moedas, garrafa de plástico) 
 

Método: 
Colocar os vários objetos dentro da tina com água e observar o seu comportamento. 
 

Conclusão: 
Concluiu-se que a barra de plasticina, o prego de ferro, as moedas e a borracha afundam, 
enquanto a garrafa de plástico, a placa de esferovite, a rolha de cortiça, a tampa plástica da 
garrafa de água e a casca da noz flutuam.  
 
A densidade dos objetos faz com que eles flutuem ou afundem, não deixando de frisar que a 
forma do objeto também contribui para que este flutue ou afunde. Para se explicar isso pode-se 
recorrer ao exemplo dos barcos petroleiros que, sendo feitos de metal e muito pesados, 
conseguem flutuar devido à forma abaulada do seu casco e à existência de ar no seu interior.  
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PRÉMIO DOLOMIEU 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
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QUEM FOI O CIENTISTA?  

 
 

 

Déodat Dolomieu 
    (1750-1801) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dolomieu começou a sua carreira militar na ordem dos Cavaleiros de Malta; o local 
onde decorre este Concurso é o único Convento que esta ordem religiosa/militar teve 
em Portugal. 
Aos 18 anos teve um duelo, onde matou um membro e companheiro da ordem. Por 
esta infração foi condenado à morte, mas por interceção do Papa Clemente XII, foi 
libertado um ano depois. 
Durante uma das suas saídas de campo nos Alpes Tiroleses (Itália), descobriu uma 
rocha carbonatada que, ao contrário do calcário, não reagia ao ácido.  
Publicou estas observações em 1791 no jornal de Physique; No ano seguinte, a rocha 
foi nomeada dolomito.  
O Dolomito, é uma rocha resistente aos vários tipos de meteorização, tanto física 
como química; por isto, esta rocha tende a originar relevos que sobressaem da 
paisagem; por exemplo o castelo de Estremoz, está instalado num relevo devido à 
existência de dolomitos. 
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Por que é que há luzes com diferentes cores? 
 
 

Ana Clara Feitor
1
 & Ana Isabel Ferreirinho

2 

 
1-Aluna do Colégio de São José do Ramalhão 
2-Docente do Colégio de São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo estudar a origem das diferentes cores das lâmpadas. 
Nomeadamente a influência dos materiais nas cores emitidas pelas lâmpadas de 
incandescência. 
 

1ª Experiência: 
 
Material: 
- LED vermelho, LED verde e LED azul; 
- Alvo branco. 
 

Método: 
- Fazer a junção das luzes de led num alvo branco e observar, fazendo variar as intensidades 
de cada led aproximando-o do alvo. 
 

Conclusão: 
Na 1ª experiência verificou-se que:  
 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 
Figura 3 

 
Figura 1: Led’s com as cores primárias la luz (azul, vermelho e verde): 
Figura 2: Junção da luz verde e vermelha – formando amarelo na junção; 
Figura 3: Junção das três cores primárias da luz (vermelho, verde e azul) formando o branco no 
centro. 
 
É possível formar diferentes cores de luz, através da junção, em diferentes intensidades, das 
cores primárias da luz (vermelho, verde e azul) à semelhança do que acontece nas lâmpadas 
de LED. 
 

2ª Experiência: 
 

Material: 
- Fita de magnésio; 
- Fio de cobre; 
- Cloreto de bário, de sódio e de cobre II; 
- Zinco em pó; 
- Álcool   
- Cadinhos; 
- Tenaz.  

 
Método: 
- Queimar a fita de magnésio, segura pela tenaz; 
- Proceder do mesmo modo para o fio de cobre; 
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- Colocar num cadinho um pouco de álcool e observar a cor da chama quando se adiciona 
cada um dos cloretos e do zinco em pó.  
 

Conclusão: 
Na 2ª experiência verificou-se que a cor da luz emitida depende do material que a constitui. 

. 
Figura 4 – Chamas obtidas na queima de diferentes cloretos 

 
 

 
Tabela 1 – Registo das cores observadas 

 
Através desta experiência podemos concluir que quer nas lâmpadas de incandescência quer 
nas de fluorescência a cor emitida vai depender do material que as constitui ou que contêm. 
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Hidropónia, uma solução ou um problema 

 
Será que as alfaces hidropónicas com raiz se conservam por mais 

tempo 
 

 
Santiago Vilhalva, Martim Saldanha e Rodrigo Caeiro

1
 & Carlos Pepê

2
 

 
1-Alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro   
2-Docente do Centro Educativo Alice Nabeiro 

 
Finalidade: 
Pretende o presente projeto identificar o potencial das culturas em Hidropónia, e a sua 

aplicação enquanto eco solução para as necessidades alimentares da população do planeta 

em resposta aos problemas do esgotamento dos solos e sua degradação. Pretendemos 

demonstrar as mais valias dos sistemas de cultura de hortaliças e legumes em água com 

recurso a sistemas de adubagem biológica e perceber a qualidade e resistência dos legumes 

guardados com raiz após a colheita.  

É ainda finalidade deste projeto apresentar uma pequena estação hidropónica à comunidade e 

trazer este tema para discussão publica pois ainda se sabe pouco sobre esta nova tendência 

que está a crescer enquanto resposta às necessidades de consumo atual.   

 

Material: 
 

 
Materiais aplicados ao projeto: 
 

 1 tubo de descarga de algeroz  

 1 caixa de esferovite 

 Tubo de rega  

 1 torneira  

 2 derivações em T 

 Um depósito de plástico para água e bombagem 

 Um cilindro para depósito de solução nutritiva biológica 

 Uma bomba de aquário para circulação de água + solução nutritiva 

 Peças de Lego para criação da estrutura de suporte 

 Uma tábua para fixação da estação 

 3 recipientes plásticos reutilizados  

 Cascalho para suporte da raiz das alfaces 

 3 alfaces em regime de hidropónia  

 3 alfaces em regime de horta biológica (horta das sensações do CEAN) 

 Um frigorifico  

 2 alfaces com raiz  

 2 alfaces sem raiz  

 Folha de registo  
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Método: 
 

      
 

Miniestação de Hidropónia criada pelos alunos do CEAN 

 
 

       
 

Preparação do cascalho para suporte e equipa de construção da estação 

 
1. Investigação sobre a alimentação atual e as necessidades mundiais  

2. Investigação sobre sistemas alternativos aos atuais sistemas de produção 

3. Investigação sobre a Hidroponia  

4. Criação da miniestação de hidroponia 

5. Preparação do cascalho para suporte dos legumes e vegetais 

6. Preparação da solução nutritiva (casca de ovo, borra de café, cinza, água)- 5 dias 

7. Inicio do funcionamento da estação com alfaces  

8. Plantação de alfaces na horta das sensações do CEAN em terra (produção biológica) 

9. Observação do desenvolvimento em ambas as culturas e registo do crescimento 

10. Colheita em ambas as culturas e 6 alfaces (3 com raiz da horta das sensações, 3 com 

raiz em estação de hidroponia) 

11. Cortar a raiz em uma de cada cultura e deixar outras duas com raiz e colocar todas no 

frigorifico a temperatura constante de 3 graus centigrados 

12. Deixar 2 alfaces fora do frigorifico com raiz (uma de cada cultura) para controlar a 

variável da temperatura e a função da raiz 

13. Registo diário de observações numa grelha para análise dos dados 

14. Conclusões com base nos resultados alcançados  
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Conclusão: 
 

Quando começámos esta investigação não tínhamos a noção da gravidade dos problemas 

alimentares do planeta. Vemos sempre a comida no prato e nunca pensamos de onde vem ou 

se um dia faltar. Percebemos que existem muitos investigadores a testar novas alternativas ao 

consumo de carne, à produção intensiva de legumes, hortaliças e fruta com recurso a produtos 

químicos responsáveis pelas “novas” doenças que tanto nos preocupam. Procurámos 

alternativas e descobrimos que a Hidroponia (cultivo de hortícolas em água) poderá ser uma 

via para a produção mais sustentável, pois não usa os solos como base nutritiva, mas sim 

alternativas que podem ser biológicas (como a criada por nós) e que não desgastam os solos. 

Grandes produtores estão a aplicar bases de Hidroponia nos edifícios dos supermercados e 

assim reduzem a pegada carbónica da deslocação de milhares de quilómetros, pois saem 

diretamente da produção para a estante. No entanto fomos estudar a qualidade e veracidade 

das afirmações dos produtores versus as produções biológicas tradicionais (na nossa horta) e 

analisar a resistência e qualidade de alfaces produzidas nos dois modelos. A Hidroponia 

apresenta algumas limitações pois a água utilizada nas estações deve ser filtrada e tratada 

(existem diversos processos) para depois ser retomada às ribeiras e rios sem criar excesso de 

nutrientes nas mesmas. Descobrimos ainda que existem cientistas portugueses que testaram 

este ano de 2019 micro estações em zonas inóspitas como a Antártida para validar uma 

solução global. Iremos no congresso apresentar algumas conclusões sobre o estudo e tentar 

validar as seguintes hipóteses:  

1. “Será que alfaces hidropónicas com raiz em frigorifico a 3 graus centigrados resistem 

mais tempo com boa qualidade que alfaces com raiz de cultivo biológico em terra nas 

mesmas condições de conservação” 

2. “Será que é visível uma diferença de qualidade de conservação entre alfaces 

hidropónicas com e sem raiz” 

3. “Será que um caldo nutritivo biológico à base de casca de ovo, cinza, borra de café e 

água dissolvido em 1L de água é o suficiente para fazer crescer as nossas alfaces 

hidropónicas”  
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Espaço escolar – fonte de aprendizagem e de saber  
 
 

André Lucas, Cláudia David, João Fernandes e Márcia Capinha
1
 & José Domingos Antunes

2
 

 
1-Alunos da EBI Cidade de Castelo Branco   
2-Docente da EBI Cidade de Castelo Branco 

 
Finalidade 
Este trabalho tem duas vertentes, uma delas associada ao mundo dos seres vivos, neste caso 
monitorizar o crescimento de plantas do jardim da escola, e uma outra relacionada com o 
mundo não-vivo, mais concretamente simular os efeitos da libertação de energia devido à 

ocorrência de um sismo. 
 
Material: 
1ª experiência – dispositivo ( construído na escola ), cabo de aço, régua, arame, acessórios 
metálicos variados. 
2ª experiência - simulador de sismos (construído na escola), elásticos, canetas de feltro. 

 
Método: 
 
→   1ª experiência: 
 
Procedimento I:  
NOTA. Regista todos os valores das medições no documento. 
 

1. Coloca o dispositivo em cima da bancada. 

2. Mede o perímetro do tronco na base do cilindro. 

3. Mede, na horizontal, a distância entre as marcas existentes no cabo de aço. 

4. Mede a distância total da altura. 

5. Mede a distância entre o fixador inferior até à marca existente no arame vertical. 

Resultados esperados: 

O volume do cilindro ( biomassa ) vai aumentando ao longo do tempo. 

Discussão: 

O volume do cilindro ( biomassa ) é calculado a cada momento, usando o valor 

do raio  e da altura. Atendendo a que o perímetro do tronco, bem como a altura, 

vão aumentando ao longo do tempo, o volume também aumenta no mesmo  

intervalo de tempo. É  possível  verificar  o  aumento  do  volume ( biomassa), 

através da verificação, ao longo do tempo, dos valores do raio e da altura. 

 
→   2ª experiência: 
 
Procedimento I: 

1. Coloca o dispositivo em cima da bancada. 

2. Pega em dois elásticos, prendendo cada um deles na extremidade das placas  

( A e B )  do dispositivo. 

3.  Lentamente, esticando  suavemente cada um dos elásticos, faz deslocar cada uma 

das placas ( A e B ) em sentidos opostos, de modo a que a “linha de caminho-de-ferro” 

fique alinhada corretamente. 

4. Larga cada uma das placas ( A e B ). NOTA:( Toma cuidado para não te entalares) 

5. Regista o que observaste.   
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Resultados esperados: 

As placas A e B deslocam-se em sentidos opostos, fazendo desalinhar a “linha 

de caminho-de-ferro”. 

Discussão: 

A deslocação das placas A e B ocorreu devido à libertação da energia potencial 

acumulada nos elásticos quando estes foram distendidos. Esta situação no 

terreno origina graves deformações nas estruturas, nomeadamente as 

construídas pelo Homem. 

 

Procedimento II: 
      1. Enche a a seringa de ar deslocando o êmbolo até à marca existente. 

2. Lentamente, distende o elástico fazendo deslocar a placa ( A ) até esta ficar encostada à 

borracha. Larga a placa, verificando após o impacto qual a quantidade de ar expelido. 

3. Volta a encher a seringa de ar, coloca, sucessivamente, dois, três e quatro elásticos,  

repetindo a instrução do ponto 2). 

 

Resultados esperados: 

O ar expelido da seringa vai aumentando com o número de elásticos. 

Discussão: 

O ar expelido da seringa vai aumentando com o número de elásticos, pois  

aumenta a quantidade de energia libertada pelos elásticos. 

 

Conclusão: 

Na 1ª experiência verificou-se que é possível quantificar o aumento da biomassa, 
considerando um cilindro, cujo volume → V= A x h. O raio é obtido, utilizando os valores do 
perímetro → P=2πr, calculando-se de seguida a área da base → A= πr

2
; mede-se a altura, 

permitindo estas variáveis calcular o volume em diferentes momentos.  
O uso deste dispositivo permite comparar o aumento da biomassa em diferentes plantas 
(medronheiro, oliveira e sobreiro) num mesmo intervalo de tempo, tendo como elemento de 
registo um relatório de monitorização onde os valores são anotados e os cálculos realizados. 

 
Na 2ª experiência verificou-se que:  

 

No Procedimento I  

Se verificam efeitos nas estruturas devido à ocorrência de um sismo. A libertação de 
energia e consequente deslocação das ondas sísmicas, origina a movimentação dos blocos de 
uma falha, resultando daí a deformação/colapso das estruturas. 

 
No Procedimento II 
A ocorrência de um sismo origina libertação de energia, cujo valor aumenta  com a 

energia acumulada.  
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Por que é que a cebola faz chorar? 
 
 

Diogo Barra
1
 & Maria João Martins

2 

 
1-Aluno do Colégio São José do Ramalhão 
2-Docente do Colégio São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 

Este trabalho tem como principal objetivo descobrir o que provoca o choro, quando cortamos 

uma cebola. 

 

Material: 

• Faca 

• Tina 

• Cebola 

• Água 

• Óculos de proteção 

• Ventoinha 

• Bata 

• Tabuleiro 

 

Método: 

 

1. Vestir a bata. 

2. Colocar a cebola numa tina com água a e cortar a cebola nessa tina, durante 2 minutos. 

3. Colocar os óculos de proteção e cortar a cebola numa tina sem água, durante 2 minutos. 

4. Ligar a ventoinha e cortar a cebola, desta vez numa tina sem água, durante 2 minutos. 

5. Por fim cortar a cebola, numa tina sem água, durante 2 minutos. 

 

Conclusão: 

 

• As cebolas podem produzir uma substância, designada de sulfóxido de tiopropanal, 

evitando serem atacadas pelos seus predadores. 

• Ao cortar a cebola, as células são destruídas e libertam sustâncias que reagem entre 

si, formando o sulfóxido de tiopropanal, que é muito volátil.  

• Este gás entra em contacto com a água dos olhos, formado ácido sulfúrico. 

• Os olhos, para se defenderem produzem lágrimas, o que piora a situação, pois leva a 

uma maior produção de ácido sulfúrico. 

• De modo a diminuir este efeito, podemos cortar a cebola: 

- usando óculos de proteção; 

- usando uma ventoinha; 

- mergulhando a cebola em água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

67 

XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação 

Alguns dinossáurios já comiam fast food 
 
 

Manuel Cabrita, Drayko Cabouco,  Miguel Santos e Rodrigo Vitorino
1
 & Celestino Coutinho

2
 

 

1-Alunos do Agrupamento Escolas de Paço de Arcos, Grupo de Paleontologia 
2-Docente do Agrupamento Escolas de Paço de Arcos 

 

Finalidade:  
Portugal é um Pais rico em restos de dinossáurios, especialmente em pegadas. De fato, nos 

últimos anos tem-se assistido a importantes descobertas no campo da icnologia, incluindo 

algumas realizadas por colegas do nosso Grupo de Paleontologia (GP). As pegadas e pistas 

fossilizadas de vertebrados extintos fornecem dados sobre a sua locomoção, comportamento, 

anatomia, ecologia e evolução, que complementam o registo fóssil direto, ou por preservarem 

informações suplementares ou por fornecerem dados independentes. De fato, a informação 

registada numa pegada, pista ou icnojazida é enorme e varia desde a dinâmica locomotora 

específica aos comportamentos de animais individuais até às interações complexas entre 

múltiplos indivíduos e espécies. 

Em 1997, os colegas do GP descobriram uma nova icnojazida na serra do Bouro, concelho de 

Caldas da Rainha, freguesia de Salir do Porto, a jazida localizada mais a norte – Bouro IV. 

Deixaram assinalado o fato mais relevante que observaram – um enorme espezinhamento da 

antiga superfície lodosa, provavelmente produzido por dinossáurios saurópodes. Entretanto, a 

sua localização «perdeu-se» e o material encontrado nunca foi analisado. O objetivo principal 

deste trabalho era a redescoberta da jazida, que foi alcançado numa saída de campo realizada 

em Março de 2019, com a ajuda de 18 colegas, já que até a referenciação por GPS tinha sido 

perdida, e a análise das pegadas encontradas nessa superfície. 

 

Material:  

Esta saída de campo permitiu a descoberta de novas pegadas, que atribuímos a diversos tipos 

de dinossáurios, para além das zonas com intensa dinoturbação, com as pegadas sobrepondo-

se de tal forma que é praticamente impossível distinguir pistas. Entre as novas pegadas, está 

uma pista deixada por um enorme dinossáurio saurópode – 22 pegadas consecutivas, incluindo 

as marcas das mãos e dos pés, estes últimos com um comprimento aproximando-se dos 107 

cm. E novas pegadas tridátilas, que atribuímos a dinossáurios terópodes e a 

stegossauriformes. 

 

Método: 

 

1ª experiência: 

 

Limpeza da superfície com pegadas; recolha de fósseis de invertebrados marinhos presentes; 

passagem para acetato dos exemplares em melhores condições de preservação, incluindo a 

pista de saurópode; fotografar esses exemplares e os diversos passos do trabalho; recolha de 

pegadas conservadas como contra-moldes; análise dos principais parâmetros métricos e 

angulares da pista de grande saurópode. 

 

2ª experiência: 

 

Atribuição das pegadas e pistas descobertas nesta jazida ao nível taxonómico mais elevado; 

Inferências sobre os eventuais comportamentos dos autores das pegadas e pistas; 

comparação das amostras de pistas de saurópodes descobertas nas três icnojazidas da serra 

do Bouro. 
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Conclusões: 

O elevado índice de espezinhamento não implica, só por si, uma passagem simultânea ou 

correspondendo a um pequeno intervalo de tempo. É provável que os saurópodes tenham 

passado durante um tempo alargado, em que a planície costeira extensa, com baixo gradiente, 

se manteve com uma capacidade ótima para receber e preservar as pegadas. Ao contrário dos 

substratos recetivos serem muito localizados e efémeros (como acontece com as pequenas 

«praias» dos desertos ou em zonas em que os sedimentos húmidos são depositados 

periodicamente por inundações), estes substratos devem ter sido regionalmente extensos e 

devem ter perdurado por um intervalo de tempo longo, durante o qual grupos sucessivos de 

saurópodes passaram e deixaram as suas marcas. "A intensidade da dinoturbação é, pelo 

menos em parte, uma medida da duração da paragem na sedimentação" (Lockley 1991). Estes 

substratos podem ter estado húmidos, mesmo que ocasional ou sazonalmente, numa grande 

extensão, durante um período de tempo relativamente alargado em que não ocorreu 

acumulação de novos sedimentos, gerando as condições propícias à formação e preservação 

de pegadas. Sem esta perspetiva geológica, em que a dimensão tempo surge como 

significativa, poderíamos ser levados a sugerir que a grande densidade de pegadas seria 

consequência de concentração de populações abundantes de saurópodes que frequentariam a 

região durante um reduzido intervalo de tempo. Noutras zonas, e apesar da deficiente 

preservação, é visível um padrão paralelo das pegadas e pistas, sugerindo uma passagem em 

grupo de uma manada de saurópodes, todos seguindo na direção oeste – este – as pistas são 

formadas por pegadas com dimensões idênticas e apresentam um interespaçamento 

semelhante, para além de inferimos que os quadrúpedes progrediam a velocidades da mesma 

ordem de grandeza. 

A pista deixada por um enorme dinossáurio saurópode – 22 pegadas consecutivas, incluindo 

as marcas das mãos e dos pés, estes últimos com um comprimento aproximando-se dos 107 

cm, pode representar um novo tipo de pista, tendo em conta que entre os parâmetros que 

permitem distinguir pistas e prováveis autores dentro do grupo dos saurópodes, está a sua 

largura interna. Mesmo tendo em conta as grandes dimensões das pegadas, especialmente as 

dos pés, esta pista pode incluir-se no tipo “extra largo” (very wide guage) de acordo com os 

índices assinalados na literatura científica. De qualquer modo, trata-se da pista mais larga 

reconhecida em Portugal até ao momento. Pelas dimensões globais, representa provavelmente 

o maior dinossáurio quadrúpede descoberto até ao momento no nosso País.A comparação 

com outras pegadas e pistas de saurópodes descobertas nas várias icnojazidas da serra do 

Bouro permitem concluir pela presença sincrónica de vários tipos destes quadrúpedes no 

Jurássico final da região. 

Pegadas atribuídas a dinossáurios bípedes terópodes foram também descobertas e permitem 

inferir o tipo de ambiente frequentado na altura e vários comportamentos assumidos por estes 

predadores e pelas suas mais prováveis presas. Várias pegadas surgem impressas na rocha 

apenas pelos dígitos ou até só pelas suas extremidades, sugerindo um comportamento em que 

os bípedes predadores progrediam «nadando», quase flutuando.  

Uma pequena pegada tridátila poderá ser atribuída a um dinossáurio stegossauriforme, o que 

está de acordo com o registo fóssil reconhecido para o final do Jurássico (Oxfordiano -  

Kimmeridgiano - cerca de 160 milhões de anos) da futura península ibérica, na altura uma ilha 

no meio de um mar pouco profundo e quente, mais perto do equador do que nos nossos dias. 

Todas estas amostras estão conservadas como epirrelevos côncavos, com exceção de alguns 

contramoldes descobertos nessa saída, um dos quais atribuímos também a um pé de um 

dinossáurio stegossauriforme, mas de maiores dimensões. 
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A.R.C.A. 
Antártida| Reflorestação| Caminhar| Ajudar 

Contributos para combater as alterações climáticas 
 

 
Miguel Miranda e Tiago Martins

1
 & Carlos Pepê

2
 

 
1-Alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro 
2-Docente do Centro Educativo Alice Nabeiro 

 
Finalidade: 
Os alunos do 5º ano do CEAN, dedicam este projeto ao eco empreendedorismo, como um 

contributo para o planeta. Com base na temática das ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS criaram 4 

redes e o projeto ARCA: 

 ANTARTIDA 

 REFLORESTAR 

 CAMINHAR 

 AJUDAR 

Nesta rede de projeto juntámos os nossos colaboradores que nos ajudaram a atingir metas que 

nunca tínhamos sonhado! Colocámos um robot na Antártida a investigar, plantámos cerca de 

1000 árvores nas zonas ardidas em 2017, organizámos caminhadas e queremos continuar com 

as nossas famílias a descobrir a natureza e ajudámos as comunidades afetadas. Ajudamos 

ainda o planeta a melhorar e o CEAN com energias renováveis, gastando menos energia. O 

projeto ARCA é o nosso contributo solidário para salvar o planeta. 

 

Materiais aplicados ao projeto: 

 

 2 Robots Ranger da makeblock para montagem final e sua programação. Um deles 

serviu de protótipo e outro foi montado e programado para testes finais e viajar para a 

Antártida; 

 1 PC portátil para programação utilizando a plataforma mblock-based on scratch from 

MIT media lab (vs. 3.4.11); 

 Câmara fotográfica 360 graus para imagens virtuais da Antártida 

 Óculos 360 graus para experiências 3D com imagens captadas na Antártida   

 Gopro para aplicação no Robot em trabalho 

 Alecrim, Pilriteiros, Azinheiras, Pinheiros e Olaias (mais de 1000 árvores) 

 Material de horticultura para Horta das sensações 

 Espaço da Horta e do pomar 

 Rede de percursos pedestres do Norte Alentejano 

 Transportes em autocarro 

 

Método: 
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ANTÁRTIDA: a robótica é uma área transversal que permite desenvolver diversas 

competências, da matemática à mecânica. Neste projeto, as quatro escolas envolvidas (duas 

em Portugal e duas na Bulgária) receberam robots oferecidos pela Makeblock, o mBot Ranger, 

para desenvolverem um programa que foi testado num ambiente extremo, a Antártida; nesta 

campanha foram sujeitos a testes 4 robots com excelentes resultados. O objetivo principal 

consistia em montar o robot e programar o robot para se deslocar no gelo resistindo a 

temperaturas negativas e registando o percurso. São várias as conclusões mas uma das mais 

relevantes foi que é possível a crianças desta idade criar projetos desta dimensão e assumir 

um papel relevante em parceria com outros colegas e atingir metas com rigor e exigência a par 

de dedicação e trabalho. Esperamos que os resultados apresentados possam sensibilizar as 

pessoas para a importância da Antártida, para as suas ameaças e fragilidade. Chamar a 

atenção para as alterações climáticas e o papel que as novas tecnologias deverão ter pela 

positiva ao nível da investigação é uma das nossas metas. 

 

Surgiu na sequência do trabalho desenvolvido no primeiro ano a ideia de criar uma base 

fotográfica com imagens 3D gravadas na Antártida e poder com elas sensibilizar a comunidade 

educativa para a importância do grande continente gelado. O projeto A.R.C.A. visa ser um 

guardião destes recursos para que todos possam valorizar este bem comum.  

 

O método seguido no projeto A.R.C.A. segue o princípio de que ainda podemos contribuir de 

forma a alterarmos o rumo das alterações climáticas agindo no nosso território ou chegando 

mesmo a intervir a nível global pois com uma boa rede de parceiros assim nos foi possível.  

 

REFLORESTAR é uma das nossas ações em território nacional e temos contribuído com 

reflorestações de espécies autóctones no Pinhal de Leiria, em Pampilhosa da Serra e em 

Campo Maior. Este trabalho voluntário levo-nos a perceber a dimensão dos incêndios dos 

últimos anos e a valorizar cada nova árvore que plantamos.  

Na dimensão de CAMINHAR do projeto somos padrinhos do trilho “Ouguela- sentinela da raya” 

e tentamos não só divulgar a dinamizar a rede de percursos na natureza de Campo Maior 

como manter e melhorar os trilhos e a informação disponível sobre os ecossistemas de 

montado e ripícola. Contribuímos assim para promover o nosso meio rural e trazer amantes da 

natureza ao nosso território 

 

Na dimensão AJUDAR, conseguimos no final do verão passado angariar dinheiro para levar 

todos os alunos do CEAN a Castanheira de Pêra e desta forma contribuirmos para esta 

comunidade que foi tão afetada pelos incêndios.  
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72 

XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação 

Por que é que a fruta muda de cor quando exposta ao ar? 
 
 

Carolina Appleton, Carlota Silva e Daniela Genovese
1
 & Maria João Martins

2
 

 
1-Alunas do Colégio São José do Ramalhão  
2-Docente do Colégio São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo descobrir o porquê da fruta ficar mais escura, quando 
exposta ao ar. 
 

Material: 
 
• Caixas de Petri; 
• gobelés; 
• termómetros; 
• faca; 
• frigorífico; 
• pinça; 
• fruta variada (banana, maçã, morango, tangerina e kiwi) 

 

Método: 
 
1. Colocar vários tipos de fruta no frio e no calor, com e sem água. 
2. Verificar ao longo dos dias a sua mudança. 
3. Fotografar as diferentes fases da fruta. 

 

Conclusão: 
 

• A cor escura da fruta resulta da oxidação da enzima polifenol oxidase, provocada pelo 
oxigénio; 

• A cor escura da fruta resulta da acumulação de melanina (interação da quinona entre si); 
• A oxidação nas frutas ocorre como mecanismo de defesa; 
• A oxidação também leva à alteração da estrutura da fruta, causando a diminuição do valor 

nutritivo; 
• A maçã e a banana são alimentos que oxidam com muita facilidade; 
• O kiwi, os morangos e a laranja não oxidam em contacto com o ar; 
• A fruta que apresenta ácido ascórbico não oxida; 
• O frio retarda o processo de oxidação (a fruta dure mais tempo sem oxidar); 
• A fruta quando imersa em água apresenta mais resistência à oxidação. 
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Por que é que os “mentos” reagem na Coca-Cola? 
 
 

Mathilde Stock e Matilde Pacheco Amorim
1
 & Ana Isabel Ferreirinho

2 

 
1-Alunas do Colégio de São José do Ramalhão 
2-Docente do Colégio de São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo estudar a razão pela qual os “mentos” reagem com a 
Coca-Cola. Para concluir que fatores dependem desta reação, testámos diferentes guloseimas, 
com diferentes refrigerantes e diferentes recipientes. 
  

Material: 
- Coca-Cola light e Coca-Cola 
- Ice Tea 
- Mentos de fruta e Mentos de menta  
- skittles 
- pastilha elástica 
- recipiente fino e recipiente largo 

 
Experiências: 
 

E
x
p
e
ri

ê
n
c
ia

s
 

Nº Descrição Fig. Observação 

1 1 mento de fruta com 50mL de Coca-Cola Light 1 Nada se observou 

2 1 mento de fruta com 50mL de Ice Tea 2 Nada se observou 

3 3 mentos de fruta com 50mL de Coca-Cola Light 3 Nada se observou 

4 3 skittles com 50mL de Coca-Cola Light 4 Reagiu ligeiramente 

5 1 pastilha elástica de Coca-Cola com 50mL de Coca-
Cola Light 

5 Nada se observou 

6 1 pastilha elástica de Coca-Cola com 50mL de água 
das pedras 

6 Nada se observou 

7 1 mentos de fruta com água das pedras 7 Nada se observou 

8 1 skittles com 50mL de água das pedras 7 Dissolveu apenas a cor 

9 3 mentos de menta com uma garrafa de Coca-Cola 
(1,5L) 

8 Reagiu 

10 3 mentos de menta com uma garrafa de Coca-Cola 
light 

9 Reagiu  muito 

11 3 mentos de menta com uma garrafa de Ice tea 10 Nada se observou 

12 3 mentos de menta com uma garrafa de Coca-Cola 
light em recipiente fino 

11 Praticamente não reage 

13 3 mentos de menta com uma garrafa de Coca-Cola 
light em recipiente largo 

11 Praticamente não reage 
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Observamos que: 
- os mentos de frutos, os de mentol e os skittles contêm ácido cítrico sendo em maior 
quantidade nos mentos de mentol; s bebidas gasificadas contêm dióxido de carbono e a Coca-
Cola light é a que contém mais sódio; 
- as reações mais fortes ocorreram com Coca-Cola light e mentos de menta; 
- a reação é mais “espetacular” quando ocorre na garrafa.  
 
Conclusão: 
As bebidas gasificadas têm dióxido de carbono que em solução aquosa forma o ácido 
carbónico num equilíbrio químico. 
 

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇄ 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) 
 
Pelo Princípio de Le Chatelier – um Sistema em equilíbrio evolui a uma perturbação de modo a 
repor o equilíbrio – assim algum componente dos mentos, possivelmente o ácido cítrico 
provocam um desequilíbrio provocando uma formação de dióxido de carbono, que ao se 
libertar violentamente provoca o jato. O sódio presente na Coca-Cola light deve funcionar como 
catalisador da reação. Possivelmente a forma de garrafa potência o aumento de pressão e 
assim a formação do jato.  
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Reação do Semáforo 
 
 

Gabriela Afonso, João Rosa, Lara Silva e Manuel Luz
1
 & Carmen Carrilho

2
 

 
1-Alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor - Escola Básica João de Andrade 
2-Docente do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor - Escola Básica João de Andrade 

 

Finalidade: 
Alertar para a importância da gestão e preservação dos recursos naturais da Terra, partindo da 
realização de uma experiência em que são obtidas as cores de um semáforo, através de uma 
reação de oxidação-redução. 
 

 

Material: 
-um balão volumétrico  
-solução aquosa de Índigo de Carmim  
-solução aquosa de glicose  
-solução aquosa de Hidróxido de Sódio 
-três copos gobelés 
-uma placa de aquecimento 
 

Método: 
 

1- Medir aproximadamente 40 ml de solução de Índigo de Carmim e colocar dentro do 
balão volumétrico. 

2- Aquecer ligeiramente a solução de Hidróxido de Sódio. 
3- Misturar a solução de Hidróxido de Sódio com o Índigo de Carmim.  
4- Adicionar a solução de glicose. 
5- Tapar o balão e agitar a solução final. 

 

Conclusão: 
Quando se agita a solução, o oxigénio que se encontra dentro do balão vai-se dissolvendo na 
solução. 
A cor da forma inicial do índigo de carmim é amarela e na presença de oxigénio sofre oxidação 
passando para a cor vermelha e depois verde. Quando a solução que está na cor verde é 
colocada em contacto com a glicose, volta a ficar vermelha e depois passa para a cor original, 
indicando que ocorreu nova mudança no estado de oxidação do reagente inicial. O índigo de 
carmim funciona como catalisador, não sendo consumido ao longo desta reação, por outro 
lado, a glicose e o oxigénio são consumidos e por isso, quando acabam, a reação cessa.  
O mesmo se passa com os recursos do Planeta, que se continuarmos a consumi-los ao ritmo 
atual, num futuro próximo cessam e será necessário arranjarmos um Planeta B 
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Por que é que as pessoas têm diferentes tipos de sangue? 
 
 

Margarida Aguiar e Susana Cui
1
 & Maria João Martins

2
 

 
1-Alunas do Colégio São José do Ramalhão 
2-Docente do Colégio São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo compreender o porquê das pessoas apresentarem 
diferentes tipos de sangue. 
 

Material: 
 
• Vidro de relógio; 
• guache azul; 
• guache verde; 
• guache amarelo; 
• guache branco; 
• espátula; 
• câmara fotográfica; 
• caneta tinta permanente. 

 

Método: 
 
4. Atribuir uma cor a cada tipo de sangue; 
5. colocar no vidro de relógio as diferentes cores de guaches; 
6. adicionar uma nova cor de guache, simulando a transfusão de sangue.  

 

Conclusão: 
 

• Os diferentes tipos de sangue, representam a presença ou ausência de certas proteínas 
nas membranas dos glóbulos vermelhos. 

• O sangue tipo O é dador universal. 
• O sangue tipo AB é receptor universal. 
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Morfometrias e análise de conteúdos estomacais do Carapau, Trachurus 
trachurus 

 
 

Henrique Caixeiro, Leonor Costa, Mariana Ribeiro e Matilde Tam
1
 & Rita Lourenço

2 

 
1-Alunos do Centro Helen Keller 
2-Docente de Ciências Naturais, 3º Ciclo do Centro Helen Keller 

 

Introdução 
Uma espécie é um conjunto de seres vivos com características muito semelhantes que se 
podem reproduzir entre si e originar descendência fértil. Na identificação de seres vivos, 
nomeadamente os grupos taxonómicos família ou espécie, recorre-se à morfometria, assim 
como observação de outras características diagnosticantes particulares, como por exemplo a 
contagem do número de raios de barbatanas, com é o caso desta atividade.Numa comunidade 
biótica, a existência de produtores e de consumidores origina uma série de relações 
alimentares, em que a energia e a matéria são transferidas de ser vivo para ser vivo, as 
cadeias tróficas, numa sequência em que os seres vivos dependem uns dos outros para se 
alimentar. 
 

Finalidade 
Com esta atividade, para além de aprender a dissecar e manipular instrumentos, pretendemos, 
numa primeira parte, aprender a analisar características diagnosticastes para identificação de 
táxones, como a espécie, e numa segunda etapa, analisar conteúdos estomacais, permitindo 
perceber a dieta / regime alimentar do Carapau, Trachurus trachurus, e as cadeias tróficas 
envolvidas. 
 

Material 
- Tabuleiro 
- Pinças 
- Bisturi 
- Vidro de relógio / caixa de Petri 
- Esguicho 
- Lupa ótica 
- Régua 
- Craveira 
- Carapau 
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Métodos 
Parte 1: 
 
1 - Observámos as barbatanas e contámo-las, verificando o número de barbatanas Dorsais. 
2 – Contámos o número de raios das  várias barbatanas.  
3 – Verificámos a diferença dos raios da primeira e da segunda Dorsal – duros (espinhosos) e 
moles. 
4 – Colocámos o carapau em cima da régua e medimos o comprimento total e o comprimento 
Standard. 
5 – Com o auxílio da craveira, fizemos as seguintes medições: comprimento do focinho, 
comprimento do opérculo, diâmetro do olho, altura da barriga. 
6 – Observámos a forma da linha lateral. 
7 – Registámos todas as observações e medições. 
 
Parte 2: 
 
1 – Com o auxílio do bisturi, abrimos a cavidade abdominal. Colocámos a ponta do bisturi no 
ânus e abrimos até à cabeça. 
2 – Observámos o interior da cavidade abdominal. 
3 – Retirámos, com cuidado, o tubo digestivo e colocámos na caixa de Petri. Observámos, 
ainda, outros órgãos como o coração, as gónadas e as brânquias. 
4 – Com o bisturi, abrimos a cavidade estomacal, e com o auxílio do esguicho, retirámos os 
conteúdos estomacais. 
5 – Observámos à lupa e registámos a nossas observações. 
 

Resultados: 
A tabela 1 ilustra os resultados obtidos das medições efetuadas. 
 

Morfometrias e contagem de raios de Trachurus trachurus 

Dorsal 1 (nº raios) 9 Comprimento Total (Cm) 22  

Dorsal 2 (nº raios) 30 Comprimento Standad (Cm) 18  

Peitoral (nº raios) 19 Comprimento opérculo (Cm) 5,6  

Ventral (nº raios) 23 Diâmetro do olho (Cm) 1,4  

Anal (nº raios) 
26 

Comprimento do focinho 
(Cm) 

1,8  

Altura da cabeça 
(Cm) 

3,6 
Altura da barriga (Cm) 

3,7  

Tabela 1 - Registo de morfometrias e contagem de raios das barbatanas  de Trachurus 
trachurus. 

 
As figuras seguintes ilustram as observações efetuadas após abertura da cavidade abdominal. 
Mostramos, ainda, parasitas encontrados na cavidade abdominal. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 1 e 2 – Cavidade abdominal. 
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Figura 3 – Tubo digestivo.         Figura 4 – Coração.  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Gónadas      Figura 6 – Endoparasita 
 

 
   
 
Observação dos conteúdos estomacais à lupa ótica: 
Foram observadas várias escamas e exosqueletos de 
artrópodes. A figura 7 ilustra as nossas observações. 
 
Figura 7 – Conteúdos estomacais 
 
 
 

 

 
Conclusão 
Aprendemos a dissecar um peixe e manipular instrumentos, verificando que não é tarefa fácil. 
Aprendemos a analisar características diagnosticantes para identificação de táxones, como a 
espécie e neste estudo exemplares de T. trachurus, sendo muito importante a contagem do 
número de raios e as medições efetuadas. Também verificámos, comparando com outras 
espécies de carapau, pela consulta de chaves dicotómicas, que a linha lateral é uma 
característica diagnosticante neste género. Numa segunda etapa, a análise dos conteúdos 
estomacais, permitiu-nos perceber o regime alimentar desta espécie, construindo uma parte da 
cadeia alimentar de uma rede trófica marinha. Verificámos que esta espécie se alimenta de 
peixes e crustáceos de pequenas dimensões. Tomámos consciência, das várias relações 
bióticas abordadas nas aulas de Ciências Naturais: a predação, pela análise dos conteúdos 
estomacais e o parasitismo, pela observação direta de vários parasitas no interior da cavidade 
abdominal, neste caso, endoparasitismo. 
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Por que é que o ar não se vê? 
 
 

Vicente Veloso e Salvador Freitas Simões
1
 & Ana Isabel Ferreirinho

2 

 
1-Alunos do Colégio de São José do Ramalhão 
2-Docente do Colégio de São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo estudar a razão pela qual o ar não se vê. Se as 
dimensões ou cor das partículas influenciam a visibilidade ou não. 
 

1ª Experiência: 
 
Material: 
- candeeiro 
- laser vermelho e verde; 
- farinha; 
- giz em pó; 
- borrifador com água. 
 

Método: 
- Observámos a luz cadeeiro e a luz laser apenas no ar (Figuras 1 e 2); 
- Observámos a luz cadeeiro e a luz laser no ar com farinha (Figura 3 e 5), com pó de giz 
(Figura 4) e com gotículas de água suspensas (Figura 6); 

 
Figura 1 – Observação da luz do candeeiro no ar  

Figura 2 – Observação da luz laser no ar 

 
Figura 3 - Observação da luz do candeeiro no ar 

com farinha suspensa  
Figura 4 Observação da luz do candeeiro no ar 

com giz em pó suspenso 

 
Figura 5 - Observação da luz laser no ar com 

farinha suspensa 

 
Figura 6 - Observação da luz laser no ar com 

goticulas de água 
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Partícula Ordem de grandeza 

Moléculas  0,000000000001 (pm) 

Pó giz e Farinha 0,000001 (µm) 

Gotículas de água 0,001 (mm) 

 

 
Conclusão: 
Nesta experiência foi possível observar o feixe luminoso sempre que havia partículas 

suspensas no ar, fomos pesquisar as dimensões das partículas do ar e concluímos que são 
cerca de um milhão de vezes inferiores às substâncias que suspendemos no ar, o que fará com 
que não seja para nós possivel vê-las. 
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¼ m2 de Vida 
 
 

Ana Pilré, Bernardo Burnay, Beatriz Apolinário, Duarte Braz e Joana Rosa
1
  

& Carla Rosa e Rui Rosa
2
 

 
1-Alunos da Escola Básica 2,3 de Marinhais 
2-Docentes da Escola Básica 2,3 de Marinhais 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo estudar a Biodiversidade, os fatores do ambiente que 
a influenciam e o tipo de solo que a suporta em ¼ m

2 
de terreno (e para além deste). 

 

Experiência 1 – Observação e registo de espécies à superfície: 
 
Material: 
- Estacas; 
- Cordas; 
- “Quadrat” (quadrado de amostragem); 
- Folhas de registo (flora e fauna observada e tipo de resíduos sólidos recolhidos); 
- Máquinas fotográficas ou telemóveis; 

 
Método: 
- Delimitação do terreno (50cm x 50cm) por grupos de alunos, utilizando o “quadrat” (quadrado 
de amostragem), estacas e cordas; 
- Contagem, registo fotográfico e descrição das espécies da flora e fauna existentes à 
superfície, assim como a quantidade de resíduos sólidos existentes; 

 
Experiência 2 – Observação e registo de espécies em profundidade: 
 
Material: 
- Ferramentas de jardinagem (pás e sachos); 
- Folhas de registo (flora e fauna observada e tipo de resíduos sólidos recolhidos); 
- Máquinas fotográficas ou telemóveis; 
- Detetor de metais; 
- Frascos de vidro com tampa; 

 
Método: 
- Escavação até 50 cm de profundidade; 
- Contagem, registo fotográfico e descrição das espécies de fauna e raízes assim como a 
quantidade de resíduos sólidos existentes; 
- Recolha de amostras de solo controladas em profundidade de 10 em 10 cm (1 frasco para o 
solo recolhido nos primeiros 10 cm; outro frasco para o solo recolhido até 20 cm;…); 

 
Experiência 3 – Análise da composição do solo recolhido: 
 
Material: 
- Frascos de vidro com as várias amostras de solo recolhidas anteriormente; 
- Água; 
- Sal ou detergente; 
- Caneta de acetato; 
- Relógio ou cronómetro; 
- Folhas de registo das observações 

 
Método: 
- Colocar uma amostra de solo em 1/3 de um frasco; 
- Acrescentar água até quase ao topo; 
- Juntar uma colher de sal ou de detergente; 
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- Agitar o frasco durante 5 minutos e deixar o material repousar. Usar o relógio para medir o 
tempo; 
- Após 40 segundos, medir a espessura da camada de cascalho e areia e marca no frasco com 
uma caneta de acetato. Registar na tabela; 
- Após 15 minutos marcar a camada que se formar de silte; 
- Após duas semanas, verificar a espessura das camadas. 
 

Experiência 4 – Observação e registo de pegadas de animais – para além do ¼ 
de m2 da escola 
 
Material: 
- Máquinas fotográficas ou telemóveis; 
- Gesso; 
- Água; 
- Tiras de cartolina; 
- Clipe; 
- Recipiente para misturar a água com o gesso; 
- Colher velha; 
- Pá pequena; 
- Jornais velhos; 
- Pincel; 
- Guias para identificação das pegadas dos animais; 

 
Método: 
- Saída de campo para observação de pegadas; 
- Registo fotográfico das pegadas observadas; 
- Delimitação do círculo à volta da pegada com a tira de cartolina à qual se prende o clipe e 
enterra no terreno; 
- Preparação da mistura do gesso com a água para verter no anel de cartolina; 
- Tempo de espera de 15 minutos aproximadamente; 
- Recolha da pegada utilizando a pá, limpeza com o pincel e o jornal velho para envolver. 
- Identificação da pegada utilizando os guias de identificação de pegadas. 
 

Experiência 5 – Sementeira e observação das condições meteorológicas e do 
crescimento das plantas nos diferentes locais  
 
Material: 
- Termómetros (para o exterior e para a estufa); 
- Higrómetro; 
- Pluviómetro; 
- Anemómetro; 
- Ferramentas de jardinagem (pás e sachos); 
- Vários tipos de sementes; 
- Réguas; 
- Folhas de registo; 
- Utilização da estufa; 

 Método: 
- Elaboração da estação meteorológica artesanal (termómetro, higrómetro, pluviómetro e 
anemómetro); 
- Preparação dos terrenos (¼ de m

2
) junto ao muro, em terreno aberto e na estufa; 

- Realização da sementeira dos vários tipos de sementes nos três tipos de terreno; 
- Observação e registo diário das condições meteorológicas (temperatura, humidade, 
precipitação e direção do vento); 
- Rega e registo diário do crescimento das várias plantas nos vários locais. 
 

Conclusão: 
        “Biodiversidade… é a riqueza e beleza de toda a vida na Terra. Das formigas às 
baleias, dos genes aos ecossistemas. A sua qualidade, diversidade e funcionamento é o capital 
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natural do mundo e constitui a base do nosso bem-estar económico e social e de todas as 
gerações futuras.”  
                  in https://www.business-biodiversity.eu/pt/biodiversidade/que-e-biodiversidade 
        É incrível a Biodiversidade que nos passa diariamente pelos olhos e não a vemos! É 
incrível a Biodiversidade que pisamos em cada pegada dos passos que damos! É incrível a 
quantidade de VIDA que existe e já existiu em ¼ m

2
 de terreno. Com enorme excitação e 

entusiasmo foi assim que começou e se desenvolve este projeto de Ciência (intitulado “¼ m
2
 

de Vida”) com…  
… a descoberta e estudo de espécies da fauna e flora locais;  
… o estudo da composição do solo, suporte de vida das plantas e animais estudados; 
… uma viagem pelo passado e pela paleontologia, com uma ligação ao presente e à 

descoberta de pegadas de animais vivos; 
… a Ciência ao serviço de pequenos agricultores, com o cultivo e estudo da 

germinação de diferentes sementes e a influência dos fatores do ambiente (estudo da 
meteorologia local) no crescimento das plantas. 
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Por que é que a gema do ovo é amarela? 
 
 

Helena Catorze e Maria Baptista
1
 & Maria João Martins

2
 

 
1-Alunas do Colégio São José do Ramalhão 
2-Docentes do Colégio São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo descobrir a causa da gema do ovo ser amarela. 
 

Material: 
 

• Ovos de compra e de capoeira 
• Placa de Petri 
• Placa de aquecimento 
• Panela 
• Colher 
• Água 
• Bisturi 
• Tina 

 

Método: 
 
1. Colocar  água a aquecer na placa de aquecimento; 
2. colocar os ovos na água aquecida; 
3. esperar cerca de 20 minutos ,enquanto os ovos aquecem; 
4. tirar os ovos, da panela com a ajuda de uma colher; 
5. descascar os ovos e cortá-los ao meio com a ajuda do bisturi; 
6. observar a cor da gema. 

 

Conclusão: 
 

• A gema da galinha é amarela devido aos pigmentos designados por xantófilas, que estão 
presentes nos alimentos que consomem. 

• As galinhas do aviário comem essencialmente ração e as galinhas da capoeira alimentam-
se de uma grande variedade de alimentos, nomeadamente milho. 

• O tipo de alimentação das galinhas influencia a cor da gema dos ovos, como tal, os ovos 
de aviário apresentam uma gema com cor menos forte, enquanto os de capoeira 
apresentam uma cor amarela viva. 
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Os morcegos e a evolução 
 Estudo de caso dos mamíferos voadores 

 
 

Eduardo Mursa e Tiago Martins
1
 & Carlos Pepê

2
 

 
1-Alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro  
2-Docente do Centro Educativo Alice Nabeiro  

 
Finalidade: 
Nós dedicámo-nos a este projeto para percebermos mais sobre os morcegos (a sua 
locomoção, a sua estrutura corporal e a sua evolução enquanto mamífero).Este projeto serve 
para estudarmos o único animal mamífero voador. Vamos visitar um carsoscópio, Centro de 
ciência Viva do Alviela e uma gruta com morcegos, também vamos construir a estrutura de 
uma membrana alar, tirar fotos aos morcegos, estudar como dormem e como evoluíram. 
Vamos perceber quais as suas ameaças e a sua importância para a biodiversidade. 
 

Material: 
 

 Guarda-chuva para fazermos a estrutura de uma membrana 

 Registos fotográficos 

 Maquete  

 Visita ao Centro de ciência viva do Alviela 
 

 
Materiais aplicados ao projeto: 
 

 Guarda-chuva para fazermos a estrutura de uma membrana alar 

 Fotos 

 maquete 
 
Método: 
 
Processo de investigação e pesquisa, acompanhado de visitas de estudo e observação de 
colónias 

1. Alimentação 

Em Portugal, os morcegos alimentam-se de traças, escaravelhos, mosquitos, gafanhotos, 
grilos, libelinhas, aranhas, moscas e lagartos. Por noite consomem, em média, entre um quarto 
a um terço do seu peso corporal. Apenas o morcego-arborícola-gigante pode comer, por vezes, 
pequenas aves. Perto de Campo Maior na Serra de São Mamede, podemos encontrar na zona 
cársica da Escusa (Portagem/Marvão) colónias de morcegos como o Morcego-de-ferradura-
grande, Rhinolophus ferrumequinum (SCHREBER, 1774). Em campo Maior podemos 
encontrar o morcego-rato-grande, Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797) 

2. Longevidade 

Um morcego pode viver até aos 30 anos de idade, mas isso é caso raro. Em estado selvagem 
costumam viver entre quatro a seis anos. A maioria alcança a maturidade sexual aos dois 
anos. 

3. Mães e crias 

Os morcegos acasalam entre Agosto e Outubro. Depois hibernam até Maio, para evitar a 
escassez de alimento. Quando acordam, as fêmeas têm as crias, apenas uma por ano, e no 
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mesmo sítio onde nasceram. Quando nascem, as crias têm pouco pêlo e juntam-se para terem 
mais calor. As suas asas só se desenvolvem totalmente aos dois meses de idade e por isso 
agarram-se à mãe ou à própria gruta. Por esta altura do ano, as crias já devem estar a sair dos 
abrigos pela primeira vez. 

4. Voos e asas 

A forma das asas ajuda a identificar o tipo de vida dos morcegos. Se a envergadura da asa for 
muito comprida e estreita, isso quer dizer que voam mais alto e rápido e em áreas mais 
abertas. Se as asas forem mais curtas, voam mais baixo mas são mais ágeis e caçam em 
vegetação mais densa. Ainda assim, há uma coisa que estes exímios voadores evitam sempre 
que podem, mais do que a chuva ou as temperaturas: o vento. Em dias de vento muito forte 
evitam voar porque se torna mais difícil caçar e orientar-se. 

5. Como dormem 

É um mito instalado pelas histórias de vampiros que os morcegos dormem com as asas a 
cobrir o corpo. Na verdade, a maioria das espécies, ao dormir, encolhe as asas e prendem-nas 
debaixo dos braços. Só duas espécies é que se cobrem com as asas. 

6. E não, os morcegos não são cegos… 

Os morcegos conseguem ver tão bem como nós. Mas como voam sobretudo à noite, é normal 
que não utilizem tanto a visão como os ultrassons para se orientarem. 

Conclusão: 
O estudo das caraterísticas destes mamíferos levou-nos a investigar muito, a procurar fontes 
corretas de informação e visitar o Carsoscópio em Alviela. Com ajuda de especialistas foi 
possível saber entrar no mundo misterioso dos morcegos e suas caraterísticas evolutivas para 
animais voadores. Estamos hoje convencidos da importância destes seres quer para o 
equilíbrio dos ecossistemas. Os Morcegos são ainda bons controladores de pragas pelo que 
podemos aplicar caixas ninho junto de pomares para controlar as suas pragas como nos foi 
possível ver na Herdade dos Adães juntos dum pomar de Marmeleiros. Iremos no congresso 
apresentar uma maquete da membrana alar bem como duma caixa ninho para morcegos. 
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Por que é que quando aquecemos o leite aparecem natas? 
 
 

Joana Caetano
1
 & Alexandre Elói

2
 

 

1-Aluna do 8.º ano do Colégio de São José do Ramalhão 
2-Docente do Física e Química do Colégio de São José do Ramalhão  

 

Finalidade: 

Este trabalho tem como principal objetivo estudar o aparecimento de natas quando se aquece 

leite. 

 

Material: 

- gobelé 

- vidro de relógio 

- espátula e pinça 

- placa de aquecimento 

- suporte universal e garra 

- termómetro digital 

- balança 

- leite: meio gordo, gordo, magro, sem lactose e do dia 

- bebida de amêndoa 

 

Procedimento: 

- Colocar 100ml de leite num gobelé e medir a temperatura  

- Colocar o gobelé na placa de aquecimento 

- Registar observações até a temperatura atingir os 95ºC 

- Retirar o gobelé da placa 

- Retirar as natas com a ajuda de uma espátula para o vidro de relógio 

- Determinar a massa de nata formada 

- Repetir os passos anteriores para todos os leites e para a bebida de amêndoa. 

 

Conclusão: 

Através da experiência realizada verificou-se que: 

- O aparecimento da nata surgiu com o aumento da temperatura; 

- Foi o leite “Vigor” que produziu mais nata; 

- O leite com maior quantidade de lípidos, não é o que forma mais natas; 

- Entre leite gordo, meio gordo e magro, é o gordo que forma mais natas; 

- O leite que produziu mais natas foi o leite do dia, leite pasteurizado, ao contrário dos leites 

ultra pasteurizados (UHT). 
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A Luz que nos ilumina 
 
 

Joana Nogueira, Maria Beatriz Marques e Matilde Lourenço
1
 & Sandra Alves Xisto

2 

 
1-Alunas da Escola Secundária c/2º e 3º Ciclos Dr. Manuel Fernandes 
2-Docente da Escola Secundária c/2º e 3º Ciclos Dr. Manuel Fernandes 

 

Finalidade: 
Este trabalho tem como principal objetivo estudar a composição da luz. 
 
Como será a luz amarela que nos faz abrandar ao semáforo e a cor amarela que usamos para 
pintar o Sol? 
Se juntarmos as mesmas cores na luz e na tinta que usamos para pintar os nossos desenhos 
obtemos o mesmo resultado? 
 

Material: 
- Led de três cores (vermelho; azul; verde) 
- 3 pilhas de relógio 
- Guaches 
- Paleta de cores 
- Pincéis 
- Água 
- Papel de limpeza 
- Corantes 
- Gobelés 
- Varetas 
- Jarra de vidro 
- Folhas de papel 
- Líquidos de densidades diferentes (mel; detergente da loiça; azeite; álcool; água) 
 

Método: 
 
1ª experiência: 
- Juntar led de cores diferentes e guaches das mesmas cores, registando o resultado; 
- Juntar led vermelho + led azul + led verde e verificar a formação da luz branca. 
 
2ª experiência: 
- Através de líquidos de densidades diferentes e com a ajuda de corantes formar as cores que 
compõem a luz branca (arco-íris) 
 

Conclusão: 
Na 1ª experiência verificou-se que a junção dos três leds das cores primárias da luz forma a luz 
branca; 
 
Ao adicionarmos os guaches das respetivas cores verifica-se que o resultado não é o mesmo. 
 
Sendo assim, concluímos que as cores usadas nas nossas pinturas não se relacionam com a 
luz que nos ilumina. 
 
Na 2ª experiência verificou-se que: 
Através dos líquidos de densidades diferentes e com a ajuda de corantes podemos construir 
uma paleta de cores que todas somadas formas a luz que nos ilumina. 
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Será que a melancia fica dura, no estômago,  
quando a ingerimos com vinho tinto? 

 
 

Maria Rita Cruz
1
 & Ana Isabel Feitor

2
 

 
1-Aluna do Colégio São José do Ramalhão 
2-Docentes do Colégio São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 
Durante um jantar em família , a minha mãe alertou para um dos meus familiares: 
“Não bebas o vinho tinto, depois de teres comido melancia. Ainda tens uma paragem de 

digestão!” 
Depois perguntei à minha mãe a razão pela qual a melancia fazia mal e ela disse-me que a 
melancia ingerida com o vinho enrijecia. 
Então, surgiu a pergunta: “Será que a melancia fica dura, no estômago, quando a ingerimos 
com vinho tinto? 
 

Material I: 
- Melancia (+/- 12g); 
- Vinho tinto (100 ml); 
- Água; 
- Copo de medição; 
- Estufa a 37ºC. 
 

Material II: 
- Melancia (+/- 12g); 
- Vinho tinto (100 ml); 
- Água; 
- Ácido Clorídrico; 
- Copo de medição; 
- Estufa a 37ºC. 
 

Material III: 
- Melancia (+/- 12g); 
- Álcool a 95% 
- Água; 
- Estufa a 37ºC. 
 

Material IV: 
-Melancia (+/- 12g); 
-Vinho a 11% (vinho inicial), 12%, 13%, 14%, 14,5%; 
-Estufa a 37ºC; 
 
 

Método: 
 
1ª experiência: 

1. No copo de medição 1, coloquei 100 ml de vinho  e 11,50g de melancia;  
2. No copo de medição 2 coloquei 100ml de água com 11,50g de melancia.  
3. Coloquei ambos os copos na estufa a 37ºC durante 24h; 
4. Realizei o mesmo procedimento à temperatura  ambiente; 
5. Observei os resultados. 

 
2ª experiência: 

1. No copo de medição 1, coloquei 100 ml de vinho  e 11,50g de melancia e 10 gotas 
de HCl; 

2. No copo de medição 2 coloquei 100ml de água com 11,50g de melancia e 10 gotas 
de HCl;.  

3. Coloquei ambos os copos na estufa a 37ºC durante 24h; 
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4. Realizei o mesmo procedimento à temperatura  ambiente; 
5. Observei os resultados. 

 
3ª experiência: 

1. No copo de medição 1, coloquei 100 ml álcool  e 11,50g de melancia; 
2. No copo de medição 2 coloquei 100ml de água com 11,50g de melancia;  
3. Coloquei ambos os copos na estufa a 37ºC durante 24h; 
4. Realizei o mesmo procedimento à temperatura  ambiente; 
5. Observei os resultados. 

 
4ª experiência: 

1. Utilizei 5 copos de medição onde coloquei 100 ml de vinho de diferentes graduações 
em diferentes copos; 

2. Em cada copo coloquei aproximadamente 12g de melancia; 
3. Coloquei todos os copos na estufa a 37ºC durante 24h; 
4. Realizei o mesmo procedimento à temperatura ambiente; 
5. Observei os resultados. 

 
 

Conclusão: 
Na 1ª experiência verificou-se que não houve qualquer alteração na melancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 2ª experiência verificou-se que não houve qualquer alteração na melancia. 
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Na 3ª experiência verificou-se que a melancia alterou a sua dureza quando colocada em álcool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 4ª experiência verificou-se que a melancia alterou a sua dureza quando colocada em vinho 
cujo teor alcoólico é igual ou superior a 13%. 
 

 37ºC Ambiente 

Vinho 11%(vinho 
inicial) 

Aspeto normal Aspeto normal 

Vinho 12% Aspeto normal Aspeto normal 

Vinho 13% Fica dura Fica dura 

Vinho 14% Fica dura Fica dura 

Vinho 14,5% Fica dura Fica dura 
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Conclui-se que: 
 

 A melancia torna-se dura quando está em contacto com vinho cuja graduação é igual 
ou superior a 13%. 

 A temperatura não parece ter uma relação direta com o enrijecimento da melancia.  
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Agitação marítima 
 

 

Francisco Andrade e Francisco Ferreira
1
 & Alexandre Elói

2 

 
1 - Alunos do 7.º ano do Colégio de São José do Ramalhão 
2 - Docente de Física e Química do Colégio de São José do Ramalhão 

 

Finalidade: 

Este trabalho tem como principal objetivo perceber a que se deve a agitação marítima. 

 

Material: 

- recipiente com água 

- ventoinha 

- placa de aquecimento 

- gobelés 

- termómetro 

 

Procedimento: 

- Produzir vento com a ventoinha; 

- Fazer incidir o vento no recipiente apenas com água; 

- Produzir vento em duas velocidades; 

- Registar fotograficamente; 

- Acrescentar areia ao recipiente;  

- Produzir vento em duas velocidades;  

- Registar fotograficamente;  

- Aquecer água até aos 50ºC e colocar no recipiente com a areia; 

- Produzir vento em duas velocidades; 

- Registar fotograficamente. 

 

Conclusão: 

Através da experiência realizada verificou-se que: 

- Para haver agitação marítima é preciso que haja vento; 

- Vento com maior velocidade provoca agitação marítima mais intensa e vice-versa; 

- A temperatura da água não influencia para que haja pouca ou muita agitação marítima; 

- Se a areia estiver acima do nível da água há pouca agitação marítima; se estiver ao mesmo 

nível já começa a haver oscilação com alguma intensidade; se a água estiver acima do nível da 

areia já se nota agitação marítima intensa; 

- A areia em diferentes posições relativamente à água, influencia a agitação marítima. 
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Mesa de Musgo – Moss is the boss 
 

 

João Quadrado, Maria Clara Silva, Iago Petrus, Cristina Castro
1
 & Ana Cristina Teixeira

2 

 

1 - Alunos da Escola Básica e Secundária do Cerco 

2 - Docente da Escola Básica e Secundária do Cerco 
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QUEM É A CIENTISTA? 

 
 

Professora Doutora Maria do 
Carmo Fonseca  
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria do Carmo Fonseca é Professora Catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa. Desempenha as funções de Presidente do Instituto de Medicina Molecular João 

Lobo Antunes (iMM), e do Conselho Científico da GenoMed (empresa spin-off do iMM 

dedicada a diagnósticos de medicina molecular). Foi Diretora do Programa Harvard Medical 

School-Portugal e Professora Visitante em Harvard. Licenciada em Medicina (1983) e 

doutorada em Biologia Celular (1988) pela Universidade de Lisboa, é membro de várias 

sociedades científicas como a Organização Europeia de Biologia Molecular, e as Academias 

Portuguesas de Ciências e de Medicina. Recebeu numerosas distinções, entre elas a Comenda 

Ordem de Sant’iago de Espada (2001), o Prémio Ibérico de Ciência DuPont (2002), o Prémio 

Gulbenkian de Ciência (2007), o Prémio Pessoa (2010), e o Prémio D. Antónia Ferreira para 

mulheres empreendedoras (2013). Serve como Editora de revistas científicas internacionais e é 

autora de mais de 150 artigos de investigação, que ultrapassam as 10 mil citações. A sua 

investigação tem por objetivo compreender como funcionam os genes humanos de forma a 

contribuir para uma melhor prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças genéticas, 

incluindo o cancro.  
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BemBiber: Requalificação dos subprodutos das queijarias 
 
 

Rodrigo Carvalho
1
 & Honorata Pereira

2
 

 
1-Aluno da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil 
2-Docentes da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil 

 

Finalidade: 
O principal resíduo da produção de queijo, o soro de leite ainda não tem o seu valor de 
mercado reconhecido em Portugal, e acaba por ser libertado como efluente em cursos de 
água. O soro possui uma demanda bioquímica de oxigénio, ou seja, necessita de grandes 
quantidades de oxigénio do meio para ser degradado. Com isso, compromete o nível de 
oxigénio presente na água que deveria ser usado pelas espécies animais e vegetais do habitat, 
que acabam por morrer. 
Por outro lado, o melhor Gin do mundo é obtido a partir do soro de leite de ovelha, na Irlanda. 
O soro de leite de Ovelha Bordaleira, tem um teor de lactose superior aos demais leites. Como 
a lactose é a fonte de açúcar para a fermentação, então poderemos obter álcool, com elevado 
teor alcoólico a partir de soro de leite e fabricaremos o nosso próprio Gin, da marca Bem Biber. 
 

Material: 
-Soro de leite 
-Centrifugadora 
-Placa de aquecimento 
-Água destilada 
-Mel 
-Saccharomyces Cerevisiae 
- Caju 
-Raiz de curcuma 
- Destilador de cobre 
- Kit de destilação Simples 
-Balão de destilação 
- Manta de aquecimento 
 

Método: 
 
1ª experiência: Pré-tratamento do Soro de Leite 
O Soro de Leite foi recolhido fresco na queijaria “Estrela Artesanal”. Tendo sido disponibilizado, 
pela responsável do laboratório, as análises químicas e microbiológicas do soro de leite. Assim, 
a fim de retirar o sal, foi realizada uma destilação simples. Posteriormente, o soro foi 
centrifugado, à velocidade angular de 1200 rot/s, durante 5 minutos para retirar as gorduras e a 
caseína residual. Posteriormente, o soro foi aquecido até à temperatura de 90ºC, para 
coagularem as proteínas β-lactoglobulina e a α-lactalbumina, a mistura foi então deixada em 
repouso e coada. Com as proteínas e gorduras obtidas elaborou-se uma manteiga, adicionado 
caju previamente demolhado e raiz de curcuma como corante. 
 
2ª experiência:Hidrólise enzimática do soro de leite 
Após o arrefecimento do soro, à temperatura ambiente, foram adicionadas enzimas lactases na 
proporção de 4000 uc por cada 100 mL, homogeneizou-se a solução e deixou-se em repouso 
por doze horas. Após o repouso, mediu-se a quantidade de açucares em ºBrix, com um 
refratómetro portátil e verificou-se o pH. 
  
3ª experiência: Fermentação do soro de leite 
Preparação do inóculo 
Dissolveram-se 500 g de mel num litro de soro de leite e adicionou-se cerca 55 g de 
Saccharomyces Cerevisiae sob agitação constante, até se desfazerem os grumos.  
Fermentação 
Adicionou-se o inóculo a 5L de soro de leite e deixou-se a fermentar por cerca de 7 dias, 
medindo a quantidade de açucares e de álcool com o refratómetro de 24 em 24 horas. Após os 
7 dias o mosto foi destilado, em destilador de cobre, com controlo de temperatura, 70ºC. Foi 
medido o teor alcoólico do etanol obtido e o mesmo foi posto a macerar numa mistura de 
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especiarias dando primacia ao aromas da região, o zimbro e os sabores cítricos, tendo-se 
obtido o GIN. Que foi preparado e provado pelo Master GIN, da região.  
 
4ª experiência: Determinação da concentração de açucares em mg/mL. 
A concentração de açucares foi determinada por determinação do Brix de uma mistura de 
concentração de açucares conhecida, galactose e glicose, isto é, uma amostra de leite sem 
lactose, que foi diluída, obtendo-se quatro misturas de concentração conhecida, 4,9 mg/mL, 9,8 
mg/mL,11,76 mg/mL, 19,6 mg/mL e 49 mg/L. Mediu-se o Brix de cada uma das misturas. Por 
fim traçou-se a reta de melhor ajuste e determinou-se a função que relaciona o Brix de 
açucares, glicose e galactose, com a concentração de açucares. 
 

Conclusão: 
Na 1ª experiência obteve-se sal com aroma a queijo, resultante da pré-destilação e manteiga 
elaborada com as gorduras e proteínas obtidas por centrifugação do soro de leite. 
Na 2ª experiência provocou-se a hidrólise enzimática do leite, pois a lactose não é um açúcar 
fermentável pelas leveduras do tipo Saccharomyces Cerevisiae, como tal, por ação das 
enzimas cada molécula de lactose originou uma molécula de glicose e uma molécula de 
lactose, pois o Brix subiu de 0,5, antes da hidrólise, para 9, após hidrólise. 
Na terceira experiência verificou-se que ocorreu fermentação pois o teor de açucares foi 
baixando à medida que o teor de álcool aumentava. O álcool foi destilado tendo-se obtido o 
GIN por maceração de especiarias. 
A concentração de açucares foi determinada usando a função matemática determinada na 4ª 
experiência. 
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Avaliação da contaminação por microplásticos: de Castelo de Bode à 

Fonte da Telha 

 

 

Andreia Gonçalves, Catarina Cruz, Filipa Tojal
1
 & João Gomes

2
 

 

1-Alunas do 12º ano do Curso de Ciências e Tecnologia, Colégio Valsassina 
2-Docente de Biologia, Colégio Valsassina 

 

Resumo 

O plástico é um dos materiais mais utilizados pela sociedade do século XXI. Não só 

por esse motivo, mas também pelo facto da má reutilização ou reciclagem, as 

probabilidades destes acabarem em mares, rios ou praias são muito elevadas. 

A contaminação que posteriormente acontece, não se deve só a plásticos de maiores 

dimensões, denominados por macroplásticos, mas também a plásticos de menores 

dimensões (inferiores a 5 milímetros), os microplásticos, sendo estes últimos muitas 

vezes resultantes da degradação fotoquímica e abrasão de plásticos de maiores 

dimensões (SOBRAL et al., 2011). De referir que nesta categoria é possível incluir 

também materiais provenientes diretamente de matéria-prima de indústrias, os pellets. 

É neste contexto que o nosso trabalho está inserido. 

Nos oceanos, os microplásticos são facilmente confundidos com alimento devido ao 

seu tamanho. Além disso, constituem vetores potenciais na transferência e exposição 

dos organismos marinhos a poluentes persistentes orgânicos (POP, do inglês 

Persistent Organic Pollutants) de elevada toxicidade, compostos hidrofóbicos que 

absorvem facilmente as partículas de plástico. A ingestão de microplásticos constitui 

uma ameaça de longo termo para os organismos marinhos, não só pela possível 

obstrução mecânica do aparelho digestivo mas também pelos efeitos tóxicos dos POP. 

Para o desenvolvimento deste estudo procedeu-se à seleção de seis locais em estudo: 

Praia de Algés, Praia da Cova do Vapor, Praia da Torre, Praia da Fonte da Telha, 

Praia Fluvial de Constância e Barragem de Castelo de Bode. 

O design experimental para o desenvolvimento do estudo divide-se numa fase de 

trabalho de campo (fig. 1), para recolha de amostras de areia, e uma fase laboratorial, 

onde se procedeu à análise das amostras tendo em vista a identificação e 

caracterização dos microplásticos. 

Em cada um dos locais em estudo, começou por se delinear um transecto de 100m 

onde foram sinalizados pontos de recolha a cada 10 metros. Em cada um destes 

pontos, foi posteriormente utilizada uma moldura quadrada de 50 por 50 centímetros e 

com 2 centímetros de altura, de forma a marcar a quantidade exata de areia que iria 

ser recolhida em cada ponto. Depois, com o auxílio de pás, esta areia foi colocada em 

sacos, devidamente identificados, para posterior análise.  

Em laboratório, começou-se por colocar as amostras numa estufa durante cerca de 50 

minutos, a 100 graus Celsius, para retirar os vestígios de água naturalmente 

presentes. De seguida, recorreu-se à aplicação de um crivo metálico com 1 mm de 

malha, o que permitiu a separação dos microplásticos (com dimensão superior a 

1mm). O material com dimensão inferior a 1 mm (areia/sedimentos e microplásticos) é 

decantado de modo a separar os microplásticos inferiores a 1 milímetro.  

Pretende-se, com os resultados obtidos, realizar uma caracterização da quantidade e 

tipo de microplásticos existentes nos locais em estudo (fig. 2) e contribuir para uma 
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melhor compreensão sobre a distribuição e impacto deste problema. Em 

complemento, pretende-se sensibilizar para este problema visando a sua prevenção. 

Palavras-chave: Microplásticos, Tejo, Poluição, Pellets, Sedimentos. 

  

Fig. 1 Trabalho de campo 
Fig. 2 Diversos micropláscticos encontrados 
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Viagem a um Algarve Tropical 
 
 

Leonor Guerreiro, Gonçalo Mendes, Roberto Rosa e Rodrigo Costa
1
 & Hélder Pereira

2
 

 
1-Alunos da Escola Secundária de Loulé 
2-Docente da Escola Secundária de Loulé 

 

Introdução: 
Na área em estudo afloram unidades carbonatadas, mais ou menos margosas, do Cretácico 
dobradas e verticalizadas por movimentação tectónica associada ao diapiro de Albufeira. 
Durante o Miocénico, estas unidades sofreram emersão e carsificação. Sobre estas 
depositaram-se os calcarenitos fossilíferos da Formação de Lagos-Portimão que sofreram 
igualmente emersão e carsificação. O topo carsificado destas formações foi recoberto por um 
conglomerado e areias finas da Formação de Cacela e por arenitos grosseiros da Formação do 
Ludo (Terrinha et al., 2013). Os depósitos das Formações de Lagos-Portimão e de Cacela 
apresentam uma grande diversidade de fósseis de vertebrados marinhos que incluem peixes, 
mamíferos e crocodilos. 
Este trabalho tem como principal objetivo realizar um estudo mais alargado e atualizado da 
fauna de vertebrados marinhos miocénicos do Algarve central, dando continuidade a alguns 
trabalhos clássicos da Paleontologia nacional (e.g. Zbyzewski e Almeida, 1950; Antunes et al., 
1981).  
 

Material: 
- copos de vidro 
- peneiros  
- escovas 
- balões de Erlenmeyer 
- funil 
- papel de filtro 
- esguicho 
- caixas de Petri 
- estufa 
- recipientes para armazenamento de amostras 
- saquinhos de plástico 
- vidro de relógio 
- microscópio estereoscópico 
- lupa de mão 
- pincel 
- agulhas 
- computador 
 

Métodos: 
 
1-Recolha de material: 
O material fóssil estudado foi obtido através de recolha superficial realizada pelos elementos do 
grupo durante várias saídas de campo na área em estudo – troço costeiro entre São Rafael e 
Arrifão (região de Albufeira). Foram, também, recolhidos sedimentos, totalizando cerca de 250 
Kg.  
 
2-Lavagem/crivagem: 
Os sedimentos, dependendo das suas características, foram colocados em copos de vidro e/ou 

em peneiros sobrepostos com malha decrescente do topo para a base (2mm, 1mm e 500m) e 
procedeu-se à sua lavagem com água corrente.  
O material que permaneceu nos peneiros foi transferido, com um esguicho, para um funil 
forrado com papel de filtro. Em seguida, este material foi colocado em caixas de Petri na estufa 
a 40ºC.  
 
3-Triagem: 
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Ao material recolhido foram aplicadas diferentes técnicas de triagem. Na malha de 2mm 
realizou-se uma triagem à vista desarmada (material de maiores dimensões) e ao do restante 
sedimento uma triagem à lupa de mão e ao microscópio estereoscópico. O material fossilífero 
foi arquivado em saquinhos de plástico e em recipientes para armazenamento de amostras. 
 
4-Identificação: 
Na primeira etapa de identificação, com auxilio da lupa de mão e do microscópio 
estereoscópico, procedeu-se à separação e inventariação do material fossilífero. A 
identificação e classificação dos espécimes recolhidos foi realizada com base nas estampas 
disponíveis na bibliografia consultada. 
 
 
Resultados: 
No âmbito deste trabalho foram identificados fósseis de diferentes grupos de vertebrados, 
nomeadamente crocodilos, mamíferos e peixes. Após a identificação do material fossilífero 
realizou-se uma análise da distribuição ecológica das várias espécies. Procedeu-se ainda a 
uma breve análise estatística dos fósseis do grupo mais abundante, ou seja, da ictiofauna. 
 

Conclusões: 
Foram identificadas várias espécies de peixes que ainda não estavam referenciadas para a 
área de estudo. A identificação de fósseis de espécies típicas de águas quentes, indica que, 
durante o Miocénico, a costa da região algarvia seria banhada por águas mais quentes do que 
as atuais com temperaturas semelhantes às encontradas atualmente nas regiões tropicais. 
 

Bibliografia: 
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CrowdOHP 
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Finalidade: 
Como podemos motivar a sociedade fazer mudanças positivas na comunidade? Por que não 
tentar usar o que está no bolso de todos - um smartphone!  
Com este projeto, pretende-se aproveitar o poder do crowdsourcing e da tecnologia móvel para 
criar uma aplicação, que motiva os utilizadores, alunos, a mudarem a comunidade escolar para 
melhor. 
 
Material: 
- Computador 
- AppInventor 
 
Método: 
 
Antes de embarcar na construção da aplicação de crowdsourcing de limpeza escolar, foi 
necessário executar algumas pequenas tarefas:  

1. Configure o seu computador e o dispositivo Android e, depois, trabalhe com alguns 

aplicativos tutoriais para familiarizar-se com o App Inventor 2.  

2. Faça uma exploração rápida na página de visão geral do Designer e Blocos Editor. 

3.  Use o projeto da aplicação Talk-to-Speech Talk-to-Talk , disponível na página 

Tutoriais em Vídeo para Iniciantes, que permite criar a aplicação TalkToMe.  

Irá aprender: 

 Como criar um novo projeto; 

 Como conectar o seu computador ao seu dispositivo; 

 Como usar o modo de design para projetar a sua aplicação; 

 Como usar o modo de bloco para adicionar a funcionalidade; 

 Como codificar um botão;  

 Como usar o bloco de texto para voz. 

Observe que o que uma aplicação faz é geralmente chamado de comportamento em 
linguagem de computador. O editor de blocos é onde se codifica o comportamento da 
aplicação. A interface do utilizador ou como o utilizador interage com o dispositivo é 
especificada no modo de design. 
Antes de criar a sua próximo aplicação, salve o seu projeto usando o comando Salvar projeto, 
localizado no menu suspenso Projeto. 
 
Antes de embarcar no projeto, crie a aplicação Magic 8-ball. Que ensinará: 

 a construir e usar uma lista; 

 exibir uma entrada aleatória da lista; 

 responder a um evento; 

 a empacotar a sua aplicação, para que permaneça no seu telefone quando se 

desconectar da Internet. 

Uma lista é uma ferramenta que pode ser usada para armazenar várias informações ao mesmo 
tempo. Pode-se vê-lo como uma série ordenada de variáveis. As listas são usadas para 
armazenar dados relacionados. Conforme aprende a programar.  
Como mencionado na Introdução, este projeto de ciências o guiará passo a passo através da 
criação de uma aplicação de crowdsourcing de limpeza de um espaço público.  
Abaixo estão os requisitos básicos do utilizador para a aplicação crowdsourcing de “limpeza da 
escola”.  
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REQUISITOS 
Os utilizadores devem-se registar para usar a aplicação com uma conta do Gmail. Isso é 
necessário para fornecer aos utilizadores o acesso à tabela de dados global. A aplicação 
permite que os utilizadores insiram ações de limpeza e ganhem pontos para cada ação 
inserida. 
Para cada ação de limpeza, os utilizadores inserem as seguintes informações obrigatórias: o 
seu nome, o tipo de ação e se ela está concluída. Os utilizadores têm a opção de deixar 
comentários no campo de comentários. 
CONTRUÇÃO DA APP 

1. Contrua uma aplicação do Pizza Party App.  

Comece bem - crie a aplicação Pizza Party. 

Armazenar dados numa tabela na Internet não é uma tarefa para um programador 
inicial.  

 Navegue por Pizza Party with Fusion Tables for App Inventor 2. 

 Use o botão verde na página para baixar o código-fonte e salve o arquivo 
Pizza_Party_MIT_2014.aia no seu computador. (Observe que pode encontrar 
uma breve explicação do termo código-fonte na seção intitulada Pacote e 
compartilhar seu aplicativo, abaixo.) 

 Carregue o código no App Inventor: 

 Abra o App Inventor e selecione o menu suspenso Projeto na barra de menu 
superior. 

 Selecione Import project (.aia) do meu computador ... como mostrado na Figura 
3. 

 Navegue até o arquivo .aia armazenado e carregue o código-fonte da Pizza 
Party. 

 Verá a interface do utilizador Tela 1 no modo de designer e o código associado 
no modo de bloco. 

 Use a função Salvar projeto como ... para salvar esta aplicação com um nome 
diferente. 

 
Conclusão: 
 
Com este projeto criou-se uma aplicação para o sistema Android, usando a programação em 

blocos, App inventor 2, que permite introduzir mudanças positivas na escola, com a 

colaboração de todos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/pizzaparty.html
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Resumo 

O parasitismo gastrointestinal é um ponto importante na manutenção da saúde equina. Neste 

estudo foram abordados animais criados em regime extensivo na Coudelaria de Alter do Chão, 

com o objetivo de caracterizar a prevalência parasitária gastrointestinal nos equídeos da 

espécie Equus ferus caballus da raça Sorraia. Esta investigação poderá traduzir-se numa mais-

valia pelo facto de trabalhos sobre parasitas de equinos não serem abundantes a nível nacional 

ou internacional, além de pretendermos utilizar a sua matéria fecal como meio de diagnóstico. 

O cavalo do Sorraia sendo uma raça equídea autóctone portuguesa, a par do Lusitano, 

Garrano, Pónei da Terceira e Burros de Miranda e da Graciosa, apresenta-se como um animal 

de pequeno porte com características muito particulares e únicas no mundo.  

Para avaliação do seu parasitismo procedeu-se a três colheitas de fezes, no Outono de 2018 e 

Inverno e Primavera de 2019, com 10 amostras de fêmeas e 5 amostras de machos por 

colheita, num total de 45 amostras. Efetuaram-se exames coprológicos qualitativos (flutuação e 

sedimentação) e quantitativos (câmara de McMaster), para a identificação e contagem de ovos 

de helmintes e coproculturas, para identificação e contagem de larvas L3.  

Todas as amostras foram positivas nas três colheitas (100% prevalência) e o número de Ovos 

Por Grama de fezes (OPG) médio dos machos na primeira recolha (3110), foi superior ao OPG 

médio da segunda (2450) e terceira colheita (1900). Tal como nos machos, o OPG médio das 

fêmeas na primeira colheita (3780), também foi superior ao OPG médio na segunda colheita 

(3050) e terceira (3388). Esta diminuição poderá eventualmente estar relacionada com a 

diminuição de temperatura para ambos os grupos em estudo e com a estabulação para os 

machos. Em relação às coproculturas, verificou-se que havia a presença de larvas L3 em todas 

as amostras, sendo observadas L3 do género Cyathostomum em todas as coproculturas 

(100%), Oesophagodontus (26,7%), Gyalocephalus (10%), Craterostomum (16,7%) e 

Strongylus (80%).  

Os estrongilídeos intestinais constituíram o único grupo de parasitas que foi assinalado nos 

testes coprológicos, com particular destaque para os géneros Cyathostomum e Strongylus, 

com prevalência de 100% e 80%, respetivamente, sendo dos nematodes mais patogénicos 

para os equídeos. Observaram-se diferenças relativamente à época do ano, sugerindo a 

necessidade de estratégias diferentes para fazer face ao parasitismo gastrintestinal. As fêmeas 

apresentaram maior parasitismo pelo facto de uma maior proporção de éguas ter acesso à 

pastagem, o que se traduz, potencialmente, numa maior exposição a formas infetantes 
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existentes no ambiente. Ainda assim, em ambos os grupos e em todos os momentos de 

colheita, justificava-se a desparasitação dos animais, na medida em o nível médio global de 

OPG ao longo das três colheitas para machos e fêmeas foi de 2487 e 3406, respetivamente, 

claramente acima do nível mínimo de 500 OPG, a partir do qual os animais devem ser tratados.  

Em conclusão, as análises coprológicas ou fecais permitiram uma avaliação qualitativa e 

quantitativa da infeção por parasitas gastrointestinais em cavalos de raça Sorraia, assim como 

os principais géneros envolvidos. Foi demonstrada a importância e assertividade desta 

metodologia não invasiva no diagnóstico da presença de nematodes de elevada 

patogenicidade, providenciando resultados para um controlo atempado destas parasitoses, 

numa raça autóctone de elevado valor genético.  

 

Palavras-chave: equinos, cavalos de Sorraia, parasitas gastrointestinais, análises 

coprológicas, ovos de estrongilídeos, OPG, larvas L3, Alter do Chão, Portugal. 
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Finalidade: 
Será que quando lavamos as mãos conseguimos realmente eliminar a sujidade e 
consequentemente os microrganismos patogénicos presentes na pele?  
O projeto BeClean vem dar resposta a esta questão, pois objetivou desenvolver um hidrogel 
antibacteriano, com propriedades fluorescente, decorrentes da reciclagem de marcadores, que 
indica os locais da pele que contêm sujidade. 
 

Material: 

 Caneta marca texto amarela 

 Álcool 70% 

 Lâmpada UV 

 Agar-agar 

 Aloe-vera 

 Óleo essencial de menta 

Método: 
 
1ª experiência: Preparação do extrato de Aloé Vera 
Para preparar os extratos etanólicos da planta, foram pesados 20 gramas da amostra e 

transferidos para um copo, em seguida foram adicionados 500 mL de etanol 70% (v/v), obtendo 

uma concentração de 40 mg mL
-1

 de Aloé Vera. A extração foi realizada a 70 °C, em banho de 

água termostatizado, por 2 h e 30 minutos, sob agitação constante. Após a extração a mistura 

foi arrefecida e adicionada as cargas das canetas fluorescentes sob agitação constante. A 

mistura foi então filtrada e transferida para um frasco de vidro. 

 
2ª experiência: Preparação do Hidrogel 
 
Na preparação do hidrogel, pesaram-se 2 gramas de agar-agar e adicionaram-se 200 ml de 

água. Aqueceu-se a mistura até à ebulição, sob agitação constante, e manteve-se a 

temperatura durante 5 minutos. Posto isto, foi adicionada ao extrato de aloé vera e 

homogeneizada.  

Colocou-se o álcool em gel com o corante fluorescente nas mãos dos alunos e deixou-se 

secar, ligou-se a lâmpada UV e registaram-se as observações. 

3ª experiência: Preparação do meio e teste de propriedades antibacterianas 

Preparou-se cerca de 500 mL de caldo de frango. Verteu-se o líquido para um erlenmeyer e 

deixou-se arrefecer no frigorífico. Filtrou-se o caldo, através de papel de filtro, para um 

erlenmeyer. Por cada, 100 mL adicionou-se 2 g de açúcar. Neutralizou-se a solução, com 

NaOH 0,1moldm
-3. 

Adicionou-se 4 g de agar-agar por cada 100 mL. Autoclavou-se durante 20 

minutos a 120 ºC e 1 atmosfera. O meio de cultura foi transferido para caixas de petri 
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previamente esterilizadas. Recolheu-se bactérias das mãos e unhas com um cotonete 

esterilizado e passou-se pelo meio de cultura. Inocolou-se as caixas de petri. 

Para a avaliação da atividade antibacteriana do hidrogel foi empregado o teste de difusão em 

ágar, segundo Blair et al., (1958). Foram aplicados 10 µL de hidrogel, em discos de papel de 

filtro esterilizados, dispostos nas placas de Petri, previamente inoculadas, o etanol 70 % (v/v), 

foi utilizado como controle positivo e a água esterilizada como controlo negativo. Os testes 

foram realizados em triplicata. Após a incubação à temperatura ambiente, a atividade 

antibacteriana foi determinada através da medida do diâmetro da zona de inibição (mm) ao 

redor de cada disco.  

 

Conclusão: 
Podemos perceber que nas unhas, entre os dedos e também no dorso da mão permanecem 

fluorescentes após a lavagem. Isso ocorre porque as mãos não foram lavadas corretamente. 

As pessoas geralmente esfregam as palmas das mãos, no entanto esquecem-se do dorso e 

das unhas, que por estarem nas pontas dos dedos contribuem bastante para disseminação de 

microrganismos. Da mesma forma também se esquecem de lavar entre os dedos o que resultar 

num ambiente favorável ao aparecimento e desenvolvimento microrganismos patogénicos. 

Por outro lado, verificámos que o gel tem propriedades antimicrobianas pois verificou-se um 

aparecimento de uma zona de inibição ao redor do disco. 
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Finalidade:  

Este trabalho tem como principal objetivo comprovar a transmissão de energia sem fios, mas 

também comparar uma rede de transmissão de energia com fios e uma sem fios.  

 

Material:  

Transformador com uma bifurcação exterior, uma lâmpada CFL e um detetor de RF. 

 

Método: 

-Ligar o transformador a uma distância segura; 

-Aproximar a lâmpada CFL a diferentes distâncias; 

-Aproximar a detetor RF a diferentes distâncias 

 

Conclusão: 

  

Em 2000, cerca de 3,2 triliões de kWh foram consumidos pelo povo americano. Mas este valor 

apenas corresponde a um terço do valor produzido em todos os EUA, sendo que dois terços da 

energia total produzida foi perdida nos processos de conversão (Ref. E l e c t r i c i t y  F l o w  

C h a r t  1 9 9 9 , which contains US DOE/EIA data)   

  

Algumas vantagens da transmissão de energia sem fios: 

  

> A transmissão de energia sem fio pode fornecer energia para locais de difícil acesso. 

Especialmente pequenas comunidades em áreas rurais poderiam ser abastecidas com energia. 

> Em primeiro lugar, a transmissão elétrica sem fios elimina a necessidade de infra-estrutura 

física, como as torres de alta tensão. Desta forma, o custo associado à construção de torres e 

cabos pode ser salvo, no qual se faria um melhor aproveitamento dos recursos naturais 

caminhando para um desenvolvimento sustentável. 

> Durante as chuvas e depois de desastres naturais, muitas vezes é difícil gerir os cabos e 

torres. Usando a tecnologia WPT, esse problema pode ser eliminado. 

> A perda de transmissão e distribuição associada às redes elétricas tradicionais pode ser 

superada. 

> A transmissão de eletricidade wireless é mais favorável ao meio ambiente.  

> O benefício final desta tecnologia é a veracidade e integridade da transmissão. Muitos países 

podem aproveitar os benefícios económicos dessa tecnologia.  

> O uso de baterias para carregar dispositivos elétricos e eletrónicos pode ser totalmente 

eliminado, o que pode evitar as toneladas de resíduos tóxicos produzidos anualmente devido 

ao consumo de pilhas/baterias. 
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Resumo 

As micotoxinas são pequenos compostos, macroscopicamente indetetáveis, que consistem em 

produtos secundários do metabolismo de fungos. O aparecimento destes subprodutos ocorre 

durante o processo de transporte e conservação de alimentos – tais como frutos e leguminosas 

– e a sua ingestão processa-se com muita facilidade, sem os próprios consumidores se 

aperceberem de tal facto. Embora os organismos contaminados possuam mecanismos de 

desintoxicação, para combater os efeitos tóxicos destes mesmos metabólitos, as micotoxinas 

podem, mesmo assim, fomentar o desenvolvimento imediato de variadas doenças e até 

provocar a morte. Assim sendo, é crucial haver um diagnóstico prévio de uma possível 

contaminação provocada pelo consumo excessivo destas substâncias, em particular nos seres 

humanos. 

Tendo isso em conta, este projeto tem como objetivo principal criar e desenvolver um kit, não 

invasivo e prático, que permita avaliar e (semi)quantificar a presença de um biomarcador da 

Aflatoxina B1 (um tipo específico de micotoxina, da família das aflatoxinas) – denominado 

AKR7A3 – em amostras de urina humana. AKR7A3 é um enzima, que participa nas vias 

metabólicas de desintoxicação de uma contaminação causada por AFB1. De acordo com a 

bibliografia, a presença de elevadas quantidades desse biomarcador, em substâncias tais 

como a urina, pode ser considerado um indicador de uma alta concentração da micotoxina em 

causa (AFB1) no organismo. Em paralelo, este projeto também pretende realizar uma 

investigação acerca das micotoxinas e dos seus potenciais perigos para a saúde. 

O procedimento de deteção escolhido baseia-se numa metodologia semelhante a um 

Membrane Based Antibody Array, um procedimento de deteção colorimétrico, que se centra na 

utilização de um conjunto de anticorpos específicos para efetuar a deteção de biomarcadores e 

outras substâncias, em soluções biológicas.  

Foi elaborado um design experimental que inclui: definição dos reagentes necessários, revisão 

dos protocolos de deteção, ensaio de imobilização, ensaios de ligação (sem e com péptido), 

verificação da fiabilidade de deteção do procedimento com concentrações otimizadas, desenho 

e impressão em 3D do dispositivo e montagem final do kit.  

Começou-se por otimizar as concentrações e volumes dos reagentes de deteção – o anticorpo 

primário, o anticorpo secundário, o substrato TMB e a solução de bloqueio. Após esta fase de 

otimização, procedeu-se ao estabelecimento de uma relação entre a intensidade de cor 

verificada no final dos ensaios experimentais sobre a membrana de nitrocelulose – tendo em 

conta que o método de deteção utilizado é colorimétrico – e a quantidade de enzima presente 

numa amostra em análise. Por último, concebeu-se e desenhou-se, recorrendo a um programa 

de modelação 3D, o suporte físico do kit, onde se poderá realizar o protocolo desenvolvido.  

Os resultados preliminares obtidos, nomeadamente os que são relativos ao ensaio de ligação 

sem péptido, permitiram-nos definir quais as concentrações e os volumes, dos reagentes de 

deteção, mais adequados a utilizar, para a análise de uma só amostra: 1.5 µL de Anticorpo 

primário a 100 µg/mL; 125 µL de Anticorpo secundário a 0.4 µg/mL; 250 µL de substrato TMB e 

125 µL de solução de bloqueio.  

Em suma, este projeto tem como objetivo principal criar e desenvolver um kit de deteção do 

enzima AKR7A3, um biomarcador da Aflatoxina B1. De realçar que, ao contrário de alguns 

produtos semelhantes e já disponíveis no mercado, o protótipo a ser montado no final deste 

trabalho, deverá permitir efetuar a deteção e (semi)quantificação do enzima em amostras de 



 

 

XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação 

124 

urina e a partir de uma simples variação de cor (não necessitando de recorrer a métodos de 

cromatografia). 

 

Palavras-chave: Aflatoxina B1; AKR7A3; Anticorpos; Colorimetria; Micotoxinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação 

125 

150 anos da Tabela Periódica: uma comemoração matemática 
 
 

Catarina Beatriz Sousa e José Gabriel Lopes
1
 & Paulo Gil

2
 

 

1-Alunos da Escola Básica e Secundária de Pinheiro  
2-Docente da Escola Básica e Secundária de Pinheiro 

 

Finalidade: 
Em 1869 Dmitry Mendeleev criou o Sistema Periódico dos Elementos Químicos. 
Hoje, passados 150 anos, celebra-se a criação deste instrumento que permite 
prever as propriedades dos elementos na Terra ou em qualquer parte do Universo. 
2019 é, portanto, o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos 
Químicos, uma resolução das Nações Unidas e da UNESCO para celebrar a 
criação de uma das ferramentas mais importantes na história da Ciência. 
Desafiados a comemorar esta iniciativa internacional a nível de escola, e no âmbito 
do domínio de autonomia e flexibilidade curricular, foi-nos proposto que nos 
associássemos a esta efeméride através de uma perspetiva matemática. Nesse 
sentido, o nosso trabalho de investigação centrou-se na exploração dos números 
metálicos, bem como na pesquisa da abordagem matemática realizada pelos 
Babilónios para resolver equações do 2.º grau. Com este trabalho pretende-se 
assinalar o Ano Internacional da Tabela Periódica, associando o nome de 
alguns dos metais às raízes positivas de equações da forma x

2
 - px - q = 0, p, q € IN, 

pretendendo, assim, divulgar algumas descobertas, invenções e curiosidades que 
marcam a história da Ciência, em particular a história da matemática. 
 

Material: 
- Tabela periódica 
- Papel e lápis 

 
Método: 
 
1ª experiência 
- determinar o valor exato das raízes positivas de equações quadráticas da forma 

 
- reconhecer que para qualquer p, q € IN a equação x

2
 - px - q = 0 tem sempre duas raízes reais, 

sendo uma delas uma raíz positiva e, portanto, dando origem a um único número metálico 
- identificar o conjunto formado por todos os números metálicos e a sua representação 
- registar alguns dos números metálicos mais conhecidos 
 
2ª experiência 
 

- reconhecer que todos os números metálicos são limites de sucessões formadas 

pelos quocientes de termos consecutivos de sucessões generalizadas de 

Fibonacci 
- explorar algumas propriedades matemáticas dos números de Fibonacci 

 
3ª experiência 
- reinventar a fórmula resolvente das equações do 2.º grau através das 
operações concretas na «geometria de corta e cola» 
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interpretação geométrica (geometria de corta e cola) da solução positiva 

da equação  x
2 

+ px = q 

 
 

Com a primeira experiência, procurou-se compreender o conceito de número 

metálico, identificando, portanto, alguns dos números metálicos mais conhecidos. 

Através da segunda experiência foi possível reconhecer que os números metálicos 

são limites de sucessões generalizadas de Fibonacci, o que permitiu, 

posteriormente, evidenciar algumas curiosidades matemática associadas a esses 

números. Por fim, a terceira experiência permitiu-nos reinventar a fórmula resolvente 

das equações de 2.º grau através do método utilizado pelos Babilónios, denominado 

por geometria de corta e cola. 

A execução destas atividades permitiu-nos percorrer alguns assuntos da história 
da Ciência, em particular da história da matemática e, assim, assinalar os 150 
anos da Tabela Periódica de uma forma diferente, visto que não só associamos 
os nomes de alguns dos seus elementos a raízes positivas de equações da forma 
x

2
 - px - q = 0, p, q € IN, mas também procuramos resolver equações do 2.º grau 

através de uma abordagem matemática atribuída aos mesopotâmios. 
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Resumo 

O crescimento constante da população mundial, aumentará a necessidade de 

produção de alimentos. A Food and Agriculture Organizaton (FAO) estima um aumento entre 

60 a 70% no consumo de proteína de origem animal. O aumento significativo deste consumo 

exige uma grande quantidade de recursos naturais e estes são potencialmente limitados devido 

não só a fatores climáticos como também a questões políticas.  

Atualmente, a criação de animais de produção pecuária ocupa 70% da área agrícola 

disponível a nível mundial, sendo imperativo a criação de estratégias para responder às 

necessidades alimentares das populações em crescimento. Uma das alternativas propostas 

consiste no consumo de insetos, que complementam a ementa de uma parte da população 

humana e tem sido parte da sua dieta desde tempos primitivos. 

Os insetos são o grupo de animais mais diversificado existente na Terra, representando 

mais que 70% de todas espécies de seres vivos. 

A produção de insetos como alimento para animais e até para humanos tem-se tornado 

um assunto muito importante e atual neste século. O custo da proteína animal tem vindo a 

aumentar devido a várias questões, como a insegurança alimentar, a qualidade dos alimentos, 

as pressões ambientais, o crescimento da população e o consequente aumento de procura de 

proteína animal.  

Os insetos apresentam-se não só como uma alternativa nutricional, mas também como 

uma opção que está associada a menos emissões de gases com efeito de estufa (GEE) 

relativamente a outras fontes de proteína animal.  

Com este trabalho pretendemos criar um ração para peixes de aquacultura à base das 

proteínas da mosca soldado negro de forma a minimizar os danos ambientais causados pela 

excessiva criação de animais de produção pequária.  

Para o desenvolvimento do projeto são utilizadas lavas da mosca-soldado-negro pois à 

luz da lesgislação atualmente em vigor, podem ser utilizadas na produção de proteínas animais 

transformadas a partir de insetos, com vista à sua utilização na alimentação de animais em 

criação e porque a sua têm um curto ciclo de vida (de um a dois messes) o que permite o 

desenvolvimento do trabalho.  

A produção (industrial) de insetos baseia-se no controlo do ciclo de vida das espécies 

alvo de produção, sendo separado por fases de reprodução, recria e engorda. A criação de 

insetos favorece a utilização e reintrodução de subprodutos e outras matérias primas na cadeia 

de valor, bem como uma oportunidade de produzir novas fontes nutricionais com um impacto 

ambiental mais reduzido.  

O protocolo experimental para a produção de farinha inclui a recolha e utilização de 

subprodutos, mistura dos mesmos com larvas de mosca soldado negro (Black Soldier Fly – 

BSF), separação dos mesmos das larvas de BSF, trituração das larvas de BSF, separação da 

pasta resultante da trituração por densidades, seca e processamento dos produtos finais. 

A classe dos insetos tem uma enorme diversidade, o que permite que estes sejam 

aproveitados por todo o mundo e das mais diversas formas, na indústria, medicina, ecologia, 

investigação e na alimentação. Neste último caso, os insetos apresentam-se como uma das 

mais promissoras fontes alimentares alternativas, quer devido ao seu alto valor nutricional quer 

pelo menor impacte ambiental. 

 

Palavras-chave: entomofagia, mosca-soldado negro, proteína animal; aquacultura. 
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Finalidade: 
“Living on 21th Century”, é um projeto que visa analisar as exigências energéticas, ambientais e 

processos de mobilidade que constituem os desafios da humanidade, do século 21, construindo uma 

maquete de uma cidade ecossustentável, com base nos princípios de bioeconomia ou economia 

circular. 

 

Material: 
-Argila 
-Borras de café  
-Caroços de azeitona 
-Serradura de espécies invasoras 
-Termómetro 
-Fraldas usadas 
-Cloreto de sódio 
-Agar-agar 
-água 
-soro de leite 
-sedimento do rio 
 

Método: 
 
1ª experiência: Construção ecossustentável 
 
Começou-se por misturar argila com resíduos de matéria orgânica, borras de café, caroços de 
azeitona e serradura de espécies invasoras, na proporção de 2/3 para 1/3, respetivamente. 
Foram construídos três cubos, com a mesma aresta, de cada uma das misturas. Os cubos 
foram aquecidos, durante 20 minutos, por exposição ao mesmo tipo de radiação, tendo sido 
medida a variação de temperatura, após o aquecimento. Do material, mais termicamente mais 
eficiente, foram preparados pequenos prismas retangulares para construir as casas. 
 
2ª experiência: Pilhas de Combustível microbiano para o tratamento de resíduos orgânicos 

Prepararam-se três amostras aquosas de sedimento do rio Colocou-se um filtro de plástico ou 

coador sobre uma tigela grande e mediu-se cerca de 500 mL de solo. Agitou-se suavemente o 
filtro sobre a tigela para que a amostra ficasse isenta de quaisquer partículas pequenas e duras 

(como pedras, seixos, galhos, etc.).
1
 Acrescentou-se água do rio e misturou-se até que a lama 

do solo se parecesse com massa de “biscoito”.
2
 Prepararam-se três colunas, com garrafas pet, 

e numeraram-se, colocando-se no fundo da primeira, papel, da segunda casca de ovo, como 

fontes de matéria orgânica, a terceira funcionou como coluna de controlo. Cobriu-se a parte 
inferior das garrafas com papel de alumínio e deixou-se a repousar durante cinco semenas.  

Retiraram-se amostras de água, de cada zona das colunas, meio aérobio, meio misto e meio 
anaeróbico, de cada recipiente e fizeram-se meios de cultura, em caixas de petri esterilizadas, 

usando o método de difusão em agar-agar. Incubaram-se as caixas de petri à temperatura 

ambiente e analisaram-se as colónias de bactérias e selecionou-se o meio de cultura com as 
bactérias do tipo G-sulfureducens. Isto é, o meio anaeróbico. 

                                                           
1
 É importante remover essas partículas do solo porque podem arejar o solo e inibir o crescimento das bactérias 

desejadas (as bactérias não querem ser expostas ao oxigénio). 
2
 Adicionar  

mais água se a lama estiver muito quebradiça ou adicione mais solo se a mistura parecer muito húmida. 
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Nota de segurança: O cátodo e ânodo da célula (os elétrodos) são feitos de um material 

condutor chamado fibra de grafite. Não colocar o cátodo ou o ânodo perto de aparelhos 

eletrónicos ou plugues de alimentação e não disperse as fibras no ar, pois as fibras causarão 
escassez elétrica quando em contato com a eletrónica. Proceder á montagem do ânodo ligando 

o fio verde ao elétrodo de grafite mais fino. Repetiram-se os passos 6 e 7 usando o cátodo (o 
mais espesso, preto, círculo feltro) e o fio laranja (que é menor que o fio verde). 

Montou-se o circuito com a parte da coluna em meio anaeróbico, adicionou-se soro 

de leite, como fonte de matéria orgânica e verificou-se o pH. O sedimento foi 
compactado entre os elétrodos e mediu-se a diferença de potencial, em triplicata, ao 

longo do tempo, nos diferentes recipientes. As células de combustível microbianas 
foram colocadas em ambientes fechados à temperatura ambiente normal (cerca de 

19-25 ° C).  
No sentido, de aumentar a potência da pilha, foram ainda construídas membranas que 

funcionam como ponte salina, para permitir e facilitar a troca iónica e manter a neutralidade do 

meio. Por outro lado, pretendeu-se construir membranas, que fossem permeáveis à água de 
forma a que a água que fluísse para o cátodo fosse livre de matéria orgânica. 

As membranas foram construídas misturando-se 75 g de cloreto de sódio com 200 mL de água 
e 5 g de agar-agar comercial. Levou-se à ebulição com agitação constante e colocou-se a 

arrefecer à temperatura ambiente. 

Por fim, procedeu-se à montagem das pilhas colocando a membrana entre os elétrodos e 
mediu-se a diferença de potencial, nos terminais das resistências. 

 
3ª experiência: Preparação do hidro composto 
Para preparar o hidro composto foi usado terra de solo agrícola o qual foi adicionado a parte 
interna das fraldas de bebé, como fonte de azoto e para recuperar o polímero hiperabsorvente 
(poliacrilato de sódio. Foi analisado qualitativamente o pH, o teor de nitratos e fosfatos. O pH 
foi corrigido com pó de casca de ovo, para aumento de pH e sumo de citrinos para a 
diminuição de pH. Posteriormente , o solo foi regado com água, até a humidade ser cerca de 
50%, A humidade foi medida, usando um humidímetro, durante as semanas de duração do 
projeto. 
 

Conclusão: 
Na 1ª experiência verificou-se que o biomaterial mais energeticamente eficiente é a argila 
misturada com serradura.  
Na 2ª experiência verificou-se que houve produção de energia elétrica e na parte superior da 
célula aparece água livre de matéria orgânica. 
Na 3ª experiência verificou-se que ao fim de quatro semanas, o hidro composto mantinha a 
humidade. 
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Resumo 

Os bacteriófagos (abreviado fagos) são vírus bacterianos que podem atacar e matar uma 

bactéria alvo em poucos minutos após a infeção. Pouco se sabe sobre o seu impacto na 

ecologia do microbioma oral e na etiologia das doenças da cavidade oral. Os fagos podem ser 

reservatórios de genes com atividade patogénica na cavidade oral humana e podem facilitar a 

aquisição de resistência a antibióticos.  

O nosso trabalho projeto consistiu em isolar bacteriófagos líticos para patogénicos orais a partir 

de amostras de saliva humana de voluntários saudáveis, com idades compreendidas entre os 

15 e 18 anos.  As amostras de saliva foram analisadas para a presença de bacteriófagos líticos 

utilizando um painel de bactérias orais: Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus mitis.  

A técnica utilizada consistiu em enriquecer a amostra em bacteriófagos numa primeira etapa. 

Na segunda etapa os bacteriófagos foram isolados através do método de dupla camada com 

formação de placas lise. 

Neste projeto, os resultados obtidos para uma amostra de 61 voluntários saudáveis foram de 

9.8% (6/61) de bacteriófagos isolados. 

Estes resultados são sugestivos que num microbioma oral saudável a população de 

bacteriófagos presente é reduzida. 

Este estudo piloto surge como uma oportunidade para investigar a presença de bacteriófagos 

numa população de indivíduos com patologias orais.  

 

Palavras-chave: Isolamento; bacteriófagos; bacterioma oral; cavidade oral, Streptococcus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação 

131 

Estarão os nossos jovens a envelhecer precocemente? 

Avaliação dos níveis de testosterona e o estudo da sua relação com o sono numa 

população de jovens do sexo masculino entre os 15 e os 18 anos 

 

Laura Mota, Madalena Monteiro, Catarina Nunes
1
 & João Gomes

2
 

 
1-Alunas do 12º ano do Curso de Ciências e Tecnologia, Colégio Valsassina 
2-Docente de Biologia, Colégio de Valsassina 

 

Resumo 

A testosterona é a principal hormona androgénica responsável pelo desenvolvimento 

das características sexuais secundárias masculinas, podendo estar presente no organismo de 

duas formas: livre ou ligada a alguma proteína. 

A produção desta hormona é realizada ao nível dos testículos, nomeadamente 

assegurada pelas células de Leydig, quando estimuladas pela hormona hipofisária LH. A 

deficiência de testosterona pode afetar o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundárias 

ou resultar na sua não ocorrência, já que, além de intervir na produção de esperma, influencia 

inúmeros fatores do organismo masculino, tais como: o desejo sexual, a massa óssea e o 

desenvolvimento dos músculos, entre outros. 

Os níveis de testosterona podem ser avaliados através de análises sanguíneas e de 

análises realizadas à urina ou à saliva. Para o nosso estudo recorremos à análise de amostras 

de urina, por ser um método pouco invasivo. 

Quando estes níveis se encontram abaixo dos níveis de referência saudáveis, o 

organismo poderá desenvolver hipogonadismo ou tornar-se infértil. Dada a importância desta 

hormona no organismo, quando as suas concentrações não são adequadas, o corpo manifesta 

alguns sintomas. A testosterona no organismo é produzida durante o sono, sendo que este 

apresenta uma relação direta com esta hormona, influenciando os valores da sua concentração 

no organismo. 

Neste sentido, desenvolvemos o nosso projeto tendo como principal fonte um 

estudo desenvolvido pelo Dr. Miguel Meira e Cruz, realizado a uma população de jovens 

universitários de uma faculdade na Rússia, que concluiu que jovens que dormem menos horas 

do que numa noite considerada normal, apresentam níveis de testosterona significativamente 

mais baixos. Assim, pretendemos avaliar os níveis de testosterona numa população de jovens 

portugueses masculinos entre os 15 e os 18 anos e, posteriormente, estudar a relação entre os 

níveis de testosterona e o sono, verificando a possível associação: quanto menos horas de 

sono dormir um indivíduo, menores serão os seus níveis de testosterona. Por fim, 

pretendemos, também, sensibilizar os jovens da faixa etária em estudo para a importância do 

sono na regulação dos níveis da hormona considerada e os impactes que a redução do sono 

poderá ter no organismo. 

Os dados obtidos neste estudo sugerem que os níveis de testosterona da população se 

encontram dentro dos níveis considerados saudáveis (média de valores foi 2,85 µg/g para um 

intervalo de referência entre 1,21 e 9,29). Foi possível verificar a relação: menos horas de 

sono, menores os valores de testosterona. Através da análise dos dados, somos levados a 

considerar que os níveis de testosterona aumentam entre os 15 e os 18 anos, o que encontra 

apoio na bibliografia consultada. Por fim, os dados obtidos levam-nos a considerar que a maior 

parte da população em estudo não dorme o número de horas recomendado (8 horas), o que 

corresponde a 80,4% dos alunos participantes. Assim, o nosso projeto procura, também, 

sensibilizar os jovens para a importância do sono.  

 

Palavras-chave: testosterona, sono, análise e sensibilização 
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Resumo 

As alterações climáticas que se têm vindo a sentir têm causado um aumento da temperatura 

média do planeta, que põe em risco toda a biodiversidade, sobretudo nas populações de 

insetos, seres ectotérmicos, que são a maior fração da biomassa terrestre. Neste contexto, 

gostaríamos de verificar se o fundo genético de uma população é determinante na sua 

capacidade de adaptação a ambientes com diferentes temperaturas, além de avaliar o grau de 

stress desses ambientes. Com este objetivo, utilizamos como organismo modelo a espécie 

Drosophila subobscura, avaliando o desempenho de várias populações face às temperaturas 

de 14º, 18º e 26ºC. 

Utilizamos populações já residentes no laboratório de Evolução Experimental daFaculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, provenientes de Sintra, Portugal e de Groningen, 

Holanda, por colheita feita em 2013, e assim já adaptadas às condições laboratoriais. Estas 

populações apresentaram uma diferente evolução na natureza, o que permite testar até que 

ponto essa história contrastante afeta a tolerância térmica. Avaliamos o desempenho de três 

populações derivadas da colheita original em cada local para aumentar a robustez dos nossos 

resultados. A análise de desempenho foi feita em 20 casais de cada população, e estudamos o 

tempo que as fêmeas levaram a pôr ovos a partir do início da fase adulta e o número de ovos 

postos durante o pico de fecundidade. 

Concluímos que as populações de diferente origem se comportaram de forma similar face às 

diferentes temperaturas, sugerindo que, dado já estarem adaptadas à temperatura do 

laboratório (18ºC), o seu diferente fundo genético é pouco relevante para o seu desempenho. 

Observamos ainda que a temperatura de 26ºC é mais stressante para as moscas, resultando 

num menor número de ovos postos e demorando mais a iniciar a reprodução, sendo que a 

temperatura de 14ºC também causa stress, principalmente no que diz respeito ao início da sua 

reprodução, o que pode ser explicado pela diminuição da taxa metabólica causada pelo frio. 

 

Palavras-chave: Drosophila subobscura, evolução, alterações climáticas, diferentes 

temperaturas, reprodução, desenvolvimento, fenótipo 
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Introdução: 
A região do Algarve é atualmente uma das regiões do nosso país que detém um melhor 
conhecimento do ponto de vista paleo-geológico. São cerca de 400 milhões de história 
gravadas nas rochas algarvias. Desde a época da formação das rochas aflorantes mais antigas 
do Paleozóico, passando pelos vestígios dos vários períodos do Mesozóico e do Cenozóico, e 
chegando até à actualidade, são várias as evidências que o território algarvio sofreu grandes 
mudanças ao longo dos milénios. Todos estes vestígios permitem aprofundar o estudo das 
características dos paleoambientes e, consequentemente, a evolução climática do planeta. 
Assim, com o intuito de dar a conhecer os “400 milhões de anos da História do Algarve” de um 
modo mais lúdico e divertido decidiu-se elaborar um jogo de cartas, em que os seres vivos que 
existiram no Algarve, ao longo dos diversos períodos geológicos, são os personagens.  

 
Material: 
- computador; 
- impressora; 
- papel; 
- poster. 
 

Métodos: 
 
1ª fase - Pesquisa acerca das várias espécies que existiram no Algarve - conhecimento 
dos paleoambientes: 
 
Elaborou-se uma pesquisa intensiva acerca da vida que existiu no território algarvio, a partir 
dos fósseis ali descobertos. Estes são bons indicadores do tipo de ambiente da altura em que 
viveram. Decidiu-se quais os seres que se utilizariam como personagens do jogo, para além 
dos seus habitats e dos principais eventos que marcaram a história geológica da região 
algarvia.  
 
2ª fase - Elaboração do jogo - regras e criação do design das cartas: 
 
Depois da recolha de informações, começou-se a elaboração das regras do jogo em si e a 
concepção das cartas. Decidiu-se que este seria baseado noutros jogos de cartas (exemplo: 
Magic, Pokémon), mas com diferenças na dinâmica do jogo. No entanto, as cartas do nosso 
“Paleo-batalhas” possuem um estilo semelhante a estes jogos famosos. 
 

Conclusão: 
Com este projeto desenvolvemos um um jogo que permitirá aprender, de uma forma lúdica e 
agradável, um pouco mais sobre a História da Terra, em geral, e sobre a história geológica do 
Algarve, em particular.  

 
Bibliografia: 
Ramalho, M. (1988) 400 Milhões de Anos da História do Algarve, Anais do Município de Faro, 
57p. 
 
Terrinha, P., Rocha, R., Rey, J., Cachão, M., Moura, D., Roque, C., Martins, J., Valadares, V., 
Cabral, J., Azevedo, M.R., Barbero, L., González Clavijo, E.J., Dias, R.P., Matias, H., Madeira, 
J., Silva, C.M., Munhá, J., Rebêlo, L.P., Ribeiro, C., Vicente, J., Gonçalves, J.N., Youbi, N. & 
Bensalah, M.K. (2013). A Bacia do Algarve: estratigrafia, paleogeografia e tectónica. in: R. 
Dias, A. Araújo, P., Terrinha & J.C. Kullberg (Eds.) Geologia de Portugal no contexto da Ibéria, 
Vol. II: Geologia Meso-Cenozóica de Portugal, Livraria Escolar Editora, 29-166. 
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Resumo 

Este projeto tem como base o reaproveitamento de frutas desperdiçadas como matéria-

prima na produção de vinagre visando obter um vinagre biológico. Este projeto que tem como 

objeto de estudo o figo da espécie bêbera branca (Ficus carica), tem como questão inicial: Será 

possível rentabilizar os desperdícios de figos para a produção de vinagre? 

O vinagre é utilizado no mundo inteiro como condimento e conservante de alimentos. 

Além disso é considerado um complemento indispensável à alimentação humana, pela ação 

nutritiva e biorregulatória. É produzido por dois processos bioquímicos, ambos resultantes da 

ação de microrganismos: a fermentação alcoólica, pela ação de leveduras sobre matérias-

primas açucaradas e amiláceas e a fermentação acética, pela ação de bactérias aeróbias do 

género Acetobacte. 

Ficus Carica ou figueira comum trata-se de uma das primeiras plantas cultivadas pelo 

homem e é a planta que origina o figo comestível. O figo em geral é um fruto carnudo e rico em 

açúcar. A elevada concentração de açúcar dos figos é também favorável à criação de um 

vinagre balsâmico à base de figo, pois, assim podemos utilizar os próprios figos para obter o 

açúcar utilizado no processo que dará origem ao vinagre balsâmico. 

O protocolo experimental para o desenvolvimento do projeto inclui as etapas: 1) 

Determinação do brix da matéria-prima; 2) cálculo das quantidades de figo/água para obtenção 

de solução alcoólica de 11% V/V; 3) preparação do licor para a fermentação; 4) fermentação 

alcoólica; 5) preparação do licor de acetificação; 6) determinação da acidez e álcool esperado 

do preparado alcoólico e cálculo do rendimento da fermentação alcoólica; 7) fermentação 

acética; 8) determinação da acidez e álcool no final da fermentação acética e calculo do 

rendimento da fermentação acética; 9) estudar e desenvolver um processo de produção de 

vinagre balsâmico de figo. 

Segundo a FAO, o atual desperdício alimentar nos países industrializados ascende a 

1,3 mil milhões de toneladas por ano. Este desperdício tem consequências não apenas éticas 

mas também ambientais, já que envolve o gasto desnecessário dos recursos usados na sua 

produção (como terrenos, energia e água) e a emissão de dióxido de carbono e metano 

resultante da decomposição dos alimentos que não são consumidos. Com o desenvolvimento 

deste projeto pretendemos dar um contributo para a sustentabilidade demonstrando como é 

possível valorizar fruta que não estava a ser aproveitada e ao mesmo tempo produzir um 

produto inovador, como é o caso do vinagre balsâmico de figo.  

Para além dos benefícios ambientais, este projeto evidência como se pode valorizar 

produtos a nível local, contribuindo também (potencialmente) para gerar benefícios sociais e 

económicos. 

 

Palavras-chave: Ficus Carica; vinagre; fermentação alcoólica; fermentação acética; 

reaproveitamento. 
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Finalidade: 

Quem não gosta de jogar videojogos? Todos gostamos do desafio de alcançar um nível de 

jogo difícil e marcar muitos pontos. Os videojogos incluem muitos elementos gráficos que são 

ótimos para assistir, mas sabia que não apenas as pessoas com visão desfrutam de 

videojogos? Os jogadores com insuficiência visual, também podem jogar videojogos confiando 

em sinais sonoros - pings, pops, bangs e explosões de música que tornam um jogo divertido ou 

emocionante. Ao construir um jogo que será acessível a pessoas com capacidades diferentes, 

que tipos de ferramentas e técnicas se podem usar que serão percetíveis para todos? Neste 

projeto de jogos de vídeo e computador, o objetivo é construir um videojogo que seja 

envolvente e interessante tanto para os jogadores com visão quanto para os cegos ou com 

insuficiência visual 

 

Material: 

-Computador 

-Makey-makey 

 

Método: 

 

1ª experiência: A primeira parte do trabalho consistiu em elaborar uma pesquisa bibliográfica 

para responder às seguintes questões problema:  
Que tipos de problemas terá que entender para fazer tal jogo?  

Como vai usar o som, texturas e cor como um elemento importante no jogo?  

Finalmente, como tornar o jogo divertido de jogar?  

  

2ª experiência: 

Elaborou-se um jogo em Scratch, jogo da toupeira e com recurso ao makey-makey, 

estabeleceu-se um código de texturas e sons, em que determinado tipo de som corresponde a 

um determinado som e cada tipo de textura corresponde a uma cor. 

Na mesma linha de pensamento, está-se a desenvolver um jogo que ensine a fazer o o 

Suporte Básico de Vida. 

 

Conclusão: 

Na 1ª experiência verificou-se que muitos videojogos incluem o som como uma forma de 

enriquecer a experiência de jogo dos jogadores com visão. Mas alguns videojogos incluem o 

som como uma maneira de permitir que as pessoas com insuficiência visual, joguem o jogo 

também. Esses tipos de jogos são conhecidos como jogos acessíveis. No entanto toda a gente 

gosta de jogar com os seus amigos e familiares, e isso inclui a classe de videojogos. As pessoas 

com insuficiência visual querem ser capazes de jogar jogos, que tanto eles como seus amigos e 

familiares possam desfrutar. Assim, o mercado criou uma demanda por jogos que são 

acessíveis para jogadores com deficiência visual, e, ao mesmo tempo, visualmente 

emocionantes para os jogadores com visão. Algumas empresas de jogos e instituições 

académicas estão agora a começar a atender a essa demanda.  

Desta forma, o objetivo deste projeto foi construir um videojogo que pode ser desfrutado por 

pessoas com insuficiência visual, bem como jogadores com visão. Por outro lado, criou-se um 
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código de formas, texturas, cores e sons para que qualquer programador possa usar na 

construção de videojogos, para que possam ser jogados por todo o tipo de pessoas incluindo 

as com necessidades especiais.  
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Efeitos dos incêndios nas propriedades do solo 

 

 

Catarina Quelhas, Leonor Paim e Margarida Silva
1
 & Andreia Luz

2 
& Diana Viera

3 
, Dália 

Serpa
3
, Martinho Martins

3
 

 
1-Alunas do 11º ano, Colégio Valsassina 
2-Docente Colégio de Valsassina 
3-Investigador/a do Centro de Investigação Florestal da Universidade de Aveiro 

 

Resumo 

No Mediterrâneo os Incêndios florestais impulsionam o comportamento de muitos biomas, onde 

são considerados uma das principais causas de degradação do solo. Em Portugal, tal como na 

região mediterrânica europeia no seu todo, a frequência e a extensão dos incêndios florestais 

aumentaram drasticamente a partir do final do século passado, devido a condições climáticas 

mais quentes e mais secas e, em particular, mudanças socioeconómicas, como o abandono da 

terra e o plantio generalizado de espécies arbóreas propensas ao fogo.  

A continuação deste regime de fogo intensificado nos solos deverá causar mudanças 

importantes nas propriedades do solo, tais como na quantidade de matéria orgânica, 

Condutividade elétrica e pH. 

Torna-se por isso relevante conhecer as consequências deste fenómeno nos solos para 

prontamente atuar após um incêndio, pois se os produtores conseguirem prontamente 

recolonizar a área queimada, espera-se que o solo também se possa restabelecer. 

O objetivo deste trabalho  foi estudar como são afetados os solos pelos incêndios através da 

caracterização de propriedades químicas e biológicas dos solos.  

O nosso objeto de estudo é o solo Castanheira de Pêra e Loriga, cuja constituição é 

semelhante, tendo sido recolhidas amostras de solos afetados e não afetados por incêndios 

florestais, após um ano. 

Foram efetuadas análises à percentagem de matéria orgânica, pH e condutividade elétrica de 

cada amostra de solo.  

Relativamente aos resultados a percentagem de matéria orgânica não revelou grandes 

diferenças entre as amostragens de solo queimado, facto este, que poderá ser atribuído à 

reduzida quantidade de cinzas na altura da amostragem, sendo que  o aumento da matéria 

orgânica na superfície do solo foi inferior ao esperado. Outro parâmetro estudado a 

condutividade elétrica, revelou-se superior nos solos queimados, provavelmente devido à maior 

concentração de iões na forma inorgânica presentes nas amostras estudadas. Por fim, o pH 

revela-se semelhante nas amostras de Loriga, mas superior às de Castanheira de Pêra. Estes 

resultados estão de acordo com a composição semelhante dos solos.  

Com este projeto pretendemos contribuir para um melhor conhecimento das propriedades dos 

solos queimados e assim, levar ao restabelecimento dos ecossistemas. A continuação deste 

estudo poderá auxiliar na busca de soluções para a reabilitação de zonas florestais ardidas 

onde a regeneração não se faz naturalmente, ou acelerar o processo de recuperação de 

outras. 

 

Palavras-chave: Incêndios; solo; Matéria orgânica; Condutividade elétrica; pH. 
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Daphnia magna: Estudo do efeito de diferentes concentrações de cloreto 
de sódio e de sais metálicos na sua reprodução e sobrevivência 

 
 

Ana Luísa Machado e Francisca Fonseca1 & João Gomes2 

 
1-Alunas do 12º ano do Curso de Ciências e Tecnologia, Colégio Valsassina 
2-Docente de Biologia, Colégio de Valsassina 

 

Resumo 

Os efeitos de certas substâncias, como as drogas e certos poluentes, podem ser 
testados em organismos em laboratório, que servem de modelos biológicos para compreender 
esses mesmos efeitos em seres humanos.  

Um dos animas utilizados nestes bioensaios laboratoriais, é a Daphnia magna, que pertence ao 
filo dos artrópodes e à classe dos crustáceos. O género Daphnia é o grupo mais utilizado em 
ensaios de toxicidade, dado que estes seres respondem à presença de certas substâncias no 
seu meio do mesmo modo que o humano responde fisiologicamente. Estes apresentam uma 
ampla distribuição geográfica, importância ecológica e elevada sensibilidade a uma grande 
variedade de tóxicos.  

Do ponto de vista anatómico, estes seres vivos possuem um conjunto de 
características, nomeadamente o facto de terem um exosqueleto transparente, que facilita a 
sua observação intracorporal. A sensibilidade constante à diversidade de agentes químicos 
garante resultados idênticos nos vários testes. A facilidade de cultivo, de manutenção em 
laboratório e os ciclos de vida curtos contribuem para a sua frequente uso em laboratório. Por 
estes motivos, é frequentemente usada como bioindicador em ensaios que visam estudar a 
influência de agentes químicos presentes no meio ambiente. 

Desta forma, o projeto de investigação visa avaliar as alterações no ritmo cardíaco da  
Daphnia magna na presença de sal e sais metálicos (NaHCO3, CaCl2, CaSO4, e KCl) em 
solução e, consequentemente, compreender como a sobrevivência e reprodutibilidade da 
espécie são afetadas.  

Pretende-se responder às seguintes questões: Será que a reprodução de uma 
população de D. magna é afetada pela exposição prolongada de sal? Como varia a 
reprodutibilidade da espécie com o aumento da salinidade? Qual a influência de alguns sais 
metálicos na reprodução da espécie? Qual dos sais estudados afeta mais significativamente a 
sua reprodutibilidade? 

 Para o desenvolvimento do estudo, um conjunto de indivíduos de D. magna foi exposto 
a concentrações crescentes de NaCl, durante 3 dias, em condições controladas de 
temperatura. Foi registado o número de indivíduos que apresentam batimento cardíaco e o 
número de indivíduos sem o mesmo, após o período de estudo. Os resultados obtidos são 
comparados com ensaios controlo, onde os indivíduos em estudo encontravam as condições 
consideradas ideias para a sobrevivência. 

 O mesmo estudo foi realizado para ensaios na presença de sais metálicos como o 
NaHCO3, MgSO4, CaSO4 e KCl. Deste modo, foi possível determinar a influência de cada uma 
dos sais metálicos nos índices de sobrevivência e reprodução. 

 Os dados levam-nos a considerar que a daphnia é sensível à presença de Na
+
 na água 

até ao ponto de imobilidade ou morte do organismo caso ocorra uma exposição prolongada. 
Deste modo, é de prever que a salinidade represente um fator de stress para a espécie. 

 Esta espécie vive em níveis ótimos de salinidade entre 0 e 7 g/L, a temperaturas ótimas 
entre 18ºC e 22ºC e a um pH entre 6,5 e 9,5. Estas condições permitem que ela se desenvolva 
e se reproduza a uma taxa que garante a sobrevivência prolongada não só do indivíduo, mas 
também da população (Nascimento et al., 2009). Deste modo, com o aumento da concentração 

de cloreto de sódio, a sobrevivência e a reprodução da espécie seja comprometida 

 

Palavras-chave: Daphnia magna, salinidade, reprodução, toxicidade, sais metálicos, 

batimento cardíaco  
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Simulador de ondas gravitacionais 
 
 

Alexandre Ferreira e Helena Pericão
1
 & Glória Libânio

2  
 
1-Alunos da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira 
2-Docente da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira 

 

Finalidade: 

Este trabalho teve como principal objetivo reproduzir ondas gravitacionais, de modo a estudar e 

entender praticamente a sua natureza. 

 

Material: 

 

25m Tubos de Pvc 

9 Conectores em T 

3 Uniões de tubo 

250 Folhas de papel 

1m de Barra de aço D05mm 

1 Rolamento de Aço 

2 Rodinhas 

95 Tachas 

Rolos de Fita preta 

5 Reostatos 

4,5m^2 de isolfilm 

1 Interruptor 

1 Miniretrifuga 

100 Parafusos 

1 Pedaço de madeira 

Tinta 

1 Arduino 

Cabos 

1 SSR 

1 Led de 12v 

1 Fonte de 13v 

2m^2 de lycra 4 way stretch 

Cartão 

1 Anilha 

 

Método: 

 

Recorreu-se ao processo de design de engenharia, cujo método foi utilizado para a 

visualização das ondas gravitacionais, tendo as seguintes etapas: 

 

 Pesquisa 

 

Nesta etapa descobrimos a fidelidade do projeto. Depois de assistirmos ao vídeo de Steven 

Mould ficámos inspirados com a sua ideia da replicação de ondas gravitacionais usando 

apenas um pano e um berbequim, porém o seu projeto apresentava limitações tais como o 

facto de apenas ser possível visualiza-las em vídeo. Decidimos pesquisar como poderíamos 

resolver este problema, o qual conseguimos com sucesso, dando assim credibilidade ao 

projeto. Para além disto, nós conseguimos falar com o próprio Steven Mould para esclarecer 

dúvidas relativamente ao projeto, conseguimos também falar com outras pessoas como um 

professor do IST especialista em buracos negros e ondas gravitacionais, uma especialista em 

ótica, entre outros. A partir de toda a informação obtida começámos a desenhar e a construir o 

produto final. 

 

 Testes e análise sensível 

 

Nesta fase do processo começamos a recolher os materiais para a construção do produto final. 

Infelizmente, devido a fatores tais como o tempo e o custo requerido para o projeto não foi 

possível construir um protótipo, porém, conseguimos realizar vários testes individuais às 

diferentes partes do simulador, e assim o conseguimos visualizar pela primeira vez, algumas 

ondas gravitacionais. Depois de testados e recolhidos os materiais, vimos quais eram os 

problemas do projeto, fizemos uma análise sensível, a partir da qual conseguimos identificar 

vários erros, que foram corrigidos no produto final. 
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 Construção do produto final 

 

Depois de todos os testes realizados, reunimos todas as partes do produto final e começámos 

a decorá-lo, o qual ficou com um aspeto incrível. No meio da construção voltámos a identificar 

alguns erros, que devido à ausência de um protótipo, porém, como todo o projeto foi 

desenhado e construído com cuidado, estes problemas não influenciam o efeito do produto 

final, sendo os problemas facilmente resolvidos. 

 

Conclusão: 

 

Com este projeto foi possível visualizar com eficácia as ondas gravitacionais produzidas. Para 

além disso foi possível entender a natureza das mesmas, como por exemplo, como a 

intensidade (influenciada pela massa dos objetos que criam as ondas sendo essa relação 

diretamente proporcional, e pela distância que o referencial se encontra das ondas, tendo uma 

relação inversamente proporcional ao quadrado), frequência (variando consoante a velocidade 

angular dos buracos negros, sendo que o limite é a velocidade da luz e sendo preciso 

velocidades semelhantes a da luz para a criação das ondas gravitacionais) e velocidade 

(aumenta consoante a distância entre os 2 corpos aumentam) variam, consoante as condições 

ao qual estão submetidas. 
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Splash – Fralda Ecosustentável 
 
 

Ângela Júlio
1
 & Honorata Pereira

2
 

 
1-Aluna da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil 
2-Docente da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil 

 

Finalidade: 
O objetivo deste trabalho é solucionar um problema existente no mercado. A criação de 

uma fralda de natação eco sustentável e reutilizável para jovens, adultos e idosos que 

possuam problemas relacionados com o sistema urinário, como seja a incontinência urinária. A 

fralda foi elaborada com recurso à lã de ovelha bordaleira, de velo curto e com um polímero 
hiperabsorvente. 
 

Material: 
-vidro de relógio 
-lã de ovelha 
-estufa 
-esguicho 
-água destilada 
-ácido clorídrico 0,1moldm

-3
 

-hidróxido de sódio 0,1 moldm
-3 

 

Método: 

 Análises físicas e químicas da lã  

Climatização das Amostras – Todos os testes foram realizados com amostras previamente 
climatizadas, por um período mínimo 48 horas, a 20 °C e humidade relativa de 65%.  

Determinação do Teor de Regain e Humidade – A quantidade de humidade foi determinada 
pela pesagem de uma amostra condicionada (20 °C e 65 % de humidade relativa) em 

balança analítica. Em seguida foi realizada secagem em estufa com recirculação forçada de 

ar a 70ªC até atingir peso constante (overnight). A percentagem de Humidade é o peso de 
água calculada com a percentagem do peso inicial da amostra:  

 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 (1) 

 

Microscopia das fibras: Nesta amostra de fibras realizadas, para indicar as fibras têxteis, por 
microscopia de cortes longitudinal.   

Corte longitudinal: A análise foi realizada ao Microscópio Óptico acoplado a vídeo câmara de 
captação digital de imagens da fibra. A amostra foi ampliada 100x. 

 

Testes químicos: 
Os seguintes testes químicos foram aplicados às fibras: 

a) Combustão: Neste teste foi analisado tipo de chama, que a fibra produziu, cinza e odor, 

através da queima de amostras de fibra climatizadas a 20ºC e 65% de humidade 
relativa com peso aproximado de 0.1g. 

b) Efeito dos Ácidos: As amostras de lã, com massa aproximada de 0.1 g, foram 
maceradas por 60 minutos em ácido sulfúrico de concentrações 0.01 M e 1 M de ácido 

sulfúrico. As amostras foram posteriormente neutralizadas numa solução de carbonato 
de cálcio em 10% (m/v) de seguida passou-se a amostra por água destilada e levou-se 

a secar na estufa a 60ºC durante 1 hora. Acompanhou-se a alteração das fibras por 

análise ao microscópio, corte longitudinal, e a perda de massa das mesmas.  
a) Efeito das Bases: Neste teste as amostras, de 0,1g, de foram submetidas a duas 

concentrações distintas de hidróxido de sódio, 1M e 7,5M durante 60 e 20 minutos 
respetivamente. Em seguida as amostras foram lavadas com água destilada e 

neutralizadas com ácido sulfúrico 0.01 M e lavadas novamente com água destilada e 

secas em estufa a 20ºC com 65% de humidade relativa. Acompanhou-se a alteração 
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Propriedades Físicas e Químicas da Lã Tabela de Humidade 

das fibras por análise ao microscópio, corte longitudinal, e a perda de massa das 

mesmas.    

 
b) Determinação do pH do extrato aquoso: Uma solução de cloreto de sódio 0.1M, foi 

preparada com água destilada com pH entre 6,2 e 7,0. As amostras com o peso de 
aproximadamente de 0.1g foram fervidas na solução na relação aproximada a 1:50 

(m/v) durante 60 minutos. Após o arrefecimento á temperatura ambiente, o pH aquoso 

foi determinado através da leitura do pH no elétrodo de pH (Vernier pH - BTA). Uma 
amostra controle foi preparada, contendo somente NaCl 0.1M para o controle da 

variação do pH antes e depois do processo de fervura. 
 
 

Conclusão: 
Taxa de recuperação da humidade: a lã é a mais higroscópica de todas as fibras. Depois de 

seca, e colocada em atmosfera normalizada de 20ºC e 65% de humidade, retoma cerca de 

22% de água, o que não dista muito da literatura analisada, que refere que a lã de ovelha 
Bordaleira recupera cerca de 18% da humidade. 

A lã arde com dificuldade libertando um odor a matéria orgânica queimada deixando um 
resíduo carbonoso.  

Ação do calor. A partir de 150ºC a lã amarelece. 
Como se pode constatar na figura, a fibra de lã é mais ou menos ondulada. A fibra possui 

vários tipos de células. A cutícula é a camada exterior da fibra que lhe dá um aspeto escamoso 

quando observada ao microscópio. Estas células são responsáveis pelo comportamento 
característico e único da lã, a capacidade de feltragem. Por cima destas escamas existe uma 

camada quimicamente inerte chamada epicutícula. 
Ação das bases: a lã é corroída pelas soluções alcalinas, verificando-se a perda de massa das 

fibras que ficam mais finas ao microscópio. 

Ação dos ácidos. A lã suporta os ácidos diluídos, avivando a cor. Contudo os ácidos 
concentrados queimam a lã ficando com um aspeto amarelecido.  

Assim, sendo a lã mais higroscópica do que o algodão torna-se uma fibra natural ideal para 
colocar em fraldas, pois retém mais humidade e por outro lado seca mais rapidamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Massa 
20ºC 

Massa 
70ºC 

% de Humidade 
Taxa de 

Recuperação 
de Humidade 

0,6340 0,5199 17,9968% 21,9465% 

0,3114 0,2553 18,0154% 21,9741% 

0,4279 0,3509 17,9949% 21,9436% 
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O problema invisível do chumbo: Desenvolvimento de um dispositivo 

quantificador deste metal em amostras de água 

 

Afonso Coalho, Duarte Martins e Tiago Salem
1
 & João Gomes

2
 

 

1-Alunos do 12º ano do Curso de Ciências e Tecnologia, Colégio Valsassina 
2-Docente de Biologia, Colégio de Valsassina 

 

Resumo 

A contaminação por chumbo de seres vivos, ecossistemas e de todo o ambiente é um 

problema à escala global que permanece bastante atual. O chumbo é um metal pesado e 

tóxico que existe na crusta terrestre e que é explorado intensivamente pelo Homem. 

A contaminação por Pb pode acontecer por vias respiratórias ou vias orais. A atividade 

industrial liberta milhões de toneladas do contaminante para a atmosfera todos os anos, 

podendo levar a uma contaminação quase impercetível, mas muito prejudicial à saúde. Além 

disso, o uso de canos de chumbo na encanação de edifícios faz com que, aos poucos, a água 

que por ali passa acumule resíduos do metal e, posteriormente, contamine as pessoas que a 

consomem (Tong et al., 2000). Este problema prolongou-se final da década de 70, sobretudo 

nas redes prediais e particulares. Porém ainda subsistem edifícios antigos com canalizações 

em chumbo. 

A contaminação por chumbo (Pb) continua a ser um problema eminente e de elevada 

toxicidade, quer para o ambiente em geral, quer para a humanidade, com inúmeros impactes 

nos seres vivos e ecossistemas, alterando as dinâmicas do mundo biológico.  

O presente trabalho tem como objetivos: 1) desenvolver um dispositivo que permita 

quantificar chumbo numa amostra de água; 2) analisar os níveis deste metal e consequentes 

impactos na zona do Rio Alviela, em Portugal. A opção por este rio justifica-se pela 

contaminação história que este tem registado, sobretudo com origem em indústrias de 

cortumes, na fase inicial deste curso de água. 

O design experimental para a realização do projeto inclui duas vertentes 

complementares entre si:  

i) recolha e análise de amostras de água do Rio Alviela. Foram definidos quatro pontos 

de recolha das amostras de água (junto à nascente, junto à foz e dois pontos intermédios. As 

amostras foram acidificadas com HNO3 e conservados a frio. As amostras foram analisadas 

pela técnica de espectroscopia de absorção. Os resultados obtidos levam-nos a considerar que 

a presença de chumbo nas águas do rio é nula ou, pelo menos, não é quantificável. 

ii) construção de um dispositivo quantificador de chumbo. Optamos pela utilização de 

métodos eletroquímicos, de modo a investigar a relação entre a concentração de chumbo na 

água e a diminuição da resistência elétrica da amostra. O dispositivo desenvolvido neste 

projeto consegue medir as quantidades de cloreto de chumbo presentes numa amostra de 

água ultrapura.  

O chumbo foi um dos primeiros metais utilizados pelo homem. Existem evidências que 

apontam o uso desse metal na Ásia Menor 4000 a.C. É interessante verificar que atualmente 

este problema ainda persiste. Nas sociedades desenvolvidas este problema é frequente pouco 

valorizado, pois os níveis de exposição não são geralmente muito elevados. 

Este metal ainda é (frequentemente) utilizado nas indústrias que produzem cigarro, 

tinta de cabelo, gasolina e encanamentos de distribuição de água. Com este projeto 

pretendemos dar um contributo para a intervenção (com a proposta do dispositivo 

quantificador) e sensibilização para este problema. 

 

Palavras chave: chumbo, contaminação, quantificação, poluição, água, eletroquímica. 
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Finalidade 

O presente trabalho teve como finalidade a síntese da hidroxiapatita a partir da casca de ovo 

de aves, uma fonte rica em carbonato de cálcio. A casca de ovo de aves, resíduo alimentar, 

mas que é produzido em larga escala e pode ser uma fonte de proliferação de salmonelas. As 

cascas de ovo, foram recolhidas na região de Tábua. Posteriormente, procedeu-se à sua 

lavagem, higienização e desidratação. A calcinação foi feita em forno mufla, produzindo óxido 

de cálcio. Ao óxido de cálcio foi adicionada água, formando uma suspensão. A síntese foi 

realizada à temperatura ambiente (22ªC), na qual o ácido fosfórico foi adicionado à suspensão 

de hidróxido de cálcio, com correção de pH, para manter a solução básica e então foi 

produzida a hidroxiapatita. A formação da hidroxiapatita foi constatada por difratometria de 

raios X.  

Palavras-Chave: Casca de Ovo, Carbonato de Cálcio, Óxido de Cálcio, Hidróxido de Cálcio, 

Hidroxiapatita, Difração de Raio X. 

 

Introdução 

A preservação e a recuperação do meio ambiente deixaram de ser temas exclusivos de 

ecologistas passando a integrar a consciência de cada cidadão e a agregar valor às empresas. 

A união da área de inovação com o estudo do reaproveitamento de resíduos integra o avanço 

que a sociedade atual exige e a proteção ao meio ambiente necessária. A hidroxiapatita (HÁP) 

é uma biocerâmica utilizada para diversos fins médicos devido a sua compatibilidade com a 

matéria viva e a capacidade osteocondutora, auxiliando a recuperação de traumas ósseos. 

Esta cerâmica possui alto valor agregado e pode ser sintetizada a partir de hidróxido de cálcio 

e ácido fosfórico. 

A casca de ovo de galinha é um resíduo sólido que possui aproximadamente 95% de 

carbonato de cálcio, substância precursora na síntese da HAP. O resíduo gerado da produção 

e consumo de ovos não é tóxico, mas a sua acumulação atrai pestes e vermes devido ao 

grande conteúdo nutritivo (BEZERRA, SILVA e LELLO, 2012). A síntese de hidroxiapatita pode 

ser realizada pelos métodos: ácido-base, solgel, hidrotermal e por meios sólidos. A reação 

ácido-base é bastante utilizada por usar reagentes de fácil acesso e por ser uma reação em 

que o subproduto é a água, não exigindo processo de separação ou purificação (VOLKMER, 

2006).  

 

Materiais e métodos 

As cascas de ovo de aves foram lavadas com água corrente, retirou-se manualmente a película 

interna e então as cascas limpas foram deixadas em estufa a 50°C por 24 horas para a 

eliminação de água. Após a limpeza e secagem, as cascas foram trituradas manualmente e em 

seguida, as cascas trituradas foram moídas num moinho automático. Logo após o processo de 

secagem, as cascas secas foram armazenadas em um recipiente plástico com tampa, como é 

mostrado, até a realização da posterior etapa de calcinação. 

A calcinação foi realizada em mufla, partindo da temperatura ambiente até 500 ºC – com taxa 

de aquecimento de 10 ºC/min e patamar de 30 minutos a 500 ºC – de 500 à 875 ºC – com taxa 

de aquecimento de 10 ºC/min e patamar de 240 minutos a 875 ºC. 

A hidroxiapatita foi sintetizada pelo método de precipitação, com ácido fosfórico (H3PO4) 

comercial. 

Com a finalidade de produzir 20 g de hidroxiapatita, utilizou-se 11,15 g de CaO, obtido da 

calcinação das cascas de ovo de aves, diluídos em 300 mL de água destilada. Para obter a 
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solução de ácido fosfórico 2,0 moldm
-3

, adicionou-se 67,4 mL de H3PO4 85%(m/m), num balão 

volumétrico de 500 mL contendo 20,0 mL de água destilada, e em seguida completou-se o 

volume do balão. A solução de hidróxido de amónio foi preparada na proporção 1:2 v/v, 

adicionando-se 30 mL de NH4OH, 28-30% (m/m) a 60 mL de água destilada. Na suspensão foi 

adicionada manualmente, com o auxílio de uma bureta, 59,5 mL da solução de ácido fosfórico 

2,0 mol/L, com controlo de pH, sempre maior que 8, adicionando a solução de NH4OH. O 

precipitado formado, foi lavado com água destilada, filtrado e seco em estufa a 37,5ºC durante 

48 horas. 

A caracterização da hidroxiapatita foi realizada por difração de raios X, no departamento de 

engenharia dos materiais na Universidade de Aveiro. 

 
 

 
Conclusões 
 

 
 

 
As difrações das amostras obtidas a partir do ácido fosfórico são mostradas na Figura 1. 

Quando comparadas com a amostra padrão, a HAP obtida via H3PO4 também apresenta picos 

coincidentes com a hidroxiapatita, o que indica que esta rota de síntese foi eficaz. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
BEZERRA, H. M.; SILVA, T. A. da; LELLO, B. C. Di. Aproveitamento da casca de ovo para a 
síntese de compostos inorgânicos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
Nilópolis, p.12-13, 2012. 
 
VOLKMER, Tiago Moreno. Obtenção e caracterização de hidroxiapatita porosa pelo método 
gelcasting de espumas para uso como implantes. 2006. f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  Porto Alegre, 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação 

146 

Alerta Mercúrio: Avaliação da exposição ao mercúrio através da 
quantificação dos seus em amostras biológicas (cabelo) e de pó 

doméstico 
 

Diogo Gomes, Federico Cestelli, Diogo Iria
1 
& Andreia Luz

2 
& Ana Sousa

3
, Rafael Barros

4
, 

Ramiro Pastorinho
5 

 

1-Alunos do 11º ano do Curso de Ciências e Tecnologia, Colégio Valsassina 
2-Docente de Biologia e Geologia, Colégio de Valsassina 
3-Investigadora do Instituto de Materiais da Universidade de Aveiro (CICECO) e colaboradora da Unidade de Saúde e 
Ambiente da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior 
4-Professor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior 
5-Bolseiro de Investigação do Centro de Investigação em Ciências da Saúde, Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade da Beira Interior 

 

Resumo 
Para a Organização Mundial de Saúde o Mercúrio é um dos dez elementos ou grupos 

de elementos químicos que apresentam problemas especiais de saúde pública. O mercúrio 

(Hg) é um metal, líquido à temperatura e pressão ambiente, de cor branco-prateada, que 

apresenta baixa solubilidade em água e lípidos. É um metal tóxico que pode ser encontrado no 

ambiente sobre variadas formas 

A população está exposta a mercúrio através da ingestão de alimentos contaminados 

e/ou através da exposição a vários produtos que contêm mercúrio. Também estamos expostos 

a partir do pó doméstico. Esta exposição ocorre por contato dérmico, inalação e por ingestão 

(p. ex. pó nos alimentos, contato mão-boca). A ingestão diária de pó doméstico, deve ser 

estudada com atenção pois, segundo Neves et al. (2015) pode atingir nos adultos, 100 mg, e 

nas crianças, cerca de 200 mg.  

A presença de metais tóxicos, entre os quais o mercúrio, no pó doméstico, está pouco 

estudada. Este contexto, e o reduzido conhecimento da população, motivou a questão inicial: 

qual o nível de exposição, na escola e em residências particulares, da população portuguesa 

ao mercúrio?  

Como objeto de estudo serão analisadas amostras de cabelo (uma matriz validada 

para monitorizar as concentrações de mercúrio no ser humano) e de pó doméstico, recolhido 

na residência de cada participante. Este estudo será complementado com a análise de 

amostras de pó doméstico recolhidas numa escola de Lisboa. 

Para análise de amostras contámos com a colaboração de 27 participantes (17 do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino; com uma idade média de 17,59 anos). Em cada participante 

procedeu-se à recolha de uma amostra de cabelo. Em complemento, pediu-se a cada 

participante a recolha de uma amostra relativa a um saco de aspirador da sua residência. Para 

esse efeito, cada aluno recebeu um saco (tipo zip-lock) para colocar o saco do aspirador.  

Em complemento, procedemos também à recolha de amostras de pó doméstico (por 

aspiração) em cinco espaços de uma escola de Lisboa, Colégio Valsassina: salas de aula de 

ciclos e edifícios diferentes; biblioteca; laboratório. Para além das amostras (cabelo e pó 

doméstico, cada participante procedeu ao preenchimento de dois questionários: o primeiro 

relativo à caracterização do participante; o segundo relativo à caracterização da habitação, na 

qual foi recolhida a amostra de pó. 

O protocolo experimental segue as recomendações do projeto COPHES (Esteban, 

2015): um projeto europeu que visa a harmonização da recolha e tratamento de amostras para 

estudos de biomonitorização humana. A quantificação de mercúrio total nas amostras (cabelo e 

pó doméstico) será realizada nos laboratórios da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade da Beira Interior, e efetuada através de espectrometria de absorção atómica com 

decomposição térmica e amálgama de ouro no equipamento NIC MA-3000 (Direct Thermal 

Decomposition Mercury Analyser MA-3000, Nippon Instruments Corporation, Japan). Este 

aparelho realiza a análise de mercúrio total de acordo com os protocolos da US EPA 7473 e 

ASTM D-6722-01 (Barros, 2016). 
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 Para a quantificação de mercúrio no cabelo foram tratadas 31 amostras (relativas a 27 

indivíduos; em 8 casos a amostra foi dividida ao meio, tendo em conta que apresentavam um 

comprimento superior a 30 cm). Para garantir uma maior fiabilidade dos resultados foram 

realizadas 3 réplicas de cada amostra de cabelo e de pó doméstico (apenas em 4 casos a 

amostra de cabelo não era suficiente para este efeito).  

Os resultados das amostras de cabelo revelam uma média de 938,551 ± 8,657 ng g
-1

 

[Hg]. Os resultados obtidos neste estudo mostram-se inferiores aos valores de referência da 

OMS e da US EPA, que definem como limite máximo de referência, respetivamente, 2000 ng g
-

1 
e 1000 ng g

-1 
(US EPA, 1997; UNEP & WHO, 2008). Comparando com um estudo mais 

recente realizado na europa, da autoria de Kirk et al., (2016) que define como máximo de 

referência 580 ng g
-1

 constatamos que os dados apresentados no nosso estudo são mais 

elevados. 25 das 31 amostras analisadas apresentam valores superiores, o que corresponde a 

82% dos indíviduos participantes. Este valor é semelhante ao apresentado por Mota et al. 

(2017). 

Em relação às amostras de pó doméstico das residências dos participantes os 

resultados, das primeiras 9 amostras, apontam uma média de 493,009 ± 15,856 ng g
-1

, 

revelando uma variação entre 77,331 ng g
-1

e 3248,651 ng g
-1

. Tendo verificado que uma 

amostra apresentada uma valor muito elevado (superior a 3200 ng g
-1

nas 3 réplicas 

realizadas), excluindo este valor a média obtida é de 148,554 ng g
-1

± 2,652 ng g
-1

, Os dados 

levam-nos a considerar que há uma semelhança com os resultados apresentados por Neves et 

al. (2015), num estudo realizado em seis habitações na cidade da Covilhã. 

O presente projeto assume-se como inovador (não há outros estudos conhecidos que 

procedam à análise a amostras de pó doméstico em escolas e em residências de alunos), com 

relevância pedagógica e científica, assim como a nível ambiental e social: não só permite 

realizar uma caraterização dos níveis de exposição e contaminação a mercúrio, bem como 

será possível recolher dados que permitam informar e sensibilizar a população para este 

assunto, contribuindo para a sua prevenção, em particular contribuindo para a promoção de 

uma melhor saúde pública. 

 
Palavras-Chave: mercúrio; contaminação; cabelo humano, pó doméstico, espectrometria de 

absorção atómica 
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