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As ciências constituem-se como uma força cultural
e podem influenciar o modo como as pessoas pensam
e agem. A Ciência de Galileu, de Darwin, de Einstein
e, mais recentemente, as pesquisas em genética e na
biotecnologia, são bons exemplos de como as Ciências
influenciaram e influenciam a nossa visão do mundo.
O avanço da Ciência, as mudanças tecnológicas, assim como as alterações de natureza económica, social
e política, impulsionadas pela globalização, colocam-nos desafios exigentes. Este contexto deve exigir
uma Educação em Ciências (ou melhor, uma Educação
que recorra à Ciência) que faça uso de metodologias
de ensino e de aprendizagem que promovam no aluno
um conhecimento efetivo e facilmente transferível,
que possibilite a mobilização dos saberes em situações problemáticas quotidianas ou profissionais.
Entendendo a formação científica como uma componente central da educação em todas as áreas do
conhecimento, o Colégio promove e incentiva a participação dos alunos em projetos de iniciação à prática
científica, ao longo de toda a escolaridade e em diferentes áreas. Consideramos que a aprendizagem das
ciências deve ser um processo ativo em que o aluno
desempenha o papel principal de construtor do seu
próprio conhecimento.

Como fazer?
Aprendendo pela experimentação!
Desafiando os alunos a investigar,
a sair da “sua zona de conforto”,
habituando-os a colocar perguntas e
a procurar respostas. Envolvendo-os
no processo…
É por isso que, desde o Jardim de Infância até ao 12.º
ano, os alunos desenvolvem trabalhos experimentais
na área das Ciências Naturais, recorrendo a uma
metodologia investigativa centrada na resolução de

problemas pertinentes e reais, e com ligação à sociedade na qual os alunos se inserem. Esta metodologia
permite a estimulação do aluno relativamente ao conhecimento científico, na medida em que cria conflito
cognitivo, possibilita a previsão, a observação, a comparação e a reflexão que induzem à mudança conceptual e à construção de efetivas aprendizagens significativas. Por outras palavras: o aluno vai construindo o
seu conhecimento.
Considerando que a Ciência na escola deve ser um
processo que ultrapassa a “sala-de-aula” e os conteúdos curriculares, integramos a Rede de Clubes Ciência
Viva na Escola nas práticas do 1.º ciclo e estimulamos
o estabelecimento de parcerias com universidades
e centros de investigação. Estas parcerias são ainda
mais importantes para os alunos do ensino secundário pois, além da colaboração no desenvolvimento dos
projetos, permite o contacto com o ensino superior e
com empresas, ajudando-os nas escolhas e percurso
pós-ensino secundário. Os vários projetos apresentados nesta edição da Gazeta Valsassina procuram
exemplificar como se trabalha em cada um destes ciclos. Estes projetos constituem testemunhos de como
esta metodologia se baseia no trabalho colaborativo
de pequenos grupos, e potencia o desenvolvimento
de princípios de aprendizagem que devem persistir ao longo da vida, constituindo as bases para uma
formação contínua. Este processo permite também o
desenvolvimento de competências de comunicação,
de pensamento crítico, de tomada de decisões, de
auto e heteroavaliação, e não meramente a aquisição
de conhecimentos. Ao permitir, ainda, que os alunos
considerem factos com que são confrontados com a
apresentação do cenário problemático, ajuda-os a
tornarem-se reflexivos e a desenvolverem pensamento crítico e a aprender com os erros.
Independentemente das escolhas futuras dos nossos alunos, podendo seguir, ou não, uma carreira
ligada à Ciência, é essencial que todos partilhem a
curiosidade, o interesse e a perseverança para compreender e resolver um problema.

Desenvolvimento de um Local Positioning System (LPS) 46
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Os metais não são eternos 12

Clara Vasconcelos Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Somos um país de reformas educativas recorrentes, embora pouco
sustentadas em avaliações ou evidências explícitas.
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“… desenvolvimento
de competências
diversas à medida que
os alunos investigam
e aprendem novo
conhecimento (entre
as quais, resolução de
problemas, autonomia
e pensamento crítico)...”

O certo é que já nos habituámos à breve estabilidade de programas,
orientações curriculares, metas ou outro tipo de referências que orientam
a prática letiva e se encontram na base da elaboração de manuais escolares. Quer se adote uma pedagogia por competências ou se defenda um
ensino resolutamente voltado para os conteúdos, as inovações atuais em
investigação didática assinalam algo que permanece como essencial – os
conhecimentos escolares e as competências básicas devem ser ensinados
de forma contextualizada, assente em cenários familiares aos alunos, de
forma a permitir-lhes desenvolver saberes para aplicação na sua prática
quotidiana. Mas nem sempre foi assim.
Se nos referirmos, em particular, ao ensino das ciências (escolho este
exemplo tão só por preferência pessoal), já desde a segunda metade do
século XIX que se reconhece a valia da realização de observações empíricas e de inferências para o processo de aprendizagem dos alunos. Do
trabalho laboratorial, dirigido a descobertas autónomas, à experimentação demonstrativa, verificadora de factos, o século XIX perseverou num
ensino das ciências em que os alunos aprendiam as etapas e os processos
científicos. Já no início do século XX passou a ser dada maior atenção ao
valor social da ciência, nomeadamente pelos trabalhos de John Dewey
(1902-1990), valorizando-se um ensino centrado no aluno, na procura de
soluções para problemas reais e na promoção do trabalho grupal. O trabalho laboratorial constitui a atividade de eleição, mas abordava, agora, problemas sócio-científicos. Não obstante, a grande revolução nesse século
surgiu nos Estados Unidos, através de uma reforma curricular que marcou os anos 50, prenunciadora de um movimento que chegaria a Portugal
cerca de duas décadas mais tarde. Para assegurar a segurança da nação
importava garantir o avanço científico e tecnológico, pelo que a escola

“… princípio essencial da educação no século XXI – o ensino de
conhecimentos escolares e de competências essenciais de forma
contextualizada, que permita o perscrutar de um caminho dos
problemas aos saberes.”
se (pre)ocupa, então, em preparar e formar alunos para serem cientistas.
Ressalvando alguns erros cometidos, tais como considerar o trabalho em
sala de aula como se de um verdadeiro laboratório de descoberta científica se tratasse, passam a ser defendidos princípios de um ensino que valorize a compreensão do trabalho do cientista e a própria natureza da ciência.
Chegados os anos 70, o mesmo país reivindicou um ensino das ciências
que preparasse os alunos para serem cidadãos efetivamente intervenientes no mundo. Esta ideia de potenciar a literacia científica estendeu-se
por vários países e promoveu um movimento de ensino das ciências que
revelasse uma ciência prática e utilitária, capaz de responder a problemas
quotidianos. Já nos finais do século XX, o Project 2061 (Science for all Americans) e o Nacional Science Education Standards (1996), qualificavam como
eficiente um ensino das ciências que potenciasse o questionamento, o raciocínio científico, o pensamento crítico e a autorregulação das aprendizagens. Neste contexto de um ensino orientado para a investigação (Inquiry-Based Teaching), espelhando o trabalho do cientista, consolidava-se uma
metodologia de ensino capaz de servir várias áreas do conhecimento – a
Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP) ou Problem-Based Learning.
A ABRP surgiu na Educação em Medicina e recua a 1969, quando estudantes de um mestrado numa universidade canadiana foram convidados a experienciar um desenho curricular novo – resolver problemas, em
pequenos grupos e sem orientação tutorial prévia. Esta metodologia, que
permite o desenvolvimento de competências diversas à medida que os
alunos investigam e aprendem novo conhecimento (entre as quais, resolução de problemas, autonomia e pensamento crítico), proliferou e implementou-se, com sucesso marcante, no ensino das ciências.
Sustentando-nos no conceito Kuhniano, e atendendo a que estamos de
novo a vivenciar uma revolução na Educação em Portugal – circula já nos
media informação sobre o currículo das escolas do século XXI, com ávida
referência ao perfil das aprendizagens essenciais que está a ser executado pelas associações representativas dos professores – pensamos que a
metodologia ABRP deverá contribuir para potenciar a aprendizagem. A
reflexão atual irá certamente contribuir para uma reforma conducente
a um melhor ensino, uma melhor aprendizagem e uma mais proficiente
educação dos alunos portugueses. Esperamos que, no regresso à normalidade (assim teria referido Thomas Khun), não fiquem esquecidos, entre
argumentos, documentos e posições antagónicas, o princípio essencial da
educação no século XXI – o ensino de conhecimentos escolares e de competências essenciais de forma contextualizada, que permita o perscrutar
de um caminho dos problemas aos saberes.

“… os conhecimentos
escolares e as competências
básicas devem ser ensinados
de forma contextualizada,
assente em cenários
familiares aos alunos,
de forma a permitir-lhes
desenvolver saberes para
aplicação na sua prática
quotidiana.”

Artigo publicado na edição n.º64 da Gazeta Valsassina (Abril 2017)
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Dos problemas aos saberes

Cristina Luís Investigadora no Museu Nacional de História Natural e da Ciência/
ULisboa, CIUHCT/FCUL e CIES/ISCTE-IUL

No livro branco sobre a Ciência Cidadã1 o termo é definido como "o envolvimento do público em geral em atividades de investigação científica nas quais os cidadãos
contribuem ativamente para a ciência, com o seu esforço
intelectual, os seus conhecimentos ou as suas ferramentas
e recursos".
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A ciência cidadã é considerada uma tendência emergente, tendo ganho maior atenção na última década.
No entanto, exemplos desta prática remontam, pelo
menos, ao século XIX. Os primeiros dados científicos
modernos foram, em grande parte, obtidos por amadores tais como membros do clero ou aristocratas, que
dispunham de tempo e meios financeiros para se dedicarem à recolha de informação sobre o mundo natural.
Atualmente, existem centenas de projetos de ciência cidadã a decorrer em todo o mundo (por exemplo:
http://www.socientize.eu/?q=pt-pt, https://www.zooniverse.org/, https://scistarter.com/) e que se podem classificar de acordo com os seguintes tipos:
• Projetos contributivos – geralmente desenhados por
cientistas e nos quais o público em geral contribui
com dados;
• Projetos colaborativos – geralmente desenhados por
cientistas e nos quais os membros do público contribuem com dados, mas também ajudam a aperfeiçoar
o desenho do projeto, a analisar dados ou a disseminar resultados;
• Projetos co-criados – desenhados em conjunto por
cientistas e membros do público em geral e nos quais
alguns elementos do público estão ativamente envolvidos na maioria ou em todos os passos do processo científico.
Os projetos de ciência cidadã envolvem não cientistas em iniciativas de investigação, que colaboram em
vários processos e etapas do método científico, tais
como a definição de questões de estudo, a recolha de
informação, a recolha e/ou análise de dados, a interpretação e discussão de resultados, a disseminação de
conclusões ou até mesmo a colocação de novas perguntas de investigação.

Serrano Sanz, Fermin, Teresa Holocher-Ertl, Barbara Kieslinger, Francisco Sanz Garcia e Cândida G. Silva (2014): White Paper on Citizen Science in Europe <http://www.zsi.at/object/project/2340/attach/White_Paper-Final-Print.pdf>. Socientize Consortium.
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A ciência cidadã possibilita, assim, um avanço mais rápido na investigação científica, contribui para aumentar
a compreensão e o conhecimento do público sobre aspectos científicos e permite o envolvimento do público
no processo científico contribuindo igualmente para promover a cultura científica.
Neste contexto, a comunidade escolar pode desempenhar um papel muito importante no sucesso de atividades de investigação científica que recorram à ciência cidadã. Pela sua própria natureza, a ciência cidadã
envolve a participação numa ou mais etapas do processo científico oferecendo, portanto, oportunidades
significativas para o ensino das ciências em ambientes
formais e informais.
Em Portugal, existem já alguns projetos de ciência
cidadã, todos de tipo contributivo e em diversas áreas
científicas (Tabela 1), sendo alguns deles dirigidos ao
público escolar.
A participação em projetos de ciência cidadã permite
aos alunos desenvolver a sua capacidade de envolvimento em atividades de investigação científica e ensina-os a raciocinar num contexto científico, possibilitando o
contacto com inúmeras abordagens utilizadas para investigar, modelar e explicar o mundo.
Por exemplo, quem participa em projetos de ciência
cidadã pode utilizar metodologias de recolha de dados
que alimentam projetos de importância local, nacional
ou internacional. A recolha de dados pode ser tão simples como olhar para fora de uma janela e registar as
aves que se veem ou tão complexa quanto construir e
manter um charco, monitorizando as espécies ali existentes ao longo de vários anos. Os dados podem ser
recolhidos em diversos meios e com ou sem acesso
a equipamento informático ou científico. Quando os
participantes recolhem e enviam dados para bases de
dados centralizadas, podem ver as informações recolhidas dentro de um contexto mais alargado de dados
enviados por vários participantes, permitindo visualizar toda a informação de forma enquadrada.
Mas a recolha de dados é somente um passo no
processo de investigação científica. Num processo
completo os participantes podem descobrir a natureza multifacetada da investigação científica, nomeadamente como se analisam e interpretam os dados

recolhidos de forma a responder às perguntas de investigação colocadas.
Como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, muitas vezes, quando as tarefas desenvolvidas
contribuem para novas descobertas, os participantes
são admitidos como autores nas publicações científicas
produzidas ou, noutros casos, podem mesmo receber

prémios de participação.
A ciência cidadã aplicada à educação poderá assim
contribuir para novas formas de aprendizagem através do envolvimento em atividades de investigação,
transformando as salas de aula em laboratórios de
investigação e os alunos em cientistas amadores.

Tab. 1: Projectos de ciência cidadã a decorrer em Portugal
Projeto

Área
científica

Alunos caçadores
de asteroides

O projeto de procura de asteroides coordenado pela Universidade do Texas e no
Astronomia qual participam escolas de cerca de 40 países. Em Portugal o projeto é coordenado
pelo NUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia.

III Atlas das aves
nidificantes
de Portugal

Biologia

Este projeto surge da necessidade de, dez anos depois do anterior atlas das
aves nidificantes, se fazer um novo levantamento completo da distribuição e
abundância das aves reprodutoras em todo o território nacional.

http://www.spea.pt/pt/estudoe-conservacao/censos/atlasnidificantes/

BioDiversity4All

Biologia

Base de dados online de biodiversidade, acessível a todos, com registos de
plantas, animais e fungos inseridos pelos cidadãos.

http://www.biodiversity4all.org/

Charcos com Vida

Biologia

Campanha que visa incentivar a inventariação, adopção, construção e manutenção
de charcos e pequenas massas de água para o desenvolvimento de atividades
de exploração científica e pedagógica e de observação da biodiversidade, bem
http://www.charcoscomvida.org/
como contribuir para a sensibilização sobre a importância destes habitats e da sua
conservação.

Coastwatch
Portugal

Ambiente

Projeto Europeu de educação ambiental e ciência cidadã. Em Portugal é
coordenado pelo GEOTA. Qualquer pessoa pode participar, individualmente ou
em grupo na monitorização ambiental do litoral português.

http://coastwatchnacional.wixsite.
com/coastwatch-portugal

GelAvista

Biologia

Programa que recorre a cidadãos voluntários para obter dados com o intuito
de monitorizar as populações de organismos gelatinosos (como as medusas) na
costa Portuguesa.

https://www.ipma.pt/pt/media/
noticias/news.detail.jsp?f=/pt/media/
noticias/arquivo/2016/GelAvista.html

Gripenet

Saúde

Monitorização, através da internet, da epidemia sazonal de gripe, com base na
participação voluntária dos cidadãos.

http://www.gripenet.pt/

Invasoras.pt

Biologia

Alertar para o problema das invasões biológicas, dar a conhecer as plantas
invasoras a nível nacional e estimular a participação ativa do público quer no
mapeamento destas espécies quer em atividades de controlo e divulgação

http://invasoras.pt/

MEDEA

Física/Saúde

Medir os campos eléctricos e magnéticos de muito baixa frequência que são
produzidos por qualquer equipamento ou circuito eléctrico. Em particular, os
http://medea.spf.pt/
alunos são encorajados a efetuar medições destes campos na escola, no seu
ambiente doméstico e na vizinhança de linhas de transporte de energia eléctrica.

MoBiDiC

Biologia

O programa Monitorização da Biodiversidade Intertidal e Divulgação Científica
trabalha com as escolas para a recolha de dados de vida marinha nas praias
rochosas de Portugal.

http://www.mobidic.pt/pt

MosquitoWEB

Saúde

Portugal tem um programa de vigilância de vetores coordenado pela DireçãoGeral da Saúde. No entanto, sabe-se que as populações humanas desempenham
um papel importante na identificação precoce da presença de espécies exóticas
de mosquitos. Assim, os cidadãos são convidados a participar através da captura
e envio de mosquitos pelo correio.

http://www.mosquitoweb.pt/?AspxAut
oDetectCookieSupport=1

Naturdata

Biologia

Projeto de recolha, processamento e partilha de informação sobre a
biodiversidade de Portugal com o objetivo de inventariar as espécies que
ocorrem em Portugal.

http://naturdata.com/

Portugal Aves

Biologia

Plataforma internacional para o registo de observação de aves (eBird) que em
Portugal é gerida pela SPEA.

http://ebird.org/content/portugal/

Sun4All

Projeto que tem como objetivo a promoção da astronomia junto dos alunos
de escolas do ensino não superior. O espólio de mais de 30 000 imagens do Sol
Astronomia existentes no Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra constitui
o ponto de partida para um conjunto de atividades com vista à realização de
trabalhos tendo como pano de fundo o Sol e a sua atmosfera.

Tejo Seguro

Ambiente

Breve descrição

Sítio da internet
http://nuclio.org/iasc/iasc-pt/

http://www.mat.uc.pt/sun4all/index.
php/pt/

Plataforma cívica para monitorização da radioatividade na atmosfera, medida na
http://allbesmart.ddns.net/tejoseguro
zona do Tejo Internacional, fronteira Portugal/Espanha.

Artigo publicado na edição n.º64 da Gazeta Valsassina (Abril 2017)
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Investigar problemas de poluição na Nazaré ou em Aljustrel. Estudar espécies protegidas em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Procurar uma solução para um problema de contaminação ambiental.
Desenvolver um creme desinfetante à base de bacteriófagos. Estudar
o nível de contaminação por mercúrio numa população de jovens portugueses.
Estes são apenas alguns exemplos de projetos de investigação científica que foram desenvolvidos por alunos do ensino secundário nos últimos
anos, nas disciplinas de Biologia e Geologia (11.º ano); Física e Química
(11.º ano); Biologia (12.º ano) e Física (12.º ano).
A opção de recorrer ao trabalho de projeto é, acima de tudo, uma aposta numa metodologia investigativa centrada na resolução de problemas
pertinentes e reais, realizáveis (em função do tempo e dos recursos) e com
ligação à sociedade na qual os alunos se inserem.
Esta metodologia permite criar uma relação estreita entre a prática e a
teoria, entre os saberes escolares e os saberes sociais. O tema, considerado
oportuno e de interesse para os alunos, permitirá cumprir a intencionalidade do estudo e preconizar aprendizagens significativas, ativas e socializadoras. Esta metodologia de trabalho está também relacionada com uma visão
interdisciplinar e transdisciplinar do saber.
Todo o trabalho começa pela identificação e formulação de um problema
ou questão-inicial. É preciso estar atento ao “mundo” que rodeia os alunos
e tomar decisões. É o ponto de partida para um caminho, cujo percurso os
alunos nem sempre sabem onde vai dar!
Segundo Barbier (1991 in Mateus, 2011), a metodologia de trabalho de
projeto carateriza-se por ser desenvolvida em equipa, com pesquisa no
terreno, por dinamizar a relação teoria e prática e aprender, num processo aberto, produzir conhecimentos sobre os temas em estudo ou intervir
sobre os problemas identificados. Todo o desenvolvimento parte de uma
planificação flexível e passível de ser alterada, segundo as necessidades
do projeto. Na teoria, integra conhecimentos adquiridos e desencadeia a
aquisição de novos conhecimentos e experiências, na prática humaniza-se
e socializa-se o saber.
Ao longo do trabalho, a turma está dividida em pequenos grupos, o que
potencia o trabalho cooperativo. Por sua vez, durante o desenvolvimento
do projeto, cada grupo vai decompor-se em pequenas unidades com poder de decisão e de execução. Esta organização do trabalho implica uma
relação de complementaridade entre os grupos de trabalho e os elementos de cada grupo. Não podem todos fazer a mesma coisa e cada um deve
trazer contributos para a solução do problema comum.
Deste modo, cada aluno constrói o seu próprio saber, tem um papel ativo, projeta-se para o futuro, torna-se mais exigente em relação a si, aos
outros e à realidade envolvente, torna-se um cidadão ativo.
Este processo é particularmente relevante perante o clima de incerteza
e de instabilidade que se vive atualmente. O mundo tal como o conhecemos está a passar por mudanças ímpares, que afetam todas as dimensões
6

da vida em sociedade. Neste mundo em constante mudança, a qualificação profissional e o desenvolvimento
de competências, assumem um caráter central para fazer face a estes desafios. É crucial educar os cidadãos
no sentido de desenvolverem a capacidade para analisar problemas complexos sob diferentes óticas, procurar explicações para os fenómenos naturais e sociais,
construindo uma sociedade cujos membros detenham
uma visão racional do mundo e tenham uma predisposição para pensar criticamente (Lopes, 2014).
A abordagem ao trabalho de projeto confere um
grande sentido e significado às aprendizagens, em
virtude da sua dimensão interventiva e focada na realidade. Durante todo o processo os alunos aprendem

conteúdos disciplinares (hard skills).
Em complemento, todo o processo encerra em si um
currículo oculto de elevada relevância: os alunos, ao
mesmo tempo que aceitam o desafio de identificarem
e resolverem problemas na comunidade educativa e/
ou na comunidade local (ou até a nível nacional), desenvolvem e treinam competências transversais (soft
skills).
Estas competências são comuns a várias atividades,
por serem transferíveis de função para função e por
englobarem as capacidades de gerir os recursos individuais, de relacionamento interpessoal e de desempenho de funções profissionais (Jardim e Pereira, 2006).
Assim, atualmente, o processo de ensino-aprendi-

Entre as soft skills que são desenvolvidas neste processo, destacamos (testemunhos de alunos
do 12.º 1A, os quais envolvem-se ativamente em projetos desde o 10.º ano de escolaridade):
• o autoconhecimento e a autoaprendizagem (Afonso Mota; Francisco Alves; Carolina Gomes; Margarida Rios; Beatriz Bernardo);
• a resolução de problemas (Bernardo Alves; Afonso Mota; André Serra; Bruno Lima; Francisco Alves; Carolina Gomes; Margarida Rios);
• a inovação/criatividade (Bernardo Alves; André Serra; Bruno Lima; Beatriz Bernardo);
• a liderança (Bruno Lima);
• a gestão do stress (Bernardo Alves; Afonso Mota; André Serra);
• a persistência (Bernardo Alves; Afonso Mota; André Serra; Francisco Alves; Carolina Gomes; Margarida Rios; Beatriz
Bernardo);
• a cooperação e o relacionamento interpessoal (Bernardo Alves; Afonso Mota; Bruno Lima; Francisco Alves; Carolina
Gomes; Margarida Rios; Beatriz Bernardo);
• a assertividade e a tomada de decisão (Bernardo Alves; Afonso Mota; André Serra);
• o planeamento – ação (Bernardo Alves; Afonso Mota; André Serra; Bruno Lima; Carolina Gomes; Beatriz Bernardo);
• a gestão do tempo (Bernardo Alves; Afonso Mota; André Serra; Bruno Lima; Francisco Alves);
• a capacidade para ouvir e a gestão de conflitos (André Serra);
• a comunicação oral, a apresentação pública do trabalho (Bernardo Alves; Afonso Mota; Francisco Alves; Carolina
Gomes; Margarida Rios);
• a adaptação à mudança (Bernardo Alves; Afonso Mota; André Serra; Bruno Lima).

zagem deve implicar a existência de interações muito fortes entre
a escola, o meio e a sociedade, por forma a permitir a ocorrência de
aprendizagens significativas e funcionais e o desenvolvimento de
competências que “não se esgotam na dimensão cognitiva e, muito
menos, na aquisição de informações” (Leite, 2000 in Lopes, 2014).
Isto é, tal como consta do Perfil dos alunos à saída do ensino secundário (2017): garantir que os nossos alunos concluem a escolaridade
obrigatória, com um conjunto de competências, entendidas como
uma interligação entre conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, que os torna aptos a investir permanentemente, ao longo da vida,
na sua educação e a agir de forma livre, porque informada e consciente, perante os desafios sociais, económicos e tecnológicos do mundo
atual.
Artigo publicado na edição n.º67 da Gazeta Valsassina (Março 2018)
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Trabalho de projeto
ou hard skills vs soft skills

A maçã "doente"

Todos os ovos flutuam?

Sara Salpico, Margarida Maia Dias, Francisco Figueiredo, Rodrigo Garcia Representantes dos alunos da turma 1.ºA (2018/2019)

Frederico Vasconcelos, Gabriel Ferreira, Maria Batalha, Maria Inês Belo Representantes dos alunos da turma 2.ºA (2018/2019)

Finalidade
Este trabalho tem como objetivo
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

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
com frequência.
COMO UMA MAÇÃ SAUDÁVEL
PODE FICAR “DOENTE”

OBJETIVOS conhecer formas de transmissão de doenças;
conhecer regras de higiene na prevenção de doenças.

CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES
No início do ano, constatámos que íamos ficando doentes uns a seguir aos
outros. Primeiro a Leonor, dias depois, o Diogo, seguiu-se a Matilde e assim
sucessivamente, metade da turma ia ficando em casa . Até os pais e a irmã
do Francisco ficaram com gripe!!!
Por que razão ficaram quase todos doentes na mesma altura ?
Será que os micróbios (vírus/bactérias)” atacam” sempre ao mesmo tempo?

Trabalho desenvolvido pela turma A do 1.º ano.
Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”, onde foi
distinguido com o 1.º Prémio.

Recolha de maçãs
Reconhecimento do estado de conservação das maçãs

A

C

MATERIAIS E MÉTODOS
1.

Identificar as 3 maçãs com as letras A, B e C
( B – doente; A e C – saudáveis );

maçãs saudáveis

2.
3.

Retirar o palito e espetá-lo na maçã C;

palito

4.

Colocar as três maçãs afastadas umas das
outras;

5.

Observar durante uns dias;

6.

Registar as diferenças.

B

Espetar um palito na parte podre da maçã
doente;

maçã doente

OBSERVAÇÃO
1. A maçã saudável pode ficar “doente” se for contaminada por
micróbios.
2. Tal como a maçã doente passou a sua doença à maçã saudável,
também as pessoas doentes podem transmitir doenças aos outros.

DISCUSSÃO
1. A maçã A continuou a apodrecer, a sua mancha aumentou.
2. Na maçã B apareceu uma mancha, também ficou doente.
3. A maçã C mantém-se saudável.

NOVAS QUESTÕES
1. O que aconteceu à maçã B? Porque é que a maçã B ficou doente?
2. O aspeto das maçãs A e B mudou? O que mudou?
3. Porque é que ficamos doentes? Como podemos evitar as doenças?
Como se tratam as doenças?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. A maçã C ficou doente porque foi contaminada com os micróbios da maçã B; As maçãs B e C ficaram
com aspeto velho, a pele ficou enrugada e com manchas;
2. As pessoas doentes podem transmitir doenças aos outros através de espirros, de tosse e da partilha
do mesmo alimento ou da utilização de utensílios contaminados;

4. Muitas das doenças contagiosas são tratadas com medicamentos, que ajudam a matar os micróbios.

2018-19
1º ANO TURMA A

gazeta Valsassina
edição especial
fevereiro 2020

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

PREPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
1.
2.

EXPERIÊNCIA

3. Para nos protegermos é necessário cumprir regras de higiene ( quando tossimos ou espirramos,
devemos tapar a boca e o nariz com um lenço ou com o braço, devemos lavar as mãos antes das
refeições e não devemos partilhar copos nem talheres );
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Finalidade
Este estudo surgiu de uma questão colocada por um aluno na
sequência de uma atividade laboratorial realizada no laboratório
do 1.º Ciclo. Para perceber a razão
pela qual os ovos mais "antigos"
flutuam, e os frescos não, fomos
para o nosso laboratório realizar
pesquisas e experiências, para
encontrar respostas para a nossa
questão problema.
Objetivo
Identificar características e causas que levam à flutuação dos ovos.

Primeira atividade
Material
· 1 ovo cru "antigo", com 2 meses
· 1 ovo cru fresco
· 2 gobelés de vidro (600 ml)
· Água destilada (400 ml)
9
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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.

Conclusões e considerações finais
A maçã "saudável" pode ficar
"doente", se for contaminada por
microrganismos.
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.

O que acontece ao petróleo quando há um derrame no mar?

Segunda atividade
Material e reagentes
· 2 ovos crus frescos
· 3 gobelés de vidro (600 ml)
· Água destilada (400 ml)
· Sal (Cloreto de Sódio)

Método
1. Identificar 3 gobelés (A, B e C);
2. Adicionar 400 ml 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.

Francisca Rodrigues, Francisco Silva, Leonor Alves, Pedro Nunes Representantes dos alunos da turma 3.ºA (2018/2019)

Finalidade
Este estudo surgiu na sequência
do tema do 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 investigação para encontrar
uma solução para a questão-problema.

Conclusões e considerações finais
Quanto mais "antigo" for o ovo,
mais ar terá a sua câmara.
O ar que está dentro da câmara
do ovo com dois 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, é provável que o ovo
com dois meses fique a flutuar.

Material e reagentes
· Tina com água
· Óleo alimentar
· Detergente líquido
· Copo
· Tinta preta
· Penas

tar 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 para conseguir fazê-lo?;
6. Adicionar algumas gotas de detergente à tina. Aguardar alguns
minutos. Verificar o que acontece.
Conclusões e considerações finais
O petróleo é menos denso do que
a água e, por isso, fica na camada
mais superficial.
A pena ficou impregnada de óleo,
perdendo, assim, a sua impermeabilidade.
As substâncias químicas contidas
nas gotas de detergente permitiram dispersar o petróleo.
O QUE ACONTECE QUANDO HÁ
DERRAME DE PETRÓLEO NO MAR?
OBJETIVO
1. Explicar o comportamento do petróleo na água.
2. Promover a discussão sobre os métodos de remoção de petróleo no mar, bem como as suas
consequências no meio ambiente.

EXPERIÊNCIA
Tina com água

Trabalho desenvolvido pela turma A do 2.º ano
Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”.

OBJETIVO identificar características / causas que levam à flutuação dos ovos
CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES
Lá em casa a minha mãe põe os ovos num copo de água antes de os
cozinhar para ver se estão frescos…
Por que razão alguns ovos flutuam e outros não?
Será que os ovos flutuam?

PREPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
1.
2.
3.

recolha dos ovos
Reconhecimento da anatomia do ovo
Construção de ovo

EXPERIÊNCIA 1 MATERIAIS E MÉTODOS

ovo fresco

ovo com
2 meses

A

B

400 ml
água destilada

2 gobelés

1.

Identificar dois gobelés;

2.

Colocar 400ml de água destilada nos dois
gobelés;

3.
4.

Colocar um ovo em cada gobelé;
Observar e registar;

5.
6.

Retirar os ovos;
Partir os ovos;

7.

Observar e registar.

OBSERVAÇÃO

DISCUSSÃO

1. O ovo com dois meses quando foi colocado na água flutuou.
2. O ovo fresco quando foi colocado na água foi ao fundo.
3. Quando abrimos os dois ovos reparámos que a câmara de ar do ovo
com dois meses era maior do que a do ovo fresco.

1. O ovo com 2 meses apresenta mais ar no seu interior, porque a casca ao
longo do tempo deixa entrar ar;
2. Como o ar é menos denso do que a água o ovo com 2 meses flutua

NOVAS QUESTÕES
1. E a água? Poderá mudar o comportamento do ovo?
2. E se adicionarmos algo à água será que o ovo fresco flutua?
3. E se puséssemos o ovo no mar? O que aconteceria?

EXPERIÊNCIA 2 MATERIAIS E MÉTODOS

ovo fresco

A

ovo fesco

B

400 ml
água destilada

Identificar os gobelés (A, B e C);
Adicionar 400ml de água destilada nos três
gobelés;
No gobelé B colocar 9 colheres de chá de sal e
agitar com uma vareta;
No gobelé C colocar 12 colheres de chá de sal
e agitar com uma vareta;

5.
6.

C
3 gobelés

1.
2.
3.
4.

Colocar um ovo em cada um dos gobelés;
Observar e registar.

SAL
cloreto de sódio

OBSERVAÇÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Quando se mistura o sal com a água ele dissolve-se, deixando de se ver;
2. Esta mistura de água com sal fica mais densa do que a água sem sal;
3. Como o ovo é menos denso do que a água com sal, ele vai flutuar
quando mergulhado na mistura.

1. Quanto mais tempo tiver um ovo mais ar terá a sua câmara;
2. O ar que está dentro da câmara do ovo com 2 meses torna-o menos denso
do que a água logo flutua;
3. Quanto mais densa for a água mais à superfície ficará o ovo fresco;
4. Independentemente da densidade da água, o ovo com 2 meses irá sempre
flutuar.
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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 alimen-

Óleo
alimentar

Tinta
preta

Ano letivo 2018/2019
Ciências experimentais- 3º Ano
Nome: __________________________________________________________________________
Turma: ______

Número: ___________

___-___-2019

Número: ___________

b) A água salgada é o principal tipo de água encontrado no planeta,

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.

representando cerca de 97,5% do total.
c) A água salgada é a água que usamos para beber e realizar as nossas

a) Dilui-se na água.

atividades diárias.

b) Vai ao fundo.
c) Fica à superfície.

d) O mar é um meio de comunicação e transporte, uma fonte de alimentos e de

d) É arrastado para as praias.
e) Outra resposta.

1.

___-___-2019

a) A água salgada é aquela que apresenta alta concentração de sal.
Antes da atividade experimental- Derrame de petróleo

1. O que te parece que acontece ao petróleo quando há um derrame no mar?
Assinala com X as opções com que mais concordas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Penas

Copo

Detergente
líquido

Ano letivo 2018/2019
Ciências experimentais- 3º Ano
Nome: __________________________________________________________________________
Turma: ______

medicamentos, de energia e de recursos vivos.
Qual? ______________________________________

e) Os oceanos e mares são pouco importantes pois não abrigam uma enorme

f) Não sei.

biodiversidade.
f) A principal riqueza dos oceanos e mares está no pescado, nas algas e animais

2. Há métodos de remoção de petróleo no mar. Assinala com X os que te
parecem possíveis.

marinhos que possui e nas substâncias que são utilizadas para a fabricação
a) Barreiras flutuantes para delimitar o espaço.

de remédios.

b) Lançar substâncias químicas para dispersar o petróleo.
c) Diluir o petróleo pela água.

g) A poluição dos mares e oceanos é oriunda principalmente de esgotos e

d) Aspirá-lo da água.
e) Não sei.
f) Outra resposta.

produtos químicos e tóxicos, além do petróleo, que provocam sérios
Qual? ______________________________________

3. Sabes quais são as consequências nos seres vivos causadas pelo derrame
de petróleo? Refere-as.

prejuízos aos animais, às plantas e também ao homem.
h) Quando há poluição nos mares, as praias ficam sujas, mas não causa

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

problemas aos seres humanos, nem aos animais marinhos, nem às plantas.
i) É no mar onde se liberta a maior quantidade de oxigénio do planeta.

1

1

Inquérito (ANTES E DEPOIS)

OBSERVAÇÃO
1. O petróleo ficou ao de cima não se misturando com
a água.
2. As penas ficaram impregnadas de petróleo. Por mais
que tentássemos remover o petróleo das penas na
água não conseguíamos.
3. Ao adicionarmos o detergente à tina o petróleo
dispersou.

RESULTADOS
Através da realização da experiência, aprendemos que:
• 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.
Através das pesquisas que efetuámos, aprendemos que:
• as aves ao tentarem lamber os seus corpos, para fins de
limpeza, ingerem petróleo envenenando-se;
• quando há derrames de petróleo no mar este é arrastado
pelas ondas para a praia;
.

2018-19
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Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”.
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POR QUE ALGUNS OVOS FLUTUAM?

Trabalho desenvolvido pela turma A do 3.º ano.
Parceria:

Os metais não são eternos

Laticínios em ação
Do leite ao queijo fresco – parte I

Laura Jardim, Tomás Alexandre Alves, Francisca Rosa, Vera Martinez Representantes dos alunos do 3.ºC (2018/2019)

Diogo Casimiro, Sara Abrantes, João Pedro Sousa Representantes dos alunos do 4.ºA (2018/2019)

Questão - Problema
A partir da matéria-prima “leite”,
de que forma podemos obter produtos lácteos como o queijo fresco?
Finalidade
A principal finalidade da investigação será obter queijo fresco a
partir da coagulação do leite com o
coalho.
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 e reagentes
· 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
5 ml de água; ao tubo 3, um pedaço de algodão humedecido; ao
tubo 4, cerca de 5 ml de água e
uma colher de café com sal e ao

tubo 5 cerca de 5 ml 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, voltar a registar as observações nos tubos
de ensaio.
Conclusões e considerações finais
· O oxigénio e o sal promovem a
corrosão do ferro.
· É necessário estar em contacto
com a água ou com o ar húmido
para que ocorra a oxidação do ferro (é o que em linguagem comum
se chama, com frequência, ao processo de enferrujamento).
· No vinagre (meio ácido) formam-se bolhas gasosas, mas a corrosão
é diferente de um meio neutro, e
não se observa à vista desarmada.

Trabalho desenvolvido pela turma C do 3.º ano.

· Pano
Material e reagentes
· Forma (cincho)
· Coalho
· Termómetro
· Espátula
· Leite (1L)
· Tacho
· Cloreto de cálcio
· Colher
· Sal (cloreto de sódio)
· 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 (opcional): pode ser adicionado
no fim à superfície do queijo (q.b.)

OS METAIS NÃO SÃO ETERNOS
POR QUE ENFERRUJA O FERRO?
OBJETIVO
1. Identificar alguns meios que promovem o enferrujamento do ferro;
2. Demonstrar que a degradação de um material metálico (corrosão) resulta da transformação química do metal
sob a ação do meio onde este se encontra.

EXPERIÊNCIA MATERIAIS E MÉTODOS

1. Os alunos numeraram os tubos de ensaio
2. Os alunos introduziram em cada tubo um
pedaço de palha-de-aço

Vinagre

5 Tubos de ensaio

Água

3. No tubo 2 adicionaram 5 ml de água;
4. No tubo 3 adicionaram 1 pedaço de
algodão humedecido

Copo de 50 ml

Suporte para
tubos de ensaio

Parceria:

Algodão

5. No tubo 4 adicionaram 5 ml de água +
uma colher de café de sal;
6. No tubo 4 adicionaram 5 ml de vinagre

Sal da cozinha

Palha-de-aço

Colher de café

Pipeta de Pasteur

Marcador

7. Os alunos observaram os tubos ao fim de
30 minutos e passados 15 dias.

OBSERVAÇÃO
Ao fim de 30 minutos….

até 37º C;
· Juntar o cloreto de cálcio e o coalho (por esta ordem) nas doses
indicadas. Agitar bem durante 30
segundos;
· Aguardar 45 min, evitando que a
panela aqueça muito. No final deste período de 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 cortar a coalhada, deve
agitar-se a mesma com uma colher
durante 10 min 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;

· Colocar a coalhada no pano e escorrê-la para tirar a maior parte
do soro;
· Moldar o queijo, com a ajuda da
forma. Colocar um pouco de sal na
superfície do queijo;
· Levar ao frigorífico para ajudar a
ficar mais firme durante 30 min;
· O queijo está pronto a comer.
Conclusões e considerações finais
A transformação do leite em
queijo é efetuada pelo processo
da coagulação com participação de
enzimas, em especial a quimosina e
a pepsina.
Curiosidade
Sabias que o estômago dos mamíferos tem a capacidade de produzir enzimas, os quais permitem a
divisão das proteínas do leite.

Nos tubo 1, 2 e 3: a palha-de-aço não apresentava
alteração
No tubo 4 :

a palha-de-aço começava a enferrujar

No tubo 5:

a palha-de-aço não apresentava
alteração mas formavam-se
“bolhinhas” no vinagre

15 dias depois….
a palha-de-aço apresentava apenas
ferrugem à superfície

Nos tubos 2 e 4:

a palha-de-aço ficou toda enferrujada,
no tubo 4, a palha-de-aço tinha mais
ferrugem do que no tubo 2;

No tubo 5:

a palha-de-aço não tinha ferrugem
mas estava a desfazer-se e o vinagre
estava escuro

Tubo 1

Tubo 2

Tubo 3

Tubo 4

LATICÍNIOS EM AÇÃO
DO LEITE AO QUEIJO FRESCO

Tubo 5

REFLEXÃO
Através da realização da experiência, aprendemos que

OBJETIVO Obter queijo fresco a partir da coagulação do leite (com o coalho)

• para a palha-de-aço entrar em corrosão é necessário que esteja em contacto com a água ou com o ar húmido;
• a presença de oxigénio na água acelera a corrosão da palha-de-aço;
• o sal promove, igualmente, a corrosão da palha-de-aço;
• a corrosão da palha-de-aço em meio ácido é diferente do obtido em meio neutro, não sendo visivelmente detetado a olho nu;
• os materiais metálicos corroem muito mais facilmente nas zonas costeiras do que nas zonas afastadas do mar.
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Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”, onde
foi distinguido com o 3.º Prémio.

Agradecimentos: Doutora Isilda Rodrigues por todo o apoio e orientação.
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Método
· Lavar as mãos antes de começar a
atividade (desinfetar as mãos com
álcool);
· Colocar 1 litro de leite num tacho;
· Com a ajuda de um adulto, deve
aquecer-se ligeiramente o leite

Trabalho desenvolvido pela turma A do 4.º ano.

QUESTÃO-PROBLEMA
A partir da matéria-prima “leite” como obter queijo fresco?

CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES
Pode-se fazer queijo fresco com qualquer tipo de leite?
Se alterarmos a temperatura o queijo fresco ficará mais cremoso?
Será que o coalho não vai alterar o sabor do queijo fresco?

PREPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
1.
2.
3.

Estudo dos benefícios dos laticínios
Processo artesanal de produção de queijo fresco
Preparação do espaço, materiais e ingredientes

EXPERIÊNCIA

Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”, onde foi
distinguido com uma Menção Honrosa.

MATERIAIS/INGREDIENTES E MÉTODOS
1.

Lavar as mãos antes de começar;

2.
3.

Colocar 1 litro de leite num tacho;
Com ajuda de um adulto, aquecer ligeiramente
o leite até 37º C;
Juntar cloreto de cálcio e coalho (nesta ordem).
Agitar bem durante 30 segundos;

4.
1 litro de
leite

Coalho Líquido

Cloreto de Cálcio

(1 gota diluída em
20ml água)

(0,1g diluído
em 20ml água)

5.

6.

tacho

colher e
espátula

pano

7.
8.
9.

cincho

placa de
aquecimento

Aguardar 45 minutos. No final irá formar-se
uma parte sólida (a coalhada) e um líquido
amarelo esverdeado (o soro);
Cortar a coalhada com uma espátula e agitar
com uma colher durante 10 minutos com
movimentos lentos e com muito cuidado para
não desfazer a coalhada;
Colocar a coalhada no pano e escorrer para
tirar a maior parte do soro;
Moldar o queijo com a ajuda da forma e colocar
um pouco de sal na superfície;
Levar ao frigorífico durante 30 minutos para
ajudar a ficar mais firme.

termómetro

OBSERVAÇÃO
1. Passados os 45 minutos a
mistura de leite, coalho e cloreto
de cálcio começou a solidificar.
2. A sua consistência ficou
semelhante a flocos de neve.
3. Depois de ir ao frigorífico ficou
com a consistência de queijo
fresco.

CONCLUSÃO
1. O leite transformou-se em queijo fresco,
pelo processo de coagulação, por ação das
enzimas quimosina e pepsina (proteínas);
2. Estas enzimas de origem animal quebram
as proteínas do leite dando origem à sua
coagulação;
3. É muito importante utilizar leite gordo
para coalhar mais facilmente.

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?

2018-19
4º ANO TURMA A
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Nos tubo 1 e 3:

Laticínios em ação
Do leite ao queijo kefir – parte II

Laticínios em ação
Do leite ao iogurte – parte III

Alex Xu, Miguel Zlotnikov, Joana Parreira Representantes dos alunos do 4.ºB (2018/2019)

João Rodrigues, Lourenço Dourdil, Maria Ana Carvalho Representantes dos alunos do 4.ºC (2018/2019)

24 horas;
· Passadas 24 horas, coar o leite,
mexendo delicadamente com a
espátula;
· Após esta operação, o preparado
de kefir de leite está pronto.
Conclusões e considerações finais
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, bactérias benéficas,
que existem no intestino e melhoram a saúde geral do nosso organismo.
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Finalidade
A principal finalidade da atividade será obter preparado de kefir
a partir da fermentação láctica de
bactérias e leveduras.
Material e reagentes
· Colher de sopa
· Recipientes de vidro esterilizados
· Gaze ou papel de cozinha
· Coador de plástico
14

Material e reagentes
· Recipiente de inox
· Termómetro
· Copos de vidro esterilizados com
tampa
· Iogurteira regulada a 40º C
· 1 l de leite de vaca (meio gordo)
· Iogurte
Método
· Lavar as mãos antes de começar a
atividade (desinfetar as mãos com
álcool);
· Colocar 1 litro de leite num recipiente de inox;
· Com a ajuda de um adulto, aquecer ligeiramente o leite até 40º C;
· Retirar do fogão e adicionar o iogurte;
· Misturar muito bem até que se
forme um líquido homogéneo;

· Espátula de silicone
· 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 atividade (Desinfetar as mãos
com álcool);
· Colocar duas colheres de sopa de
grãos de kefir no recipiente de vidro esterilizado;
· Colocar 1 l de leite nesse recipiente;
· Tapar o recipiente com a gaze;
· Guardar o recipiente num lugar
escuro e deixa repousar durante

Finalidade
A principal finalidade da atividade é obter iogurte a partir da
fermentação láctica de bactérias
específicas.

Curiosidade
Sabias que o termo kefir vem
do eslavo “keif” que significa bem-estar?

· Encher os copos esterilizados com
o iogurte e fechar a tampa;
· Colocar os copos num recipiente
hermético (iogurteira) e deixá-los
repousar durante cerca de 12 horas;
· Colocar os iogurtes no frigorífico.
Conclusões e considerações finais
O leite deu origem ao 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 coagu-

lação 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 42º C.
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.
LATICÍNIOS EM AÇÃO
DO LEITE AO IOGURTE
OBJETIVO obter iogurte a partir da fermentação láctica de bactérias específicas.
QUESTÃO-PROBLEMA
A partir da matéria-prima “leite”, como obter produtos lácteos (iogurte)?

CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES
A temperatura será importante para a realização da experiência?
Teremos de esperar dias para o leite se transformar em iogurte?
Será que o produto final terá a consistência de um iogurte?

PREPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Trabalho desenvolvido pela turma B do 4.º ano.

LATICÍNIOS EM AÇÃO
DO LEITE AO KEFIR
OBJETIVO obter preparado de kefir a partir da fermentação láctica de bactérias e leveduras.
QUESTÃO-PROBLEMA
A partir da matéria-prima “leite”, como obter preparado de kefir?

CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES
A temperatura terá influência na qualidade do preparado de kefir?
Terá o fator tempo influência na consistência deste produto lácteo?
Será possível realizar esta experiência com diferentes tipos de leite?

1.
2.
3.

Trabalho desenvolvido pela turma C do 4.º ano.

Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”, onde
foi distinguido com uma Menção Honrosa.

2 recipientes de vidro
esterilizados

1 pacote
de leite

elástico

Papel
absorvente

antes

de

começar

a

2.

Colocar 2 colheres de sopa de grãos de kefir
no recipiente de vidro esterilizado;
Colocar 1l de leite meio gordo nesse
recipiente;

4.

Colher de pau
ou espátula

Lavar as mãos
experiência;

3.

Tapar o recipiente com gaze ou papel
absorvente;

5.

Guardar o recipiente num lugar escuro a uma
temperatura entre 12ºC e 40ºC;

6.

Deixar repousar durante 24 horas;

2 colheres de sopa de
grãos de kefir

passador de plástico

7.

Passado o tempo de repouso, coar o leite
mexendo delicadamente com uma espátula
ou colher de pau;

8.

O preparado de kefir está pronto a beber.

OBSERVAÇÃO
1. Passado o tempo de repouso
(24 horas) observámos que a
consistência da mistura se
alterou.
2. O preparado de kefir
apresenta uma consistência
mais espessa que o leite e
menos espessa que o iogurte.

1.

CONCLUSÃO
1. O preparado de kefir é um produto lácteo obtido através do
processo de fermentação láctica de bactérias e leveduras.
2. As bactérias fermentam a lactose, o açúcar do leite. A lactose é
convertida em ácido láctico responsável pelo sabor ácido do kefir
de leite.

Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”, onde
foi distinguido com uma Menção Honrosa.

Lavar as mãos antes de começar a
experiência;

2.

Colocar 1 litro de leite num recipiente de
inox;

3.

Com a ajuda de um adulto, aquecer
ligeiramente o leite até 42º C;

4.
1 pacote
de leite

Retirar da placa de aquecimento e adicionar o
iogurte;

5.

Misturar muito bem até que se forme um
líquido homogéneo;

6.

Encher os copos esterilizados com o iogurte e
fechar a tampa;

7.

Colocar os copos num recipiente hermético
(iogurteira) e deixar repousar cerca de 12h;

8.

Deixar arrefecer e colocar os iogurtes no
frigorífico.

placa de
aquecimento

OBSERVAÇÃO

MATERIAIS/INGREDIENTES E MÉTODOS
1.

MATERIAIS/INGREDIENTES E MÉTODOS

termómetro

copos de iogurte

iogurteira

Estudo dos benefícios dos laticínios
Pesquisa sobre a história do kefir
Preparação da experiência

EXPERIÊNCIA

EXPERIÊNCIA

recipiente de
inox

1 iogurte
natural

PREPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
1.
2.
3.

Estudo dos benefícios dos laticínios
Pesquisa sobre a história do iogurte
Constituintes do iogurte

1. Passado o tempo de repouso
observámos que a
consistência da mistura
alterou-se.
2. A sua consistência ficou
semelhante à do iogurte.

CONCLUSÃO
1. O leite transformou-se no iogurte por ação das bactérias
específicas do fabrico de iogurte (Lactobacillus bulgaricus e
Streptococcus thermophillus).
2. 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.
3. 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?

2018-19
4º ANO TURMA C

3. O preparado de 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?

2018-19
4º ANO TURMA B
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Questão – Problema
A partir da matéria-prima “leite”,
de que forma podemos obter produtos lácteos como o preparado de
kefir?

Questão - Problema
A partir da matéria-prima “leite”,
de que forma podemos obter produtos lácteos como o iogurte?

Costa, I.1, Monteiro, F.1, Ferreira, A.P.1, Marques, M.1, Gonçalves, M.2, Duarte, A.2, Madureira, A.M.2
Colégio Valsassina 2Universidade de Lisboa

1

Abstract. In this work we present
a set of experiments directed to
students of the 4th year, to present
them in a very playful way the world of
microorganisms. More than hearing a
lecture or watching a video, students
have learned about bacteria in general
and on their own particular natural
flora handling and seeing these germs.
It is well known that directed
discovery has positive effects on
retention of information compared
to traditional direct instruction. Thus,
students are encouraged to play
with bacteria making drawings with
Staphylococcus epidermidis and to
evaluate hand hygiene efficiency as
the most important measure to avoid
the transmission of harmful bacteria
and prevent infections associated with
health care.
Although some children were more
successful washing their hands than
others, at the end of the sessions
everyone shouted: It is very important
to wash hands!
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Keywords.
Bacteria,
encourage
scientific skills, hands hygiene, new
approaches to old techniques.
1. Introduction
Scientific education at the earliest
grades is supremely important, but in
most classrooms it gets short shrift. One
of the priorities of Colégio Valsassina
(Lisboa independent school) is to
develop in the students competences in
scientific areas that are transversal to
other areas of knowledge, contributing
to the development of the students’
knowhow, scientific skills, observation
and critical analysis of the results.
In this way a partnership between
Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa and Colégio Valsassina
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was established and the experiments
reported on this paper were performed
with students from the 4th grade of
the first cycle, to introduce them into
microorganism world and its impact in
health.
These experiments intend to allow
the students contact with concepts
and materials in a very interactive
way, based on the statement that
learning by direct discovery is a major
way to achieve knowledge [1]. The
lesson started with a short discussion
about some theoretical concepts
about microorganism world: “what
are bacteria: good and bad bacteria”
and “how bacteria grow in nature and
in the laboratory”. Then the students
start performing the experiments that
are described at section 3.
2. What are bacteria?
Microorganisms or microbes are
living cells that are too small to see
with the naked eye. It includes viruses,
bacteria, protozoa, yeasts and fungi.
Microorganisms and their activities
are vitally important to virtually all
processes on Earth, and they affect
every aspect of our lives – they are in
us, on us and around us.
Bacteria are microscopic, unicellular
organisms (Figure 1) with no organized
nuclei that have inhabited the Earth

for about 4000 million years (hominids
appeared about 4 million years ago) [2].

Figure 1. Staphylococcccus epidermidis [3]

2.1. Good and bad bacteria
Among the general public the
most popular concept of bacteria is
generally connected with infection,
disease and death.
Indeed, for
centuries bacterial infections were
the major cause of infant and
child mortality worldwide. The
introduction of antibiotics to treat the
infections, vaccination for prevention
and education of the people to
improve hygiene, significantly decrease
the mortality related with bacterial
infections [4].
Nevertheless the majority of bacteria
present on the planet are harmless to
humans and some are highly beneficial.
Bacteria play key important roles
in nutrient cycling, biodegradation/
biodeterioration,
food
spoilage,
cause and control of disease and
biotechnology. Thanks to their

versatility, microbes can be put to work
in many ways: making life-saving drugs,
the manufacture of biofuels, cleaning
up pollution, and producing/processing
food and drink [5-7].
2.2. The importance of human normal
flora
The human body is home to millions
of beneficial bacteria. The normal flora
influences the anatomy, physiology,
susceptibility to pathogens, and
morbidity of the host. In a recent
paper Sender et al [8] estimated that
the number of bacteria in the body
is actually of the same order as the
number of human cells (3.8x1013
bacteria vs 3.0x1013 human cells) and
their total mass is about 0.2 kg.
Without bacteria we would not
survive. They help us digest our food,
produce vitamins, and occupy niches
that would otherwise be available
for competing pathogens. We house
millions of bacteria in our skin, nose,
mouth, and gut, namely:
• up to 500 species can be found as
normal oral flora
• a milliliter of saliva can contain
as many as 40 million (4 x 107)
bacterial cells
• 108 bacterial species in cecum
(the initial part of the colon) per
milliliter and many of these species
are different from those found in
the mouth
• 25 to 500 million bacterial cells per
square inch of skin, representing
around 1000 different species of
bacteria, mainly Gram positive
(staphylococci,
micrococci,
diphtheroids) [9-10].
3. Playing with bacteria
In this paper we propose several
experiments to promote a first contact
with bacteria, allowing the students
to understand how bacteria grow in a
laboratory. In an unusual and creative
way, the children drew on surface
of a culture medium agar. Later they
“saw” their own hand bacteria and

understood the relevance of hand
hygiene to avoid the transmission of
harmful germs. The experiments have
a 2 x 90 min duration.

Figure 2. Students of the 4th grade at Colégio
Valsassina Laboratory

3.1. Drawing with bacteria
3.1.1. A new way of inoculate
Staphycoccus epidermidis
To each student a sterile disposable
loop, a Columbia agar plate + 5% sheep
blood (CAB) and a previously incubated
culture of Staphycoccus epidermidis
ATCC 12228 were given. Plates were
incubated at 37º C for 24h. The agar
surface worked as a sheet of paper and
the loop as a feather pen (Figure 3).

3.2. Do you know how to wash your
hands?
Hands are the main pathways of
bacteria transmission. It is quite
relevant to sensitize young children
about the importance of a good
handwashing.
Each student had two CAS plates
marked with “before” and “after”
handwashing. The student pressed the
hand on the agar surface before and
after washing hands (Figure 5).
After 24h incubation of the plates
the students returned to the laboratory
to observe and analyze the results.
After 24h incubation of the plates the
students returned to the laboratory to
observe and analyze the results.

Figure 5. Students inoculating the CAS
medium
Figure 3. Students drawing with S.
epidermidis: agar surface worked as a sheet
of paper and the loop as a feather pen

3.1.2. Results of the drawing
experiment
All the students were amazed with
the results of their draws with bacteria.
After 24h the bacteria had grown and
the figures come real. Some of the
results are presented on Figure 4.

Figure 4. Some draws realized by the
students

3.3. Results of the handwashing
experiment
Next day the plates were shown to
the students and they were able to
observe the colony forming units (cfu).
They were encouraged to analyze
the variety of the flora of their hands
and the efficiency of hand washing.
The results are shown in Table 1 and
Figures 6, 7 and 8.

Figure 6. Hands of student 10 (before and
after wash)
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Hands-on the Bacteria: A Journey to Human Microscopic
Flora

examples of efficient handwashing are
shown in Figures 6 and 7. On the other
hand, 34% of the students had a poor
technique and there was no visible
change in the plate count after and
before (Figure 8).
Figure 7. Hands of student 2 (Before and
after wash)

Figure 8. Hands of student 8 (Before and
after wash)

The children were actually surprised
by the number of colonies on the
plaques and noted differences in color,
shape and smell of bacterial colonies.
Analyzing the data presented
in Table 1, most students reduced
bacterial content after hand washing
(66%) and 43% had a reduction in the
number of colonies above 50%. Two
Bacteria
Decrease

Student

Before

After

1

144

140

3%

2

424

208

51%

3

36

18

50%

4

110

60

45%

5

138

118

14%

6

86

98

-14%
51%

7

55

27

8

449

490

-9%

9

148

96

35%

10

600

85

86%

11

125

69

45%

12

600

289

52%

13

68

41

40%

14

600

245

4. Discussion
To access the learning process, an
inquiry was completed by the students
at the end of the activity. The results
are displayed Figure 9, graphs 1-7.
The analysis of the graphs presented
in Figure 9 revealed that all proposed
goals have been achieved. The students
were very enthusiastic and curious
about the subject.
The positive impact of the model

Figure 9. Evaluation of the activity by
students

59%

teaching-learning
through
the
experimentation,
observation,
reflection and discussion is clearly
deduced from Figure 9 (graphs 1-4).
Most of the children learned the
concepts presented and transmitted
them to other people, which reveals
the internalization of the acquired
knowledge (Figure 9 graphs 5-7).
These experiments might be adapted
to the natural science class of the 6th
grade, since microorganisms are part
of this class program.

Bactérias boas ou más?
Flor Ferreira, Duarte Gallego, Diogo Abreu e Leonor Gomes Representantes dos alunos do 3.ºB (2018/2019)
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Finalidade
Este trabalho tem como objetivo
identificar as "boas e as más" bactérias e a sua respetiva importância.
Material
· Caixas de petri com gelose
· Estufa
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 interpretar os resultados.

-se as respetivas caixas. Foi possí-

“…lavagem das mãos foi
bem realizada e era nítida
a redução do número
de colónias...”

puderam ainda avaliar a variedade
de microrganismos que cresceram
nas caixas pela observação dos diferentes tipos de colónias (diferentes cores, tamanho e textura).

vel, assim, verificar-se a eficiência
da lavagem das mãos. Em alguns
alunos, a lavagem das mãos foi
bem realizada e era nítida a redução do número de colónias nas
caixas, enquanto noutros não se
observava nenhuma variação.
Para além deste aspeto, os alunos
BACTÉRIAS: AS NOSSAS AMIGAS NA
DEFESA DAS INFEÇÕES

Trabalho desenvolvido pela turma B do 3.º ano.
Parceria:

OBJETIVO
1. Identificar as boas e as más batérias.
2. Saber a importância das batérias

EXPERIÊNCIA

MATERIAIS E MÉTODOS
1. Os alunos pressionaram a mão direita na gelose contida
na caixa de petri.

2. Tapou-se a caixa e identificou-se com o nome do aluno e
“Antes” (antes da lavagem das mãos).

Caixas de petri
com gelose

3. Após a lavagem das mãos , os alunos pressionaram
novamente a mão direita na gelose de outra caixa de
petri.

4. Tapou-se a caixa e identificou-se com o nome do aluno e
“Depois” (depois da lavagem das mãos).

mãos
Mãos

5. Observaram as caixas após 24 h de incubação numa
estufa a 37ºC .

OBSERVAÇÃO
• Os alunos verificaram a eficiência de uma boa
lavagem das mãos
• Quando a lavagem das mãos foi bem realizada
observou-se uma nítida redução do número de
colónias nas caixas
• Quando a lavagem das mãos não foi bem realizada
não se observou nenhuma variação.

Após a incubação de 24 h

REFLEXÃO

309

261

16%

16

67

18

17

132

108

18%

18

107

120

-12%

73

19

82

32

61%

20

348

234

33%

21

54

6

89%

22

92

46

50%

23

125

127

-2%

Table 1. Colony forming unit (cfu) before
and after handwashing
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• além das bactérias existe uma grande variedade de
microorganismos que também cresceram nas caixas.
• as bactérias são necessárias à nossa saúde.
• as pessoas acham que ter bactérias não é bom, mas
pelo contrário, se uma pessoa não tiver bactérias
morre.
• há dois tipos de bactérias, as positivas e as negativas.
• quando as bactérias “lutam” com as células de defesa

Parceria:

do organismo (leucócitos) forma-se o “pus”.

2018-19
3º ANO TURMA B

Selecionado para o “Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019”.

Selecionado para comunicação oral no Congresso Internacional Hands-on-Science, Barcelona, 2018.
Artigo publicado: http://www.hsci.info/hsci2018/images/pdfs/eBookHSCI2018.pdf (pp
300)

Conclusões e considerações finais
Após 24 horas de incubação
numa estufa a 37° C, observaram-

Agradecimentos: Doutora Ana Margarida Madureira por todo o apoio e orientação.
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Através da realização da experiência, aprendemos que

Portugal, o TBT era muito utilizado em tinta para barcos. Certos
estudos (Sousa, 2004; Wergikoski,
2010; Barros et al., 2014; Laranjeiro, s.d.) revelam que muitas zonas
da costa portuguesa ainda apresentam casos de impossexo, sendo
que a redução da presença de TBT
nas águas está a ser mais lenta do
que o esperado. Corroborando,
numa investigação realizada pela
Agência Portuguesa do Ambiente
em 2010 na costa portuguesa, é referido que o TBT está presente em
vários organismos, verificando-se
uma relação entre a presença deste composto e o índice de impossexo observado nestes organismos.

Afonso Mota, Bernardo Alves, João Leal Alunos do 10.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2016/2017)
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O desenvolvimento industrial e
o fabrico de compostos químicos
sintéticos têm provocado diversos
problemas nos ecossistemas. Um
dos compostos sintéticos que tem
causado grandes problemas, e que
já se encontra proibido em muitos
países, incluindo Portugal, é o TBT
(tributil-de-estanho), um biocida
utilizado em tintas antivegetativas,
usadas na prevenção da bioincrustação, ou seja, para evitar o aparecimento de organismos nas superfícies de barcos, que promovam a
corrosão do casco. É um composto
orgânico com estanho, altamente
tóxico e letal para vários organismos.
A exposição ao TBT provoca uma
disrupção endócrina que se traduz
na masculinização das fêmeas de
gastrópodes, ou seja, o aparecimento de características sexuais
masculinas (vaso deferente e/ou
pénis). Este fenómeno, designado
por impossexo, é utilizado como
biomarcador da poluição por TBT.

Perante a constatação deste problema, foi desenvolvido um estudo
sobre os níveis de impossexo numa
população de Nassarius reticulatus
na região da Nazaré.
20

Filo: Molusca
Classe: Gastropoda
Subclasse: Prosobranchia
Ordem: Neopgastropoda
Superfamília: Buccinaceae
Familia: Nassariidae
Género: Nassarius
Espécie: Nassarius reticulatus

Para o desenvolvimento do estudo foram recolhidos cerca de 150
exemplares no porto da Nazaré. A
recolha foi realizada com uma nassa com isco. Foram posteriormente
analisados, em laboratório, 116 indivíduos, após seleção dos adultos.
De referir que, de acordo com as
normas internacionais para análise
de impossexo, definiu-se um mínimo de 15 fêmeas como o necessário para a fiabilidade do estudo.
Nesta investigação foram estudados os seguintes índices: comprimento médio do pénis das fêmeas (FPLI), comprimento médio do
pénis dos machos (MPLI), comprimento relativo do pénis das fêmeas
(RPLI), índice da sequência do vaso
deferente (VDSI), e incidência de
fêmeas afetadas (I%).
N.º Machos H Machos
(mm)
56

20,93

MPLI
(mm)
11,5

Os dados obtidos revelam que
em 50 fêmeas analisadas 46 apresentam impossexo, o que sugere
que, na região da Nazaré, o TBT
está presente em altas concentrações (os dados apontam para uma
taxa de incidência de 92%).
Quando as fêmeas revelam impossexo, o vaso deferente bloqueia
a vulva, tornando-as estéreis, o que
destina a população ao risco de
desaparecimento, pondo em causa toda a cadeia trófica, desequilibrando o ecossistema.
Os resultados deste estudo são
semelhantes aos apresentados na
investigação realizada por Barros
et al. (2014), onde se demonstrou a
presença de impossexo em Aveiro
e em Viana do Castelo.
Até ser proibido em 1993 em

N.º Fêmeas H Fêmeas
(mm)
55

21,97

FPLI
(mm)

VDSI
(média)

I
(%)

6,5

1,97

92

Resultados obtidos no estudo: Determinação do sexo; altura (H); comprimento médio
dos pénis dos machos (MPLI); comprimento médio dos pénis das fêmeas (FPLI); estádio
de desenvolvimento de impossexo nas fêmeas (VDSI); taxa de incidência de impossexo (I).

Para além da legislação a nível
nacional, há também um enquadramento legal a nível europeu (União
Europeia) e internacional sobre o
uso de tintas antivegetativas contendo TBT. Os compostos de TBT
estão presentes na "Lista de produtos químicos de ação prioritária" da
Convenção de Oslo e Paris e também estão listados como substância prioritária na Diretiva-Quadro
Água.

Além da monitorização química
do TBT, a avaliação de impossexo é
também um elemento obrigatório
do Co-ordinated Environmental
Monitoring Programme da OSPAR1. Para Nassarius reticulatus
esta organização fixa a média do
VDSI num máximo de 0,3. Acima deste valor considera-se que
não está assegurada a qualidade
ecológica. No presente estudo, o
valor obtido é de 1,97 (6,6 vezes
mais alto que o valor máximo de
referência apontado pela OSPAR).
Esta investigação sugere a ineficácia das medidas legislativas anteriormente introduzidas, assim
como a eventual utilização ilegal de
tintas com este composto, algo que
deve ser investigado.
Este é um problema que para
muitos é invisível, pois a maioria
dos organismos não morre devido
ao TBT, embora possua uma disrupção endócrina. Direta ou indiretamente, este é um problema que
acaba também por afetar o ser humano, através da cadeia alimentar.

São vários os desafios levantados
por este estudo: como desenvolver
novas tintas antivegetativas que

sejam funcionais e sustentáveis a
nível económico e ecológico? Quais
são as consequências para o ser humano da exposição ao TBT?
A capacidade do meio marinho
de assimilar substâncias de natureza antropogénica não é ilimitada.
Mas quanto precisamos de esperar
para que o TBT deixe de ser um
problema?

Palavras-chave: biomarcador; disrupção endócrina; tributilestanho
(TBT); impossexo; Nassarius reticulatus; tintas antivegetativas.
1

http://www.ospar.org/
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Medição do comprimento do "pénis" nas
fêmeas
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Contributo para o estudo de um caso de impossexo
em Nassarius reticulatus por TBT, na região da Nazaré

Micromorphological, phytochemical profile
and antibacterial evaluation of two Rutaceae species

An Oily Solution
Inês Costa, Beatriz Gaspar, Miguel Neto, Inês Camilo Alunos do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2016/2017)

Zanthoxylum zanthoxyloides

Throughout their evolution, plants
have developed several functional
and metabolic mechanisms to
survive. One of the major adaptations
is the biosynthesis of a large diversity
of secondary metabolites which
includes
terpenic
compounds,
alkaloids, flavonoids and phenolics,
among others. The objective of this
work was to carry out preliminary
studies on the micromorphology,
the phytochemical profile and the
antibacterial activity of two Rutaceae
species, Zanthoxylum zanthoxyloides
(leaves and roots) and Zanthoxylum
leprieurii
(roots).
Microscopic
characters are important in species
discrimination and are considered
in Pharmacopoeias. In this way, a
micromorphological study of the
leaves of both species was carried
out. Similar characteristics were
found:
i)	polyhedral epidermal cells on the
upper and lower surfaces;
ii)	hypostomatic leaves;
iii)	internal secretory structures

with a lipid nature. The most
significant difference in leaf
anatomy is the leaves thickness,
thinner in Z. leprieurii. Despite
this, in this species it is common
to find large internal secretory
structures and idioblasts with
druse type calcium oxalate
crystals in the parenchyma cells.
Fifteen extracts of leaves and roots,
with increasing polarities, were
prepared and their antibacterial
activity against three Grampositive (Enterococcus faecalis and
Staphylococcus aureus, sensitive
and resistant strains) and two
Gramnegative (Escherichia coli and
Pseudomonas aeruginosa) were
evaluated. The best results were
obtained with Z. zanthoxyloides nonpolar leaves extracts that presented
the lowest MIC values (15-30 μg /
mL) against the Grampositive strains.

This may be related to the high
content of terpenes and flavonoids
detected in those extracts. None
of the tested extracts was active
against the Gram negative strains.
These are preliminary results that
point to the validation of the use
of these plant species in traditional
medicine and emphasize the
worthwhile of additional studies.

Microfotografias da superfície da epiderme
foliar de Zanthoxylum zanthoxyloides (A e C) e de
Zanthoxylum leprieurii (B); Secção transversal
da folha de Zanthoxylum leprieur (D)

Ao longo do ano letivo 2016/2017, os alunos Margarida Rios, Catarina Morgado e Rafael
Nóbrega, da turma 11.º1A, desenvolveram um projeto que teve como principal objetivo
proceder à caracterização farmacognóstica das plantas Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.)
Zepern. & Timler e Zanthoxylum leprieurii Guill. & Perr. As amostras estudadas foram colhidas, em 2016, na ilha de Orango, no arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau).
Este estudo contou com a participação e orientação da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Pela importância do trabalho, foi submetido um Abstrat para avaliação da comissão científica do XXV Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química.
O abstrat com o título Micromorphological, phytochemical profile and antibacterial evaluation of two Rutaceae species foi aceite para comunicação em painel e foi publicado em livro.
A apresentação do trabalho realizou-se durante o congresso, que decorreu nos dias 17 a
19 de julho de 2017, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Trabalho realizado na disciplina de Biologia e Geologia 11.º ano.
Parceria:

Micromorphological, phytochemical profile and antibacterial
evaluation of two Rutaceae species
Rios M,a Higgs C,a Nóbrega R,a Gomes J,a Catarino L,b Duarte A,d Teixeira G,c Madureira AMd
aColégio

Valsassina, Lisboa Portugal; bCE3C Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, edf. C2, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal; cCE3C Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa, Av. Prof. Gama Pinto, 1649-003 Lisboa, Portugal; diMed.UL, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Av. Prof. Gama Pinto, 1649-003 Lisboa, Portugal.

INTRODUCTION
Throughout their evolution plants have developed several functional and metabolic
mechanisms to survive. One of the major adaptations is the biosynthesis of a large diversity of
secondary metabolites which includes terpenic compounds, alkaloids, flavonoids and phenolics,
among others. The objective of this work was to carry out preliminary studies on the
micromorphology, the phytochemical profile and the antibacterial activity of two Rutaceae
species, Zanthoxylum zanthoxyloides and Zanthoxylum leprieurii.
Zanthoxylum zanthoxyloides

Zanthoxylum leprieurii

RESULTS AND DISCUSSION
The leaves of both species show similar microcharacters: i) polyhedral
epidermal cells on the adaxial (Fig. 1A) and abaxial surfaces; ii)
hypostomatic leaves (Fig. 1B); iii) internal secretory structures with
lipidic content (Fig. 1C). Considering the foliar anatomy some
differences were found (Fig. 2): the mesophyll and the palissade
parenchyma is thicker in Z. zanthoxyloides; the spongy parenchyma is
higher in Z. leprieurii; the internal secretory structures might occupy
the entire mesophyll in Z. leprieurii; idioblasts with druse calcium
oxalate crystals are common in Z. leprieurii parenchyma cells (Fig. 1D).
Both species show no significant differences in the thickness of adaxial
and abaxial epidermal tissues as well as in the cuticle (Fig. 2).

Table 1: Phytochemical results
Plant
Part
leaves
Zanthoxylum
zanthoxyloides

Extract
n-Hexane
CH2Cl2
AcOEt
MeOH
H2O

Alkaloids

Terpenes

Flavonoids

—
—
—
—
—

+++
++
++
—
—

++
+++
+++
+
+

—
—
—
++
++

—
—
—
+
+

—
+
+
+++
+++

++
++
+++
+++
+

Phenolics

—
—
++
++
+

roots

n-Hexane
CH2Cl2
AcOEt
MeOH
H2O

+
+
+
+
+

++
++
++
+
—

leaves

n-Hexane
CH2Cl2
AcOEt
MeOH
H2O

—
—
—
—
—

+++
++
++
—
—

roots

n-Hexane
CH2Cl2
AcOEt
MeOH
H2O

+
+
++
++
+

++
++
++
—
—

+++
+++
+++
++
+

—
+
+
++
+

Zanthoxylum
leprieurii

As can be observe on graphics 1-4, the best results were obtained with Z. zanthoxyloides non-polar leaves extracts that presented the lowest MIC values (7,5-30
μg /mL) against the Gram-positive S. aureus and E. hirae strains. This may be related to the high content of terpenes and flavonoids detected in those extracts
(Table1.). None of the tested extracts was active against the Gram negative strains.

MATERIALS AND METHODS
Plant Material: Plant material was collected in the Bijagós archipelago, Guinea-Bissau, during 2016. Plant vouchers are housed at the

Herbarium of the University of Lisbon (LISC). Plant manipulation followed the usual methods for microscopy observations (1). For
anatomical studies the plant material was processed with the paraffin micro technique (2).

Preparation of Extracts: The plant extracts were obtained by a sequential extraction of the dry plant powder with 100mL of n-hexane, CH2Cl2,
EtOAc, MeOH and water. The extracts were filtered and concentrated in a rotary evaporator and stored at -20ºC.
Evaluation of the phytochemical profile: Semi quantitative phytochemical analysis was carried out thought TLC on silica gel. developed with
appropriated mixtures of solvents. Spots were revealed with appropriated revelators. prepared according to Wagner and Blader (1996). Results
were displayed semi quantitatively in a range between absence (−) and strongly present(+++).
Screening for Antimicrobial Activity: Reference bacteria: S. aureus (ATCC 6538, 9144, CIP 106706), E. hirae (ATCC 10541), P. aeruginosa (ATCC
9027) and E. coli (ATCC 8739). The minimum inhibitory concentrations (MIC) were determined by the serial broth microdilution method (3). The
MIC values were considered negative when > 100 μg/mL.
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Selecionado para a Mostra Nacional de Ciência 2017.
Apresentado e publicado no XXV Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química:
https://cvalsassina.pt/images/noticias/SPQ5.pdf (p. 185)

A malária continua a ser um flagelo mundial que, apesar da diminuição da taxa de mortalidade
desde 2010, no ano de 2015 ainda
causou cerca de 438 mil mortes. A
propagação desta doença faz-se
principalmente através de mosquitos transmissores (vetores), sendo
o seu controlo fundamental. Atualmente, verifica-se que estes vetores têm vindo a adquirir resistência
aos inseticidas utilizados, pelo que
é urgente encontrar alternativas
viáveis. Um dos meios de controlo
em estudo consiste na utilização de
óleos essenciais.
Este projeto surgiu após a leitura
de um artigo de Patrick Akono sobre o poder larvicida de três óleos
essenciais, sugerindo a hipótese
de o citral ser a substância química
responsável pela eficiência destes
como larvicidas. Considerou-se
também outro estudo no qual foi
determinada a DL50 do óleo de
menta para o mesmo vetor estudado, 44.66 ppm, planta que não
contém citral. A DL50 é a dose necessária de uma substância para
matar metade de uma população
em estudo.
O objetivo deste projeto é testar
o poder larvicida do óleo da planta
Backhousia citriodora, que apresenta níveis de citral entre 80 a 100%,
nas larvas do vetor da malária Anopheles stephensi, visando a sua utilização futura como alternativa aos
inseticidas habitualmente usados.

Assim sendo, procurou-se determinar a resposta biológica das larvas
a diferentes soluções concentradas
com óleo - sendo as concentrações
testadas 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm,
100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 300
ppm e 400 ppm - para definir a
DL50 do larvicida e concluir se o
óleo de Backhousia citriodora é passível de ser utilizado como meio de
controlo de vetores.

sistiu na realização de três testes,
com a duração de 24 horas cada,
registo de dados, tratamento e
análise. Concluiu-se que a DL50 do
óleo analisado era de 124.29 ppm
e o desvio padrão era de 82.7 ppm.
Os resultados demonstraram ser
inconclusivos em relação à hipótese relativa ao papel do citral, pelo
que não foi possível apurar que este
seja a substância responsável pelo

“…testar o poder larvicida do óleo da planta Backhousia
citriodora, que apresenta níveis de citral entre 80
a 100%, nas larvas do vetor da malária Anopheles
stephensi, visando a sua utilização futura como
alternativa aos inseticidas habitualmente usado.”
Este projeto realizou-se entre
setembro de 2016 e abril de 2017,
em parceria com a equipa de investigação do Instituto de Medicina
Molecular, tendo o procedimento
laboratorial sido definido com base
no protocolo experimental da Organização Mundial de Saúde sobre
testes de larvicidas, com as devidas
adaptações.
A experiência laboratorial con-

poder larvicida dos óleos. Porém,
demonstraram o elevado poder
larvicida deste óleo comparativamente a outros óleos, por exemplo,
o óleo de laranja, cuja DL50 é
1015.60 ppm, e o óleo de eucalipto,
de DL50 925.16 ppm, não apresentando nenhuma destas plantas citral em quantidades relevantes.
Assim, sendo a DL50 reduzida, a
utilização deste óleo no controlo
das larvas pode ser viável, se utilizado principalmente em águas paradas, com baixos volumes de água,
como poças ou recipientes, procurando não afetar os ecossistemas
existentes.

Larvas de A. stephensi
Trabalho realizado na disciplina de Biologia 12.º ano.
Parceria:

Selecionado para a Mostra Nacional de Ciência 2017.
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Peixes depressivos - Estudo da alteração dos
comportamentos predatórios de Lepomis gibbosus
sob o efeito de Fluoxetina

Off Balance – Desequilíbrios musculares associados
a ginastas com escoliose
Joana Grilo, Mariana Simões, Marta Massuça Alunas do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2016/2017)

Ana Catarina Oliveira, Joana Costa, Maria Inês Gama Alunas do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2016/2017)

“…O avanço das
indústrias farmacêutica
e cosmética tem sido
acompanhado por um
aumento significativo
das concentrações de
substâncias químicas
nas águas superficiais
em todo o mundo, o que
resulta em repercussões
negativas neste tipo de
ecossistemas...”
centrações deste composto (1 µg/L
e 30 µg/L) por períodos de 24 horas,

sendo quantificado o tempo de
captura de uma, cinco e dez destas.
Foi detetado um efeito significativo
da fluoxetina no comportamento
predatório da Perca-Sol, nomeadamente no tempo de captura da primeira presa, sendo este efeito tanto mais intenso quanto maior for a
concentração da substância.
1Aluna

Catarina Oliveira1, Joana Costa1, Maria Inês Gama1, Andreia Luz2
do 12º ano do Curso de Ciências e Tecnologias. 2Professora de Biologia. Departamento de Biologia. Colégio Valsassina

Introdução
O avanço das indústrias farmacêuticas e cosmética tem sido acompanhado por um aumento significativo das concentrações
de substâncias químicas nas águas superficiais em todo o mundo, o que resulta em repercussões negativas neste tipo de
ecossistemas. Um destes compostos é a fluoxetina, que inibe a recaptação de serotonina por parte dos neurónios présinápticos. Este projeto tem como objetivo determinar quais os efeitos que diferentes concentrações de Prozac (fármaco com
o composto ativo de fluoxetina) têm no comportamento predatório (alimentação) de indivíduos da espécie Lepomis gibbosus
(Perca-Sol), uma espécie invasora.

Captura

Resultado e Discussão

As Percas-Sol utilizadas
nesta experiência eram
provenientes da lagoa das
Pataias, em Alcobaça,
tendo sido capturadas
utilizando o método de
pesca elétrica.

Manutenção

Aquando da presença da fluoxetina, mesmos nas
concentração mais baixas, os indivíduos em estudo
mostraram-se, comparativamente com os controlos, mais
desorientados, o que resultou numa eficiência alimentar
significativamente mais baixa. Foi também possível
observar que a fluoxetina não altera o tempo que cada
individuo demora a captar o seu alimento, mas sim o tempo
que este demora a detetar as suas presas. Por fim, a
exposição à fluoxetina fez ainda subir a variabilidade dos
tempos de captura, o que indica que há peixes muito mais
suscetíveis que outros.

Foram mantidas 121 PercasSol,
divididas
por
dois
aquários, com alimentação
diária à base de flocos para
peixes tropicais e mudanças
parciais de água uma vez por
semana. Antes de o estudo
começar os peixes tiveram
um período de habituação de
cinco semanas.

ETARS

Procedimento
O estudo comportamental englobou oito ensaios, cada um
deles constituído por dois dias de experiência:
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sendo as concentrações escolhidas
representativas dos níveis médios
e máximos em que podem ser encontradas em águas superficiais,
respetivamente. A cada um destes
indivíduos eram dadas 10 dáfnias,
pré-sinápticos. Este projeto tem
como objetivo determinar quais
os efeitos que diferentes concentrações de Prozac (fármaco com o
composto ativo de fluoxetina) têm
no comportamento predatório (alimentação) de indivíduos da espécie
Lepomis gibbosus (Perca-Sol), uma
espécie invasora. Estes indivíduos
foram expostos a diferentes con24

No Dia 0: Nove peixes foram
colocados individualmente em
nove
aquários
distintos.
Seguidamente foram colocadas,
também aleatoriamente, duas
concentrações
distintas
de
Prozac (3 aquários com 1 e 3
com 30 µg/l).

No Dia 1: Foram colocadas em
cada aquário 10 dáfnias vivas e
cronometrado o tempo que
decorria até cada peixe ingerir a
primeira
dáfnia
(tempo
de
latência – T1), 5 dáfnias (T5) e 10
dáfnias (T10).

Conclusão
A investigação realizada aponta para um efeito prejudicial
no comportamento e eficiência predatória da espécie em
estudo. Estas alterações manifestam-se essencialmente em
estados de aparente desorientação que têm como
consequência, mesmo na presença de baixas concentrações
do fármaco, a diminuição da capacidade de deteção de
presas. Estes resultados poderão ser preocupantes no
contexto atual, dado o elevado número de ecossistemas
fluviais impactados com águas contaminadas por
fluoxetina, uma vez que a diminuição da eficiência
alimentar poderá acarretar riscos para a sobrevivência das
espécies.
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disciplina de Biologia 12.º ano.
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Tendo em conta a população de
atletas, em particular de ginastas que sofrem de problemas nas
costas, nomeadamente escolioses
(deformação da coluna vertebral,
essencialmente caracterizada por
desvio lateral deste órgão), pensámos em desenvolver um estudo
que incidisse principalmente sobre
atletas de demonstração (solo), e
em que procurássemos perceber a
diferença (ou não) do trabalho dos
músculos entre o lado côncavo e o
convexo da curvatura. Através deste estudo procurou-se ainda compreender a respetiva capacidade
de reação ao movimento “exigido”,
com o objetivo de averiguar até que
ponto os desvios na coluna têm influência na performance muscular.
Fizemo-lo com recurso a elétrodos sem fios, monitorizando, para
comparação posterior, as respostas
elétricas dos músculos aos estímulos para o movimento. Para este
efeito, apenas foram considerados

movimentos simétricos em relação
à coluna, ou seja, que não exigissem,
à partida, mais de um dos lados do
corpo. Para além disto, excluímos
todos os exercícios que implicassem
rotações longitudinais.
Face aos resultados obtidos, podemos verificar que há diferenças
significativas quer entre o comportamento dos músculos de costas escolióticas e costas "normais", quer
entre os lados côncavo e convexo
da curvatura, quer entre indivíduos
saudáveis e indivíduos com escoliose. Para além disto, verificam-se
ainda diferenças a nível da exigência
em termos de esforço dos elementos entre os indivíduos com escoliose e os indivíduos normais.

Disposição dos elétrodos nas atletas

Podemos, assim, concluir que, de
facto, as assimetrias musculares
causadas pela escoliose têm impacto na performance dos ginastas.

Trabalho realizado na disciplina de Biologia 12.º ano.
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O avanço das indústrias farmacêutica e cosmética tem sido
acompanhado por um aumento
significativo das concentrações
de substâncias químicas nas águas
superficiais em todo o mundo, o
que resulta em repercussões negativas neste tipo de ecossistemas. Um destes compostos é a fluoxetina, que inibe a recaptação de
serotonina por parte dos neurónios

Estudo de polimorfismos em RASGRF1 associado à miopia
numa população de jovens portugueses entre os 15 e os 19
anos

O objetivo desta investigação
prende-se com a genotipagem
dos grupos sanguíneos AB0 por
PCR-RFLP numa amostra de 111
alunos do Colégio Valsassina para
determinar as percentagens alélicas. Pretende-se, igualmente, averiguar a existência de uma relação
entre o genótipo de um indivíduo e
a sua nacionalidade.
A amostra em estudo é constituída por 111 alunos do 10.º, 11.º e 12.º
ano, com idades compreendidas
entre os 15 e os 18 anos.
Este projeto tem como questão central: “Qual a percentagem
de cada alelo do gene AB0 numa
amostra de alunos do Colégio Valsassina?”
Para a concretização do objetivo, as metodologias aplicadas
consistiram na colheita de células
da mucosa bucal e na consequente extração do DNA; na amplificação por PCR (Polymerase Chain
Reaction) dos fragmentos dos
exões 6 e 7 do gene AB0; na realização de um ensaio de restrição enzimática RFLP (Restriction Fragment
Length Polymorphism), para a digestão dos fragmentos dos exões 6
26

“…o genótipo 00 é o mais
comum – 40.32% -,
seguido do genótipo
AA – 29.03% -, do A0 –
19.35% -, do B0 – 9.68%-,
e do AB – 1.61%. De uma
forma geral, os resultados
obtidos encontram
apoio na bibliografia
consultada.”

5.42% alelos B. Verificou-se também que 48,38% das observações
válidas correspondem a indivíduos de fenótipo A; 40.32%, 9.68% e
1.61% a indivíduos pertencentes
aos tipos sanguíneos 0, B e AB, respetivamente.
Considerando a questão inicial,
“Qual a percentagem de cada alelo do gene AB0 numa amostra de
alunos do Colégio Valsassina?”,
observou-se que o genótipo 00 é
o mais comum – 40.32% -, seguido do genótipo AA – 29.03% -, do
A0 – 19.35% -, do B0 – 9.68%-, e do
AB – 1.61%. De uma forma geral,
os resultados obtidos encontram
apoio na bibliografia consultada.
Não se registou nenhum indivíduo com genótipo BB. É de referir que 43 dos 62 indivíduos cujos
genótipos foram identificados são
homozigóticos e 19 são heterozigóticos.
A análise elaborada relativa à
relação entre a nacionalidade e o
genótipo foi a possível dentro dos
dados disponíveis e obtidos através das metodologias. Só foi especificada, como tal, a nacionalidade
portuguesa; as não portuguesas
foram designadas genericamente
por “outras”.

Os resultados obtidos indicam
que 54.96% dos alelos analisados
são alelos A; 39.62% são alelos 0 e

Palavras-chave: genotipagem,
sistema AB0, gene AB0, polimorfismos, PCR-RFLP

e 7 amplificados através dos enzimas Kpnl e Alul, respetivamente; e
na análise dos fragmentos por eletroforese num gel de agarose a 2%.

:
,
,
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Introdução

De acordo com o estudo “Distribuição dos grupos sanguíneos na

O sistema sanguíneo AB0 é um dos mais utilizados atualmente. Este sistema foi
descoberto em 1900 por Karl Landsteiner após este detetar a aglutinação de
eritrócitos por soros, que contêm anticorpos, de outros indivíduos.
O gene AB0 possui três alelos: A, B e 0 (IA, IB e i). O tipo sanguíneo de cada
indivíduo está associado à presença de antigénios na superfície dos eritrócitos.
Devido à recessividade e dominância dos alelos, dois indivíduos podem ter o
mesmo fenótipo, mas genótipos distintos. Esta situação ocorre, porque o alelo 0 é
recessivo e o B e o A são co-dominantes.
O objetivo desta investigação prendeu-se com a genotipagem dos grupos
sanguíneos AB0, por PCR-RFLP, em 111 alunos do Colégio Valsassina para
determinar as percentagens dos diferentes alelos nesta amostra de indivíduos.
Pretendeu-se igualmente averiguar a existência de uma relação entre o genótipo IA IA, IA i, IB IB , IBi, IA IB e ii - de um indivíduo e a sua nacionalidade.
A questão central do projeto foi “Qual a percentagem de cada alelo do gene AB0
numa amostra de alunos do Colégio Valsassina?”
A amostra em estudo é constituída por 111 alunos (62 do sexo feminino e 49 do
sexo masculino) do 10º, 11º e 12º ano, com idades compreendidas entre os 15 e
os 18 anos.

população portuguesa”, realizado numa população de dadores do
Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), a
percentagem de indivíduos, no distrito de Lisboa, com fenótipo
relativo ao grupo A é 46.095%; 0 é 42.910%; B é 7.711% e com
fenótipo AB é 3.283%. Segundo Duran et al. (2007), na Península
Ibérica, as frequências de A tendem a ser altas e as de B baixas.

O gene AB0 (seta amarela) está localizado no locus genético 9q34.2, isto é, no braço longo do
cromossoma 9, na região 3, banda 4 e sub-banda 2. Possui sete exões e seis intrões e codifica
enzimas denominadas glicosiltransferases, que transferem resíduos específicos de açúcares
(antigénios A e/ou B), dependendo do genótipo de cada indivíduo, para a superficie dos
eritrócitos.

Fonte: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/courses-images-archive-read-only/wp-content/uploads/sites 403/2015/04/21031305/1913_ABO_Blood_Groups.jpg.

Metodologias
Recolha do
DNA
genómico

Isolamento de
gDNA a partir de
células da
mucosa bucal

Amplificação por PCR
de fragmentos dos
exões 6 e 7 do gene
ABO

Ensaio de
restrição
enzimática
(RFLP)

Preparação de
um gel de
agarose a 2%

Análise dos resultados por
eletroforese em gel de
agarose e classificação
genotípica

Resultados e sua discussão
5,42%
39,60%

0

54,96%

A

B

Percentagens alélicas do gene AB0

AA AB 0A n.i. 00

00

Imagem de um gel de agarose, a título exemplificativo, correspondente à genotipagem
por PCR-RFLP de 6 alunos (1-6). Em indivíduos portadores de alelos do tipo 0, o produto
de PCR amplificado a partir do exão 6 do gene AB0 é total ou parcialmente digerido (caso
possuam dois ou um alelo 0) com a enzima KpnI, devido à existência de um polimorfismo
neste exão caracteristico de alelos do tipo 0. Indivíduos portadores de alelos de tipo B,
apresentam digestão total ou parcial do produto de PCR amplificado a partir do exão 7 do
mesmo gene, devido a existência de um outro polimorfismo agora caracteristico de alelos
de tipo B responsável pelo aparecimento de um local de restrição para a enzima AluI.
Indíviduos portadores de alelos de tipo A não apresentam nenhum dos polimorfismos
anteriormente referidos e portanto naõ apresentam digestão de nenhum dos produtos de
PCR amplificados.

Frequências absolutas dos genótipos tendo em conta as
nacionalidades dos alunos envolvidos na amostra

• 56% das observações foram consideradas conclusivas.
• De acordo com os dados deste estudo, o genótipo 00 é o mais comum – 40.32%,
seguido do genótipo AA – 29.03%, do A0 – 19.35%, do B0 – 9.68% e do AB – 1.61%.
Não se registou nenhum indivíduo com genótipo BB.
• Os resultados obtidos revelam que 43 indivíduos são homozigóticos e 19 são
heterozigóticos.
• Para Duran et al. (2007), na Península Ibérica, as frequências do alelo A tendem a
ser altas e as do B baixas, o que parece apoiar os dados obtidos no presente estudo.
• Não foi possível obter um resultado conclusivo relativamente à relação entre
nacionalidade do indivíduo e genótipo.
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A miopia é um problema ocular
que afeta milhares de pessoas tanto a nível nacional como mundial.
Pode ser caracterizada pela dificuldade em visualizar com clareza
objetos que se encontram distantes. No entanto, ainda não se conseguiu descobrir, até à data, uma
causa universal da miopia. Nesse
sentido, ao longo dos anos, têm
sido realizados inúmeros estudos
que visam conseguir determinar as
causas desta condição. De entre as
várias estudadas destaca-se a relacionada com a genética.
Este trabalho tem, por isso,
como objetivo averiguar se um
polimorfismo no gene RASGRF1
(rs4778879), localizado no cromossoma 15, na posição 15q25.1,
está associado à miopia, numa
população portuguesa. Um polimorfismo consiste numa variação
genética que aparece em mais de
1% da população, ultrapassando o
conceito de mutação espontânea.
O polimorfismo em causa é um SNP
(Single Nucleotide Polymorphism),
ou seja, é uma alteração num nucleótido numa dada posição do genoma, neste caso um (A/G), em que A
é o alelo ancestral mais frequente e
G o alelo que se pretende correlacionar com a predisposição para a
miopia.
Este estudo tem como fonte principal um trabalho semelhante reali-

zado numa população chinesa e japonesa que mostra uma correlação
positiva, mas não suficiente para se
poder afirmar, com toda a certeza,
que exista uma relação direta entre
polimorfismos do gene RASGRF1
e a miopia. Deste modo, este projeto pretende ajudar a tirar mais
conclusões acerca deste assunto,
estudando o mesmo tipo de correlação numa amostra da população
portuguesa. Assunto que, segundo
a revisão de bibliografia do grupo,
ainda não parece ter sido abordado
em Portugal (Chen et al., 2015; Hepei et al. (2017).)
Para a realização desta investigação definiu-se uma amostra com
84 indivíduos do sexo masculino e
feminino com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos. Recolheram-se amostras de células da
mucosa bucal dos indivíduos dessa
população e com essas amostras
realizaram-se as seguintes etapas laboratoriais: isolamento do
ADN genómico, amplificação da
região que contém o polimorfismo
rs4778879 do gene RASGRF1, ensaio de restrição enzimática (RFLP)
dos produtos de PCR e, por fim, a
eletroforese dos produtos da digestão em gel de agarose. Com os
resultados obtidos da genotipagem
da população em estudo, compreendeu-se que este polimorfismo

(rs4778879) em RASGRF1 não parece estar diretamente correlacionado com a miopia.
Perante os resultados, não foi
possível apoiar a relação estabelecida por Hepei et al. (2017), que
conseguiu estabelecer uma relação
entre o polimorfismo rs4778879
do gene RASGRF1 com a miopia
grave. No entanto, inferimos que,
possivelmente, os nossos resultados possam ter sido diferentes,
pois estes não foram confirmados;
a nossa amostragem era de reduzidas dimensões e de uma etnia e
idade diferentes. No mesmo sentido, apenas se analisou um polimorfismo do gene em estudo e não se
correlacionou diretamente com a
miopia grave, mas sim com a miopia em geral. Portanto, consideramos essencial haver uma continuação na investigação deste assunto,
de modo a poder compreender-se
se o polimorfismo rs4778879 e
outros no gene RASGRF1 estão
apenas relacionados com casos de
miopia grave ou se também estão
correlacionados com a miopia em
geral. Uma vez que um diagnóstico
antecipado deste problema ocular
poderá ajudar a prevenir futuros
casos de miopia.
Palavras-chave: miopia,
RASGRF1, polimorfismo.
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Estudo de polimorfismos em RASGRF1 associado à miopia
numa população de jovens portugueses entre os 15 e os 19
anos
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Introdução
A miopia é um problema ocular que afeta milhões de pessoas a nível mundial, estando relacionada com uma refração
incorreta a nível da córnea. Atualmente, estima-se que em Portugal existem cerca de 2 milhões de míopes e pensa-se
que existam cerca de 1 bilião de míopes, por todo o mundo, no ano de 2050.
O diagnóstico antecipado da miopia poderá ser um passo importante no combate a esta perturbação ocular.
Este projeto pretende averiguar se um polimorfismo no gene RASGRF1 (rs4778879), localizado no cromossoma 15, na
posição 15q25.1, está associado à miopia numa população de jovens portugueses entre os 15 e os 19 anos. A função
deste gene é codificar proteínas GEF (Guanine Nucleotide Exchange Factor), as quais são responsáveis pela
regulação de vários ciclos intracelulares, tal como o de GTP e GDP.
Este estudo tem como fonte principal um trabalho semelhante realizado numa população asiática, que mostra uma
correlação positiva entre polimorfismos do gene RASGRF1 e a miopia grave (Hepei et al. (2017).). O polimorfismo
rs4778879 é um SNP (A/G), em que A é o alelo ancestral mais frequente e G o alelo que se pretende correlacionar com
a predisposição para miopia.
Cromossoma 15

Design Experimental
Definição da
amostra
Estudo do gene
RASGRF1 e
desenho dos primers

Recolha e isolação
de células da
mucosa bucal
Aplicação de um
questionário

Isolação do ADN
genómico das
células da mucosa
bucal

Amplificação da
região polimórfica
(rs4778879) do gene
RASGRF1 por PCR

Realização de
ensaios de restrição
enzimática (RFLP),
de forma a distinguir
os alelos A e G

Separação dos
fragmentos obtidos
da restrição de ADN
por eletroforese em
gel de agarose

Primers desenhados:
Primer Forward: 5’ CTCCTTGCTCAGGCTACCAG 3’
Primer Reverse: 3’ ATGCAATTTCTTTCCCCTGA 5’

Resultados e discussão
Após a genotipagem das 84 amostras recolhidas, estabelecemos a
frequência dos alelos analisados (78.1% para A e 21.9% para G) e dos
genótipos: AA (45 indivíduos, 56.2%), AG (35 indivíduos, 43.8%).
Não foram identificados genótipos GG (0 indivíduos, 0%), sendo que 4.76%
dos genótipos foram inconclusivos.
Quanto à relação entre o polimorfismo e o gene RASGRF1, os dados
sugerem, como em quase todos os modelos genéticos o alelo A está mais
associado à miopia, uma vez que os genótipos AA (codominante), AA
(dominante G), AG/AA (recessivo A) e AA/GG (overdominance) apresentam
maior associação a casos de miopia. Estes resultados foram obtidos
também graças à informação recolhida pelos inquéritos anónimos
realizados.
Os dados sugerem que o alelo G não parece estar diretamente
correlacionado com casos de miopia, numa população de jovens
portugueses entre os 15 e os 19 anos.
Os resultados obtidos não são corroborados por Hepei et al. (2017), o que
poderá estar relacionado com a amostra em estudo, que tem uma
dimensão mais reduzida (84 indivíduos), ser de uma etnia diferente
(portuguesa) e incluir indivíduos mais jovens (15-19 anos). Além disso, esta
investigação pretendeu correlacionar o polimorfismo rs4778879 com a
miopia em geral e não especificamente com a miopia grave.
Entendemos ser essencial desenvolver mais investigação em relação a
este assunto, de modo a se poder estabelecer uma relação mais concreta
entre polimorfismos no gene RASGRF1, tal como o rs4778879, e a miopia.
Uma vez que o diagnóstico desta condição poderá ajudar na prevenção de
futuros casos de miopia.
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Exemplo de um indivíduo AG
(n.º 52) e AA (n.º 82)

Resultados das amostras 1 a 48
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AA

AG
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Contagem dos genótipos na amostra em estudo
Modelo
Codominante
Codominante
Codominante

Genótipos
AA
GG
AG

Nº de controlos (%)
22 (51.2%)
0 (0%)

Nº casos de miopia
(%)
21 (72.4%)
0 (0%)

21 (48.8%)

8 (27.6%)

Dominante

AA

22 (51.2%)

21 (72.4%)

Dominante

AG/GG

21 (48.8%)

8 (27.6%)

Recessivo

GG

0 (0%)

Recessivo

AG/AA

43 (100%)

23 (100%)

Overdominance

AA/GG

22 (51.2%)

21 (72.4%)

Overdominance

AG

21 (48.8%)

8 (27.6%)

0 (0%)

Legenda
Nº de controlos –
indivíduos sem miopia e
genótipo identificado
(percentagem em relação
ao total de 43 pessoas)
Nº casos de miopia –
indivíduos com miopia e
genótipo identificado
(percentagem em relação
ao total de 29 pessoas)

Estudo dos vários modelos de genótipos
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Introdução

Trabalho realizado na disciplina de Biologia 12.º ano.

O plástico é um material versátil, leve, flexível e barato de produzir. Devido a isto, tem sido um dos materiais mais utilizados pelo ser humano nas últimas
décadas, e estima-se que se produzam cerca de 300 milhões de toneladas de plástico anualmente.
Porém, apenas cerca de 10% deste plástico acaba por ser reciclado, sendo que o resto pode acabar a poluir o ambiente. Por exemplo, os detritos de
plástico representam cerca de 60 a 80% do lixo marinho. Ao ser muito resistente à degradação, este material bioacumula-se nos ecossistemas,
causando danos à saúde dos seres vivos.
Está documentada a contaminação de vários cursos de água portugueses, sendo que esta pode ser causada por furos nas fossas sépticas e descargas

Poluição por microplásticos

de elementos tóxicos em rios, entre outros fatores. Em concentrações mais elevadas, estes compostos podem ser prejudiciais à saúde humana e à
viabilidade dos ecossistemas aquáticos. O bisfenol A (BPA), libertado por plásticos, é considerado uma destas substâncias.
Bisfenol A

O projeto teve como objetivo desenvolver um protótipo de um kit de retenção de BPA recorrendo a líquidos iónicos suportados em materiais
(supported ion liquids – SIL’s).
Os líquidos iónicos são sais que possuem pelo menos um catião orgânico e um anião (orgânico ou inorgânico) e cujo ponto de fusão se encontra abaixo
dos 100ºC. Atualmente, estes compostos servem diversos propósitos na química, como por exemplo permitirem a fixação do catalisador em reações
químicas, a fixação de enzimas em reações biológicas e a remoção de variados compostos da água, entre outros.

SIL’s utilizados

Nesta investigação recorremos a líquidos iónicos suportados (SIL’s) de anião cloreto e derivam dos catiões:

“MeBu”: dimetilbutil amónio

“C8”: trioctil amónio

“Im”: imidazólio

“Py”: piridinio

“Benz”: dimetilbenzil amónio

(SilPrN(Et3)Cl)

(SilPrNMe2BuCl)

(SilPrN(C8)3Cl)

(SilPrMImCl)

(SilPrPyCl)

(SilPrNMe2BenzCl)

Metodologias
Análise espectroscópica
de BPA a 0,1 mM
para decidir o comprimento
de onda a utilizar.
283 nm
Utilizou-se o
Shimatzu Spectrophotometer
UV-1800

Preparação de
soluções de BPA e
elaboração da reta de
calibração

Criação do
protótipo

Triagem dos líquidos
iónicos

Concentrações:
0,03 mM
0,05 mM
0,07 mM
0,1 mM

através da análise dos
espetros das soluções após
contacto com cada SIL

Etileno-3

Análise e
discussão dos
resultados

Estudo do ponto de
saturação do kit a uma
concentração de BPA de
0,05 mM.

O kit foi composto por
0,04 g de trietilamónio

0,3
y = 2,8345x - 0,0015
R² = 0,9997

0,25

Absorvância a 283 nm

Parceria:

“Etileno-3”: trietil amónio
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Estudo do efeito da concentração de BPA inicial na eficácia dos SIL’s
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Eficácia do kit e estudo do seu ponto de saturação

 Os líquidos iónicos apresentam diversas utilidades na área da química. Na presente investigação, estes foram utilizados como ferramentas para a remoção do bisfenol A dissolvido em água.
 Começamos por realizar uma triagem tendo em vista obter o SIL mais eficaz, entre os seis líquidos iónicos disponíveis. Nem todos apresentaram uma eficiência de extração elevada. O Py, o
Im e o MeBu apresentaram níveis de remoção baixos, ao contrário do Benz, do etileno-3 e do C8.
 Os resultados sugerem que o etileno-3 é o SIL mais eficaz, apresentando uma alta capacidade de remoção e um grande ponto de saturação do BPA no composto. Estes resultados são
promissores e levantam a possibilidade do composto ser produzido a uma escala industrial para remoção deste poluente, já que o BPA está presente em muitos ecossistemas aquáticos.
 Testou-se o protótipo até aos 200 mL, sendo que a eficácia deste manteve-se sempre elevada, apesar de se verificar uma certa diminuição: aos 200 mL, a taxa de remoção foi de 70%.
 Destacamos que projetos de investigação relacionados com líquidos iónicos são ainda escassos, já que esta é uma área emergente da ciência, e que não existe nenhum estudo prévio em
que se crie um kit com capacidade de filtrar componentes dos microplásticos como o BPA, recorrendo a SIL’s. Pretendemos continuar a investigar as capacidades do SILKit,
testando-o em amostras de água da torneira e de alguns afluentes. Este filtro poderá, no futuro, ser aplicado em ETAR’s, já que é totalmente reutilizável.

O protótipo desenvolvido removeu até 96% do BPA presente na solução testada!
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Foi desenvolvido um projeto que
visa a otimização do processo de
produção de PHAs (polihidroxialcanoatos), tendo em vista a obtenção de um bioplástico degradável
através da utilização de MMC
(culturas microbianas mistas). Os
PHAs são poliésteres que são acumulados pelas bactérias, quando
existe abundância de carbohidratos e ausência de outros nutrientes
essenciais, como, por exemplo, o
nitrogénio.
A produção de PHA nas culturas
mistas ocorre em três situações:
ausência periódica de um nutriente
essencial (N, Mg ou P), alternância
de períodos curtos com fornecimento de carbono e períodos longos com ausência deste ("fome/fartura") e alternância de condições
anaeróbicas e aeróbicas. O processo de produção ocorre em duas fases: uma primeira que consiste na
seleção dos microrganismos a ser
utilizados e a segunda na efetiva
produção e retenção de PHA pelas bactérias, utilizando preferencialmente como fonte de carbono
ácidos orgânicos voláteis de cadeia
curta. No nosso projeto, serão obtidos a partir de resíduos florestais,
promovendo uma lógica de economia circular. Tendo em conta que
as reservas globais de petróleo são

finitas, existe a necessidade de encontrar formas de substituir o uso
desta matéria, sendo que os PHAs
são uma alternativa aos plásticos
de origem petroquímica.
Foi elaborado um design experimental para o desenvolvimento do
projeto. A primeira etapa consistiu
na recolha de amostras e registo de
valores de pH, concentração de O2,
volume e quantidade de amónia.
Na segunda etapa, caracterizaram-se as amostras, recorrendo a diferentes métodos analíticos, entre os
quais o total de sólidos suspensos
(TSS), os sólidos voláteis suspensos
(VSS), carência química de oxigénio (COD), cromatografia gasosa e
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Por fim, na terceira
etapa, procedeu-se à caraterização
da biomassa presente nas amostras recolhidas, recorrendo a duas
técnicas tradicionais de coloração:
Azul do Nilo e FISH.
Em seguida, as amostras foram
levadas ao microscópio de florescência, onde foram analisados os
resultados da técnica FISH. Concluiu-se que as amostras contêm
principalmente bactérias beta, algumas gama, azoarcos, LGC e CF.
Após análise das amostras no
IQTB, inferiu-se que estas apenas
têm PHA e amónia, sendo os valo-

res de COD e glicogénio baixos. O
valor máximo de PHA atingido foi
cerca de 14%. Tal valor é positivo,
pois os valores das diárias costumam rondar cerca de 12/13%,
podendo-se relacionar este bom
resultado com a maior abundância
de bactérias beta, seguidas pelas
gama, que são as com maior capacidade de acumulação do polímero.
A meta será atingir, futuramente,
valores na ordem dos 30 a 40%,
pois tais resultados nunca foram
obtidos em culturas mistas sem
substratos definidos, como é o caso
do reator utilizado.
O uso de fontes renováveis de
carbono, como os resíduos florestais, em conjunção com a utilização de culturas microbianas mistas (MMC), aparece como uma das
alternativas mais viáveis, de modo
a não só reduzir significativamente os custos desta estratégia de
obtenção de PHA, mas também de
forma a incentivar a limpeza das
florestas por todo o país.
Palavras-Chave: resíduos florestais, polihidroxialcanoatos, culturas
microbianas mistas, bioplástico,
economia circular.
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INTRODUÇÃO
O projeto consiste na otimização do processo de produção de PHAs
(polihidroxialcanoatos), tendo em vista a obtenção de um bioplástico
degradável através da utilização de MMC (culturas microbianas mistas).
Os PHAs são poliésteres que são acumulados pelas bactérias quando
existe abundância de carbohidratos e ausência de outros nutrientes
essenciais, como, por exemplo, o nitrogénio. Para tal, foi desenvolvido o
design experimental descrito em Metodologias.
A otimização das metodologias da produção e a redução dos custos
foram os principais focos do nosso projeto, de modo a que num futuro
próximo os plásticos de origem biológica consigam atingir preços
competitivos com os de origem petroquímica. Aliado a esta questão,
procurámos também reaproveitar os resíduos florestais, usando-os como
substrato que alimenta as bactérias. Desta forma, é incentivada a limpeza
das florestas, removendo estes resíduos que têm sido causadores de
vários incêndios que têm assolado o nosso país.
OBJETIVO: aperfeiçoamento das metodologias utilizadas na produção
de PHA´s por MMC de modo a otimizar o processo, tendo em conta a
reutilização de resíduos florestas e promovendo uma lógica de
economia circular.

Trabalho realizado na disciplina de Biologia 12.º ano.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Funcionamento cíclico do reator de seleção das bactérias de
acordo com os períodos de fome/fartura
ETAPA 1
Recolha de amostras do reator e registo dos valores de pH,
concentração de O2, volume e quantidade de amónia
ETAPA 2

Caracterização das amostras, recorrendo a diferentes
métodos analíticos (TSS, VSS, COD, cromatografia
gasosa e HPLC)
ETAPA 3
Caracterização da biomassa presente nas amostras
recolhidas através do Azul do Nilo
ETAPA 4
Carcacterização da biomassa recolhida através do
FISH
ETAPA 5
Análise das amostras do Azul do Nilo e do FISH no
microscópio de fluorescência e consequente
determinaçãodo tipo de bactérias presentes
ETAPA 6
Determinação da percentagem de volume total de PHA´s
presentes nas bactérias
ETAPA 7

Figura 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estado do reator reflete-se na acumulação regular de PHA´s (neste caso
HB) por parte das bactérias à medida que se vai fornecendo o substrato.
Os dados recolhidos na diária (gráfico 1) permitem concluir que a
produção de polímero se deu de forma regular, com um aumento inicial
resultante do consumo do substrato, seguido de uma estabilização. A
partir das 6 horas a percentagem de PHA vai diminuindo, indicando que
as bactérias já consumiram todo o carbono do substrato tendo, portanto,
começado a degradar o polímero acumulado. Estes resultados foram de
encontro ao espero, permitindo inferir a estabilidade do reator.
O passo seguinte (cinética) testou a capacidade de acumulação máxima
de PHA’s pelas bactérias. Quanto maior for a acumulação maior será a
percentagem de PHA’s na bactéria e, consequentemente, maior será a
eficácia do processo, reduzindo os custos do mesmo.

Parceria:

METODOLOGIAS

o mais eficaz, apresentando uma
alta capacidade de remoção e um
grande ponto de saturação do BPA
no composto. Estes resultados são
promissores e levantam a possibilidade do composto ser produzido a
uma escala industrial para remoção
deste poluente, já que o bisfenol A
está presente em muitos ecossistemas aquáticos.
Deste modo, foi criado e desenvolvido um protótipo de um kit
de retenção/remoção de bisfenol
A, constituído por 0,4 g de trietil
amónio, com possível futura aplicação em afluentes. O protótipo em
estudo foi capaz de manter a sua
eficácia até ser utilizado em sensivelmente 200 ml de uma solução
de BPA de concentração 0,05 mM.
Este projeto pretende dar um
contributo para uma solução que
pode ser aplicada em estações de
tratamento, ou em equipamentos
públicos, visando a remoção de
BPA da água e, dessa forma, prevenir a contaminação de cursos de
água e a exposição do ser humano.
Em complemento, pretende-se dar
um contributo para sensibilizar a
população para o perigo da contaminação das águas.

Absorvância (u.a.)

Está documentada a contaminação de vários cursos de água,
sendo que esta pode ser causada
por furos nas fossas sépticas e descargas de elementos tóxicos em
rios, entre outros fatores. Em concentrações mais elevadas, estes
compostos podem ser prejudiciais
à saúde humana e à viabilidade dos
ecossistemas aquáticos. O bisfenol
A (BPA), sendo um composto muito
utilizado pelo ser humano para a
produção de policarbonatos (plásticos), é considerado uma destas
substâncias. É sólido à temperatura ambiente, muito solúvel em solventes orgânicos, mas pouco solúvel em água.
Visto que o bisfenol A nos ecossistemas tem causas exclusivamente antropogénicas, podemos
inferir que ele advém maioritariamente de fugas em estações de tratamento. Muitas das estações de
tratamento de águas residuais não
possuem meios para filtrar BPA na
água, levando a que este composto
esteja constantemente presente
no ambiente.
O objetivo da presente investigação é o desenvolvimento de um kit
de retenção de BPA, recorrendo a
líquidos iónicos suportados em materiais (supported ion liquids, SIL), de
modo a estudar cada material como
adsorvente de BPA. Os líquidos
iónicos são sais que possuem pelo

menos um catião orgânico (sendo
que o anião pode ser orgânico ou
inorgânico) e cujo ponto de fusão
se encontra abaixo dos 100º C.
Com o intuito de se verificar qual
o melhor material para a produção de um kit de remoção do BPA,
os materiais com líquidos iónicos
suportados foram avaliados na remoção do BPA em soluções aquosas. Os materiais utilizados têm
como anião o cloreto e derivam dos
catiões: piridinio (SilPrPyCl), imidazólio (SilPrMImCl), dimetilbutil
amónio (SilPrNMe2BuCl), trioctil
amónio (SilPrN(C8)3Cl), trietil amónio (SilPrN(Et3)Cl), e dimetilbenzil
amónio (SilPrNMe2BenzCl).
Foi realizada uma triagem com
vista a obter o SIL mais eficaz dos
seis líquidos iónicos disponíveis.
Os dados recolhidos sugerem que
nem todos apresentaram uma eficiência de extração elevada. O Py,
o Im e o MeBu apresentaram níveis
de remoção baixas, ao contrário
do Benz, do etileno-3 e do C8 que
foram capazes de reter quantidades significativas deste composto,
o que levou a que, consequentemente, os valores de absorvância a
283 nm das soluções de BPA, após
contacto com estes SIL’s fossem reduzidos.
Destes três líquidos iónicos suportados, o etileno-3 revelou-se

A acumulação de polímero surge dos rácios de fome/fartura. Na cinética
realizada foram dados 2 pulsos de substrato ao reator: um inicial e outro
às 3,97 horas após o início da experiência. Este processo, com apenas 2
pulsos, levou-nos a valores de 18.48% de acumulação. Tais percentagens
em apenas 7,13 horas de cinética e usando substratos impuros são
bastante positivas. A continuar o processo de pulsos de substrato, seria
de prever valores de acumulação similares ao máximo obtido para
culturas bacterianas mistas usando substratos puros – cerca de 70%.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Foz do Rio Trancão

O Rio Trancão, cuja foz está em
pleno Estuário do Rio Tejo, foi considerado um dos mais poluídos da
Europa. Entre outros contaminantes, o Trancão foi vítima durante
muitos anos de indústrias, por
exemplo, no Complexo Químico de
Quimigal, que usavam mercúrio
nos seus processos de fabrico. Uma
parte deste mercúrio encontra-se
depositada nos sedimentos do
leito do rio, os quais foram agora
estudados por um grupo de alunos
do Colégio Valsassina em parceria
com investigadores do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera.
Os resultados são animadores,
pois os valores médios de mercúrio são inferiores aos esperados e
sugerem que a Foz do Trancão não
pode ser classificada como uma
área sob riscos graves associados à
contaminação de mercúrio.
O Estuário do Tejo é historicamente contaminado por mercúrio
industrial, particularmente na Cala
do Norte (fábrica de soda cáustica e
cloro) e na zona do Barreiro (Complexo Químico da Quimigal), onde se
localizavam indústrias que no passado usavam Hg nos seus processos de
fabrico (Figueres et al., 1985).
O mercúrio (Hg) é considerado
um dos metais mais nocivos para o
ambiente. O mercúrio é um metal
líquido e inodoro à temperatura
ambiente. Geralmente, é usado na
produção eletrolítica de cloro, em
30

equipamentos elétricos, e como matéria-prima de diversos compostos
de Hg. É ainda utilizado em fungicidas, conservantes, medicamentos,
elétrodos e outros reagentes, no entanto, o seu uso industrial tem vindo
a diminuir devido às preocupações
de saúde e ambientais, e à legislação
associada (Decreto n.º 13/2017, de
12 de abril, o qual aprova o Protocolo à Convenção de 1979 sobre a
Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, relativo aos
metais pesados, nomeadamente
o chumbo (Pb), o cádmio (Cd) e o
mercúrio (Hg); o tratado mundial
celebrado na Convenção de Minamata sobre o mercúrio, o qual foi
negociado e concluído em 2013, por
iniciativa da União Europeia).

Localização da região estudada.

A Foz do Rio Trancão encontra-se inserida no Estuário do Tejo,
onde se dividem as freguesias de
Sacavém e Bobadela. Este rio tem
uma extensão de aproximadamente 29 km e foi, durante décadas,
considerado um dos mais poluídos
da Europa e o mais poluído do país
devida às descargas poluentes efetuadas por fábricas existentes nas
suas proximidades.
Tendo sido um dos rios mais poluídos da Europa, é provável que
muitos contaminantes ainda estejam presentes nos sedimentos. Na
realidade, os sedimentos são um

importante compartimento dos
sistemas estuarinos, interatuando
com a coluna de água e sendo substrato de fauna e flora. Os sedimentos são essencialmente compostos
por uma mistura de materiais orgânicos e inorgânicos, sendo os seus
principais componentes: argilas,
quartzo, feldspato, carbonatos associados por vezes a hidróxidos de
ferro e manganês e matéria orgânica de origem terrestre e marinha.
De uma forma geral, o mercúrio
existente nos sedimentos resulta
da deposição do presente na matéria particulada. No entanto, se
as condições hidrodinâmicas (por
exemplo, correntes da maré, ondulação provocada pelo vento) forem
favoráveis os sedimentos podem
ser ressuspendidos. Os eventos
de ressuspensão podem contribuir
para a libertação de contaminantes
ligados às partículas sedimentares,
podendo ocorrer contaminação
potencialmente secundária.
Perante o problema e os perigos
da poluição associada ao mercúrio, um grupo de alunos do Colégio
Valsassina desenvolveu um estudo
na Foz do Rio Trancão, onde procuraram responder à questão: Como
têm variado no tempo os teores em
Hg nos sedimentos da zona intertidal da Foz do Rio Trancão?
Para o desenvolvimento do estudo, foi realizada uma saída de
campo, na Foz do Rio Trancão, para
recolher um “core” de sedimentos,
através de um trado, cujo comprimento foi de 43,5 cm. Este “core”
foi analisado nos laboratórios do
Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), de modo a caracterizar a evolução temporal dos
teores de mercúrio, matéria orgânica e composição granulométrica.

Parte do Core recolhido na Foz do Rio Trancão

Os teores de Hg apresentam-se relativamente constantes até
cerca dos 23 cm de profundidade.
O crescimento dos valores de Hg
observado acima destas profundidades pode estar associado aos
projetos, quer da construção da
Ponte Vasco da Gama quer da limpeza do Rio Trancão. Estes últimos
foram implementados logo após a
realização da EXPO’98, visando a
despoluição do mesmo (Manteigas,
2018). As dragagens provocam a
remobilização e ressuspensão de
sedimentos historicamente contaminados e mais antigos, que voltam
a ser depositados. Entre esses elementos encontrava-se o Hg. Os primeiros 8 centímetros de sedimento
são caracterizados por uma ligeira
diminuição dos teores de Hg.

O Fator de Enriquecimento (FE)
em Hg constitui um indicador do
grau de contaminação ambiental
relativamente a um valor de referência. No presente estudo, foram
considerados como valores de
referência os teores de Hg obtidos nos níveis mais profundos do
registo sedimentar. Valores de FE

inferiores a 1,5 refletem variabilidade natural, enquanto os que são
superiores a 1,5 indicam que uma
porção relevante de Hg é derivada de processos não-crustais ou
antropogénicos. Apesar de a fonte
de contaminação histórica em Hg
mais próxima (Cala do Norte) ter
deixado de utilizar Hg, no seu processo industrial, durante a década
de 80, a existência dos FEHg superiores a 1,5 sugere a interligação de
diversos processos associados:
a) 
Ao hidrodinamismo do estuário
(marés, correntes e vento responsáveis pela ressuspensão e posterior deposição dos sedimentos);
b) À pesca de arrasto para apanha
de bivalves, que também provoca
a ressuspensão dos sedimentos;
c) Às campanhas de dragagem de
sedimentos, tal como a que provavelmente influenciou esta zona
e que esteve relacionada com a
“despoluição” do Rio Trancão e
à construção da ponte Vasco da
Gama, acontecimentos que tiveram lugar em meados da década
de 90;
d) A ligeira diminuição dos FEHg
nos sedimentos mais recentes
sugere a prevalência do legado
da contaminação industrial por
um longo período de tempo.
De acordo com os dados recolhidos nesta investigação, verifica-se
que a concentração média de Hg é
inferior (0.42 ± 0.10 mg kg-1) aos resultados obtidos em cores de sedimentos na Cala do Norte (Inverno:
0.99 ± 18 mg kg-1; Verão: 6.9 ± 29 mg
kg-1) e no Barreiro (Inverno: 15 ± 8.1
mg kg-1; Verão: 12 ± 5.1 mg kg-1), (Ce-

sário et al., 2017). Por sua vez, os valores obtidos são da mesma ordem
de grandeza de duas áreas do estuário do Tejo que apresentam menores níveis de contaminação: Alcochete (Inverno: 0.53 ± 0.17 mg kg-1;
Verão: 0.43 ± 0.13 mg kg-1) e Vale de
Frades (Inverno: 0.54 ± 0.07 mg kg-1;
Verão: 0.48 ± 0.04 mg kg-1), (Cesário
et al., 2016). Sendo assim, a região
da Foz do Rio Trancão não pode ser
classificada como uma área sob riscos graves associados à contaminação por Hg. No entanto, deverão ser
desenvolvidos mais estudos, envolvendo quer uma cobertura espacial
mais alargada da cobertura sedimentar, quer medições de Hg nos
tecidos dos organismos aquáticos
residentes nos sedimentos, permitindo avaliar a transferência de Hg
dos sedimentos para os organismos.
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Rio Trancão é nome de poluição? Estudo revela que já não
é bem assim.

Insetos, isso come-se!

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
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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 princi32

pal 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.
Estarão os nosso jovens a envelhecer precocemente
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Valsassina

INTRODUÇÃO
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 sua produção é realizada nos testículos, durante o sono, sendo assegurada pelas células de Leydig, quando estimuladas pela hormona
hipofisária LH. A deficiência de testosterona afeta o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários já que, além de intervir na
produção de esperma, influencia inúmeros fatores do organismo masculino: desejo sexual, massa óssea e desenvolvimento dos músculos,
entre outros.
Os níveis de testosterona podem ser avaliados através de análises à urina, um método menos invasivo do que as análises sanguíneas.
Quando estes valores se encontram abaixo dos níveis de referência saudáveis, o organismo poderá desenvolver hipogonadismo ou tornar-se
infértil. Neste sentido, o nosso projeto teve por base um estudo desenvolvido pelo Dr. Miguel Meira e Cruz, realizado a uma população de
jovens de uma faculdade na Rússia. Este estudo 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 os seus níveis de testosterona. Por fim,
pretendemos, também, sensibilizar os jovens para a importância do sono na regulação dos níveis da hormona considerada e para os
impactes que a redução do sono poderá ter no organismo.

ENTREGA E
RECOLHA-KITS

CODIFICAÇÃO
AMOSTRAS

PROCESSAMENTO EM
LABORATÓRIO

RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO
Os dados recolhidos neste estudo sugerem que os níveis de testosterona da população
se encontram saudáveis (média de valores de 2,85 μg/g para um intervalo de
referência entre 1,21 μg/g e 9,29 μg/g). Os resultados levam-nos a considerar a

(µg/g)

relação: menos horas de sono, menores valores de testosterona (Tabela I). Somos
também levados a considerar que os níveis de testosterona aumentam entre os 15 e os
18 anos, o que é corroborado pela bibliografia consultada (Tabela II) .
Os resultados indicam que a maior parte da população em estudo, 80,4% dos alunos,
não dorme o número de horas recomendado pela National Sleep Foundation (8 horas).
Este projeto procura, também, sensibilizar os jovens para a importância do sono no seu
desenvolvimento, o que se irá traduzir através da realização de campanhas de
sensibilização. Em complemento, entendemos que este estudo deve ser desenvolvido,
em particular envolvendo uma maior população e representatividade geográfica.
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Biologia 12.º ano.
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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 de 70% de todas
espécies de seres vivos.
A produção de insetos como alimento para animais e 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 da 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 pecuária.
Para o desenvolvimento do projeto são utilizadas larvas da mosca-soldado-negro, pois, à luz da legislação 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 tem 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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Introdução

A população mundial está em constante crescimento, o que aumenta a necessidade de produção de
alimentos. Este aumento de consumo exige uma grande quantia de recursos naturais e estes são
cada vez mais limitados. De acordo com a revisão bibliográfica constatamos que os insetos são uma
alternativa não só mais rica em proteína, como também responsável por menores emissoras de gases
com efeito de estufa relativamente a todas as outras fontes de proteína animal.
Para o desenvolvimento deste projeto optámos por utilizar a mosca soldado-negro (Hermitia illucens),
por ter 47% de proteína na sua constituição. O objetivo final deste projeto é criar uma farinha para
ração para peixes de aquacultura a partir da proteína da mosca escolhida, de forma a minimizar os
danos ambientais causados pela excessiva criação de animais de produção pecuária.

Resultados obtidos e a sua discussão

A parte experimental do projeto iniciou-se com a reprodução das moscas e a eclosão dos ovos. No momento em que ocorreu o
nascimento das larvas, estas foram misturadas com um substrato alimentar, ou seja, com partes de vegetais que não são utilizados
na alimentação humana. O período de alimentação durou 15 dias, a uma temperatura constante de 27ºC e com 50% de humidade
relativa. Posteriormente, foram separadas do substrato que se transformou em adubo após esta bioconversão e que pode ser
utilizado no crescimento das plantas. Por questões de garantia de controlo do processo, esta etapa foi realizada em parceria com a
Entogreen.
Seguidamente, procedemos à moagem das larvas da mosca soldado-negro com um moinho 1,2,3, à temperatura ambiente. Desta
trituração, resultou uma pasta, que foi centrifugada durante 15 minutos. Após esta centrifugação, a pasta deveria ter-se dividido em
3 fases: óleo, que serviria para a alimentação de porcos, e sólida e líquida, onde estaria contida a proteína. No primeiro ensaio, a
pasta apenas se dividiu em fase líquida e fase sólida, devido à temperatura de centrifugação e moagem, que deveria ter ocorrido a
mais de 90ºC.
Com este projeto, pretendemos conseguir criar uma farinha para fazer parte da constituição ração para peixes de aquacultura, de
forma a combater os impactos ambientais causados pela principal fonte de proteína atualmente, mas também de forma a mudar a
mentalidade da sociedade para com o consumo de insetos.
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Estarão os nossos jovens a envelhecer precocemente?

Figo d'Chão: Aproveitamento de desperdícios de fruto para
a produção de vinagre

Avaliação da contaminação por microplásticos: de Castelo
de Bode à Fonte da Telha

António Miguel Gonçalves, Fernando Travassos, Duarte Vila Maior Alunos do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2018/2019)

Andreia Gonçalves, Catarina Cruz, Filipa Tojal Alunas do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2018/2019)

Este projeto tem como base o reaproveitamento de frutas desperdiçadas como matéria-prima na produção de vinagre, visando obter um
vinagre biológico. O objeto de estudo deste projeto é o figo da espécie
bêbera branca (Ficus carica) e partimos da questão inicial para a nossa
investigação: 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 biorreguladora.
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.
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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 evidencia 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.
Figo D’Chão
Aproveitamento de desperdícios de fruta para a produção de vinagre

Fernando Travassos1, Miguel Gonçalves1, Duarte Vila Maior1, João Gomes2 , Marta Vaz3, Fernando Caldas4

Trabalho realizado na disciplina de Biologia 12.º ano.

1Aluno

do 12º ano de Ciências e Tecnologia; 2Professor do Departamento de Biologia do Colégio Valsassina; 3Engenheira na fábrica da Comtemp;
4 Gerente da Comtemp

Introdução
Este projeto tem como base o reaproveitamento de frutas desperdiçadas como matéria-prima na produção de vinagre visando obter
um vinagre biológico. Tem como objeto de estudo o figo da espécie bêbera branca (Ficus carica) e como questão inicial: Será possível
rentabilizar os desperdícios de figos para a produção de vinagre?
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.
Apesar de neste projeto trabalharmos numa dimensão local do “ciclo económico”, esperamos demonstrar a viabilidade da solução
apresentada, de modo a dar um contributo para replicar esta ideia, envolvendo mais e maiores produtores de fruta com a intenção de
recolher e processar os desperdícios da sua produção.
Assim, este trabalho pretende dar um contributo para a bioeconomia, pois recorre ao uso recursos biológicos renováveis e visa a sua
conversão num produtos de valor acrescentado, neste caso o vinagre.

Design experimental

Parceria:

1. Apanha e
secagem de figos

2. Cálculo do Brix
presente na amostra

3. Preparação da solução
alcoólica

4. Fermentação alcoólica
Data
16/1/2019
18/1/2019
21/1/2019
22/1/2019
24/1/2019
28/1/2019
30/1/2019

5. Filtração da solução alcoólica

7. Obtenção de
vinagre de figo

Densidade ºBrix
20ºC
1090
22
1080
18,9
1007
7
1004
7
1003
7
1001
6,6
1001
6,6

Temp.
°C
24,9
22
21
21
21
21
21

Álcool %(V/V)
8
9,6
9,6
9,6

6. Fermentação acética

8. Produção de
vinagre balsâmico

9. Desenvolvimento do projeto a nível social e económico

Definição da imagem e elaboração de um rotulo

Considerações finais
Ao longo das próximas décadas, a Europa irá enfrentar desafios decorrentes de um aumento da concorrência para a utilização de
recursos naturais limitados e finitos, dos efeitos das alterações climáticas e da necessidade de providenciar um abastecimento
sustentável, seguro e garantido de alimentos para a população europeia e para uma população mundial em crescimento.
É cada vez mais fácil compreender a efemeridade e fragilidade do ciclo da matéria no nosso planeta e a consequente necessidade de
poupar recursos e rentabilizar a respetiva produção. Visando esta condição, consideramos importante verificar a sustentabilidade da
utilização de fruta desaproveitada, neste caso o figo, para a produção de vinagre e vinagre balsâmico.
Já podemos encontrar no mercado vinagre de figo, no entanto estes contam com matéria-prima gerada propositadamente para a
produção do vinagre. Como tal, com o desenvolvimento deste projeto pretendemos dar um contributo para a sustentabilidade
demonstrando como é possível valorizar fruta (neste caso, figo) 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.
AGRADECIMENTOS
Gostaríamos de agradecer ao Engo. Fernando Caldas por nos dar a oportunidade de trabalharmos na sua fábrica e de nos ter oferecido ajuda a todos os níveis.
Agradecemos também a Engª. Marta Vaz e aos restantes investigadores e trabalhadores da fábrica por nos terem auxiliado durante o procedimento e por nos terem ensinado os processos envolvidos na produção de vinagres.

Selecionado para o Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019.
Selecionado para o Mostra Nacional de Ciência 2019 onde foi distinguido com uma Menção Honrosa.
Selecionado para apresentação no Encontro Ciência 2019, organizado pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Agência Ciência Viva.
Selecionado para subsídios de desenvolvimento da 16.ª edição do Prémio Ciência na Escola 2019.
Menção Honrosa na 16.ª edição do Prémio Ciência na Escola 2019, organizado pela Fundação Ilídio Pinho e pelo Ministério da Educação.
Agradecimentos: À Contemp por todo o apoio. Ao Engenheiro Fernando Caldas, por nos
dar a oportunidade de trabalharmos na sua fábrica e de nos ter oferecido ajuda a todos
os níveis. Agradecemos também à Engenheira Marta Vaz e aos restantes investigadores e
trabalhadores da fábrica por nos terem auxiliado durante o procedimento.

O plástico é um dos materiais
mais utilizados pela sociedade do
século XXI. Não só por esse motivo,
mas também pela 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 100 metros, em que
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) foi 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 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.

Problemas Invisíveis

Avaliação da contaminação por microplásticos
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Introdução

Os microplásticos são plásticos de pequenas dimensões (<5mm),
resultantes da degradação fotoquímica e abrasão de plásticos de
maiores dimensões (Sobral et al., 2011). Nesta categoria é possível
incluir também materiais provenientes diretamente de matéria-prima de
indústrias, os pellets.
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.
Com o intuito de perceber até que ponto as praias do estuário do Tejo
estão contaminadas com este tipo de plásticos, procurámos realizar
uma avaliação e quantificação de microplásticos numa seleção de seis
locais para 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.
Para os procedimentos de recolha, seleção e quantificação utilizados
na análise de microplásticos usámos como base o trabalho
Microplásticos nos oceanos - um problema sem fim à vista de Paula
Sobral, João Frias e Joana Martins (Instituto do Mar, Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa)

Design experimental
1. Revisão de bibliografia

2. Definição das
metodologias e locais de
estudo

3. Preparação dos
trabalhos (saídas de campo;

4. Saídas de campo: recolha
das amostras

5. Secagem das amostras
na estufa (100ºC)

6. Crivação das amostras

7. Separação das
amostras em macro e
microplásticos

8. Identificação dos
microplásticos

trabalho laboratorial)

Tabela I
TIPO

Praias de
Algés

Pellets

246

Praia Fluvial
de
Constância

Praia da Barragem de
Cova do
Castelo de
Vapor
Bode

0

48

84

2

1512

0

Fibras

26

17

19

10

Esferovite

216

0

1203

0

Esponjas

8

1

32

0

Fragmentos

0

Quantificação (Freq. absoluta) de diferentes tipos de microplásticos

Resultados e sua discussão
Na praia fluvial de Constância e na Barragem de Castelo de Bode os níveis de microplásticos mostraram-se os mais reduzidos,
comparativamente com os outros locais em estudo, tendo sido encontrados na praia fluvial de Constância 17 fibras, 2 fragmentos de plástico e
1 esponja; na Barragem de Castelo de Bode foram encontradas 10 fibras. Comparativamente, os níveis de plásticos apresentados pelas praias
de Algés e da Cova do Vapor foram significativamente mais elevados, tendo tal se refletido numa maior quantidade de microplásticos: na Praia
de Algés encontrámos 246 pellets, 216 pedaços de esferovite, 84 fragmentos de plástico, 26 fibras, e 8 esponjas; na Praia da Cova do Vapor
foram encontrados 48 pellets, 1203 pedaços de esferovite, 1512 fragmentos de plástico, 19 fibras, e 32 esponjas.
Pretende-se futuramente fazer um índice de microplásticos por área, obtendo uma média por cada metro quadrado.
Os resultados obtidos, permitem-nos apresentar um contributo para uma caracterização da quantidade e tipo de microplásticos existentes nos
locais em estudo, assim como contribuir para uma melhor compreensão sobre a distribuição e impacte deste problema. Em complemento,
pretende-se sensibilizar a população em geral para este problema visando a sua prevenção. Em particular, promover campanhas de informação
visando o controlo e redução da contaminação por microplásticos, o que pode ser atingido através de uma redução no consumo de plástico;
aumento da investigação científica e desenvolvimento de novas tecnologias de limpeza dos oceanos.
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O projeto de concepção da imagem e do
rótulo foi elaborado por Teresa Duarte
(curso de Artes Visuais, 12.º4).

A Ficus carica ou figueira comum é
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.

Mycotoxins: a major problem. Creation and development
of an easy-to-use kit for detection of AKR7A3 in human
urine samples

Assessment of the levels of mercury in students aged 12 to 18
Afonso Mota, Bernardo Alves, João Leal Alunos do Curso de Ciências e Tecnologias (2017/2018)
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3D Modelling and printing of the detection
kit

functionality of the kit was proven
(using positive control samples),
therefore being able to detect
AKR7A3; and the 3D modelled kit,
which also includes an instructions
manual, was already designed and
printed.
All in all, this project aims to improve
the detection of AKR7A3 and, at the
same time, apply it to an organic fluid
which is not usually analyzed, directly,
through a colorimetric technique.
Keywords: Aflatoxin B1; AKR7A3;
Colorimetric; Kit; Mycotoxins; Fungi
Micotoxinas: um macroproblema

Criação e Desenvolvimento de um Kit de deteção do enzima AKR7A3
em amostras de urina humana
Berke Duarte1, Pedro Cortez1, Tomás Carneiro1, João Gomes2 , Angelina Palma 3, Paulo
Mota3
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Introdução
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 dos alimentos –
tais como frutos e leguminosas – sendo a sua ingestão, por animais e humanos frequente e impercetível. Embora os organismos
contaminados possuam mecanismos de desintoxicação, para combater os efeitos tóxicos destes metabólitos, as micotoxinas podem,
mesmo assim, fomentar o desenvolvimento imediato de variadas doenças e até provocar a morte. Assim sendo, parece ser crucial
haver um diagnóstico prévio de uma possível contaminação provocada pelo consumo excessivo destas substâncias.
Com o intuito de dar resposta a esta problemática, este projeto teve como objetivo a criação de um kit, não invasivo, prático e de fácil
utilização, que permite avaliar a presença de um biomarcador da Aflatoxina B1 (um tipo específico de micotoxina da família das
aflatoxinas) – denominado AKR7A3 – na urina humana. AKR7A3 é um enzima, produzido por diferentes células humanas, que se
pode encontrar presente em diversos fluídos biológicos incluindo a urina, que atua nas vias metabólicas de desintoxicação de AFB1 .
O procedimento de deteção escolhido baseou-se numa metodologia semelhante a um Membrane Based Antibody Array, um
protocolo de deteção colorimétrico. De modo a realizá-lo utilizou-se um anticorpo primário, imobilizado sobre uma membrana de
nitrocelulose; um anticorpo secundário conjugado com HRP, cujo antigénio é o primário; substrato TMB e uma solução de bloqueio BSA 3% (m/v).

Trabalho realizado na disciplina de Biologia 12.º ano.
Parceria:

Gene AKR7A3

Mycotoxins
are
small,
macroscopically
undetectable
compounds, which consist of byproducts of fungal metabolism.
These by-products often develop
during the transportation and
preservation of different consumables
– such as dried fruits and vegetables.
Once a contaminated product is
ingested, the levels of mycotoxins
increase, exponentially, in the
body, since this compound is not
naturally produced by animals and
humans.
Therefore,
mycotoxins
may cause various diseases and, in
some extreme cases, the death of
contaminated individuals. For this same
reason, we believe that it is essential to
develop an easy and effective method
that enables the detection of some of
these toxins in our body.
This project’s main purpose is
to create a non-invasive, practical
and easy-to-use kit, which is able to
detect the presence of a biomarker
of Aflatoxin B1 (a type of mycotoxin)
– entitled AKR7A3 – in the human
urine. AKR7A3 is an enzyme that
acts in response to the presence of
Aflatoxin B1 in the body. The detection
procedure chosen for the kit is similar
to a Membrane Based Antibody
Array, a colorimetric procedure that
uses a set of Antibodies to detect
biomarkers and other substances,
such as enzymes and proteins, in
various biological samples.
In order to create, develop and

optimize the AKR7A3 detection
kit, this project is divided into eight
different steps: (1) – choose and study
the substance that the kit has to detect
(in this case the AKR7A3 enzyme);
(2) – order the different chemical
reagents necessary for the detection
procedure; (3) – review different and
pre-existing procedures similar to
ours (4) – print capture antibodies and
BSA proteins (as negative control)
on to the nitrocellulose membrane;
(5) – use detection Antibodies and
TMB Substrate to complete the
detection step – this step should also
be repeated with AKR7A3 peptide
samples; (6) – verify the whole
procedure one more time with urine
samples; (7) – design a 3D Model of
the detection kit; (8) – final assembly.
All experimental steps, mentioned
above, were completed with success:
the procedure was optimized (e.g.
regarding the volumes needed
for each detection reagent); the

Design experimental
1. Definição e estudo
acerca do analito em
análise – o enzima
AKR7A3

2. Encomenda dos
reagentes específicos
necessários para a
análise

3. Revisão dos
protocolos de teste –
Membrane Based
Antibody Array

4. Imobilização do anticorpo de deteção sobre a
membrana de nitrocelulose

5. Ensaio de ligação
sem o péptido
AKR7A3 (para
otimização)

6. Ensaio de ligação
com o péptido AKR7A3
(para otimização)

7.Confirmação das
potencialidades de
deteção com amostras
de urina

8. Desenho e impressão do modelo 3D do kit +
Montagem Final

Resultados e sua discussão
Antes de se analisar os resultados, deve-se compreender que a reação que estimula
a coloração, azul, decorre no final da etapa do ensaio de ligação entre o HRP,
conjugado do anticorpo secundário, e o substrato TMB, adicionado no final. Neste
sentido, todo o procedimento se baseia num ensaio de competição entre o analito em
estudo e o anticorpo secundário (pois ambos apresentam especificidade para o
anticorpo primário). Ou seja, em teoria, a intensidade da coloração é inversamente
proporcional à presença de analito na amostra.
Começou-se por otimizar as concentrações e os volumes dos reagentes de deteção,
de modo a obter o sinal positivo mais adequado – etapas 4 e 5. Com base nos
resultados obtidos (figura 1) conseguiu-se otimizar as concentrações e os volumes
de todos os reagentes (para uma única análise): 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.
Após este ensaio prosseguiu-se para a etapa 6 e 7, no qual se conseguiu testar duas
concentrações de péptido distintas. Os resultados, visíveis na figura 2, permitiramnos afirmar que a intensidade da coloração varia consoante a concentração de
analito testada; e estabelecer relações entre a intensidade e a concentração.
Em complemento, procedeu-se à impressão do protótipo final do kit e de um manual
de instruções para a utilização do mesmo.

Figura 1. Resultados das etapas 4 e 5

Figura 2. Resultados das etapas 6 e 7
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The element mercury is a metal,
liquid at ambient temperature and
pressure, white-silver colored, with
a low solubility in water and lipids. It
may appear in diverse forms and in a
high number of chemical types, mainly
elementary mercury, organic and
inorganic types.
This element is found naturally in the
environment, from sources like rock
erosion and volcanic activity, among
other biological processes. However,
the majority of mercury in the
environment comes from processes
related with human activity.
A
study
was
developed,
attempting to evaluate the mercury
contamination in a young population
by means of the analysis of the
levels of this element in human hair,
since this is a matrix validated to
monitor the mercury concentrations
in humans. Other products were
also analyzed (food; hygienic and
cosmetic products; office objects).
The process of collecting biological
samples (hair) was approved by
the Pedagogical Board of Colégio
Valsassina and authorized by
the National Committee of Data
Protection. All the data collected for
this study were codified and treated
in a confidential way. The sample was
formed by 75 individuals (29 male; 46
female), aged between 12 and 18, with
an average age of 14.76 ± 1.63 years.
The experimental protocol followed
the recommendations expressed by
the project COPHES: a European
project aiming at the harmonizing

of the collection and treatment of
samples for studies of human biomonitoring.
A sample of hair of each individual
was collected. An inquiry was also
fulfilled with several questions, such as
birth date, gender, weight, height, food
habits, residence area, characteristics
of the hair and its length.
The technique used to quantify the
mercury concentration in the collected
samples was the direct analysis by
thermal decomposition, using NIC
(Nippon Instruments Corporation)
Direct Thermal Decomposition Mercury
Analyser MA-3000, which allows the
analysis of the mercury concentration
in solid samples.
The 82 analyzed hair samples
revealed medium mercury contents
of 1150.10 ± 685.34 ng. g-1. The
concentrations varied between 12.6
and 3314.74 ng. g-1.
Comparing with the reference
value of the US EPA (United States
Environmental Protection Agency)
for maximum safe mercury hair
concentration, 1000 ng. g-1, 32
individuals, representing 46% of the
studied population, present [Hg]
higher than this reference value;
from which there are possible risks to
human health. In turn, when compared
with the reference value of the WHO

(World Health Organization), 2000
ng. g-1, 11.42 % (8 individuals) present
values higher than the referred limit.
We also evaluated the relationship
between the mercury level and the
participants' gender, age, residence
area (urban/rural), fish consumption
and BMI.
The analyzed consuming products
revealed concerning levels of mercury
contamination (food: n = 43, average
of 95 ng. g-1; hygiene and cosmetics:
n = 48; average of 0.39 ng. g-1, office
supplies: n = 4, average of 3.93 ng. g-1).
With the data obtained in this
investigation and its innovative
character, since there are no other
studies for this age level (12 to 18),
some actions are recommended.
Considering that the general
population is exposed to mercury,
namely through the ingestion
of contaminated food (specially
predatory fish), it is advisable to
promote campaigns for educating and
sensitizing correct food behaviors,
aiming at a good choice of species to be
consumed, as well as more monitoring
studies of mercury levels using hair
samples of lower age stages.
Key-words: mercury, hair, consuming
products, bio-amplification,
bioaccumulation, bio-monitoring.
Avaliação dos níveis de mercúrio de uma população de
jovens portugueses entre os 12 e os 18 anos
Afonso Mota1, Bernardo Alves1, João Leal1, João Gomes2
1Aluno do 11.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias. 2Professor de Biologia. Departamento de Biologia. Colégio Valsassina

Introdução
O elemento mercúrio é um metal pesado, líquido à temperatura e pressão ambiente, de cor branco‐prateada, que apresenta baixa
solubilidade em água e lípidos. Pode apresentar‐se em diversas formas e existe num grande número de espécies químicas, por exemplo o
mercúrio elementar, espécies orgânicas e inorgânicas. Este elemento ocorre naturalmente no ambiente, e pode resultar da erosão de
rochas e atividade vulcânica, entre outros processos biológicos. Porém, a maioria do mercúrio presente no ambiente é proveniente de
processos relacionados com a atividade humana. Este composto é biomagnificado ao longo da cadeia alimentar.
Foi desenvolvido um estudo que procurou avaliar a contaminação ao mercúrio, através da análise dos níveis deste elemento no cabelo
humano, uma vez que este é uma matriz validada para monitorizar as concentrações de mercúrio no ser humano.

Trabalho realizado na disciplina de Biologia 12.º ano.
Parceria:

Fontes de exposição a mercúrio para o ser
humano. Adaptado de UNEP (2013).

A amostra é constituída por 75 indivíduos (29 do sexo masculino; 46 do sexo feminino), entre os 12 e os 18 anos, com uma idade média de
14,76 anos ± 1,63.
O processo de recolha de amostras biológicas (cabelo) foi aprovado pela Direção Pedagógica do Colégio Valsassina e autorizado pela
Comissão Nacional de Proteção de Dados (autorização n.º 12441/2016). Todos os dados recolhidos para este estudo foram codificados e
tratados de forma confidencial.

Composição química do metilmercúrio, uma das
espécies mais tóxicas do elemento em estudo.
Fonte: Clarkson & Magos (2006).

Metodologias
O protocolo experimental seguiu as recomendações expressas pelo projeto COPHES: um projeto europeu que visa a harmonização da recolha e tratamento de amostras
para estudos de biomonitorização humana .
Recolha de
amostras de
cabelo
+
Preenchimento de
um questionário

Definição
da amostra
em estudo

Preparação das
amostras de cabelo
para quantificação

Quantificação da concentração
de mercúrio
Análise direta por decomposição
química, usando o NIC (Nippon
Instruments Corporation) Direct
Thermal Decomposition Mercury
Analyser MA-3000.

Tratamento
dos dados

Análise e
discussão dos
resultados

Resultados e sua discussão
Comprimento
cabelo (cm)

Idade
(anos)

Índice de
massa
corporal IMC)

[Hg]

Média

29,19

20,19

1148,48

Desvio
Padrão

17,66

1,69

2,40

688,57

Mínimo

2,00

12,00

15,06

12,6

14,85

Máximo

70,00

18,00

26,96

3314,74

N (total)

70

70

70

82

46% dos indivíduos
apresentam níveis de
mercúrio superiores aos
considerados seguros
pela US EPA.

• As 82 amostras analisadas revelaram um teor médio em mercúrio de 1150,10 ± 685,34 ng g-1 . As concentrações variaram entre 12,6 e os 3314,74 ng g-1.
• Os valores apresentados neste estudo do são semelhantes aos obtidos em adultos do concelho de Castelo Branco por Barros (2016). No seu estudo, as concentrações
obtidas variam de 372 ng g-1 a 3815,42 ng g-1, correspondente a uma concentração média de mercúrio total detetada de 1235,18 ng g-1. Os resultados obtidos são também
semelhantes aos apresentados por Alves (2015), que realizou um estudo no distrito de Aveiro que incidiu em recém-nascidos e respectivas mães.
• Comparando com o valor de referência da US EPA para estas análises, que é 1000 ng g-1, 32 indivíduos (46% da população estudada) apresentam [Hg] mais elevada que
este valor de referência, a partir do qual podem surgir riscos para a saúde humana. Comparado com o valor de referência da WHO, 2000 ng g-1, 11,42 % (8 indivíduos)
apresentam valores superiores ao limite referido. Estudos recentes realizados na Europa sugerem que o valor de referência deve ser de 0,58 μg.g-1 (Kirk,2016). Neste caso,
83% dos indivíduos apresentam uma concentração de mercúrio igual ou superior a este valor.
• Os dados apontam para a obtenção de uma correlação estatística entre o IMC e os níveis de mercúrio numa proporção inversa no teste Kruskal-Wallis. Esta relação não
foi encontrada na bibliografia consultada, pelo que se sugere um estudo mais aprofundado.
• Recomendamos a realização de mais estudos, com principal foco nos escalões etários mais novos, visto que são estes os mais frágeis em relação ao mercúrio.
• Tendo em consideração que a população geral está exposta a mercúrio, designadamente através da ingestão de alimentos contaminados (principalmente peixes
predadores), é recomendável a promoção de campanhas de educação e sensibilização para a adopção de comportamentos alimentares correctos, relacionados com a
escolha das espécies a consumir.
• É importante dar a conhecer a ferramenta FISHCHOICE (desenvolvida pelo projecto ECsafeSEAFOOD financiado pela União Europeia), disponível na internet que auxilia
os consumidores e profissionais a avaliarem eficiente e eficazmente os riscos e benefícios associados ao consumo de pescado.
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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.
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 contacto dérmico, inalação e por
ingestão (p. ex. pó nos alimentos, contacto 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 o que motivou a
questão inicial: qual o nível de exposição
na escola e em residências particulares
da população portuguesa ao mercúrio?
Como objeto de estudo foram analisadas amostras de cabelo (uma matriz
validada para monitorizar as concentrações de mercúrio no ser humano; foi
possível contar com a colaboração de
27 participantes, 17 do sexo masculino
e 10 do sexo feminino; com uma idade
média de 17,59 anos) e de pó doméstico,
recolhido na residência de cada participante. Este estudo foi complementado
com a análise de amostras de pó doméstico recolhidas numa escola de Lisboa.
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) foi realizada nos laboratórios da Faculdade de
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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).
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 três réplicas de cada amostra
de cabelo e de pó doméstico (apenas em
quatro 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. Vinte e cinco
das trinta e uma amostras analisadas

apresentam valores superiores, o que
corresponde a 82% dos indivíduos 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
nove amostras apontam para uma média de 493,009 ± 15,856 ng. g-1, revelando uma variação entre 77,331 ng.
g-1e 3248,651 ng. g-1. Tendo verificado
que uma amostra apresentava um valor muito elevado (superior a 3200 ng.
g-1nas 3 réplicas realizadas), se excluirmos este valor para o cálculo da média,
o valor obtido 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). Permite
dar um contributo para caraterizar os
níveis de exposição e contaminação ao
mercúrio, bem como apresenta dados
que ajudam a 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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g-1. Significantly higher levels
of mercury were registered in
students that consumed fish more
than once a week; however, given
the small sample size, such results
should be interpreted with caution.
Overall, our results disclose that
12% of the studied population,
exhibit levels higher than the
reference dose set by the WHO
(2000 ng. g-1). Given that mercury
is a serious threat to human health,
measures to minimize exposure
are proposed.
Global mercury cycling (adapted from UNEP, 2013)

Human health is intimately
linked to environmental quality
and this intricate link has been
recognized not only by scientists
all over the world but also by policy
makers and citizens. Citizens, in
particular, are more than ever
interested in environmental and
health problems associated with
exposure to noxious chemicals.
In this context, concerns over the
levels of well know contaminants
such as mercury, has increased over
the past few years. This interest
is emerging not only in adults,
but also in younger generations,
particularly teenagers. In this
work, a group of teenagers from
a school in Lisbon together with
their professors and researchers
from the academia conducted a
monitoring survey on mercury
levels in the students from a private
school in Lisbon.
The
recruitment
of
the
volunteers was performed by the
students enrolled in this project.
The study protocol was approved

by the Pedagogical Board of Colégio
Valsassina and authorized by the
CNPD. A total of 95 students were
recruited, with ages ranging from 12
to 18 years. All volunteers answered
a questionnaire with specific
questions on possible mercury
exposure sources (e.g. seafood
consumption, dental amalgams).
Hair samples were analyzed by
atomic absorption spectrometry
with thermal decomposition and
gold amalgamation alongside with
human hair certified reference
material.
The concentrations of total
mercury in hair varied between
12.6 and 3314.74 ng. g-1, with
an average of 1085±661 ng.

Mercury concentrations (ng. g-1) in hair
samples from students grouped by fish
consumption frequency. Rarely: less than
once per month; 1X M: one time per month;
2-3X M: two to three times per month; 1X
W: once per week; 2-5X W: two to five times
per week

Keywords: mercury; students;
public
engagement;
citizen
science.
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INTRODUCTION
• Mercury is a well known priority environmental pollutant, widespread in the environment that accumulates
along the food chain;
• It is released into the environment through industrial processes, such as metal mining, fuel extraction and fossil
fuels combustion [1];
• According to the United Nations, mercury poses serious risks to human health and the environment [2];
• Citizens, in particular younger generations, are more than ever interested in environmental and health problems
associated with exposure to noxious chemicals.
• In this work, a group of teenagers from a school in Lisbon together with their professors and researchers
conducted a monitoring survey on mercury levels in the students from a private school in Lisbon and
Fig. 1: Global mercury cycling (adapted from UNEP, 2013)

disseminate their results to their colleagues and the general public using comics and YouTube videos.

MATERIALS AND METHODS
Sampling

Chemical analysis
Total mercury analysis were performed using Atomic absorption spectrometry
with thermal decomposition and gold amalgamation in a NIC-MA-3000
equipment (Nippon Instruments Co, Japan).

 The recruitment of the volunteers was performed by the students enrolled in this project.
 The study protocol was approved by the Pedagogical Board of Colégio Valsassina and
authorized by the National Data Protection Agency (CNPD 12441/ 2016).

 Each sample was analyzed in triplicate, unless if the amount
of hair was insufficient (in that case duplicate analysis were
performed). Coefficient of variation (CV) always bellow 10%.

 A total of 95 students were recruited, with ages ranging from 12 to 18 years.
 Hair samples were collected following standardized protocols [3]

 Every 10 samples, human hair certified reference material
(CRM EDB001) was analysed. CRM recoveries higher than
92%.

 Prior to chemical analysis, hair was processed in order to ensure greater
homogeneity of the sample.

RESULTS AND DISCUSSION

MERCURY LEVELS
 The concentrations of total mercury in hair varied between 12.6 and 3314.74 ng g-1, with an
average of 1085±661 ng g-1.
 Significantly higher levels of mercury were registered in students that consumed fish more than
once a week (2-5X w, Fig. 2); however, given the small sample size, such results should be
interpreted with caution.
 12% of the students, exhibit levels higher than the reference dose set by the WHO (2000 ng g-1)
[4]
 35% exhibit levels higher than the reference dose set by the US-EPA (1000 ng

g-1)

[5].

 85% exhibit levels higher than the proposed value for Europeans by Kirk et al. (580 ng g-1) [6].

Fig. 2. Mercury concentrations (ng.g-1) in hair samples from students grouped by fish
consumption frequency. Rarely: less than once per month; 1X M: one time per month; 23X M: two to three times per month; 1X W: once per week; 2-5X W: two to five times per
week

DISSEMINATION OF RESULTS AND PUBLIC AWARENESS

Trabalho realizado na disciplina de Biologia e Geologia de 11.º ano.

 In order to disseminate the results, the students with
collaboration of colleagues and an art teacher elaborated
a prototype of a comic book and performed interviews
around Lisbon and at their school, that are available at
the school YouTube channel.
 The results obtained under the framework of this project
highlights the importance of the collaboration between
academia and schools.
 The importance and innovative potential of this work was
recognized with several prices in Portugal and abroad (Jovens
Reporteres para o Ambiente (Portugal); Intel ISEF, USA.
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Alerta Mercúrio: Avaliação da exposição ao mercúrio
através da quantificação dos seus níveis em amostras
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O parasitismo gastrointestinal é
um ponto importante na manutenção da saúde equina. Neste estudo
foram estudados 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 se pretender
utilizar neste projeto a sua matéria
fecal como meio de diagnóstico. O
cavalo do Sorraia é 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
40

ovos de helmintes e coproculturas, para identificação e contagem
de larvas L3. Todas as amostras
foram positivas nas três colheitas
(100% de 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. De
realçar que estes são considerados
os 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 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 que 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
nos principais géneros envolvidos.
Os resultados deste estudo levam-nos a considerar que 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.
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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 Fonseca Alunas do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2018/2019)

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. Este apresenta 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 o
seu frequente uso em laboratório.
Por estes motivos, são frequentemente usados 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? De entre os sais estudados, qual é o que
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 três
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 ideais 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 18º C e
22º C 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 poderá ser
comprometida
Palavras-chave: Daphnia magna,
salinidade, reprodução, toxicidade,
sais metálicos, batimento cardíaco
Daphnia Magna: Estudo do efeito de diferentes concentrações
de cloreto de sódio e de sais metálicos na sua reprodução e
sobrevivência
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Introdução
O género Daphnia é o grupo de crustáceos mais utilizado em ensaios de toxicidade devido à sua elevada sensibilidade a uma grande
variedade de tóxicos. Os organismos são considerados um bom modelo biológico por não implicarem elevados custos de manutenção.
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.
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, MgSO4 e KCl) em solução e, consequentemente, compreender como a sobrevivência e reprodutibilidade da espécie são
afetadas.
O estudo das respostas biológicas dos indivíduos neste estudo permitirão compreender melhor a dinâmica dos ecossistemas no qual esta
espécie se insere e inferir sobre os efeitos das substâncias testadas noutros organismos.

Procedimento experimental

Parceria:

Escolha da Daphnia
magna para a
realização do estudo

Leitura n.º

Preparação das
soluções (NaHCO3,
CaCl2, MgSO4 e KCl)

Gobelé

Colocação de 5

Inserção de 15 ml
de cada solução

organismos em cada
gobelé

nos gobelés

Dia:

Temperatura: Hora:
Com BC Sem BC T

G0/1

Registo e
tratamento dos
resultados obtidos.

Realização de 4
contagens/leituras

Identificação dos
indivíduos com e sem
batimento cardíaco

G0/2
Leitura n.º: 3

Dia: 13 de março

Resultados e sua discussão
Temperatura:
Hora: 13h
Verificou-se 100% de mortalidade da população em estudo em todas as concentrações 17ºC
Gobelé
Com BC
testadas ao fim de 3 dias. Estes resultados poderão estar relacionados com vários
G0/1
2
elementos, entre os quais: sabendo que as diferentes idades entre os indivíduos utilizados
G0/2
3
podem levar a variadas respostas às soluções testadas, consideramos que seria
G1/1
2
interessante repetir o processo utilizando indivíduos resultantes da reprodução de pelo
G1/2
0
menos 3 gerações. Por sua vez, tendo em conta que o nivel de oxigénio existente no meio
é indispensável à sobrevivência dos indivíduos, os resultados obtidos podem ter sido
condicionados por um arejamento insuficiente.
É importante referir que o projeto de investigação que serviu de base à realização deste
estudo, testou o efeito de diferentes concentrações das mesmas soluções que usámos em
efípios que possuem uma carapaça que lhes confere proteção e, por isso, foi necessário
aumentar as concentrações de forma a que os impactes fossem observáveis. Desta forma,

Selecionado para o Congresso Nacional Cientistas em Ação 2019 onde foi
distinguido com o 3.º Prémio.

G2/1
G2/2
G3/1

Sem BC

0
0
0

3
2

Total
5
5

3

5

4

5

5
5
5

5
5
5

G3/2

0

5

5

G4/1

4

1

5

G4/2
G5/1
G5/2

1
2
3

4
3
2

5
5
5

os dados obtidos no presente estudo levam-nos a colocar a hipótese das concentrações

G6/1

1

4

5

utilizadas no primeiro ensaio (0; 0,137; 2,188 e 35 g NaCl/L) terem sido muito elevadas para

G6/2

3

2

5

as daphnias adultas. Consideramos que deve ser estudada esta hipótese.

G7/1

4

1

5

G7/2

4

1

5
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Parasitismo num núcleo de cavalos de raça Sorraia: o
exame das fezes é um bom método de diagnóstico?

CanSat

O projeto CanSat da Agência Espacial Europeia (ESA), que é organizado em Portugal pela Agência
Ciência Viva, desafia alunos e professores de toda a Europa a desenvolver um microssatélite com o tamanho de uma lata de refrigerante
que, posteriormente, é lançado de
uma altitude de 1000m. Durante a construção, os participantes
deverão estabelecer os objetivos
da missão e integrar na pequena
lata de refrigerante (115 milímetros de altura e 66 milímetros de
diâmetro), todos os elementos
essenciais de um satélite, como
sensores, alimentação e sistema
de telecomunicação. Esta é uma
atividade que estimula a imaginação de muitos alunos e que os lança
num projeto espacial enquanto estudantes do ensino secundário.
O objetivo do trabalho na missão
de 2018 foi averiguar o efeito da
42

Estrutura interior do CanSat.

queda e aterragem sobre moscas
da fruta (Drosophila melanogaster)
e criar um design de um sistema de
aterragem inovador e exclusivamente mecânico,
Relativamente
ao
primeiro

objetivo, este passa por averiguar
a sobrevivência destes insetos
durante a queda do CanSat, bem
como a recolha de informações
relativamente a alterações no seu
metabolismo. Sendo estes seres
relativamente simples, de rápida e
fácil reprodução e de ampla utilização nas investigações científicas, as
moscas da fruta reúnem um incontestável interesse para cenários de
colonização e/ou testes noutros
planetas.
No que concerne ao sistema de
aterragem, quando a lata é libertada, o paraquedas abre-se e exerce
força num fio que, quando puxado,
permite a distensão de molas e a
consequente libertação de quatro
pés distintos, que permitirão uma
aterragem equilibrada. Devido à
energia potencial elástica das molas, o sistema serve de amortecimento para o impacto com o solo.

Antes de se realizarem os testes
finais no interior da lata na final do
CanSat, foi necessário realizar testes em laboratório no Instituto de
Medicina Molecular (IMM).
Os testes realizados permitiram
retirar algumas conclusões acerca
da taxa de sobrevivência destas
moscas face a diferentes acelerações (1G, 1000G, 10000G e 1400
rpm), e uma análise posterior permite determinar o efeito da experiência na esperança de vida das
moscas.

“… os participantes
deverão estabelecer
os objetivos da missão
e integrar na pequena
lata de refrigerante (115
milímetros de altura e 66
milímetros de diâmetro),
todos os elementos
essenciais de um
satélite, como sensores,
alimentação e sistema de
telecomunicação...”

centrifugação inicial das moscas a
10000G. Estas moscas morreram
esmagadas pelas outras, fruto da
elevada pressão. Relativamente às
restantes pressões (1G, 1000G e
1400rpm), não se verificou a morte de nenhum ser logo após terem
sido sujeitas aos ensaios.
Numa perspetiva de efeito a longo prazo, os dados revelam uma
maior taxa de mortalidade nas
fêmeas à medida que a pressão a
que foram sujeitas aumenta, registando-se apenas 59% das fêmeas
sujeitas a 10000G. Já nos machos,
a mortalidade é considerada baixa,
à exceção dos grupos de 10000G,
onde a percentagem de mortes
atingiu já os 24%. Parece, portanto, haver uma maior influência da
pressão nas fêmeas, o que poderá
indicar uma maior fragilidade dos
indivíduos, da espécie Drosophila

Esquema do Satélite depois da libertação do
trem-de-aterragem.

Trabalho realizado nas disciplinas de Física 12.º ano e Física e Química 11.º ano.
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O efeito a curto prazo foi notório, tendo morrido exatamente 3
das 30 moscas em casa grupo (machos 1/2 e fêmeas 1/2) aquando da
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melanogaster, do sexo feminino.
Na final nacional realizada na
ilha de Santa Maria, nos Açores, o
módulo foi lançado a 1000 metros
de altitude, todos os sistemas mecânicos e eletrónicos funcionaram
como previsto, permitindo que
após a aterragem as moscas da fruta fossem retiradas e fosse determinada a sua taxa de sobrevivência
e os efeitos sobre a sua locomoção.
Os resultados revelaram que, nas
condições a que foram sujeitas, as
moscas mostraram uma agitação
muito superior à do laboratório.
Os resultados foram apresentados ao Júri Nacional que reconheceu a validade deste projeto
de investigação e recomendou um
estudo mais profundo dos dados
recolhidos.

SAGA, Sistema de Análise de Gases

Parede de Larock

Francisco Ferreira, Pedro Dias, Sérgio Pérez Alunos do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2018/2019)

Diogo Ferrão, Miguel Crespo, Tomás Ponte, Manuel Cabral Alunos do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias (2016/2017)

“Os dados recolhidos no
estudo sugerem que a
qualidade do ar da cidade
de Lisboa é boa…”
através de um sensor de temperatura, determinar a sua posição
geográfica por meio de um módulo de GPS e enviar as informações
recolhidas através de um módulo
de Wi-Fi para uma base de dados
online.
Índice de Qualidade de Ar
Bom

0-50

Moderado

51-100

Durante o mês de maio de 2019
foi feita a recolha dos dados necessários. Foram analisadas várias
áreas de Lisboa, de modo a termos
uma boa amostra de dados e, em
cada lugar, recolhemos duas vezes
em dias diferentes.
Os dias escolhidos foram o domingo e a segunda-feira por serem
de natureza diferente: o primeiro é,
normalmente, um dia mais calmo,
com menos trânsito, e o segundo
é um dia de semana normal. Assim,
estas duas recolhas permitem-nos
comparar o ar entre um dia calmo e
de suposto pouco tráfego com um
dia de semana de trabalho em que
o fluxo de trânsito é muito superior.
Estas informações são, então,
guardadas numa base de dados
online, onde são organizadas e posteriormente serão expostas numa
página web. Este dispositivo permitirá, então, ao cidadão interessado

saber a qualidade do ar na sua área
e talvez levar a ações que melhorem o ar numa zona em que este se
encontre particularmente mau.
Os dados recolhidos no estudo
sugerem que a qualidade do ar da
cidade de Lisboa é boa, não tendo
sido registados valores que possam ser considerados prejudiciais
à saúde.

Resultados obtidos
Recolha Data

Temp. Qual. Ar
(ºC)
(ppm)

Coordenadas
Norte

Local

Este

Praça
Saldanha

1

27/5

18

15.8 ± 0.8 38.733769828559076 -9.145141024202758

2

27/5

18

18.2 ± 1.6 38.731243498480666 -9.134506286758324 Av. Almirante
Reis

3

27/5

19

16.9 ± 1.0

38.73701189310166 -9.133883614318165

4

27/5

19

16.1 ± 1.3

38.74214473532171

5

28/5

21

15.7 ± 1.2 38.756340846734105 -9.125447022175194

-9.13320623687764

Alameda
D. Afonso
Henriques
Areeiro
Colégio
Valsassina

PROJETO SAGA: Sistema de Análise de Gases
Pedro Nunes Dias1, Francisco Dias Ferreira1, Sergio Raimundo Pérez1,
José Rainho², Pedro Jorge³
1Aluno do 12º ano de Ciências e Tecnologia;
²Professor de Aplicações informáticas; ³Professor de Física. Departamento de Física. Colégio Valsassina

INTRODUÇÃO
Introdução
O projeto S.A.G.A resultou da nossa preocupação atual com a crescente poluição mundial. Assim surgiu-nos a ideia de criar um Sistema capaz de
informar em tempo real a qualidade do ar em diversos locais.
Estas informações são depois armazenadas, tratadas e posteriormente expostas numa página web (projetosa.ga). Este dispositivo permitirá então saber
a qualidade do ar local, sendo esta informação um ponto de partida para agir em prol de um mundo melhor e talvez levar a ações que melhorem o ar

numa zona em que este se encontre particularmente mau.
O hardware é constituído pelos seguintes módulos: A placa controladora é uma placa Arduíno Nano, os sensores MQ-135 (gás), TMP36 (temperatura) e
o módulo GPS ublox neo-7m(posição geográfica). O SAGA pode ser alimentado por um power bank de 5V. O código que escrevemos foi feito na aplicação
própria para Arduíno, o Arduíno IDE.

Procedimento experimental:
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Pode afetar grupos mais sensíveis
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Aquisição dos
materiais

101-150

Perigoso para a saúde

151-200

Muito perigoso para a saúde

200-300

Toxico

301+

Teste do
módulo

Recolha
de dados

Escrita do
código

Conclusão e
publicação
Tratamento
de dados

Desenvolvimento
do Website

Resultados obtidos
Recolha Data
1

Trabalho realizado na disciplina Física 12.º ano.
Selecionado para a Mostra Nacional de Ciência 2019.
Selecionado para subsídios de desenvolvimento da 16.ª edição do Prémio
Ciência na Escola 2019.

2

3

18

27/5

18

27/5

Coordenadas

Temperatura Qualidade Ar
(ºC)
(ppm)

27/5

19

Norte

Local

Este

15.8 ± 0.8

38.733769828559076 -9.145141024202758

18.2 ± 1.6

38.731243498480666 -9.134506286758324

Av. Almirante Reis

38.73701189310166

-9.133883614318165

Alameda D. Afonso
Henriques

38.74214473532171

-9.13320623687764

16.9 ± 1.0

4

27/5

19

16.1 ± 1.3

5

28/5

21

15.7 ± 1.2

38.756340846734105 -9.125447022175194

Conclusões:

Bom
Moderado
Pode
afetar grupos
mais sensíveis
Perigoso para
a saúde
Muito perigoso
para a saúde
Toxico

Visite-nos em:
projetosa.ga
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Praça Saldanha

Areeiro
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Índice de
Qualidade de Ar

Analisando, no geral, os dados que recolhemos, pode-se verificar que a qualidade do ar
média na cidade de Lisboa é bastante boa, estando sempre inserida no primeiro nível da
escala internacional para a qualidade do ar e nunca chegando sequer a metade do valor
máximo. Comparando os dados que recolhemos é fácil de visualizar que as áreas que
receberam renovações recentemente são as que apresentam a melhor atmosfera, como
tal pode-se inferir que as renovações feitas na área tiveram um impacto efetivo na
qualidade do ar local, o que revela a importância do planeamento urbano, dado que uma
mudança na estrutura da cidade e da forma das avenidas pode levar a uma melhor
qualidade de vida.
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Num mundo onde o aquecimento
global é uma preocupação crescente, o consumo de energia elétrica
desempenha um papel fundamental no combate à emissão de gases
com efeito de estufa.
A “Parede de Larock” é um dispositivo que tem como objetivo
diminuir significativamente os
gastos de energia associados ao
aquecimento das habitações.
Foi criado um protótipo em madeira com uma janela em vidro, que
tem associado um microcontrolador que monitoriza a temperatura
no interior do modelo e controla
uma ventoinha de 120 mm, normalmente usada em computadores.
Quando o protótipo se encontra exposto ao sol, verificou-se

que graças ao efeito de estufa a
temperatura no interior do dispositivo aumenta e quando se atinge
a temperatura programada, o ar
aquecido no interior do dispositivo
é ventilado para o interior da habitação, repetindo-se o ciclo as vezes

necessárias até se atingir a temperatura estabelecida.
O conceito revelou-se eficiente,
verificando-se que gera quantidades apreciáveis de ar quente após
diversos ciclos de funcionamento.

“A “Parede de Larock” é um dispositivo
que tem como objetivo diminuir
significativamente os gastos de energia
associados ao aquecimento das habitações.”
Trabalho realizado na disciplina Física 12.º ano.
Menção honrosa no Concurso FCT NOVA Challenge 2017.
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O projeto S.A.G.A teve origem na
preocupação atual com a poluição
nas cidades. Assim surgiu-nos a
ideia de criar um Sistema de Análise de Gases capaz de fornecer
informação, em tempo real, sobre a
qualidade do ar em diversos locais
de uma área.
Este projeto envolveu a criação
de diversos dispositivos wireless
capazes de analisar os componentes do ar circulante bem como indicar a sua posição geográfica. O
objetivo último foi possibilitar a
recolha de dados de vários locais
em simultâneo, permitindo criar
um mapa de qualidade de ar de, por
exemplo, uma cidade.
Como tal, cada dispositivo é capaz de executar várias tarefas em
simultâneo, sendo elas: medir a
qualidade do ar através de um sensor de gases, medir a temperatura

Desenvolvimento de um Local Positioning System (LPS)
Berke Duarte, Francisco Pedro, Guilherme Freitas, Miguel Henriques e Sofia Ferrão Alunos do 12.º ano do Curso de Ciências
e Tecnologias (2018/2019)

Existem diversas formas de
adquirir a localização de um objeto
de acordo com um referencial, tal
como GPS, Galileo e GLONASS. No
entanto, estes métodos baseiam-se na utilização de um satélite, o
que os torna bastante dispendiosos e dependentes do acesso ao sinal do satélite. Neste sentido, este
projeto teve como foco o desen-

volvimento de um Local Positioning
System, que permite obter a posição exata de um objeto, em tempo
real e a uma escala local.
Pretendeu-se utilizar o LPS, para
triangular a posição exata de um
emissor. O sistema é complementar aos outros sistemas de localização e poderá ser utilizado em
locais onde o sinal dos sistemas de
satélite não chega, ou chega com
dificuldade, como túneis, grutas, ou
no interior dos edifícios.
Para o desenvolvimento do LPS,
foram construídas três estações
recetoras e um sistema emissor
móvel. As três estações recetoras
também contam com uma antena

Yagi, manufaturada pelos alunos, e
um computador.
O módulo ESP-32S (microcontrolador), que se encontra no interior do emissor, comunica com os
outros módulos ESP-32S, que se
encontram nas estações recetoras,
enviando-lhes sinais periódicos.
No momento em que a informação
é recebida, as estações recetoras
calculam a intensidade do sinal.
Deste modo, os valores da intensidade, permitem, por triangulação,
determinar a posição do emissor
em relação aos recetores.
No fim do ano letivo 2019, o sistema ficou ativo, permitindo uma localização aproximada do objeto móvel.

Trabalho realizado na disciplina Física 12.º ano.
Selecionado para subsídios de desenvolvimento da 16.ª edição do Prémio Ciência
na Escola 2019.
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Mais informações sobre este projeto em:
https://satfree2.webnode.pt/

