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Mostra Nacional
de Ciência

Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude

Pelo 9º ano consecutivo, a Fundação da Juventude organiza a Mostra Nacional de Ciência no Museu da Eletricidade, em Lisboa, um
evento que reconhece e premeia os melhores jovens talentos na área cientíﬁca em Portugal. É uma iniciativa que envolve um trabalho
árduo, mas profícuo, sendo um orgulho para nós contribuir, por mais um ano, para a promoção da criatividade nas áreas da Ciência e
da Tecnologia.
Nesta Mostra, que é o culminar do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, participam 100 projetos de diferentes áreas
cientíﬁcas, envolvendo alunos e professores de escolas de todo o país.
O número de projetos recebidos no âmbito do 23º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores sofreu uma ligeira descida
relativamente à anterior edição, sendo que foram recebidos menos 8 projetos do que em 2014. No entanto, continuamos
empenhados em prosseguir o nosso trabalho na promoção da ciência, da inovação e da criatividade junto dos jovens portugueses.
Concorreram a esta edição 114 projetos, da autoria de 302 jovens estudantes com a coordenação de 53 professores, num total de 45
escolas envolvidas. Dos projetos recebidos, 25 estão ligados à Biologia, 20 às Engenharias, 17 às Ciências do Ambiente, 13 à Química,
8 à Nutrição/Alimentação, 7 à Energia/Eﬁciência Energética, 6 às Ciências Sociais, 6 à Física, 6 à Matemática, 2 às Ciências da Terra, 2
às Ciências Médicas, 1 à Informática/Ciência da Computação e 1 à Economia.
Estes números mostram que cumprimos o desaﬁo a que nos propusemos e que valeu a pena a perseverança e o esforço no sentido
de premiar o mérito e a investigação cientíﬁcas ao longo dos últimos 23 anos.
Mas o desenvolvimento de um projeto com esta dimensão e exigência só é possível com a colaboração dos nossos parceiros: Museu
da Eletricidade / Fundação EDP; Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação e da Ciência; Ciência Viva - Agência Nacional
para a Cultura Cientíﬁca e Tecnológica; Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento; Astrazeneca; Porto Editora; Lipor; ADENE
- Agência para a Energia; Pousadas da Juventude; Cartão Jovem; MEO; Intel; MDS. Agradecemos todo o apoio que foi por eles
efetivado sempre com vista ao sucesso desta iniciativa.
Por ﬁm, há que realçar o trabalho e empenho dos jovens cientistas, que também não seria possível sem o apoio dos seus professores
no desenvolvimento dos projetos. Independentemente da competição que inevitavelmente irá existir, que esta seja uma
oportunidade para partilharem ideias e interesses, promovendo desta forma os ideais da cooperação e do intercâmbio, e que a
sensação ﬁnal seja a de que esta experiência os enriqueceu a todos os níveis.
Francisco Maria Balsemão
Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude

mensagem

Presidente da Fundação EDP

Esta é a nona edição da Mostra Nacional da Ciência. Num tempo em que tantos projectos são efémeros ou inconsequentes, ﬁcando
pelo caminho, o número de vezes que a Mostra aconteceu diz já bastante sobre a solidez de uma iniciativa caracterizada pela
continuidade, o aperfeiçoamento e a renovação constantes.
É, por isso, com vivo empenhamento e espírito de colaboração activa que a Fundação EDP e a Fundação da Juventude se associam, de
novo este ano, para realizarem, no Museu da Electricidade, mais uma edição da Mostra da Ciência.
A Fundação EDP tem, entre os grandes objectivos que dão sentido à sua missão, a promoção do conhecimento cientíﬁco, o incentivo
à investigação e à criatividade, o apoio à qualiﬁcação dos jovens, à revelação de novos talentos e à sua internacionalização. Por isso,
acolhemos com muito entusiasmo um número tão elevado de estudantes, professores e visitantes. Desejamos que, neste espaço
único que junta ciência e arte, tecnologia e arquitectura, arqueologia industrial e energias renováveis, todos se sintam em casa.
A Mostra Nacional da Ciência destina-se a valorizar as capacidades, as competências e o trabalho feito por jovens investigadores e
cientistas, criando oportunidades para que possam aprofundar e concretizar ideias, aplicar e testar conhecimentos, desenvolver e
ampliar experiências. A todos estes propósitos, junta-se ainda um importante objectivo – o de fazer circular informação, partilhar
projectos e comunicar com o público, despertando o interesse pela cultura cientíﬁca e por uma contemporaneidade que é inseparável
dela.
Realizada desde 2007, a Mostra Nacional da Ciência fomenta os ideais da cooperação, da partilha e do intercâmbio entre estudantes,
e resulta do concurso “Jovens Cientistas e Investigadores”, que este ano vai na sua 23ª edição. Trata-se de um concurso aberto e
representativo de todo o território nacional.
Nesta edição de 2015, consolidou-se a boa tendência de participação das últimas edições, com um forte envolvimento das escolas.
Conﬁrmou-se ainda o interesse dos jovens pelas áreas da biologia e do ambiente, seguidas de perto por projectos de disciplinas
ligadas às engenharias.
Ao estabelecer parcerias estáveis e mutuamente proveitosas com instituições de prestígio e com implantação reconhecida nos meios
em que actuam, a Fundação EDP reforça a sua intervenção, complementando acções, potenciando projectos e desenvolvendo
sinergias.
Num tempo de graves diﬁculdades, mas também de exaltantes desaﬁos, que exige de nós o abandono de rotinas gastas e a construção
de uma nova visão, é imperioso dar aos mais jovens oportunidades de descoberta, de comunicação, de revelação, de aﬁrmação. Ao
apoiar, co-organizar e acolher a Mostra da Ciência, a Fundação EDP dá assim testemunho que uma das suas prioridades permanentes
é a de tornar o conhecimento, a criatividade e a inovação os instrumentos que nos tornam aptos a compreender e a agir no mundo
tão complexo e global do século XXI.
António de Almeida
Presidente da Fundaçao EDP
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Diretor Geral

da

Educação

A ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes nos objetos e processos tecnológicos utilizados na vida do quotidiano, nos
processos de decisão política, nos compromissos éticos valorizados pela sociedade e mesmo enquanto parte da cultura
contemporânea.
Por conseguinte, colocam-se novos desaﬁos à educação: por um lado, há que motivar e formar os nossos jovens para enfrentarem
carreiras cientíﬁcas com sucesso e, por outro lado, há que prepará-los, enquanto cidadãos, para uma participação ponderada e
esclarecida na resolução das questões de cariz técnico-cientíﬁco, social, económico e ambiental que se colocam na sociedade atual.
Não é possível promover a educação em ciência sem desenvolver nos jovens capacidades de natureza investigativa. Conceber e
desenvolver um projeto de investigação, apresentá-lo, partilhá-lo com os seus pares e submetê-lo a avaliação constitui, assim, uma
forma privilegiada de aprender ciência.
Neste contexto, este tipo de iniciativas e este concurso em particular, pelo nível de qualidade que tem vindo a atingir, representa um
importante contributo para estimular o interesse e a motivação dos jovens pela aprendizagem das ciências e pela resolução de
problemas, desenvolvendo talentos e fomentando a escolha de carreiras cientíﬁcas, tendo também reﬂexos positivos no trabalho dos
professores, ao contribuir para o incentivo de práticas inovadoras.
É assim com o maior apreço que a Direção-Geral da Educação apoia o concurso “Jovens Cientistas e Investigadores”, congratulando-se
com o lançamento de mais esta edição da Mostra da Ciência.

mensagem

Diretora Executiva

da

Ciência Viva

É com especial agrado que mais uma vez apoiamos o Concurso Jovens Cientistas e Investigadores, organizado pela Fundação da
Juventude, dado o contributo destas iniciativas para estimular a curiosidade e o gosto pela Ciência e Tecnologia.
Os trabalhos apresentados pelos jovens portugueses têm sido reconhecidos internacionalmente, resultando de um esforço
continuado de professores, investigadores e outros especialistas que os apoiam na concretização das suas ideias.
O contributo da comunidade cientíﬁca tem sido fundamental para o estabelecimento de parcerias educativas nas escolas, parcerias
que permitem a alunos e professores ter um contacto de grande proximidade com a ciência e os seus processos. A qualidade e
originalidade dos projectos dos jovens portugueses tem estado bem patente na Mostra Nacional de Ciência, onde os melhores
trabalhos são seleccionados para o Concurso Europeu para Jovens Cientistas e Investigadores. Um júri incluindo cientistas de
diferentes áreas assegura o mérito e a originalidade das propostas.
A edição de 2015 será mais uma experiência de partilha de conhecimentos enriquecedora e inesquecível para todos os participantes.
E para as equipas seleccionadas para a Final Europeia esta partilha, alargada a jovens de outros países e culturas, será ainda mais
inspiradora.
Ana Noronha
Diretora Executiva da Ciência Viva

José Vitor Pedroso
Diretor Geral da Educação

23º

06

Composição do Júri

PROGRAMA DA IX MOSTRA
Quinta-Feira, 28 de Maio

Sexta-Feira, 29 de Maio

Sábado, 30 de Maio

10H00 – 11H00
Chegada dos participantes e check-in no
Museu

10H00 – 17H00
Entrevistas do Júri

10H00 – 15H00
Visitas das escolas e do público

10H00 – 17H00
Visitas das escolas e do público

11H00
Visita Guiada ao Museu da Eletricidade
(para os alunos)

11H00 – 13H00
Montagem dos projectos/stands
15H00
Cerimónia de Abertura da Mostra
16H00 – 18H00
Visitas das escolas e do público
16H00 – 18H00
Entrevistas do Júri

11H00 – 13H00
Workshop SciCamp- Science Holiday
Camps in Europe (para professores)

15H00 – 16H30
Cerimónia de Entrega de Prémios
da Mostra

15H30
Visita Guiada ao Museu da Eletricidade
(para professores)

16H30
Desmontagem dos projetos/stands

17H30 – 18H30
Palestra “Do Big Bang à Via Láctea”

17H00
Partida

Gaspar Barreira,
Presidente do Juri
Laboratório de Instrumentação
e Física Experimental de
Partículas de Lisboa (LIP)

Isabel Castanheira

INSA - Instituto Nacional de
Saúde Dr Ricardo Jorge

Ana Delicado
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa (ICS)

Jorge Lampreia

Departamento de Química da
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa

José Matos
18H30 – 21H00
Reunião do Júri

José Marques

Instituto Superior Técnico
- ITN

Instituto Nacional de
Investigação Agrária
e Veterinária I.P. (INIAV) /
Ordem dos Biólogos

Maria Luísa Amaral
Margarida Marcelino

Agência Portuguesa do Ambiente
(APA)

Raquel Seruca

Sílvia Castro

Instituto de Patologia e Imunologia
Molecular (IPATIMUP)

Direcção-Geral da Educação do
Ministério da Educação e
Ciência (DGE)

Emília Salgueiro

José Borges

Instituto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA)

Luís Silva

ADENE Agência para
a Energia

23º

Direcção-Geral da Educação do
Ministério da Educação e
Ciência (DGE)

Academia Militar

Pedro Abreu

Laboratório de Instrumentação
e Física Experimental de
Partículas de Lisboa (LIP)
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O Concurso

Prémios do Concurso

1º Prémio

€1.250
Gestora

do

da

3º Prémio

€1.000

€750

4º Prémio

€600

5º Prémio

€400

Projeto

Prémio Especial
Professor(a) Coordenador(a)

Presidente Executivo

2º Prémio

Fundação da Juventude

O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores é desenvolvido pela Fundação da Juventude desde 1992. Promover os ideais da
cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores e estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da
Ciência, Tecnologia, Investigação e Inovação são os objetivos principais deste projeto em que temos depositado todos os nossos
esforços e trabalho árduo.
Nesta 23ª edição, recebemos 114 projetos (menos 8 do que no ano transato), da autoria de 302 jovens estudantes com a coordenação
de 53 professores, num total de 45 escolas envolvidas. Com estes números continuamos a cumprir a nossa missão, o que se traduz
também num orgulho pelos nossos jovens cientistas.

€400

Prémio Especial
“Porto Editora”

€300

Prémio Especial
“Engenharias”

€500

Prémio Especial
“Eﬁciência Energética”

€1000

Prémio Especial

Prémio Especial

AJC

UNIVERSIDADE
DO PORTO

No 23º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, edição 2015, os prémios principais, ﬁnanciados pela Ciência Viva, são:
1º Prémio – €1.250
2º Prémio – €1.000
3º Prémio – €750
4º Prémio – €600
5º Prémio - €400

Este Concurso, que culmina na Mostra Nacional de Ciência (este ano na 9ª edição), tem sido reconhecido publicamente como um
exemplo de boas práticas na sensibilização e motivação dos jovens para a ciência e tecnologia, sendo reconhecida também a sua
importância a nível da integração numa rede europeia de organizações públicas e privadas que organizam certames nacionais
semelhantes.

Prémio Especial Professor Coordenador do 1º Prémio - €400

Em 2015, em parceria com a ADENE foi possível criar a categoria da Energia/Eﬁciência Energética, de modo a conﬁrmar e valorizar a
parceria estabelecida nesta área. Em parceria com a organização do EUCYS 2015, foi criada a categoria da Nutrição/Alimentação, com
vista à seleção de um trabalho para participar na Expo Milão, em Itália, em setembro de 2015.

Para além dos prémios principais, a Fundação da Juventude estabelece parcerias que permitem alargar o volume de prémios, a saber:
Prémio Especial “Eﬁciência Energética”, no valor de 1.000€ apoiado pela ADENE – Agência para a Energia e Prémio Especial
“Engenharias”, no valor de 500€ apoiado pela Lipor.

O programa da 9ª Mostra Nacional de Ciência vai também contar com o workshop do projeto “SciCamp – Science Holiday Camps in
Europe”, o qual é destinado a professores e vai contar com a participação da Universidade de Halla, na Alemanha, com a Universidade
Júnior da Universidade do Porto e com o Encontro Juvenil de Ciência da AJC. Temos, ainda, a Palestra “Do Big Bang à Via Láctea”, da
responsabilidade do Doutor David Sobral do Observatório Astronómico de Lisboa.

Será atribuído, ainda, o Prémio Especial “Porto Editora”, um vale de €300 em edições e publicações (exceto manuais escolares). A
Porto Editora vai ainda atribuir dicionários aos jovens premiados nos 5 primeiros lugares.

A realização de mais uma edição do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores não teria sido possível sem o apoio constante
por parte dos parceiros institucionais, com quem fazemos questão de partilhar mais este sucesso.

Os projetos premiados podem ainda vir a participar em Certames Europeus e Mundiais, designadamente na Final Europeia do
Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS), a decorrer de 17 a 22 de setembro de 2015, em Milão (Itália); na Semana
Internacional Sobre a Vida Selvagem, a decorrer de 20 a 27 de junho de 2015, nos Alpes Suíços e na Intel ISEF – Feira Internacional de
Ciência e Engenharia dos EUA, a decorrer de 8 a 13 de maio de 2016, em Phoenix (Arizona), nos EUA.

Vinte e três anos marcam já a vida deste projeto. É nossa intenção continuar a promover a ciência, tecnologia, investigação e
criatividade dos jovens por muitos mais. Os resultados vêm também aumentar o nível de exigência e pedem-nos novos desaﬁos e
renovada persistência, no sentido de continuarmos a contribuir de forma tão relevante para uma cultura cientíﬁca nacional de
excelência.
Ricardo Carvalho
Presidente Executivo da Fundação da Juventude
Susana Chaves
Gestora do Projeto

O prémio destinado ao Professor(a) Coordenador(a) do 1º Prémio destina-se a gratiﬁcar o empenho e a dedicação no
acompanhamento do trabalho, valorizando assim a experimentação e a investigação aplicada em processos educativos regulares.

O MEO vai, ainda, oferecer aos alunos do 1º prémio telemóveis, e brindes aos alunos premiados com os outros prémios.

Excecionalmente, em 2015, será selecionado um trabalho na categoria de Nutrição/Alimentação para participar no EUCYS 2015, no
âmbito da Expo Milão, cujo tema é “Feeding the planet - Energy for life”.
Com o objetivo de promover o futuro cientíﬁco e proﬁssional dos jovens, a Fundação da Juventude em colaboração com a
AJC-Associação Juvenil de Ciência e com a Universidade do Porto, irá selecionar um dos projetos premiados para participar no XXXIII
Encontro Juvenil de Ciência, em Julho em Faro e atribuirá a outro projeto uma bolsa para participar durante uma semana na 11ª
Edição da Universidade Júnior, de acordo com as vagas disponíveis.
A avaliação e a seleção dos trabalhos cabe a um Júri designado pela Ciência Viva, que integrará professores e investigadores de
reconhecido mérito das diferentes áreas cientíﬁcas envolvidas, da Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência, da
Agência Portuguesa do Ambiente e da ADENE – Agência para a Energia.
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Prémios Internacionais 2014 e 2015

Palestra: Do Big Bang à Via Láctea

Intel ISEF 2015

EUCYS 2014 - Final Europeia

Em 2014, Portugal viu dois dos três projetos que participaram no EUCYS 2014 – Final Europeia do Concurso
Europeu para Jovens Cientistas e Investigadores, que decorreu em Varsóvia, na Polónia, em Setembro, serem
distinguidos com o Primeiro Prémio, no valor de 7.000€ cada. Foram os projetos:
• Smart snails, na área da Biologia, da autoria da Matilde Silva e Mariana Garcia, com 16 anos e alunas da Escola
Secundária de Arouca.

Do Big Bang à Via Láctea
O Universo está “quase” a completar 14 mil milhões de anos, altamente produtivos. Durante todo este tempo, centenas de milhares
de milhões de galáxias formaram-se e evoluíram, num ambiente muitas vezes agressivo, e em constante mudança. Nesta Palestra,
vem viajar no tempo e no espaço e saber mais sobre como é que galáxias como a nossa Via Láctea mudaram e cresceram ao longo do
tempo cósmico.

• Uma caracterização natural de semi-reticulados de bandas rectangulares e grupos de expoente dois, na área
da Matemática, da autoria do João Araújo, com 16 e aluno do Colégio Planalto, em Lisboa.
Para além do prémio monetário, ainda foram presenteados com a participação no LIYSF - London International
Youth Science Forum, a ter lugar em agosto de 2015, em Londres.
Na Intel ISEF 2015 – Feira Internacional de Ciência e Engenharia dos EUA, que decorreu de 9 a 15 de maio, em
Pittsburgh, na Pensilvânia, o projeto IF – Intelligent Flow, na área do Ambiente e Ciências da Terra, da autoria do
Eusébio Almeida e João Rodrigues, alunos da escola Proﬁssional de Rio Maior, foi premiado com o 2º lugar da
American Intellectual Property Law Association.
Em, 2014, também na Intel ISEF, em los Angeles, na Califórnia, o projeto TBox, na área das Engenharias, da autoria
de André Ferreira, Gonçalo Pires e Ricardo Nunes, alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro foi premiado
com o 2º lugar da mesma associação a American Intellectual Property Law Association.
Estas distinções a nível internacional, são o resultado do mérito dos alunos portugueses, dos seus professores e
suas Escolas, o que muito honra a Fundação da Juventude e o Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores.
Parabéns a todos!

David Sobral
David Sobral é Licenciado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Doutorado em Astrofísica pela
Universidade de Edimburgo. Iniciou o seu grupo de investigação no Observatório de Leiden através de um ﬁnanciamento “Veni” de
250 mil euros atribuídos ao seu projecto pela NWO (equivalente à FCT na Holanda). Actualmente é Investigador FCT na Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa/Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e no Observatório de Leiden, onde lidera uma
equipa de jovens investigadores. Contribui activamente para compreender como galáxias como a nossa se formaram e evoluíram ao
longo do tempo, incluindo a descoberta das galáxias mais distantes e o estudo pormenorizado de galáxias mais próximas. Utiliza os
mais variados telescópios que permitem obter dados das galáxias distantes em vários comprimentos de onda. É também o
representante de Portugal no comité de Utilizadores do ESO, membro do painel de avaliação de propostas do ESO, e membro da
direcção da Sociedade Portuguesa de Astronomia. Para além da Ciência, sempre se interessou pela escrita/literatura e pela
simpliﬁcação das mais variadas ideias, para lutar contra algum elitismo. Gosta de mostrar que, com trabalho e motivação nada é
impossível, e de explorar caminhos opostos aos que a maioria segue.
Ainda, David Sobral participou em 2004 no Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, com o projecto “Projectiles: from earth
to space”, no qual obteve o 3º prémio, tendo representado Portugal no EUCYS 2004, em Dublin, na Irlanda.
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SciCamp – Science Holiday Camps in Europe
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Projetos

O sono é fundamental no equilíbrio dos animais. Para estudar a inﬂuência do sono no
comportamento dos lemingues submeteram-se 3 lemingues a condições diferentes de
luminosidade, pretendendo-se descobrir se estes são realmente animais noturnos e se a luz
inﬂuencia o seu sono/ comportamento. Durante a experiência as 3 amostras foram colocadas as
mesmas condições variando-se apenas o período de luminosidade a que foram expostos. No
ﬁnal conseguiu-se provar que os lemingues são animais com hábitos noturnos, sendo a luz um
fator abiótico que realmente inﬂuência o sono, comprometendo o normal
funcionamento/comportamento do organismo dos lemingues.

AUTORES
Mariana Dias Martins; Miguel
Gerardo Almeida de Oliveira
Reis; Tânia Fernandes Luís
PROFESSOR COORDENADOR
Cristina Torgal Cavaco

BIOLOGIA

A INFLUÊNCIA DA LUZ NOS LEMINGUES

ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco

O projeto SciCamp-Science Holiday Camps in Europe (www.sciencecamps.eu), coordenado pela Martin-Luther University em Halle, na
Alemanha, em parceria com a University of Southern Denmark (SDU), em Odense, na Dinamarca; a Science Talenter, em Soroe, na
Dinamarca; a Elhuyar Foundation, em Usurbil, País Basco, em Espanha; a Fundação da Juventude, no Porto, em Portugal; a P.J. Šafarik
University, em Kosice, na Eslováquia; o Centre for the Promotion of Science, em Belgrado, na Sérvia, tem a duração de 36 meses, com
os seguintes objetivos:

O presente trabalho consiste em destacar as principais diferenças entre os sabões
antibacterianos e os convencionais, e veriﬁcar qual deles é mais eﬁcaz na remoção de bactérias
na pele do ser humano. Com efeito, testou-se essa eﬁcácia através de processos onde se
isolaram bactérias patogénicas, provenientes de um fontanário de água contaminada, em 3
diferentes meios de cultura. De seguida, esses mesmos meios de cultura foram colocados em
contacto com quatro sabões diferentes e com a água contaminada, de modo a analisar a
ação/eﬁcácia de cada sabão. Tornar-se-á então evidente que a eﬁcácia dos sabões
antibacterianos é superior á dos sabões convencionais, e portanto, apesar do elevado custo dos
sabões antibacterianos, a relação qualidade-preço é viável. Podemos destacar ainda o sabão azul
e branco, pois apesar da sua simples composição é muito eﬁcaz na remoção das bactérias.

- Ligar diferentes organizadores de Campos de Ciência com uma forte ligação Europeia;

AUTORES
André Filipe Frade Guerra; João
Quelhas Duarte Ferreira Matos;
Margarida Quilho de Almeida
PROFESSOR COORDENADOR
Cristina Torgal Cavaco
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EFICÁCIA ANTIBACTERIANA DOS SABÕES

ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco

- Promover o intercâmbio de boas práticas e desenvolvimento desses Campos;

Os campos de ciência são uma resposta à falta de interesse dos jovens em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e
procura envolvê-los em questões ligadas à ciência, ao mesmo tempo que os ajuda a desenvolver uma atitude positiva em relação aos
campos de ciência.
Este projeto prevê a realização de três conferências europeias, ajudando na construção de uma rede, ajustando a estratégia de
avaliação e formando uma compreensão comum das melhores práticas.
A Fundação da Juventude, no âmbito deste projeto, vai organizar, no dia 29 de maio, o Workshop SciCamp- Science Holiday Camps in
Europe, dirigido a professores. Este workshop pretende divulgar os resultados obtidos com este projeto. Foram convidados para
participar no workshop dois Campos de Ciência, a Universidade Júnior da Universidade do Porto e a Associação Juvenil de Ciência.
Durante a mesma será apresentada a European Conference on Science Camps and non-formal Science Education, a ter lugar de 7 a 9
de outubro, em Berlim, na Alemanha, na qual podem participar professores de STEM, organizadores de atividades cientíﬁcas para
jovens, diretores de Escolas e de Campos de Ciência, bem como cientistas e investigadores ligados à edução formal ou não formal de
STEM.

O Esquilo-Vermelho é um pequeno mamífero que esteve ausente do nosso território durante
centenas de anos e a sua população tem começado recentemente a expandir-se desde o norte
do país. O objetivo do nosso trabalho foi conﬁrmar a sua presença no concelho de Castelo Branco
para assim certiﬁcar que a sua expansão natural inclui o interior centro do nosso país. Através da
investigação de campo e da recolha de testemunhas oculares fomos capazes de conﬁrmar a
presença destes roedores neste concelho.

PROFESSOR COORDENADOR
José António Tomé
ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco

A HEREDITARIEDADE NÃO FAZ MAL A UMA MOSCA
Gregor Mendel e Thomas H. Morgan foram dois dos cientistas que mais contribuíram para o
avanço da genética. Mendel utilizou com objeto de estudo a Pisum sativum e formulou duas leis
que ainda hoje são aceites. O contributo de Morgan foi realizado com recurso a uma espécie de
moscas designada por Drosophila melanogaster com que formulou as teorias da herança ligada
ao sexo e da ligação fatorial. Em laboratório comprovámos a primeira teoria de Morgan
utilizando linhas puras de moscas com características antagónicas para a cor dos olhos,
concluindo que os alelos white e selvagem encontram-se no heterossoma X, sendo o selvagem
dominante. Além disso, estudamos também a transmissão da cor sépia e concluímos que resulta
de uma interação génica entre os alelos presentes num autossoma e os alelos presentes no
heterossoma X, sendo que o responsável pela não deposição da cor sépia é dominante em
relação ao alelo que condiciona a deposição desta cor.
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AUTORES
Anatoliy Studonyy; Guilherme
Ares Pereira
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- Retirar ideias práticas dos Campos de Ciência para serem passíveis de ser utilizadas na sala de aula.

ESQUILOS EM CASTELO BRANCO

AUTORES
Joana Filipa Landeira Afonso
Barata; Luís Rafael de Matos
Lourinho; Miguel Selidónio
Lopes Cunha
PROFESSOR COORDENADOR
Orlando Dias
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- Estabelecer a ligação entre os Campos de Ciência e as empresas locais com produtos técnicos ou cientíﬁcos, assim como as
Universidades;

ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco
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SERÁ QUE A MINHA AVÓ TINHA RAZÃO?
AUTORES
Ana Margarida Coelho de
Barros; Francisco Batista
Nascimento; João Luís Ribeiro
Barreto

A minha avó, desde sempre diz que a água dos fontanários, apesar de classiﬁcada como
imprópria para consumo, é boa para ingerir, intrigados decidimos veriﬁcar se tinha ou não razão.
Para tal recolheram-se amostras de três fontanários distintos, para avaliar a qualidade da sua
água, o fontanário da Mina, o das Violetas, e o dos Escalos de Baixo, localizados na área urbana
de Castelo Branco. Seguidamente, procedemos à análise dos parâmetros microbiológicos e
físico-químicos das amostras de água. Depois da obtenção dos resultados das análises pudemos
PROFESSOR COORDENADOR
concluir que perante o número de colónias presentes nas análises microbiológicas e os valores
Cristina Torgal Cavaco
apresentados nas análises físico-químicas as águas dos fontanários não são potáveis
constituindo um grande risco para a saúde pública. Podemos então concluir que a minha avó não
ESCOLA
tinha razão, sendo os fontanários uma ameaça para cidadãos menos conhecedores dos perigos
Agrupamento de Escolas Amato associados á ingestão de água contaminada.
Lusitano, Castelo Branco
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CASTANEA E PHYTOPHTHORA – UMA RELAÇÃO TÓXICA
AUTORES
Mariana Brás Fernandes Sousa
Silva; Miguel João Rosado
Lourenço; Vera Lúcia Pires
Afonso

A Doença da Tinta afeta, entre outras espécies, o castanheiro (Castanea Sativa Mill.) Este
trabalho visa o isolamento do fungo (Phytophthora cinnamomi) causador desta doença e o
reconhecimento dos seus sintomas. Assim, recolheram-se amostras de solo infetado, às quais
foram adicionados discos foliares de castanheiro, azevinho (Ilex aquifolium) e carrasco (Quercus
coccifera L.), juntamente com antibióticos. Após 24, 48, 72 e 96 horas, os discos foliares foram
transferidos para um meio V8 diluído e incubados. A observação microscópica das hifas foi feita
PROFESSOR COORDENADOR
24, 48, 72 e 96 horas depois desta translocação. Os resultados obtidos demonstram que o
Cristina Torgal Cavaco
castanheiro é o mais eﬁcaz na captura do fungo e que a percentagem de isolamentos positivos é
diretamente proporcional ao tempo de contacto com o solo. Em suma, devido à propensão do
ESCOLA
castanheiro para ser infetado, advém uma necessidade de preservar esta espécie,
Agrupamento de Escolas Amato desenvolvendo meios de luta mais eﬁcazes e criando plantas resistentes ao fungo.
Lusitano, Castelo Branco
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DECLÍNIO DAS ABELHAS – APARECIMENTO DA VESPA VELUTINA NIGOTORAX CONSEQUÊNCIAS PARA A BIODIVERSIDADE
AUTORES
Ana Rita Martins Chaves;
Margarida Maria Antunes
Cardoso

As abelhas desempenham um papel muito importante na manutenção das comunidades de
plantas e animais, por serem eﬁcientes polinizadores de muitas espécies de angiospérmicas que,
por sua vez, são responsáveis pela produção de alimentos utilizados por aves e mamíferos.
Temos como objetivos sensibilizar para as consequências que teria o desaparecimento dos
insetos polinizadores, em especial, o caso das abelhas e enquadrar a atuação nacional face ao
estabelecimento e disseminação da vespa asiática em Portugal continental. Trata-se de uma
PROFESSOR COORDENADOR
espécie não-indígena, predadora da abelha europeia (Apis mellifera). Por ﬁm, para avaliar a
Cristina Torgal Cavaco
possibilidade de utilização de ninhos artiﬁciais para abelhas e outros polinizadores, construímos
pequenas estruturas para estes agentes, cuja sobrevivência e propagação é fundamental para a
ESCOLA
vida do ser humano, tendo como objetivo avaliar a possibilidade de utilização de ninhos
Agrupamento de Escolas Amato artiﬁciais para abelhas solitárias.
Lusitano, Castelo Branco

AUTORES
Ana Mafalda Pereira dos Santos
Ferreira; Francisco Macedo
Amaral
PROFESSOR COORDENADOR
Celeste Maria Cancela
Rodrigues Lourenço da Silva
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Este projeto consiste no estudo da inﬂuência da cafeína, em solução de café e do álcool,
recorrendo à cerveja e à vodka -uma vez que estas bebidas são largamente consumidas por um
diverso leque de indivíduos – na divisão celular das células do ápice radicular da cebola. Através
de um dispositivo experimental simples, foi possível medir índices mitóticos, que levaram a
retirar conclusões sobre o efeito destes nas divisões celulares. Será que estas substâncias são
benéﬁcas ou prejudiciais e quais os seus efeitos na saúde humana? é o que vamos descobrir em
"Os Segredos na Raiz da Cebola"!

ESCOLA
Escola Básica e Secundária de
Sever do Vouga

INFLUÊNCIA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA FERTILIDADE DAS MOSCAS DA FRUTA
Este trabalho tem como objetivo o estudo das alterações que o aumento da temperatura poderá
causar na fertilidade da Drosophila melanogaster. Para isto procedemos à seleção de três
machos e três fêmeas que juntámos no mesmo meio de cultura com a ﬁnalidade de se
reproduzirem. Repetimos este processo para diferentes temperaturas e, depois de analisarmos
os resultados, tirámos conclusões.

AUTORES
Dineia de Almeida Lucas; Inês
Martins Nobre; Soﬁa Isabel
Salvado Antunes
PROFESSOR COORDENADOR
José António Tomé
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Este trabalho destina-se a estudar os efeitos de diferentes graus de pH da água na germinação
de plantas angiospérmicas, entre eles, a ocorrência ou não de germinação e o tempo que cada
semente leva a germinar. Este estudo poderá conceder importantes informações ao sector
agrícola e é também possível conhecer-se os efeitos da ocorrência de chuvas ácidas na
germinação. Após um período de hidratação de 24h, foram colocadas 10 sementes, de cada uma
das espécies, em caixas de Petri com diferentes graus de pH (3, 5, 7, 9 e 12) e introduzidas numa
PROFESSOR COORDENADOR
estufa, a uma temperatura constante de 23ºC. Foram feitas observações periódicas e registados
Cristina Torgal Cavaco
os valores de germinação. Constatou-se que nos meios com pH 5, 7, 9 e 12 obteve-se um maior
grau de germinação, enquanto nos de pH 3 a germinação foi reduzida. Em suma, uma elevada
ESCOLA
acidez na água pode levar a efeitos negativos na germinação, podendo mesmo causar o não
Agrupamento de Escolas Amato desenvolvimento de algumas sementes, conduzindo a efeitos prejudiciais ao setor agrícola.
Lusitano, Castelo Branco
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Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco

O PEQUENO GRANDE MIRTILO
O mirtilo (Vaccinium myrtillus) é um pequeno fruto característico do concelho de Sever do
Vouga. São-lhe atribuídas inúmeras características benéﬁcas à saúde humana, desde o seu
elevado teor de antioxidantes ao elevado teor de vitamina C e sais minerais. é também apontado
como um fator antibacteriano, passível de reduzir a recorrência de infeções do trato urinário ou
contribuir para a higiene oral. Neste âmbito, decidimos testar o potencial da infusão de folhas
(chá) e de sumo do fruto do mirtilo na inibição do crescimento de culturas de bactérias da placa
bacteriana dentária. Ao conﬁrmar o potencial destes preparados de mirtilo no combate à
proliferação bacteriana, estas receitas poderão ser utilizadas na prevenção e/ou tratamento do
tártaro e de cáries dentárias, melhorando assim de forma natural e fácil a higiene oral.

AUTORES
João Vítor Tavares Martins da
Cruz; Nuno Miguel Almeida
Santos
PROFESSOR COORDENADOR
Celeste Maria Cancela
Rodrigues Lourenço da Silva
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AUTORES
Ana Filipa de Azevedo Pereira;
João Ricardo Rodrigues Nunes

SEGREDOS NA RAIZ DA CEBOLA

ESCOLA
Escola Básica e Secundária de
Sever do Vouga

SÃO CARACÓIS, SÃO CARACOLITOS...
A investigação pretendeu avaliar o potencial genotóxico dos adubos artiﬁciais nos seres vivos,
utilizando o ensaio do cometa, em caracóis terrestres da espécie Helix aspersa- usado como
modelo biológico. Estes foram expostos, durante uma semana, a várias concentrações de adubo
Nitrolusal 27 – 1g, 5g, 10g e 50g. Todos os organismos vivos estão em interação com o meio
ambiente, portanto, o genoma dos seres vivos está exposto às interferências que este meio
sofre. Testes biológicos para a toxicidade e genotoxicidade são indispensáveis para a avaliação
de reações de organismos vivos à poluição ambiental, nomeadamente a exposição ambiental
potencial a produtos artiﬁciais – adubos. Da análise dos cometas inferimos que o material
genético dos caracóis continha danos o que nos permitiu concluir que os adubos têm um efeito
genotóxico nos organismos vivos que, estejam diretamente expostos ao químico, ou se
alimentem de plantas que o contenham.

AUTORES
Ana Isabel Conceição Silva;
Joana Rodrigues Silva; Tiago
Félix da Silva
PROFESSOR COORDENADOR
Paula Cristina de Almeida Maria
Castelhano
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EFEITO DO PH NA GERMINAÇÃO

ESCOLA
Externato Cooperativo da
Benedita
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Colégio Valsassina, Lisboa
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POTENCIALIDADES DA MEMBRANA DA CASCA DO OVO
AUTORES
Ângelo David Rodrigues
Almeida; Gabriel Costa Branco;
Madalena Marques Valentim

Este estudo tem como objetivo principal conhecer as potencialidades da membrana e da casca
de ovos de galinha, Gallus gallus domesticus, como constituintes seletivos de meio de cultura
para bactérias Gram positiva (Bacillus cereus) e Gram negativas (Escherichia coli). Como se trata
de um estudo exploratório, pretende-se, também, perceber se a membrana da casca do ovo da
galinha é um agente antimicrobiano; conhecer a forma como as diferentes espécies de bactérias,
Gram positiva e Gram negativa, se desenvolvem; perceber se a membrana e /ou a casca podem
PROFESSOR COORDENADOR
Paula Cristina de Almeida Maria ser utilizadas na Indústria como ingredientes para a produção de meios de cultura
microbiológicos e perceber se a membrana interna e/ou a casca são considerados bioﬁltros.
Castelhano
Através do processo de ﬁltração, das soluções da membrana e da casca do ovo, os ﬁltrados
ESCOLA
foram utilizados para serem testados como constituintes de meio de cultura. No geral, os
Externato Cooperativo da
resultados foram mais positivos para a solução de casca de ovo.
Benedita
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DINHEIRO SUJO
AUTORES
O objetivo da experiência é determinar qual das moedas de euro tem menos microrganismos,
Guilherme Luís Santos Dias
isto é, conhecer a capacidade antimicrobiana dos metais que constituem as moedas. Será que o
Ramalho; José Miguel Faustino
mito de que as moedas “escuras” são as mais sujas é verdade? Constata-se, muitas vezes, que os
Lopes; Rodrigo Ferreira Da Silva
cidadãos não querem ﬁcar com elas nos porta-moedas e apenas, querem as moedas “brancas”
por serem mais limpas (e valiosas). Terá alguma justiﬁcação cientíﬁca? Usamos o meio de cultura
PlateCount Agar(PCA), utilizando as técnicas de exposição direta e indireta das moedas em meio
PROFESSOR COORDENADOR
Paula Cristina de Almeida Maria sólido. Observamos que as moedas de 1,2 e 5 cêntimo, ou seja com mais cobre, contêm menos
microrganismo que as moedas de 1 e 2 euros. Concluímos que o cobre inibe o crescimento de
Castelhano
microrganismos.
ESCOLA
Externato Cooperativo Da
Benedita
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A EVOLUÇÃO DA VIDA NO OCEANO: EXPERIÊNCIA DE TRANSIÇÃO PARA A MULTICELULARIDADE COM LEVEDURAS SCHIZO

AUTORES
Gizela dos Reis Monteiro;
Kidline da Luz Conceição
Gomes; Vanessa Magalhães
Barbacinhas
PROFESSOR COORDENADOR
Dina Isabel Gentil Dias
ESCOLA
Escola Secundária da Baixa da
Banheira

O presente projeto pretende uma investigação acerca do comportamento de células
indiferenciadas e propriedades regenerativas de animais simples como a planária, ouriço-do-mar
e néreis, aliada a uma manutenção contínua dos mesmos. Com base nos mesmos conceitos
conseguimos oferecer forma a seres naturalmente amorfos (esponjas-do-mar) e estamos de
momento a estudar a inﬂuência da aplicação de células com as propriedades observadas
experimentalmente na reprodução de leveduras.

AUTORES
Clara Novo Semedo; Gonçalo
Bertão Coelho da Rocha;
Tatiana Guadalupe dos Santos
Alves
PROFESSOR COORDENADOR
Dina Isabel Gentil Dias
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No estudo procedeu-se ao estudo da anatomia interna do carapau e pesquisou-se a ocorrência
de larvas de anisaquídeos, recorrendo à observação macroscópica de carapaus. Foi determinada
a prevalência (90 a 85% das amostras analisadas a conterem parasitas), a intensidade média de
parasitas por peixe parasitado (6,9) e a abundância média de parasitas por peixe analisado (6,2 e
5,9). Os parasitas foram encontrados maioritariamente na cavidade abdominal. Compararam-se
todos os parâmetros com outros estudos. É emergente a prevenção da infeção parasitária
humana, passando por campanhas para ensinar a população a lidar com os riscos, adotando
medidas saudáveis de preparação e consumo do peixe, nomeadamente eviscerar, sujeitar a alta
temperatura (cozinhar) e evitar a ingestão de peixe cru sem ser previamente sujeito a
congelação adequada.

ESCOLA
Escola Secundária da Baixa da
Banheira, Vale da Amoreira

MEDICINA TRADICIONAL: SERÁ VERDADE?
Com este projeto pretendeu-se testar as propriedades antimicrobianas de diferentes extratos
utilizados na medicina tradicional, ou não, há várias décadas, sendo estas: muco de Trachurus
trachurus (carapau), baba de Canis lupus familiaris (cão), seiva de Chelidonium majus e infusões
de Malva sylvestris L. (malva) e Ruta graveolens L. (arruda). No ﬁnal concluímos que estes
extratos não têm propriedades antimicrobianas, mas deste facto não podemos eliminar a
possibilidade de apresentar outras propriedades, como por exemplo propriedade
anti-inﬂamatória.

AUTORES
Ana Isabel Bastos Valente;
Gabriela Brandão Gonçalves
Lopes Rebelo; Mariana Antónia
Santos Pinho
PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto de Lima Oliveira
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PROFESSOR COORDENADOR
João Carlos Gomes

Foi desenvolvido um estudo que pretendeu estudar a presença do polimorﬁsmo de inserção no
gene Alu PV92 no cromossoma 16 em alunos do secundário do Colégio Valsassina. A amostra em
estudo é constituída por 90 alunos do 10º, 11º e 12º ano, com idades compreendidas entre os 15
e os 17 anos, inclusive. Procedeu-se à deﬁnição de um design experimental que nos permitiu
começar por recolher amostras de DNA, seguidas do isolamento deste DNA a partir de células da
mucosa bucal. Após esta etapa analisou-se, por reação de PCR o polimorﬁsmo Alu PV 92, de
seguida preparou-se um gel de agarose a 1,5% e por ﬁm analisaram-se os produtos de PCR por
eletroforese em gel de agarose. Os dados obtidos levam-nos a considerar que, na amostra
estudada, há uma incidência de 61% de homozigóticos negativos, 7% de homozigóticos positivos
e de 32% de heterozigóticos. Os resultados sugerem ainda que a amostra em estudo se encontra
em equilíbrio genético, após sua análise com a equação de Hardy-Weinberg.

ESCOLA
Escola Secundária Júlio Dinis do
Agrupamento de Escolas Ovar
Sul

MIRA CIÊNCIA
“Mira Ciência” é um projeto na área das ciências experimentais que visa a aquisição de
competências essenciais às aprendizagens na área do Conhecimento do Mundo, Ciências
Naturais e Físico-Química e a proteção e preservação dos recursos naturais. Para o
desenvolvimento deste projeto foram tidos em conta os recursos naturais do concelho de
Odemira. O projeto tem como objetivos a articulação entre as escolas do concelho, no que se
refere às ciências experimentais, dando oportunidade a todos os alunos de compreender os
mesmos conteúdos que estão implícitos nas atividades e presentes nos recursos naturais do seu
concelho sendo eles alguns endémicos. Para operacionalizar este projeto, tencionamos construir
um e-book que permitirá que chegue a toda a comunidade escolar as nossas sugestões de
atividades experimentais.

AUTORES
Manuel Nunes Grilo; Maria
Raquel Lameira Serralha de
Matos Arroja; Mariana Filipa
Pereira Cabecinha;
PROFESSOR COORDENADOR
Paula Ledo
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AUTORES
Madalena Soares Ferreira de
Jesus Carvalho; Rita Lopes da
Costa Marques Pinto

PESQUISA DE PARASITAS ANISAKIS EM CARAPAUS (TRACHURUS TRACHURUS): IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE

ESCOLA
Colégio de Nossa Senhora da
Graça, Vila Nova de Mil Fontes

FOOTLYS: APLICAÇÃO DE LISINAS NA ELIMINAÇÃO DA BROMIDROSE VERIFICADA NOS SAPATOS
Foi desenvolvido um trabalho que teve como propósito estudar a aplicação de lisinas na inibição
a atividade do Staphylococcus epidermidis no sentido de criar uma solução biológica inovadora
que consiga resolver o problema da bromidrose, e que não deverá ter efeitos adversos nem para
o ambiente nem para o utilizador. Para o desenvolvimento do projeto foi possível contar com a
colaboração da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Centro de Química
e Bioquímica. O trabalho experimental divide-se em três etapas: i) expressão e produção de
endolisinas; ii) estudar a atividade lítica do endolisina; iii) aplicação do endolisina em spray. Os
resultados obtidos levaram-nos a identiﬁcar um endolisina com uma maior eﬁcácia na
puriﬁcação, o que justiﬁca a sua seleção no produto a desenvolver. Considera-se que o produto
desenvolvido é inovador e diferenciador, em relação aos existentes, para a eliminação da
bromidose.

AUTORES
Mário Gil Poiares Rodrigues de
Oliveira; Martim Henrique dos
Santos Vicente Alves Nabais
PROFESSOR COORDENADOR
João Carlos Gomes
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ESTUDO DA PRESENÇA DO POLIMORFISMO DE INSERÇÃO NO LOCUS ALU PV92 EM ALUNOS DO SECUNDÁRIO DO COLÉGIO

ESCOLA
Colégio Valsassina, Lisboa
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AUTORES
Leonor Galhardo Vida; Maria
Inês Realinho Moreira; Renata
da Silva Pedro

Com o trabalho relativo à “Cultura das Cenouras”, pretendemos saber quais os fatores que visam
aumentar a produção das mesmas, para assim obtermos informações, para solucionarmos esta
situação. Neste trabalho iremos sobretudo estudar a forma como a preparação e o tipo de solo
condiciona o desenvolvimento das cenouras. A qualidade das sementes e o tipo de clima são
fatores que inﬂuenciam a produção das cenouras. A qualidade das sementes deve ser analisada
para garantir uma melhor produção, uma vez que uma semente de boa qualidade estará em
PROFESSOR COORDENADOR
bom estado para ser cultivada e poder germinar. O tipo de clima é um outro fator que condiciona
Cristina Torgal Cavaco
o desenvolvimento desta espécie. Deste modo, queremos para aumentar a produção de cenoura
no nosso país, em quantidade e qualidade, pois interessa exportar mais e, por sua vez, importar
ESCOLA
menos. Seria assim possível aumentar o poder económico do país e este ser economicamente
Agrupamento de Escolas Amato independente nesta área.
Lusitano, Castelo Branco
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INTO THE FLY
AUTORES
Ana Maria Duarte; Marlene
Catarina Tavares da Costa;
Patrícia Alexandra Martins de
Pinho
PROFESSOR COORDENADOR
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Com o presente trabalho, pretendemos avaliar a adequabilidade da mosca Drosophila
melanogaster como bioindicador de ambientes poluídos por contaminantes orgânicos e
inorgânicos. Desenvolveram-se dois tipos de ensaios de exposição a poluentes: ingestão e
absorção dérmica. Os efeitos foram avaliados recorrendo a marcadores morfológicos,
reprodutivos e citogenéticos.
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O potencial antimicrobiano do alho tem sido atribuído à presença de tiossulﬁtos voláteis,
principalmente, à alicina. Este composto é muito instável pelo que, durante o processamento
comercial do alho, ocorrem reações espontâneas e enzimáticas que determinam variações
signiﬁcativas dos seus teores nos diferentes tipos de formulação disponíveis no mercado. Neste
estudo demonstrou-se que a lioﬁlização é um bom processo de conservação do alho, mantendo
a atividade antibacteriana de largo espectro característica do alho fresco. Esta descoberta abre
novos horizontes para a potencial aplicação do alho lioﬁlizado na indústria farmacêutica e em
processos inovadores de conservação de produtos alimentares facilmente perecíveis.
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA MINA DA URGEIRIÇA
O Homem explora os recursos naturais geológicos desde tempos imemoriais, nomeadamente
através de extração a céu aberto e em minas de galerias. Um destes recursos é o urânio, contudo
a sua extração envolve riscos acrescidos para o ambiente em geral e para o Homem em
particular. O objetivo deste trabalho é perceber a importância da recuperação das minas de
urânio abandonadas, em particular a mina da Urgeiriça. O trabalho foi realizado com recursos a
análises bibliográﬁcas e com recurso a sistemas de informação geográﬁca. Concluímos que sem
este tipo de intervenção haveria consequências mais signiﬁcativas e duradouras nas populações
humanas e no meio ambiente.
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A CULTURA DAS CENOURAS

O uso de aditivos alimentares é crescente na indústria alimentar, assim, pretendeu-se
implementar e testar um modelo de estudo, em moscas da espécie Drosophila melanogaster,
utilizando bioensaios de toxicidade e citotoxicidade para inferir o efeito de, em primeiro lugar,
produtos comerciais (Coca Cola, Coca Cola Zero e Pepsi) em moscas desta mesma espécie de
estirpe selvagem. Em segundo lugar, foram testados os efeitos de aditivos alimentares
especíﬁcos (E407, E950 e E951) em Drosophila melanogaster, igualmente de estirpe selvagem,
bem como, numa estirpe de moscas transgénica (esgGAL4,UAS GFP) /Cy0 da mesma espécie em
que ocorre a expressão de uma proteína ﬂuorescente nas células ISC intestinais, permitindo-nos
avaliar os efeitos fulcrais citotóxicos dos aditivos no trato gastrointestinal (epitélio intestinal).
Conclui-se neste estudo cientíﬁco que os refrigerantes e os aditivos promovem um atraso do
crescimento dos organismos das populações submetidas àqueles regimes alimentares e têm
efeitos de toxicidade e letalidade nas mesmas, bem como induzem um comportamento
psicomotor anómalo.

ATERRO DE MACEDA, UMA BOMBA XENOBIÓTICA
Com este projeto pretendeu se veriﬁcar a evolução geológica da região litoral da zona de
Maceda tendo em conta um estudo efetuado em 2012 no âmbito do 20º Concurso Jovens
Cientistas e Investigadores. Estudo esse cujas conclusões se procurou redeﬁnir. A área de estudo
caracteriza-se pela existência de uma lixeira enterrada próxima da zona costeira. No terreno
mediu-se a distância do limite oeste do aterro até à arriba de erosão e a altura da arriba. Na
arriba recolheu-se amostras de sedimentos nos três principais estratos: do topo, intermédio e da
base. Efetuámos exatamente o mesmo procedimento do projeto base, com vista à comparação
direta entre os resultados obtidos, para uma melhor avaliação da evolução geológica da zona.
Comparando os valores de 2012 e 2015 é possível veriﬁcar que a erosão da nossa zona costeira
tem vindo agravar-se exponencialmente. Num curto espaço de tempo os valores da taxa média
de erosão aumentaram 9,75 m. Prevê se que o mar atinja o aterro dentro de 21 anos.
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POTENCIAL ALELOPÁTICO DO EUCALIPTO NO TRIGO MOLE
Algumas plantas são conhecidas pelos seus efeitos- nocivos ou benéﬁcos- sobre outras espécies,
pela liberação de compostos bioquímicos - alelopatia. O eucalipto é uma árvore nativa da
Austrália que tem sido associada como um dos fatores para a destruição da ﬂora em vários
países. Atualmente é a árvore mais dominante em Portugal e sua área de ocupação continua a
aumentar rapidamente. A agricultura em áreas onde estão presentes eucaliptos é relatada como
fraca porque o eucalipto absorve grandes quantidades de água. No entanto, este estudo foi
criado para veriﬁcar se existe uma inibição química que atua como mecanismo competitivo. Esta
investigação poderia oferecer uma alternativa aos pesticidas e herbicidas, sem nenhum dano
adicional ao meio ambiente, ajudando no controle de plantas daninhas, por exemplo. Pode
permitir no futuro transferir características alelopáticas do eucalipto para espécies não
relacionadas e culturas comerciais, através de recombinação e melhoramento genético.

AUTORES
Miguel Lopes das Neves

PROFESSOR COORDENADOR
Miguel Coelho
ESCOLA
Colégio Planalto, Lisboa

CIÊNCIAS DA TERRA

AUTORES
A artémia é um dos seres que melhor serve de alimento aos peixes, facilitando a cultura dos
Diogo Marcelo Oliveira Valente;
mesmos, daí ter muito valor económico. Será, nesse caso, importante perceber quais são as
José Miguel Borges Balio Duarte
condições ideais para que a artémia se desenvolva. Estudou-se então a inﬂuência de NaCl na
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eclosão, desenvolvimento e sobrevivência da espécie Artemia Salina. Para tal preparou-se
soluções com diferentes concentrações de sal, e contou-se 100 quistos para colocar em cada
uma delas. Procedeu-se à contagem do número de larvas existentes no meio de cultura. Para
PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto de Lima Oliveira estudar a sobrevivência da artémia, colocou-se igual número de indivíduos em soluções com
diferentes concentrações de sal. Procedeu-se à contagem do número de indivíduos ainda vivos
de cada fase em cada concentração. Concluiu-se que as concentrações mais favoráveis à eclosão
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E’S ALIMENTARES: (CITO)TOXICIDADE E LETALIDADE EM DROSOPHILA MELANOGASTER
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IMPORTÂNCIA DAS HORTÊNSIAS NA INDICAÇÃO DO PH DO SOLO NA AGRICULTURA BIOLÓGICA
AUTORES
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Teixeira

Sabias que as hortências são ótimos indicadores da acidez/alcalinidade do solo, e que mudam a
cor das suas ﬂores como de magia se tratasse de azul para rosa? Se queres conhecer um pouco
mais sobre estas fabulosas plantas, um grupo de alunos da Escola secundária Dom Afonso
Henriques, convida-te a embarcares neste projeto cientíﬁco rumo à descoberta das Hortênsias.
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O nosso trabalho foi sobre a diversidade de microrganismos em livros escolares. Decidimos
identiﬁcar e comparar as colónias de microrganismos existentes num livro velho do arquivo
morto e num livro recente da biblioteca escolar. Para tal, retirámos algumas folhas de ambos os
livros e cortámo-las. Seguidamente inoculámos diluições das amostras em diferentes meios para
obter resultados mais abrangentes. Por último, incubámos as amostras a temperaturas
diferentes, consoante o tipo de organismos, durante 7 dias. Observámos mais unidades
formadoras de colónias por grama de papel, no livro novo do que no velho. Concluímos que no
livro novo existia maior biodiversidade microbiana.
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Criadas para satisfazer as necessidades das populações evoluídas, as Estações de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR), são hoje indispensáveis no tratamento deste bem essencial à vida que é
a água. Durante o tratamento de águas residuais, a água passa por diversos processos, sendo
posteriormente devolvida à natureza. Alguns destes processos envolvem microrganismos que
ajudam na puriﬁcação da água. O objetivo do nosso trabalho é identiﬁcar os microrganismos
presentes nas águas residuais da ETAR de Castelo Branco e veriﬁcar se são ou não prejudiciais no
tratamento destas.
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MICRORGANISMOS NA BIBLIOTECA

PROFESSOR COORDENADOR
José António Tomé

PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto de Lima Oliveira

MICROBIOLOGIA NAS ÁGUAS RESIDUAIS DA ETAR DE CASTELO BRANCO
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Os telemóveis são aparelhos de comunicação cada vez mais usados por nós, os jovens.
Tornaram-se tão importantes para podermos comunicar em qualquer lugar e a qualquer
momento. Este meio de comunicação depende das radiações emitidas e captadas por estes
aparelhos. O presente estudo pretende analisar a inﬂuência das radiações emitidas por estes
aparelhos no crescimento de culturas de microrganismos. Para isso, foram realizadas
experiências com a exposição de culturas microbianas às radiações emitidas durante intervalos
de tempos diferentes. Os resultados obtidos foram conclusivos uma vez que as radiações
emitidas inﬂuenciaram o crescimento microbiano.

GOLFE - UMA TACADA SUSTENTÁVEL
Em síntese, com este projeto procurou-se, por um lado, testar a capacidade bio acumuladora de
nitritos, nitratos e fosfatos por microalgas do género Scnesdesmus e de bactérias do género
Pseudomonas, de maneira a que estes seres possam ser utilizados para reduzir a poluição das
águas e dos solos que possam ser contaminados por estas substâncias, presentes em diversos
produtos químicos, que possam ser colocados nos solos; por outro, um método que utilizasse as
algas produzidas, conciliando a preservação das águas subterrâneas e produzindo um
combustível que fosse amigo do ambiente e complementasse o uso das microalgas. Nesta última
fase, interessou-nos desenvolver um processo de extração da biomassa das algas de modo a usar
os seus lípidos, obtidos a partir do seu óleo, para produzir biocombustível. Deste modo, é
possível dar uso às algas que seriam produzidas em excesso se se implementasse a nossa
primeira fase do projeto.
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HIDROVAR - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES E FLUVIAIS DE OVAR
Com este projeto pretendeu-se analisar a qualidade das águas não só do rio Cáster como dos
seus aﬂuentes, em Ovar. Recolheram-se amostras de água em diversos pontos do mesmo, e
ﬁzeram-se várias análises, físico-químicas, biológicas e microbiológicas. As análises dos
parâmetros físico-químicos foram feitas recorrendo a um Kit de análise de águas, da marca
“AQUANAL Fishwaterlab”. Utilizou-se como valores paramétricos de controlo do nosso estudo
os valores que se encontram no Decreto-lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto que estabelece o
regime da qualidade da água para consumo humano. As análises microbiológicas foram
realizadas para enterococos intestinais e coliforme fecais, e comparadas a partir do Decreto-lei
n.º 306/2007 de 27 de Agosto para o consumo humano e também para as águas balneares. Para
analisar os efeitos tóxicos em seres vivos, utilizamos como modelo biológico pulgas de água da
espécie Dáfnia magna.
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Com este projeto pretendeu-se criar um modelo de biomonitorização da qualidade do ar, no
concelho de Ovar, recorrendo à diversidade liquénica aí existente. Para tal, realizaram-se
contagens de líquenes em três pinhais com diferentes níveis de poluição, a ﬁm de averiguar
quais as espécies mais resistentes e quais as mais sensíveis. Posteriormente, em laboratório,
montou-se dispositivos onde se submeteram diferentes espécies a diversas concentrações do
gás dióxido de enxofre, fazendo variar a massa de metabissulﬁto de potássio diluída em água.
Para determinar a concentração deste gás no interior dos dispositivos realizaram-se cálculos
estequiométricos. Assim, conclui-se que os líquenes localizam-se preferencialmente nas
direções dos pontos cardeais opostos às fontes poluidoras e nos transetos horizontais mais
afastados destas e que a espécie mais resistente é a Parmelia caperata e as menos resistentes,
ou seja, as melhores bioindicadoras são a Parmelia perlata e a Usnea rubicunda.

CIÊNCIAS DO AMBIENTE

PROFESSOR COORDENADOR
José António Tomé

O nosso objetivo foi efetuar vermicompostagem a partir de resíduos orgânicos domésticos e
comparar o rendimento deste processo à compostagem normal. O projeto foi iniciado com dois
lotes de minhocas que foram colocados em dois dos três recipientes de esferovite utilizados.
Nestes, tinham já sido introduzidos diferentes resíduos de origem doméstica. Acrescentámos
ainda, a um dos lotes de minhocas, borras de café, como vertente de contraste. O resultado foi
a obtenção nas três caixas de composto (vermicomposto em duas delas) no espaço de quatro
meses. Concluímos que a vermicompostagem doméstica, como forma de reciclar resíduos
orgânicos biodegradáveis, é um processo importante não só para reduzir o volume de lixo
orgânico como para aumentar a fertilidade e a produtividade dos solos.
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THINK OUTSIDE THE BOTTLE - UM PROJETO AZUL
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O “Think Outsiude The Bootle- Um Projeto Azul” destina-se a ajudar a população a, com base em
análises microbiológicas e físico-químicas, eleger a melhor água para consumo, confrontando a
água de abastecimento público, os ﬁltros de compra (ﬁltro de carvão) a água de uma bica / fonte
e a água de compra, o projeto tem em atenção a atual situação ﬁnanceira do pais (2014/2015),
explorando a melhor e mais sustentável forma de beber com qualidade e poupando todo o
capital possível. O projeto é ainda caracterizado pela sua face verde, a face amiga do ambiente.
Zela ainda pelo bem-estar e a saúde pública, abordando as consequências bem como as causas
das eventuais contaminações e posterior ingestão. Trata-se portanto de um projeto futurista
igualmente sustentável e verde.

FISH DOCTORS™
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O objetivo deste trabalho foi conceber uma alternativa aos mecanismos de desinfeção de águas,
recorrendo aos bacteriófagos. As doenças bacterianas constituem um importante problema na
expansão da indústria da aquacultura, por isso, outros métodos menos lesivos devem ser
desenvolvidos. Foram realizados 7 tratamentos, contendo água da lagoa de Pataias, concelho de
Alcobaça, utilizando um fago especíﬁco para as estirpes da família Enterobacteriaceae. Os
resultados mostraram que a adição dos fagos à comunidade bacteriana provocou uma variação
PROFESSOR COORDENADOR
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contudo, esta terapia é já vista como auspiciosa num futuro próximo.
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ATAQUE SUSTENTÁVEL - BACTÉRIAS VS ÓLEO!
O trabalho desenvolvido procurou testar, de uma forma simples, a biorremediação como técnica
de tratamento do solo contaminado, utilizando para o efeito o potencial das bactérias do solo.
Para tal, procedeu-se à construção de uma maquete, seccionada em três compartimentos (A, B
e C), sendo cada um destes, dividido em duas partes: uma superior, o “terreno”, que encaixou
numa inferior, “o aquífero”. O compartimento A (controlo 1) - o solo com água destilada; o
compartimento B (controlo 2) - óleo lubriﬁcante usado sobre o solo; o compartimento C – solo
com solução de bactérias bioaumentadas. Após regas periódicas, realizaram-se análises da
concentração de O2 dissolvido, nas águas dos aquíferos. Os valores obtidos sugerem que o
bioaumento das bactérias do solo intensiﬁca a biorremediação dos resíduos de óleos
lubriﬁcantes, podendo ser um método eﬁcaz para a recuperação dos terrenos afetados pelos
óleos, com a vantagem de ser “amigo do ambiente”.
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HSG – HYDROPONIC SOLAR GROWTH
A HSG é um sistema de Hidroponia totalmente autónomo e autossustentável para habitações
unifamiliares. A HSG foi especialmente concebida para ser uma alternativa saudável nas cozinhas
do público-alvo. A ideia de desenvolver o HSG está relacionada com o facto do cultivo de ervas
aromáticas, pequenas plantas e vegetais ser cada vez mais corrente e uma “moda” que veio para
ﬁcar. Cuidar das plantas e vê-las crescer pode mesmo ser considerada uma terapia e é bastante
didático e pedagógico para as crianças, principalmente as que vivem nas grandes cidades que
devido ao ritmo frenético da vida diária dos pais cada vez têm menos contato com o campo e
com as plantas.
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EUTROFIZAÇÃO NO PARQUE DO BUÇAQUINHO
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O projeto “Eutroﬁzação no Parque do Buçaquinho” tem como objetivo o estudo de três espécies
de plantas biorremediadoras de águas eutroﬁzadas. Estas águas são provenientes de duas lagoas
do Parque do Buçaquinho, no município de Ovar. Para averiguar o nível de eutroﬁzação, o grupo
analisou, o teor de nitratos, de fosfatos e de nitritos nessas mesmas lagoas. Procedeu-se à
biorremediação da água da primeira lagoa através de Juncus eﬀusus, Phragmites australis e
Cyperus rotundus, enquanto que na água da segunda lagoa apenas se utilizaram as duas
PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto De Lima Oliveira primeiras espécies que mais se evidenciaram. Conclui-se assim, que as plantas em geral
necessitam de um tempo de adaptação ao meio, uma vez que se veriﬁcou a presença de
bactérias nitriﬁcantes, o que explica a oscilação das concentrações iniciais. Contudo, os
ESCOLA
resultados foram mostrando que, principalmente as espécies Phragmites australis e Juncos
Escola Secundária Júlio Dinis do eﬀusus, são uma forma biológica de conseguir diminuir a eutroﬁzação das águas.
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FOR - FUTURE OF RECYCLE
FOR é um EcoPonto doméstico, inteligente adaptável a qualquer capacidade em função das
necessidades do utilizador.
A vantagem deste projeto é a de eliminar um dos grandes problemas da reciclagem: o erro das
pessoas na escolha do ecoponto, minimizando igualmente o “trabalho” e a preocupação que isso
implica.
O FOR organiza, de forma autónoma e automática, qualquer resíduo reciclável colocado na
respetiva entrada. É capaz de detetar metal, plástico, papel e vidro.
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Com este projeto pretendeu-se veriﬁcar os efeitos tóxicos do monóxido de carbono nos animais
utilizando como modelo biológico seres da espécie Dáfnia magma. Procurou-se também veriﬁcar
a capacidade de absorção de monóxido de carbono por parte de três plantas, domésticas, das
espécies Hedera hélix, Aureus scindapsus e Chlorophytum comosum. Que facilmente se podem
encontrar em qualquer habitação. Procedeu-se à quantiﬁcação de monóxido de carbono numa
residência nas proximidades do fogão a gás, no esquentador e numa lareira. Para veriﬁcar a
nocividade montaram-se dispositivos em caixas de acrílico em que foram sujeitas dáfnias ao
monóxido de carbono. A nossa fonte de monóxido de carbono foi carvão incandescente.
Fizeram-se dois controles, um sem carvão e outro com carvão. Nos dispositivos experimentais a
variável introduzida foi uma planta de cada uma das espécies, tendo sido realizadas duas réplicas
para cada planta em estudo. Foi-se observando em cada situação a taxa de mortalidade

CIÊNCIAS DO AMBIENTE

Pretendeu-se com este projeto veriﬁcar a inﬂuência da geodinâmica dunar na diversidade
liquénica nas dunas secundárias da praia do Furadouro, da Torreira e de S. Jacinto. Os objetivos
deste projeto foram relacionar a erosão costeira com a presença ou ausência de líquenes e a sua
dependência relativamente à salinidade e ao pH do estrato no qual crescem. Para analisar a
salinidade e o pH, procedeu-se em laboratório à mistura das diferentes areias em água destilada
e ao uso de papel indicador universal e de um refratómetro. De um modo geral a diversidade e
PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto de Lima Oliveira quantidade de líquenes tende a aumentar de modo paralelo ao mar. Quanto ao valor de
salinidade, quanto maior a distância ao mar menor a salinidade do solo pois existe menos
inﬁltração das águas logo existe menos sais depositados. Concluiu-se que as praias meta-estáveis
ESCOLA
apresentam maior quantidade de líquenes e que a ação antrópica inﬂuencia negativamente o
Escola Secundária Júlio Dinis do desenvolvimento dos líquenes.
Agrupamento de Escolas Ovar
Sul
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AUTORES
Marisa Filipa Soares Pinho;
Vasco Gabriel Vaz Pereira;
Vasco Santos Neves
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"BLIND EDUCATION: “LEGOS” FOR KIDS - UM KIT BRAILLE PARA ENSINO DE LEITURA"
AUTORES
Ana Simão Oliveira Roriz
Marques; Diogo Daniel
Fernandes Luis; Mariana Diaz
da Costa
PROFESSOR COORDENADOR
João Paulo Carvalho Vieira
ESCOLA
Agrupamento de Escolas
Secundária Dona Maria II Braga

No âmbito da 23ª edição do "Concurso Jovens Cientistas e Investigadores", três alunos do ensino
secundário que frequentam a Escola Secundária D. Maria II em Braga, criaram e desenvolveram
entre Setembro de 2014 e Abril de 2015, um projeto “altamente inovador” vocacionado para a
aprendizagem do braille com crianças do ensino básico utilizando tecnologia 3D para a
construção de peças de plástico do tipo letras-números “Lego”. Pretendemos, essencialmente,
implementar uma forma mais inovadora, criativa e didática de ensinar braille nas escolas a
pessoas cegas, mais propriamente a crianças em idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos.
Para isso, criamos um conjunto de “legos” (cada um representando uma letra, número ou sinal
de pontuação) para que, dispostos numa placa, pudessem auxiliar a aprendizagem inicial e o
desenvolvimento formal da linguagem Braille a alunos do ensino básico.

CIÊNCIAS SOCIAIS

ASTRONOMY ON YOUR FINGERTIPS - ASTRONOMIA PARA O ENSINO DE CRIANÇAS INVISUAIS
AUTORES
André Teixeira Viana; Soﬁa de
Araújo Lajes

PROFESSOR COORDENADOR
João Paulo de Carvalho Vieira
ESCOLA
Agrupamento de Escolas
Secundária Dona Maria II Braga

No âmbito da 23º edição do “Concurso Jovens Cientistas e Investigadores”, um grupo de dois
alunos que frequentam a Escola Secundária D. Maria II decidiram, com o apoio do seu professor
coordenador, criar e desenvolver um projeto na área de Astronomia aplicada às Ciências Sociais.
O projeto “Astronomy on your ﬁngertips” consiste na produção de modelos de cartas celestes de
Astronomia básica construídos com propriedades especiais que permitem o ensino de
Astronomia, a pessoas de baixo nível de visão ou mesmo cegas. Para conceber o projeto
recorremos ao estudo da Astronomia, ao estudo do nosso público-alvo, à aprendizagem do
Braille, à utilização de uma Impressora 3-D e ao software vetorial Sketch Up. Contámos com o
apoio de dois professores da Escola Básica Frei Caetano Brandão, da doutora Lina Canas e o
Departamento de Física da Universidade do Minho.

CIÊNCIAS SOCIAIS

ASSOCIAÇÃO TAMPINHA SOLIDÁRIA
AUTORES
Beatriz Oliveira da Silva; Sara
Alexandra Gil Cunha

PROFESSOR COORDENADOR
Alice Dias
ESCOLA
Escola Proﬁssional de Salvaterra
de Magos

A limitação de movimentos não é algo que acontece apenas aos outros e existe um grande
número de pessoas que vive esse desconforto… Quando alguém vê a sua vida transformada, um
equipamento ortopédico contribui, signiﬁcativamente, para a melhoria da rotina…Existe sempre
alguém que necessita de apoio e uma simples tampinha pode transformar-se num sorriso
genuíno... A grande diﬁculdade da “Associação Tampinha Solidária” é manter o número de
voluntários para a recolha, separação e seleção, visto o valor pago pelo material em bruto ser
inferior e inviabilizar ou atrasar as campanhas. Com o desenvolvimento deste projeto foi possível
envolver jovens e incentivar a população local nas campanhas em curso. Juntem-se a nós…uma
tampinha, um sorriso! A sua tampinha faz a diferença!

AUTORES
Joana Beatriz Lourenço Mateus;
José Guilherme Granada
Coelho; Marisa Maques Natário
PROFESSOR COORDENADOR
Rui Manuel dos Santos Duarte
ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco

CIÊNCIAS SOCIAIS

ESCOLA
Externato Cooperativo da
Benedita

O nosso trabalho assentou numa comparação do número de portados quinhentistas existentes
atualmente no centro histórico de Castelo Branco e o número de portados existentes em 1979,
num estudo elaborado pelo Cónego Anacleto Martins. A contabilização do número de portados
teve de ser feita rua a rua no centro histórico de Castelo Branco, a ﬁm de fazer uma contagem
mais rigorosa e de se poder veriﬁcar a degradação de alguns. Após esta contagem, elaborou-se
um mapa onde identiﬁcámos os portados que existiam em 1979 e os que existem nos dias de
hoje. Consideramos ser absolutamente necessário a comunidade e as autoridades locais
começarem a encarar a preservação deste importante património como um instrumento
integrante de um projeto de desenvolvimento assente na valorização dos localismos e do
património de índole histórico-cultural.

OUTROS 70, MAS IGUAIS: ESTUDO DE CASO
O trabalho nasceu da visita à exposição “7 Mil Milhões de Outros”, no Museu de Eletricidade,
realizada pela Fundação GoodPlanet, que tem como objetivo educar público e aumentar a sua
consciencialização quanto à proteção do ambiente. Privilegiou-se a metodologia extensiva e o
recurso à técnica de inquirição por questionário a uma amostra de alunos entre os 16 e os 21
anos da Escola Secundária de S. João do Estoril, onde estudam as autoras do trabalho. Os dados
recolhidos através dos instrumentos de recolha permitiram concluir, conforme se defende no
trabalho, que “nem sexo, nem classe social, nem áreas de estudos marcam as grandes diferenças
quando o assunto são os sentimentos”. Com efeito, “parece que só as aparências enganam. Não
é a cor, nem a religião, nem o país onde vivem que torna as pessoas diferentes na sua verdadeira
essência. Aﬁnal, todas sofrem, dão gargalhadas, têm medos e sonhos.

AUTORES
Carolina Amed Anachoreta;
Sara Patrícia Mendes Teodósio

PROFESSOR COORDENADOR
Luís Miguel Neves
ESCOLA
Escola Secundária de São João
do Estoril

CIÊNCIAS SOCIAIS

PROFESSOR COORDENADOR
Inês Madaleno

Este projeto levou-nos á descoberta de um verdadeiro elixir da vida ao nosso dispor – O
Kombucha. Este é nada mais nada menos que um simples chá que é fermentado por uma colónia
simbiótica de leveduras e outros microrganismos aglomerados que dão á infusão a força
biológica pelo qual é conhecido. Deparando-nos com este chá maravilha, decidimos testar então
as suas propriedades medicinais através de testes de DPPH, quantiﬁcação de fenóis,
antibiogramas e, por último, medimos o seu pH. Com isto, compreendemos melhor a
composição do chá e percebemos todos os benefícios que traz ao organismo humano, benefícios
esses que queremos partilhar de modo a dar a conhecer este verdadeiro elixir medicinal.

A PROBLEMÁTICA DO SOFRIMENTO EMOCIONAL DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS

A depressão é uma problemática à qual tem sido dada particular atenção nos últimos anos dada
a sua incidência, nomeadamente em estudantes universitários sendo considerados como um
grupo de risco para desenvolver muitas perturbações. Mas, no entanto os estudos realizados em
Portugal acerca desta temática continuam bastante escassos. Tornando-se assim necessário o
conhecimento concreto da dimensão desta problemática nesta população especíﬁca, assim
como dos fatores a ela relacionados no sentido de poderem ser projetos/programas no combate
da mesma. Numa primeira fase vamos focalizar-nos nos aspetos que conduzem a que os
estudantes universitários sejam um dos maiores grupos de risco quando se fala em sofrimento
emocional, e, em seguida, caracterizar este grupo, apresentando algumas medidas de combate
a este problema, sublinhando a importância das mesmas, acompanhadas do aprofundamento
dos estudos desta temática.

AUTORES
Débora Dutra da Silva; Letícia
Silva Santana; Marta Cancela de
Abreu Emauz e Silva
PROFESSOR COORDENADOR
Luís Miguel Neves
ESCOLA
Escola Secundária de São João
do Estoril

CIÊNCIAS SOCIAIS

AUTORES
Beatriz Isabel Jacinto Barros;
Filipa Daniela Ferreira Amado;
Patrícia Maria Pimenta Rebelo

PORTADOS QUINHENTISTAS DE CASTELO BRANCO – CONHECER, PROTEGER E PRESERVAR

ALCAINS E O «SEU» GRANITO: BREVE CARACTERIZAÇÃO GEOECONÓMICA
A vila de Alcains, no concelho de Castelo Branco, é desde há muito reconhecida como terra de
canteiros. Tal espelha a apetência para a cantaria artística que caracteriza o granito encontrado
na sua envolvência, no coração do Plutonito de Castelo Branco. De facto, a indústria de extração
e transformação do granito terá garantido o sustento a cerca de um milhar de alcainenses, em
meados do século passado. O presente trabalho propõe-se, pois, a avaliar em perspetiva
histórica a evolução que este setor, tão importante na economia local, viveu no último século:
como se modernizou? Como se preparou para a entrada na CEE? Como está a lidar com a atual
conjuntura? A nossa investigação conduz-nos ao atual cenário de inviabilidade económica da
extração e transformação do granito de Alcains. Tratar-se-á de mais um dos efeitos da crise ou
será isto uma evidência de problemas estruturais do sector? Haverá, ainda, algum futuro para o
granito de Alcains? A tudo isto procurámos responder.

AUTORES
Filipa Valente Teles; José
Alberto Pires de Sousa Azevedo
Ferreira; Luís Miguel Ribeiro
Mota
PROFESSOR COORDENADOR
Rui Manuel dos Santos Duarte
ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco

ECONOMIA

CIÊNCIAS MÉDICAS

KOMBUCHA - O ELIXIR DA VIDA
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AUTORES
Dulce Marques Gonçalves;
Filipe Oliveira Soares; Marcelo
Dias Ferreira
PROFESSOR COORDENADOR
Alexandre Figueiredo

O futuro do nosso planeta está cada vez mais nas nossas mãos. A forma como produzimos
energia está diretamente ligada à sustentabilidade do meio ambiente. Desta forma a aposta nas
energias renováveis é uma necessidade, sob pena de se comprometer o futuro e a qualidade de
vida das gerações seguintes. De forma a dar resposta a esta problemática, pretendemos
construir um projeto que permita produzir eletricidade através de células fotovoltaicas
acopladas a telhas de plasma. Este projeto permite uma alternativa com algumas vantagens
relativamente aos painéis convencionais, nomeadamente: estética; a não necessidade de
infraestruturas metálicas de suporte no telhado; maior rentabilidade.

ESCOLA
Escola Proﬁssional Mariana,
Viseu

GERADOR MAGNÉTICO: UM SONHO TEÓRICO?
AUTORES
A geração de eletricidade tem por base o fenómeno de indução eletromagnética. Segundo a lei
Afonso Xavier de Matos
de Faraday, esta força é igual ao módulo da variação do ﬂuxo magnético em relação ao intervalo
Lamelas; Catarina Correia da
de tempo. Para criar este fenómeno é necessário um movimento rotativo que criamos usando
Silva; Isabel Maria Reis Brandão
ímanes disposto num cilindro e numa respetiva moldura. Os ímanes, devidos ao polos iguais
estarem voltados um para o outro repelem-se provocando o movimento da roda mas ao
chegarem ao íman seguinte repelir-se-iam no sentido de rotação oposto levando a que a roda
PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto de Lima Oliveira para-se. Para isto não acontecer foram usados pedaços de ferro, criando um efeito de blindagem
magnética. A principal conclusão que tiramos dos testes realizados é que necessário que para
além da blindagem num dos polos, seja desenvolvido um método de diminuir a ação do outro
ESCOLA
polo de maneira a criar um íman com um dos polos como menos capacidade de atração que o
Escola Secundária Júlio Dinis do outro.
Agrupamento de Escolas Ovar
Sul

WINDKIT
AUTORES
David Miguel Esteves Afonso;
Hugo Daniel Soares Gonçalves;
Sérgio Pedro Cartaxo
Gandarinho
PROFESSOR COORDENADOR
Bruno Manuel Ferreira Piorro
ESCOLA
Escola Proﬁssional de Aveiro

Durante as aulas práticas do Curso Proﬁssional Técnico de Energias Renováveis no qual nos
encontramos a frequentar, decidimos construir uma eólica de baixo custo, reaproveitando
alguns materiais. Ao longo da sua construção tivemos várias diﬁculdades tais como, desenvolver
uma eólica rotativa (rodar 360º graus) capaz de acompanhar todas as direções do vento. O
WindKit após alguns testes superou todas as expectativas, tendo conseguido atingir em pico de
27 Volts em corrente contínua para uma velocidade de vento moderada. Apesar de todos os
obstáculos, concluímos que o objetivo de demonstrar que é possível construir uma eólica com
materiais reutilizados foi alcançado com sucesso. Venha conhecer a nossa energia!

PROFESSOR COORDENADOR
Anabela Figueiredo
ESCOLA
Escola Proﬁssional de Rio Maior

ENERGIA/EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

AUTORES
Iúri Emanuel Areias Santos;
Micael Santos Leão

HELP LOCOMOTION
Help Locomotion é um dispositivo para invisuais. Foi desenvolvido com o objetivo de melhorar
a qualidade de vida, bem como promover a autonomia e a independência das pessoas com
incapacidade visual. O protótipo foi construído a partir do comando remoto Wii a pensar na sua
estrutura ergonómica tão bem adequada à mão. Conseguimos, assim, uma cómoda utilização,
quer ao nível do seu manuseamento como a capacidade de não se fazer notar. Este dispositivo
utiliza ultrassons para detetar obstáculos e desníveis, quando isso acontece gera sons com
diferentes frequências dependendo da proximidade de obstáculos ou ao detetar desníveis. Ao
detetar obstáculos, com distância máxima de 3 m, esta produz vibrações na mão e imite um
sinal sonoro audível através de auriculares. O sinal sonoro é dividido em diferentes fases, ou
seja, quanto mais próximo do obstáculo menor o intervalo entre os sinais, numa última fase,
com a distância mínima de 2 cm, temos apenas um sinal contínuo indicando uma distância
muito curta.

AUTORES
Bruno Filipe Ferreira da Costa;
Miguel Melides Beato

PROFESSOR COORDENADOR
Luís Miguel Pires
ESCOLA
INETE - Instituto de Educação
Técnica, Lisboa

ENGENHARIAS

TELHADO RENTÁVEL

O SolarMirror é uma proposta com importância relevante para a qualidade de vida daqueles que
vivem em países com boa exposição solar uma vez que vai permitir aquecer água sem qualquer
pegada ecológica. A luz solar paralela incide sobre os espelhos da nossa base em forma de
paraboloide, essa luz é reﬂetida segundo os mesmos ângulos de incidência o que os concentra
no foco. No foco passa uma tubagem de cobre abastecida por um ﬂuido com base untuosa e que
se encontra em permanente circulação com a ajuda de uma bomba. Este é o circuito primário
que chega até ao permutador por intermédio da mesma bomba e que atinge até 400ºc. No
permutador o líquido do circuito primário faz a transferência desse calor para a tubagem de
abastecimento de águas sanitárias quentes assim como para o aquecimento do piso radiante.
Esta circulação é garantida por uma outra bomba. Com vista a um funcionamento ininterrupto
apetrechamos o Solar Mirror com um seguidor solar.

GT-DRIVE: GREEN AND TRANSFORMED DRIVING POWER SOURCE
Com este projeto pretendemos desenvolver o protótipo de um gerador magnético, recorrendo
aos potentes ímanes de neodímio, ferro e boro. Pretende-se criar uma fonte de energia
alternativa para mover um automóvel. Após uma observação das vantagens e desvantagens de
formas de energia, concluiu-se que a melhor forma de mover o automóvel de forma “verde” é
usando um motor elétrico. A grande particularidade é que a energia elétrica que seria fornecida
para o automóvel seria proveniente das propriedades magnéticas de ímanes complementada
por painéis fotovoltaicos.

AUTORES
Jorge Manuel Baptista

PROFESSOR COORDENADOR
Rosa Maria Albuquerque
Simões
ESCOLA
Escola Secundária Campos
Melo, Covilhã
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AUTORES
Trata-se de um protótipo constituído por duas micro turbinas hídricas e uma bateria para
Fábio Luís Santos Martins; Tiago
acumulação da energia elétrica produzida. Este protótipo está construído em forma de maquete
Miguel Garcia Valentim; Wilson
didática, na qual estão ﬁxadas duas turbinas, uma diretamente ligada a duas lâmpadas de led’s
Rafael Mendes Cortês
para assim se poder observar a produção de energia da turbina em tempo real; a outra turbina
está colocada dentro de uma caixa de madeira fechada, com a face frontal em acrílico
transparente só com as ligações à rede de água acessíveis, bem como a ligação à bateria. A
PROFESSOR COORDENADOR
circulação de água, neste projeto, é assegurada por um depósito e uma bomba de água,
Lina Fonseca
tornando assim a demonstração do projeto mais facilitada, pois não será necessário ligar a água
da rede, nem sempre acessível em todos os locais de demonstração do projeto.
ESCOLA
Escola Proﬁssional Mariana,
Viseu

SOLAR MIRROR

WATER SAVER
Ao abrir uma torneira de água quente, o esquentador (ou outro equipamento de aquecimento
de água) liga, o sistema WaterSaver coloca em circulação a água num circuito fechado até que
atinja a temperatura pré-programada no sistema, só após ser atingida esta temperatura é que a
água sai pela torneira, evitando assim o seu desperdício. A ordem de aquecimento de água, pode
também ser dada através de uma aplicação Android Instalada no telemóvel, sem necessidade de
abrir a torneira, podendo assim, o utilizador, e assim que se levanta, dar ordem de
funcionamento ao esquentador ou programar o sistema para ativar a uma determinada hora,
garantindo que quando chegar à casa de banho, e quando abrir a torneira na "posição quente" a
água sai imediatamente quente.

AUTORES
Ana Cláudia Esteves Almeida;
Bruno Miguel Fonseca Pereira;
Rui Fernando Paiva Duarte
PROFESSOR COORDENADOR
Rui Silva
ESCOLA
Escola Proﬁssional Mariana,
Viseu
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EPMS-TURBINAS
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BANDA FISIOTERAPEUTA
AUTORES
Este projeto consiste na criação de um dispositivo de baixo custo que permite auxiliar o controlo
Eugenio Ciunciuc; Jorge Miguel
do ﬁsioterapeuta ou do paciente na prática de exercícios de recuperação. O dispositivo permitirá
Pereira Machado; Ricardo Jorge
aos mesmos observar e alertar se está a fazer o exercício de forma correta. O sistema consiste na
Tomé Graça
utilização de um sensor ﬂexível que permite detetar a intensidade de cada exercício.
Posteriormente essa informação é enviada via bluetooth para o dispositivo android
observando-se a eﬁciência de cada exercício.
PROFESSOR COORDENADOR
André Tiago Marques dos Reis

ENGENHARIAS

“RC Athena3D v1.0: Um Kit Robótico Cartesiano, replicável, de impressão tridimensional” é um
projeto que foi desenvolvido ao longo de vários meses por uma equipa de alunos da escola D.
Maria II. O objetivo deste projeto é mostrar que qualquer pessoa com o mínimo de empenho
consegue construir uma impressora 3D com custos relativamente pequenos. Disponibilizaremos
ainda um kit com manual de instruções, para que o engenheiro amador interessado se possa
divertir enquanto constrói algo que está na ribalta da inovação em tecnologia.

ESCOLA
Agrupamento de Escolas
Secundária Dona Maria II Braga

ENGENHARIAS

SAFER BEDBOUND CARE
AUTORES
Pensando no bem-estar de pacientes acamados um grupo de alunos idealizou, estruturou e
João Tiago Serra Vieira; Jorge
construiu o protótipo de uma cama multiarticulada - Safer Bedbound Care. Para além da
Miguel Oliveira da Silva; Miguel
possibilidade de secções tripartidas – tronco e membros inferiores – permite ainda, em posição
António Sousa Nabiço
plana, movimentar lateralmente o doente, facilitando o ato de o virar, longitudinalmente, para a
esquerda e para a direita. A versatilidade deste equipamento aumenta a mobilidade do acamado
facilita a execução de tarefas básicas e aumenta a independência e autonomia. Permite aliviar os
PROFESSOR COORDENADOR
pontos de pressão no corpo, melhorando a circulação sanguínea, prevenindo edemas e escaras,
José Carvalho
prisão de ventre, enfraquecimento muscular e auxilia um doente com insuﬁciência respiratória.
ESCOLA
Escola Proﬁssional de Salvaterra
de Magos

ESCOLA
Agrupamento de Escolas Padre
Benjamim Salgado, Vila Nova de
Famalicão

O projeto foi pensado para segurança dos ciclistas quando circulam na via pública,
especialmente nesta zona de Ovar onde existem muitos ciclistas. A ﬁnalidade é a de sinalizar
onde se encontra o ciclista e as suas mudanças de direção através de sinalização luminosa.

AUTORES
Diogo Filipe Oliveira Batista;
Fábio Pereira Santos; Patrícia
Oliveira Alves
PROFESSOR COORDENADOR
André Reis
ESCOLA
EProfCor - Escola Proﬁssional de
Cortegaça

RC ATHENA3D V 1.0: UM KIT ROBÓTICO CARTESIANO, REPLICÁVEL, DE IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL

PROFESSOR COORDENADOR
João Paulo de Carvalho Vieira

PROFESSOR COORDENADOR
Marlene Veloso

JACKET CYCLE

ESCOLA
Escola Proﬁssional de Espinho

AUTORES
Alexandre Dinis Devesa e Brito;
Ana Rita dos Santos Gomes;
Manuel Domingues Brandão

AUTORES
Adriano Miguel Oliveira Correia;
Carlos Alberto Faria da Silva;
Diogo Miguel Machado Pereira

ENGENHARIAS

ESCOLA
INETE - Instituto de Educação
Técnica , Lisboa

Dado o elevado número de incidentes que se têm veriﬁcado nas autoestradas Portuguesas,
devido à entrada de veículos em contramão ou então pela inversão “voluntária” do sentido de
circulação na faixa de rodagem decidimos estudar uma possível solução para o problema. Assim,
o projeto consiste num sistema que deteta veículos que, por motivos diversos, entrem em
contramão ou se encontrem a circular em contramão, numa determinada autoestrada. Para os
veículos que entrem em contramão, prevê uma deteção automática e o encaminhamento,
através de um sistema de portas, para o sentido correto ou seja a saída da autoestrada. No caso
de veículos que se encontrem em contramão na autoestrada, estes serão detetados, assinalados
e de uma forma segura encaminhados para a primeira saída.

ENGENHARIAS

PROFESSOR COORDENADOR
Luís Miguel Pires

Universal Tracker Solution (UTS) é um geolocalizador de tamanho compacto que permite a sua
integração em qualquer lugar. Projetado para crianças, praticantes de atividades de ar livre,
pessoas com perturbações de memória ou animais. É possível consultar, em tempo real, a
posição do equipamento, através de uma APP para Android. Na app obtemos as coordenadas de
latitude e longitude que são transferidas para o Google Maps, com um erro de precisão de 5
metros. É possível ao utilizador da APP traçar o percurso mais rápido até ao local assinalado. Não
havendo cobertura de GPS é dada a indicação de procura e é mostrada a última posição de
leitura. A energia necessária é assegurada por uma pilha recarregável de 9 volts que permite
manter o dispositivo ativo num período de 4 a 5 horas.

MEREG-MÁQUINA DE ENCHIMENTO, ROLHAMENTO E ENCAIXOTAMENTO DE GARRAFAS
A MEREG é o resultado ﬁnal da prova de aptidão proﬁssional de 2 alunos da Escola Secundária
Avelar Brotero. Constituída por 5 postos de trabalho que são eles o posto de alimentação de
garrafas, posto de enchimento, posto de rolhamento, posto de armazenamento e por último o
posto de alimentação de caixas. A máquina possui o seu quadro de comando com o seu
controlador. No posto de armazenamento, o posicionamento do eixo de transporte é controlado
por sinais rápidos: • Um sistema de codiﬁcação incremental de posição usando uma entrada
rápida e de um contador rápido. • Uma saída rápida do controlador que envia sinais por
modulação de largura de impulso para regulação e velocidade do eixo, cujas rampas de
aceleração e desaceleração podem ser parametrizadas, em cada instante, pelo operador. O
sistema possui um terminal de interface homem-máquina, que permite fazer o controlo da
mesma.

AUTORES
Emanuel Ferreira Silva; Paulo
Rafael Simões Figueiredo

PROFESSOR COORDENADOR
Jorge Teixeira
ESCOLA
Escola Secundária Avelar
Brotero, Coimbra
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AUTORES
Diogo do Carmo Alhandra
Marques; Duarte Maria
Rosmaninho Falcão de Campos;
Jorge Gabriel Pedro Antunes

AUTOESTRADA SEGURA

PROPERAIR
A constante e prolongada exposição a uma atmosfera poluída promove o aparecimento de
doenças respiratórias crónicas. O projeto ProperAir visa prevenir esta situação, uma vez que
consiste na conceção de um dispositivo eletrónico vestível que permite monitorizar a presença
de gases poluentes existentes numa atmosfera poluída e alertar para potenciais situações de
perigo. Assim sendo, o público-alvo deste dispositivo são pessoas com doenças respiratórias,
porque previne a exposição a uma atmosfera poluída e trabalhadores em locais altamente
poluídos, porque alerta para situações de perigo. Após análise e discussão dos dados obtidos
pelo dispositivo ProperAir, foi possível concluir que este é eﬁcaz na prevenção de acidentes
relacionados com a exposição a uma atmosfera poluída, pois permite medir a concentração
desses gases e gerar sinais de alerta. Assim, considera-se um dispositivo inovador, pois pode
representar uma grande melhoria na prevenção da exposição a uma atmosfera poluída.

AUTORES
Diogo Filipe Albuquerque;
Samuel Filipe de Jesus Valente
dos Santos; Vitaliy Davydovych
PROFESSOR COORDENADOR
Joaquim Almeida
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ESCOLA
EProfCor - Escola Proﬁssional de
Cortegaça

AUTORES
Neste trabalho desenvolvemos sensores holográﬁcos sensíveis à concentração de soluções
Diogo Alexandre Mendes Alves;
aquosas. A concentração de soluções aquosas faz variar a espessura da emulsão dos hologramas
Diogo Matos Antunes; Tiago
que, quando iluminados, difratam a luz visível numa cor preferencial dependente da
Miguel Gomes Fonseca
concentração da solução. Foram usados hologramas de reﬂexão de objetos e hologramas de
reﬂexão “lisos” – só de uma cor, gravados com um difusor.
PROFESSOR COORDENADOR
Rosa Maria Albuquerque
Simões
ESCOLA
Escola Secundaria Campos
Melo, Covilhã

FÍSICA

AUTORES
Fruto das tendências de investigação atuais na astronomia, as estrelas “Wolf-Rayet” ainda são
Daniel Diaz; Ivo José Gonçalves;
pouco estudadas nos dias de hoje em comparação com outras áreas de trabalho. Uma das razões
Mauro Barbosa Franqueira
poderá estar relacionada com o facto de que muito pouco se sabe sobre elas e os modelos atuais
ainda não conseguem explicar muito bem o seu comportamento. “Wolf-Rayets” são estrelas
massivas que têm uma luminosidade um milhão de vezes maior que o sol, uma temperatura de
cerca de oito vezes maior e um pico de emissão de radiação que se situa no UV. O nosso projeto
PROFESSOR COORDENADOR
consiste numa investigação integrada de diversas estrelas W-R, recorrendo à espectroscopia
João Paulo de Carvalho Vieira
estelar no visível, para estudar a sua dinâmica ao longo do tempo e alguns parâmetros
astrofísicos.
ESCOLA
Agrupamento de Escolas
Secundária Dona Maria II Braga

FÍSICA

LIGHT ENERGY

PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto Lima Oliveira
ESCOLA
Escola Secundária Júlio Dinis do
Agrupamento de Escolas Ovar
Sul

FÍSICA

PROFESSOR COORDENADOR
Inês Madaleno
ESCOLA
Externato Cooperativo da
Benedita

RECICLE E MOVE
Sendo engenhocas desde crianças, apreciamos desmontar e montar peças com criatividade e
liberdade. Pois a partir de equipamentos em desuso e do lixo de material elétrico, eletrónico e
outro, somos capazes de tirar boas ideias para montar algo diferente. Mas nem sempre
compreendemos as funcionalidades desses equipamentos, ou sentimos alguma diﬁculdade em
explicar cientiﬁcamente o seu funcionamento. Neste trabalho sentimos que os estudos
efetuados contribuíram para o enriquecimento do nosso conhecimento global, pois fomos
compreendendo o que se ia fazendo, e como ajustar e melhorar o funcionamento de várias
peças.

AUTORES
David Freire Francisco; Diogo
Miguel Lourenço; Francisco
Carlos Lopes Fialho
PROFESSOR COORDENADOR
Inês Madaleno
ESCOLA
Externato Cooperativo da
Benedita

MODELAÇÃO ASTROFÍSICA: ESTRELAS WOLF-RAYET COM ESPECTROSCÓPIOS DE BAIXA RESOLUÇÃO

AUTORES
Leonardo Miguel Neves Soares;
Sandro Gabriel Barbosa Duarte;
William Lewis Sullivan Coutinho
de Oliveira e Sousa Salvador

AUTORES
Bernardo Tinta; Carina
Bernardes; Francisco Rogério
Santos

O nosso projeto tem como objetivo o reaproveitamento de uma percentagem da energia gasta
por estas lâmpadas através da incorporação de um ou mais painéis fotovoltaicos na estrutura
interna do suporte da própria lâmpada. Com a energia criada poder-se-ia reduzir os custos que a
iluminação pública ou privada acarretam. Após a montagem ﬁnal do protótipo veriﬁcaram-se os
valores de energia produzida pelos painéis em circuito para três lâmpadas de diferentes
potências e registou-se o observado. Calcularam-se também os valores de potência obtidos e a
relação entre a energia consumida e a energia produzida, expressos em percentagem. Pode-se
deste modo aproveitara energia de espaços interiores para iluminar outras divisões em casas, ou
em centros comerciais iluminar os parques de estacionamento.

A BELEZA DAS EQUAÇÕES
O objetivo inicial deste trabalho era dar a conhecer algumas linhas e superfícies que estão
presentes na matemática, algumas já conhecidas anteriormente pela disciplina, bem como as
suas equações. Com efeito, é veriﬁcável que alguns artistas utilizaram, deliberadamente,
fórmulas puras da matemática na construção das suas obras de arte, nomeadamente Antoni
Gaudí e Felix Candela. Após a sua conclusão, acreditamos que conseguimos demonstrar um
conjunto de linhas e superfícies presentes no nosso quotidiano e, desta forma, visíveis na
maioria da arquitetura tanto da nossa cidade de Castelo Branco como em outras. Assim, com
estes instrumentos, a matemática também pode construir realidades tal como demonstramos
no nosso trabalho.

AUTORES
Gonçalo Alexandre Pires Rocha;
Inês Soﬁa Batista Rodrigues;
Rodrigo Alexandre Marques de
Almeida
PROFESSOR COORDENADOR
Rui Manuel dos Santos Duarte
ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco
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HOLOSENSOR

Realizamos este projeto com o intuito de levar até às pessoas a relação entre a física e a robótica.
O robot EV3 é constituído por várias peças, sendo que todas desempenham, evidentemente,
diversas funções. Todos os motores assim como os sensores têm uma função relacionada
diretamente com a física. No caso dos motores, estes possibilitam o movimento, que pode ser
uniforme, acelerado, ou retardado, no caso dos motores grandes, ou no caso do motor médio, o
movimento circular. Quando o robot segue simplesmente a linha preta, utiliza a física, no que diz
respeito à reﬂexão da luz preta, que vai ser mais tarde detetada pelos sensores. O mesmo se
aplica ao sensor de toque. Ao ser aplicada uma determinada força neste sensor o robot vai agir
conforme estiver programado, como resposta à força que nele foi exercida. Assim, este projeto
levou-nos ao estudo permitindo aplicar a física de forma mais interativa e divertida.

FÍSICA

AUTORES
Este projeto consiste na criação de um dispositivo que é inserido na cintura do bombeiro com o
Cassandra Soﬁa Teixeira Alves;
objetivo de localizar e monitorizar os sinais vitais do mesmo. Com o auxílio dos sensores
Catarina Gomes Ferreira; Diogo
eletrónicos que nos fornecem informações rápidas e simples, poderemos proporcionar ajuda
Filipe Oliveira Batista
mais rapidamente ao operacional em perigo. Utilizar-se-ão dois equipamentos: o
giroscópio/acelerómetro que nos indica a posição do bombeiro e um GPS a sua localização. A
comunicação é feita em GSM/GPRS que envia uma mensagem quando o bombeiro se encontrar
PROFESSOR COORDENADOR
em perigo.
André Reis

FÍSICA E OS ROBOTS

ORA BOLAS... DE SABÃO
O objetivo deste trabalho é estudar e conhecer as superfícies mínimas, possuidoras de fórmulas
matemáticas rigorosas, e que estão presentes na natureza e na arquitetura. Assim, pretende-se
observar as superfícies mínimas através dos ﬁlmes de sabão, tal como Plateau as observou, uma
vez que, atualmente, em vez das películas, se utiliza um software matemático para visualizar as
superfícies, o que fez, de certo modo, com que as películas de sabão perdessem o seu valor.

AUTORES
Guilherme Gil Nunes da Silva;
Isabel Gonçalves Dantas; Joana
Diogo Mingacho
PROFESSOR COORDENADOR
Alzira Isabel Antunes Dos
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AUTORES
Gonçalo Tavares da Silva
Marques; José Alberto Pires de
Sousa Azevedo Ferreira;
Mariana Ferreira Romãozinho
Neno de Resende
PROFESSOR COORDENADOR
Maria de Lurdes Gonçalves

O número de ouro (1,6180339…) é um dos mais intrigantes “tesouros” da Matemática. Há
séculos que o Homem se debruça sobre este número místico, estudando as suas diversas
manifestações. Presente na Álgebra, na Geometria e, mais impressionantemente, na Natureza,
esta razão matemática terá sido inicialmente explorada pelos Gregos, constituindo-se, desde
então, como proporção harmónica e equilibrada para os construtores de catedrais medievais, os
pintores renascentistas ou artistas das Vanguardas. Para muitos autores, esta proporção áurea
sustenta, também, o equilíbrio do corpo humano. Assim, partindo das teses de Zeising (1854) e
Corbalán (2010) investigámos, por um lado, se o número de ouro está presente numa
determinada relação biométrica (no antebraço) dos alunos da nossa escola e, por outro, se essa
ESCOLA
razão, a veriﬁcar-se, ocorre em termos médios (segundo a ideia de que "o homem só é ideal
Agrupamento de Escolas Amato como média"). Em suma, procuramos, com olhar crítico, contemplar o mundo áureo à nossa
Lusitano, Castelo Branco
volta.
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SEMI-RETICULADOS DE GRUPOS DE UMA DADA VARIEDADE E BANDAS RECTANGULARES
AUTORES
João Pedro Estácio Gaspar
Gonçalves de Araújo

PROFESSOR COORDENADOR
Fernando Pena

Num artigo recente, Monzo caracterizou os semi-reticulados de bandas retangulares e grupos de
expoente 2 como os semigrupos que satisfazem as seguintes condições: x = x^3 e xyx em {xy^2x,
y^2x^2y}. Num artigo posterior, estes semigrupos foram caracterizados pelas seguintes
condições: x = x^3 e xy em {(xy)^2, yx}. Logo, esta caracterização levou à conjetura de que seria
possível caracterizar os semi-reticulados de bandas retangulares e grupos que satisfazem alguma
identidade xy = v pela condição xy em {(xy)^2, v}. Este é o objetivo deste trabalho.

ESCOLA
Colégio Planalto, Lisboa

A MATEMÁTICA NA VIDA DAS ABELHAS
AUTORES
Clésia Gonçalves Afonso
Valbom Varandas; Diana Soﬁa
Mortinho Barata; Pedro Miguel
Almeida Santos

PROFESSOR COORDENADOR
Isabel Maria da Cunha Vieira

A matemática encontra-se vastamente relacionada com a vida de uma grande diversidade de
seres vivos, nomeadamente a vida das abelhas, tendo este último aspeto despertado o nosso
interesse na compreensão da complexidade matemática e hierárquica que as mesmas
apresentam no seu quotidiano. Procuramos explorar a vida social das abelhas e a sua hierarquia,
assim como a relação da matemática na vida das mesmas, através do estudo de certos aspetos:
o formato hexagonal dos seus alvéolos, a sua eﬁciência quando comparada com o modelo
PROFESSOR COORDENADOR
circular, e ainda outras características dos mesmos, tais como o seu volume, superfície e a
Rui Manuel dos Santos Duarte relação do com a mesma. Analisámos ainda a percentagem da variação do consumo de cera para
a construção de alvéolos. Em relação à metodologia, foram utilizados processos exclusivamente
analíticos. Conseguimos provar através de cálculos e fórmulas matemáticas o porquê da forma
ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato dos alvéolos ser um hexágono e do seu fundo não ser plano. Assim, conseguimos demonstrar
que tudo na natureza é determinado pela matemática e não pelo simples acaso e o exemplo das
Lusitano, Castelo Branco
abelhas é apenas um em muitos que existem.

ABACAXI...ANDO
Esta investigação tem como objetivo produzir um suplemente natural, de fácil preparação e
económico destinado sobretudo a jovens em crescimento que consigam de uma forma rápida e
eﬁcaz obter um conjunto de aminoácidos diretamente absorvíveis pelo intestino. Foi utlizado
para o efeito a ação proteolítica do abacaxi tendo como substrato o glúten extraído da farinha de
trigo. Utilizando a bromelina existente no abacaxi (Ananas comosus) foi analisada a ação desta
enzima (bromelina) sobre o glúten do trigo e estudada a eﬁciência do processo enzimático pela
comprovação da passagem dos aminoácidos, resultantes da degradação do glúten, através do
intestino. O extrato de bromelina foi obtido pela trituração inicialmente apenas da polpa e mais
tarde de todo o fruto. Os ensaios foram efetuados nos laboratórios da Escola Secundária
Henriques Nogueira e exigiram a elaboração de protocolos experimentais e a utilização de
diferentes testes bioquímicos. O abacaxi foi adquirido no mercado.

AUTORES
Carlos Manuel Santos Lourenço;
Francisco João Dias Silva;
Mariana Cosme Cintrao
PROFESSOR COORDENADOR
Lucilia Ferreira Pereira
ESCOLA
Agrupamento de Escolas
Henriques Nogueira, Torres
Vedras

LÍPIDOS EM FUGA!
O objetivo principal é analisar a capacidade de retenção de lípidos numa dieta alimentar
utilizando substâncias orgânicas como, o agar-agar, o quitosano, os exosqueletos de camarão
(Crustáceos) e comprimidos com Orlistato. Na atualidade há uma grande preocupação para
possuir um corpo perfeito com o menor esforço possível, recorrendo a dietas “milagre”, a
realização de exercício físico intensivo e a utilização de comprimidos “queima-gorduras”. Os
resultados evidenciam a elevada capacidade de absorção de gorduras por parte das substâncias
em estudo, tendo o agar-agar absorvido 100%, tal como os comprimidos com Orlistato. Contudo
a substância que obteve melhor relação preço/eﬁcácia foi o agar–agar, seguido do exosqueleto,
do quitosano e ﬁnalmente dos comprimidos de Orlistato. Estes últimos em termos cientíﬁcos
foram os mais eﬁcazes na retenção de gorduras, mas também os mais caros.

AUTORES
Carolina Lourenço Matos; Dora
Fialho Mendes; Laura Santos
Serralheiro
PROFESSOR COORDENADOR
Paula Cristina de Almeida Maria
Castelhano
ESCOLA
Externato Cooperativo da
Benedita

TRANSFORLAB – A MOLÉCULA DO SABOR
A cozinha molecular, através da experimentação, da inovação em pratos clássicos e da
divulgação de novas práticas culinárias, será o motor da inovação e de uma atitude criativa.
Alimentos já reconhecidos pelas crianças como naturalmente saborosos podem tornar-se
aliados, como o caso de gelados. A ideia é encontrar a combinação entre gelados, frutas e
legumes. Em vez de usar as famosas coberturas chocolate, substituí-las por frutas ou legumes
para familiarizar o paladar. Procurar opções de gelados à base de frutas, legumes e água é uma
importante alternativa para fugir do excesso de gordura e calorias. Ao mudarmos a apresentação
de uma sopa ou de um legume transformando-os e dando a ideia de ser um outro tipo de
alimento mais bem aceite pelas crianças, poderemos modiﬁcar no futuro a introdução de
vegetais e fruta na dieta alimentar destes públicos por natureza mais avessos a estes produtos e
iguarias.

AUTORES
Edgar Bettencourt Macedo;
José Miguel Rodrigues Pinheiro

PROFESSOR COORDENADOR
Sílvia da Fonseca
ESCOLA
Escola de Hotelaria e Turismo
do Douro - Lamego

NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

AUTORES
Ângela Duarte Caçador; Joana
de Brito Afonso; Mélanie
Pereira Lopes

ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo

ESCOLA
Agrupamento de Escolas Amato
Lusitano, Castelo Branco

SERÁ A NOSSA ESCOLA DE OURO? O MUNDO ÁUREO À NOSSA VOLTA

MATEMÁTICA

O que propomos neste concurso é um prato em fase de projeto, com o formato da geometria
angular da molécula de água, a que demos o nome de Dish-Fixe. Privilegia a sopa e a água e
constitui uma Roda dos Alimentos adequada à faixa etária dos 6 aos 9 anos, um intervalo etário
que consideramos crítico. Com a presença deste prato nas escolas e nas nossas casas, o nosso
objetivo é combater a obesidade infantil, o excesso de peso e os seus problemas associados,
reduzindo as calorias ingeridas pelas crianças para um valor máximo de 1700 Kcal por dia,
aumentando o número de crianças que se alimentam com as porções adequadas e os alimentos
mais acertados à sua faixa etária.

NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

PROFESSOR COORDENADOR
Alzira Santos

O que parece simples, por vezes, revela-se complexo como se veriﬁca nos fenômenos caóticos.
Os fractais, ao contrário das ﬁguras euclidianas possuem características de maior complexidade
o que faz deles ﬁguras curiosas, e "originais". Oriundo dessas características este tipo de formas
adquire uma instabilidade estrutural, que à mínima alteração nas suas condições iniciais se
altera drasticamente obtendo-se um resultado ﬁnal diferente, ou seja, possui um carácter
caótico. Concluindo, embora os fractais estejam presentes na natureza, o ser humano não os
consegue entender, mas apenas identiﬁcar.

NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

AUTORES
Guilherme Filipe Lino Pombal;
Jorge Gomes Santos; Miguel
Maria Espadinha Esteves
Teixeira Pires

DISH FIXE - O PRATO DIVERTIDO

NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
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O MUNDO COMPLEXO DOS FRACTAIS
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HEALTHY KIDS FOR HEALTHY FUTURE
O projeto tem como nome Healthy Kids – For Healthy Future e baseia-se na sensibilização de
crianças para a problemática da obesidade infantil e para a importância de uma alimentação
saudável, mais propriamente, a importância do consumo de fruta diariamente e da realização de
uma alimentação equilibrada com o consumo das porções alimentares corretas.

ESCOLA
Escola Secundária de Azambuja,

TRATAMENTO DE EFLUENTES DA INDÚSTRIA TINTUREIRA, POR ELETROCOAGULAÇÃO
Apresentamos uma solução para limpeza das águas com forte coloração, provenientes da
indústria têxtil de tinturaria, atividade considerada de alto impacto ambiental. É um método
Físico-químico que utiliza a eletrólise das soluções com elétrodos de ferro. O hidróxido de ferro
(II) / (III) gerado, atuará como agente coagulante, permitindo, posteriormente, eliminar os
corantes por decantação/ﬁltração.

SABORES AROUCA GEOPARK

PROFESSOR COORDENADOR
Margarida Duarte

O projeto permitiu lançar as bases para a implementação de um cluster de agronegócio
diferenciado no território do Arouca Geopark. Neste contexto constituiu-se uma microempresa
modelo com potencial para ser replicada: a Sabores Arouca Geopark. Tendo como pano de fundo
a melhoria da qualidade de vida da população, o projeto cria postos de trabalho e aplica uma
perspetiva coerente de diversiﬁcação da economia, apostando no desenvolvimento da região,
na produção sustentável de alimentos e na promoção e valorização de produtos tradicionais de
qualidade superior.

DIMINUIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CRÓMIO(VI) NOS EFLUENTES, POR BIOADSORÇÃO PELA SACCHAROMYCES CERE
Os tratamentos atuais aos eﬂuentes de indústrias que utilizam metais pesados são bastante
dispendiosos. A, cada vez maior, consciência ambiental visa um descarte inofensivo de eﬂuentes
para o ambiente. Este trabalho apresenta uma técnica de bio adsorção para diminuir o teor de
crómio (VI) nos eﬂuentes industriais, utilizando resíduos da levedura Saccharomyces Cerevisiae,
provenientes da fermentação alcoólica de indústrias cervejeiras, resíduo que não apresenta
valor comercial.

AUTORES
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SALICÓRNIA UMA GARFADA SAUDÁVEL
AUTORES
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QUÍMICA

PROFESSOR COORDENADOR
Margarida Duarte
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O estudo da cinética química é de grande importância, nomeadamente a nível industrial. Este
projeto utiliza uma reação da Química clássica, a reação de Landolt, apresentando uma forma
bastante apelativa de estudar os fatores de que depende a velocidade de uma reação, utilizando
como reagentes apenas substâncias de uso corrente.
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O projeto “HAQUIqueijo&mais” vem dar resposta a um problema ambiental na região da Beira
Ana Beatriz Frenandes Ribeiro;
Serra, que se prende com o tratamento do eﬂuente com soro de leite, proveniente das queijarias
Raquel Alexandra Rebelo Costa;
da região. Contudo, o soro de leite é um produto de alto valor biológico, quer pelo seu teor de
Sara Raquel Bernardino Cura
proteínas quer pela quantidade de vitaminas, nomeadamente vitamina B12. O presente projeto
visa desenvolver, numa primeira fase, um novo tipo de queijo, de leite de ovelha, que possa ser
conservado no soro, de modo a que ambos possam ser introduzidos na alimentação humana.
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Numa segunda fase, pretende-se desenvolver outros produtos como sejam o soro de leite
Honorata Pereira
lioﬁlizado. A lioﬁlização permite a desidratação do soro mantendo as propriedades
nomeadamente o teor de proteínas e vitamina B12. A única fonte de vitamina B12 é de origem
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animal. Assim, normalmente os vegetarianos, a longo prazo, sofrem de carência desta vitamina.
Eptoliva - Escola Proﬁssional de
Oliveira do Hospital

REAÇÃO DE LANDOLT – RELÓGIO DE IODO

A salicórnia é uma planta que tem a capacidade de substituir o sal na alimentação. Por isso,
veriﬁcou-se a salinidade da planta desidratada e no seu estado natural, veriﬁcando-se que
apresentavam valores de salinidade próximos dos da solução do coloreto de sódio.
Seguidamente preparou-se uma solução Algianato de Sódio e salicórnia triturada, quem em
contacto com uma solução de coloreto de cálcio origina esferas de salicórnia comestíveis.
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Posteriormente confecionou-se uma refeição com salicórnia e veriﬁcámos que salinidade na
Carlos Alberto de Lima Oliveira água aumentou 5 g/l para 20 g/l. e com o objectivo de se observarem pequenos cristais de sal,
deixou-se à temperatura ambiente a seiva de salicórnia e uma solução de coloreto de sódio para
evaporar. Colocou-se duas maquetes, com uma solução de 33 g/l de coloreto de sódio e outra,
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com a solução referida mais salicórnia. A partir da qual se conclui que esta tem a capacidade de
Escola Secundária Júlio Dinis do
dessalinizar a água, tornando-a potável e acelerar o processo de evapotranspiração.
Agrupamento de Escolas Ovar
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BIOPLÁSTICO A PARTIR DE LEITE: DO DESPERDÍCIO À INDUSTRIALIZAÇÃO
O projeto procurou desenvolver um plástico biodegradável e ecológico a partir da caseína (grupo
de proteínas presente no leite, obtido a partir de desperdícios e/ou excedentes em unidades
produtoras) com a posterior adição de glicerol (produto secundário da produção de biodiesel)
para ﬁns plastiﬁcantes. Desta forma, ambiciona-se criar uma alternativa ao plástico comercial,
mas sem desperdício de recursos. Na fase laboratorial estudou-se a inﬂuência de diversos
fatores nas características do plástico ﬁnal. Os produtos ﬁnais obtidos no projeto, levam-nos a
considerar a possibilidade de aplicação deste bioplástico na produção de tabuleiros de
sementes, cuvetes ou outro género de produtos de apoio para ﬁns agrícolas ou noutro tipo de
produtos que não exijam restrições ao nível da espessura ou composição química. Considera-se
interessante dar continuidade a este estudo envolvendo testes físico-químicos e mecânicos, de
forma a avaliar a resistência e maleabilidade do produto ﬁnal.
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Quantas vezes já se questionou sobre a quantidade de pasta que se deve colocar numa escova
de dentes, pese embora a publicidade seja enganosa, os proﬁssionais de saúde oral aconselham
a usar uma quantidade mínima de pasta. Mas, o que será uma quantidade mínima? Uma pasta
de dentes tem entre outros componentes, abrasivos, espumantes, aglutinantes humectantes e
agentes terapêuticos. Contudo, para que precisamos de uma pasta de dentes? Uma pasta de
dentes para além de branquear os dentes serve para neutralizar os ácidos que se formam na
boca após a ingestão de alimentos. Assim, com este projeto pretendemos desenvolver uma
pasta com ingredientes naturais, que contivesse um indicador ácido-base (uma antocianina), que
mudasse de cor quando entrasse em contacto com os ácidos existentes na boca e que durante a
escovagem fosse alterando a cor à medida que os ácidos fossem neutralizados.

Hoje em dia a população mundial utiliza uma grande variedade de produtos resultantes de
processos químicos e industriais com as mais diversas características. E os sabões não são
exceção! As indústrias destes produtos tendem a introduzir inúmeros químicos na sua produção,
o que possibilita uma maior diversidade de capacidades aos produtos ﬁnais. Por outro lado, estes
processos levam a um drástico aumento da poluição dos lagos e oceanos levando à morte de
imensos seres vivos e destruição de ecossistemas. No nosso trabalho, produzimos sabão líquido
e sólido naturais com apenas 1 produto químico, e investigámos algumas propriedades físicas e
químicas dos mesmos como densidade, tensão superﬁcial, espuma, viscosidade entre outros.
Depois de testadas as nossas amostras laboratorialmente e comparadas com amostras
disponíveis no mercado para consumo diário, as nossas amostras revelaram-se produtos com
bastante eﬁcácia! Pelo que provámos que a adição de químicos em excesso pode ser
dispensada!

FRATURAÇÃO HIDRÁULICA DO XISTO/FRACKING
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Foi desenvolvido um projeto através do qual se pretendeu criar um gel com função estilizadora
Artur Oliveira Fortunato; Ulisses
mas também nutritivo e enriquecedor para a saúde do cabelo e couro cabeludo. Em laboratório,
Miguel Velasques Ribeiro
desenvolveu-se uma fórmula base de um gel com propriedades estilizadoras. O Gel desenvolvido
Santos Ferreira
contém onze elementos e uma ordem deﬁnida para a mistura dos reagentes. Merecem destaque
os seguintes constituintes: Poliquaternium-10, Pantenol, Ceramidas A2 e Extrato de chá verde.
Como tal, consideramos que a aplicação do extrato no couro cabeludo permitirá a atuação de
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ﬂavonoides antioxidantes e epicatequinas inibidoras da enzima 5-alphareductase, enzima esta
João Carlos Gomes
responsável pela maior parte dos casos de queda de cabelo. Além disso, possui também um
efeito anti gravidade. O Gel produzido foi submetido a análises químicas e microbiológicas,
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sendo que os dados sugerem que respeita os critérios legais como os deﬁnidos para considerar
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o gel como benéﬁco para o cabelo.

Fracking signiﬁca faturação hidráulica, uma tecnologia que abre reservas de gás presas em
formações subterrâneas de xisto, anteriormente inacessíveis: água, areia e químicos são
injetados na rocha a grandes pressões, permitindo ao gás ser libertado. É na questão ambiental
que a exploração da faturação hidráulica enfrenta a grande oposição. A tecnologia utiliza, por um
lado, grandes quantidades de água, que deve ser transportada para o local onde o processo
decorre, com grandes custos ambientais. Por outro lado, há preocupações relacionadas com
eventuais químicos cancerígenos usados, que podem escapar e contaminar as águas
subterrâneas.
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Este projeto nasceu a partir da possibilidade de investigar alternativas sustentáveis para a
coloração têxtil. Assim, este trabalho consiste não só em estudar o processo de tingimento com
corantes sintéticos como também em desenvolver métodos de tingimento com corantes
naturais de origem vegetal. Ao longo deste projeto variou-se fatores como a temperatura e o pH
de modo a estudar qual o método que favorece um tingimento de uma ﬁbra uniforme e com um
elevado poder de adesão do corante. Posteriormente, procedeu-se ao estudo de tingimentos
com corantes naturais provenientes de produtos como o açafrão e a beterraba. Dado que a cor
depende da luz incidente, apresentamos assim um projeto que pretende relacionar a Química
com o “Ano Internacional da Luz” ao qual chamamos “ A Química da Cor”.
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T-GEL: DESENVOLVIMENTO DE UM GEL ESTILIZADOR COM PROPRIEDADES NUTRITIVAS PARA O CABELO

A QUÍMICA DA COR
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Pretende-se com este trabalho desenvolver uma forma que permita substituir materiais
fabricados a partir do petróleo (fonte não renovável), como por exemplo, o plástico, por uma
alternativa “eco-friendly”. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: na primeira procedeu-se
à extração de quitina a partir de carapaças de crustáceos. Foi necessário promover a
desmineralização, desproteínização, desodorização e secagem do material. A segunda fase, teve
em vista a alteração molecular da quitina de modo a que esta adquirisse novas características,
nomeadamente a sua alteração para o formato nanocristalino. Esta alteração prendeu-se com o
desenvolvimento de um nanocompósito de nanopartículas de α-quitina em matriz de amido.
Pretende-se que o termoplástico obtido, exempliﬁcado com a criação de vários protótipos, possa
constituir uma alternativa ecológica ao plástico. Este biopolímero é biodegradável e adquire
diferentes níveis de plasticidade o que diversiﬁca as aplicações deste material.
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A criação de um jogo de tabuleiro que permita associar momentos lúdicos com a aprendizagem
foi a base de trabalho pela qual ﬁzemos a nossa opção de investigação. Nos nossos dias
perdeu-se o hábito de fazer jogos de equipa que possibilitem a socialização dos alunos e isso foi
para nós um desaﬁo a que nos propusemos ultrapassar. O jogo apresentado trata do tema da
química e a sua relação com o meio ambiente. O objetivo do jogo de equipa é a formação de uma
molécula que esteja relacionada com o ambiente. Como no jogo participam duas equipas,
existem duas moléculas a formar: o CFC 112 e o Fréon 14. No ﬁnal do jogo deverão ser discutidos
os efeitos nefastos dessas moléculas na atmosfera. Pede-se ainda aos participantes que, de
alguma forma, divulguem e tentem contribuir para a minimização desses efeitos nefastos destes
compostos na natureza.
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CREME DE BOLOTA - DA EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS ATÉ À FORMULAÇÃO DE UM COSMÉTICO ANTIOXIDANTE PARA PREVENIR A HIPERPIGMENTAÇÃO

A bolota é um fruto com potencial efeito benéﬁco na saúde da pele devido à sua composição em
polifenóis, nomeadamente o ácido gálico. Com o objetivo de valorizar os excedentes deste fruto
produzidos no montado, explorámos o potencial de aplicação da bolota no desenvolvimento de
um cosmético com efeito hidratante e anti envelhecimento e capacidade de prevenir a
hiperpigmentação. Os resultados obtidos indicaram que ao aplicar uma extração com
propilenoglicol, é possível obter um concentrado rico em ácido gálico e outros compostos com
ação antioxidante e eﬁcaz na inibição da tirosinase. O concentrado obtido foi incorporado, com
sucesso, na formulação de um creme, indicando que a bolota é um ingrediente promissor na
aplicação em produtos direcionados para a saúde e beleza da pele.
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