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Presidente do Conselho de Administração 

da Fundação da Juventude

pelo 8º 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 22º concurso para Jovens cientistas e Investigadores sofreu uma ligeira subida 
relativamente à anterior edição, sendo que foram recebidos mais 3 projetos do que em 2013. Isto prova a continuidade do sucesso 
desta iniciativa, dando-nos um incentivo extra para prosseguir com a promoção da ciência, da inovação e da criatividade junto dos 
jovens portugueses. 
concorreram a esta edição 122 projetos, da autoria de 301 jovens estudantes com a coordenação de 70 professores, num total de 52 
escolas envolvidas. dos projetos recebidos, 26 estão ligados às ciências do ambiente, 26 às engenharias, 24 à biologia, 11 às ciências 
sociais, 9 às ciências da terra, 9 à física, 6 às ciências médicas, 4 à matemática, 4 à química, 2 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 22 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; Instituto português do desporto e Juventude; fundação luso-americana para o desenvolvimento; 
astrazeneca; porto editora; lipor; adene - agência para a energia; companhia de seguros fidelidade mundial; sumol + compal; 
pousadas da Juventude; cartão Jovem; meo; Intel; sapo.pt; forum estudante e Horizon. 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

MeNSAGeM
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Presidente da Fundação EDP

é com renovado entusiasmo que a fundação edp e a fundação da Juventude se juntam, mais uma vez, para organizarem a mostra da 
ciência, recebendo no museu da electricidade esta sua oitava edição.   

ao receber tantos jovens e professores neste espaço mágico que funde tecnologia, memória do passado e energia do futuro, a fundação 
edp dá-lhes as boas-vindas e reafirma a sua aposta forte na promoção do conhecimento científico, no estímulo à criatividade, à 
curiosidade e à descoberta, na revelação de novos talentos.

esta iniciativa tem como propósito valorizar os jovens investigadores e cientistas, permitindo-lhes desenvolver as suas ideias, 
conhecimentos e experiências, mas tendo também a preocupação de comunicar com o grande público, motivando, partilhando e 
generalizando um interesse cada vez maior e mais vasto pelos temas da ciência. de facto, é impossível termos uma percepção dos 
complexos e novos desafios que se apresentam ao mundo do século XXI sem uma cultura científica actualizada e aberta.

como é sabido, a mostra da ciência resulta do concurso “Jovens cientistas e Investigadores”, desenvolvido desde 1992, que se destina 
a promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre os estudantes. o sucesso consolidou-se nesta sua 22ª edição, renovando-
se o forte envolvimento das escolas com uma participação de cerca de 300 alunos e 70 professores. podemos ainda dizer que esta 
edição de 2014 confirmou o interesse dos jovens pelas áreas da biologia e do ambiente, seguidas de perto por projectos de disciplinas 
ligadas às engenharias. 

a fundação edp continua a privilegiar o estabelecimento de parcerias com instituições de reconhecido mérito e as iniciativas que têm 
os jovens como público prioritário e são representativas de todo o território nacional. 

neste tempo de crise, em que os mais novos experimentam dificuldades imensas para se afirmarem pessoal e profissionalmente, 
é muito importante abrir-lhes oportunidades e motivos de esperança. esta é, no domínio que lhe é próprio, uma preocupação da 
fundação edp. acreditamos que esta mostra dá disso um sinal e um testemunho.

António de Almeida
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Diretor Geral da Direção Geral da Educação

a ciência e a tecnologia desempenham um papel muito importante no mundo atual, não devendo ser encaradas fora do contexto 
cultural, político e económico em que se desenvolvem. os desafios resultantes das dinâmicas do desenvolvimento implicam a 
necessidade de apostar na promoção de carreiras científicas. por outro lado, há que ter em conta a dimensão social da ciência, já 
que as controvérsias e negociações que são inerentes ao processo da sua construção tornam fundamental a participação pública e 
democrática dos cidadãos nas decisões de cariz técnico-científico que se colocam na sociedade atual.
colocam-se assim 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 científico com repercussões sociais e éticas.
não é possível promover a educação em ciência sem desenvolver nos jovens capacidades de natureza investigativa, pois é através do 
contacto com o processo investigativo, em todas as suas fases, que os alunos podem compreender a forma como a ciência se constrói, 
como evoluiu e como influencia e é influenciada pela sociedade, bem como por outros fatores, históricos ou mesmo psicológicos. 
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.
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.

Fernando Egídio Reis 

MeNSAGeM
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Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ

associamo-nos, IpdJ – Instituto português do desporto e Juventude, à vIII mostra nacional de ciência com a convicção da importância 
desta iniciativa e conscientes da nossa responsabilidade.
gostamos de contribuir para desenvolver o espírito criativo, estimular a curiosidade, dar oportunidades àqueles que sentem esse 
apelo de fazer coisas novas, de interrogarem a realidade, de se desinquietarem.
são os jovens que têm em particular essa capacidade.
o IpdJ, ao longo da sua existência tem estado ao lado destas iniciativas. relembro as semanas de ciência e tecnologia, nos anos 90, 
que permitiam aos jovens interagirem com um conjunto de situações reais e experienciar, ao vivo, os fenómenos que, aí, eram postos 
à sua disposição.
dou nota, por outro lado, dos programas que, hoje, apoiamos e desenvolvemos em parceria com outras instituições, como o Inova – 
concurso de ideias, para o 2º e 3º ciclo do ensino básico e secundário, estimulando, exactamente, a capacidade de querer transformar 
ideias em produtos e ou serviços.
falo da rpgn – rede de perceção e gestão de negócios, programa focado no empreendedorismo, que é uma janela aberta à inovação, 
a esse espírito não conformista, uma oportunidade para, em grupo, ou individualmente, poder desenvolver ideias, quer sejam na área 
empresarial ou associativa, nos domínios económico, social, cultural.
gostaria de felicitar a fundação da Juventude, a qual ajudámos a nascer, pelo papel que tem desempenhado de forma constante nesta 
área e em outras.
por último, a todos os jovens que se sentem atraídos pela iniciativa. 
o país precisa do vosso talento. o país precisa da vossa iniciativa. o país precisa de vossa capacidade. concorrer é um desafio convosco 
mesmo. participar é um momento em que se põe à prova a capacidade que cada um tem de se divertir e de encontrar outras ideias, 
outros mundos.

Ricardo Araújo
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Diretora Executiva da Cência Viva 

a ciência viva tem apoiado e acompanhado o concurso Jovens cientistas e Investigadores, organizado pela fundação da Juventude. 
fazemo-lo porque acreditamos que este tipo de iniciativas proporciona aos jovens uma aprendizagem das ciências baseada na 
curiosidade, na vontade de saber e de descobrir. 

esta atitude de inquérito e de investigação é central no ensino experimental das ciências, que a ciência viva tem vindo a apoiar nas 
escolas há 18 anos. a aproximação da comunidade educativa aos processos da ciência e aos resultados científicos mais recentes tem 
sido possível com a colaboração empenhada de professores, investigadores e outros especialistas.

os trabalhos apresentados no concurso europeu para Jovens cientistas e Investigadores mostram o interesse e as expectativas dos 
estudantes do ensino secundário relativamente aos processos da investigação científica.

a comunidade científica tem correspondido às expectativas dos jovens através do estabelecimento de parcerias educativas com as 
escolas, nomeadamente nos projectos escolher ciência, e na oferta de estágios nos seus laboratórios na ocupação científica de Jovens 
nas férias.

também na mostra nacional de ciência 2014 um júri constituído por investigadores tem dado o seu contributo generoso e empenhado, 
seleccionando os melhores trabalhos para representar o nosso país na final europeia do concurso europeu para Jovens cientistas.

estamos certos de que a oportunidade de interagir com colegas de todo o país constituirá uma experiência inesquecível para estes 
jovens. para os que vão participar na final europeia, o horizonte alarga-se a uma partilha de conhecimentos com colegas de outros 
países, tal como hoje acontece nos projectos de investigação.

Ana Noronha
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proGrAMA dA VIII MoStrA

quinta-feira, 29 de maio

10H00 – 11H00  
chegada dos participantes e check-in no 
museu

11H00 – 13H00  
montagem dos projetos/stands

15H00
Cerimónia de Abertura da Mostra, com a  
presença de se o secretário de estado do 
desporto e Juventude*

16H00 – 18H00 
visitas das escolas e do público

16H00 – 18H00 
entrevistas do Júri aos projetos

* sujeito a confirmação

sexta-feira, 30 de maio

10H00 – 17H00  
entrevistas do Júri aos projetos

10H00 – 17H00  
visitas das escolas e do público

11H00 – 13H00  
workshop scicamp - science Holiday 
camps in europe (para professores)

15H30
visita guiada ao museu da eletricidade 
(para professores)

17H30 – 18H30 
workshop/palestra “entre a palavra e 
a coIsa”, pela arquiteta patrícia robalo 
ribeiro

18H00 – 21H00  
reunião do júri

sábado, 31 de maio

10H00 – 15H00  
visitas das escolas e do público

11H00 
visita guiada ao museu da eletricidade 
(para os alunos)

15H00 – 16H30  
Cerimónia de Entrega de Prémios e 
de Encerramento da Mostra, com a  
presença de se o ministro da educação 
e ciência

16H30
desmontagem dos projetos/stands

17H00  
Partida
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CoMpoSIção do JúrI

Gaspar Barreira, Presidente
laboratório de Instrumentação e física 
experimental de partículas de lisboa 
(lIp)

Emília Salgueiro
Instituto português do mar e da 
atmosfera (Ipma)

Pedro Abreu
laboratório de Instrumentação e física 
experimental de partículas de lisboa (lIp)

José Matos
Instituto nacional de Investigação agrária 
e veterinária I.p. (InIav) / ordem dos 
biólogos

José Marques
Instituto superior técnico - Itn

Sílvia Castro
direcção-geral da educação do 
ministério da educação e ciência (dge)

Sofia Aboim
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

Filipe Santos Silva
instituto de Patologia e imunologia 
molecular (IpatImup)

António Lopes
Instituto de tecnologia química e 
biológica - universidade nova de 
lisboa (Itqb)

Margarida Marcelino
agência portuguesa do ambiente (apa)

José Sobral
Instituto de ciências sociais da 
universidade de lisboa (Ics)

Rosália Silva
direcção-geral da educação do 
ministério da educação e ciência (dge)

José Borges
academia militar
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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 22ª edição, recebemos 122 projetos (mais 3 do que no ano transato), da autoria de 301 jovens estudantes com a coordenação 
de 70 professores, num total de 52 escolas envolvidas. com estes números ficamos com a sensação de missão cumprida, o que se 
traduz também num orgulho pelos nossos jovens, que primam pela qualidade, criatividade e empenho.
este concurso, que culmina na mostra nacional de ciência (este ano na 8ª 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. 
em 2013, a convite da Intel education europe, participamos no projeto piloto de avaliação do impacto, no que diz respeito aos alunos e 
professores, na participação em feiras de ciência, projeto este desenvolvido em parceria com a european schoolnet. esta participação 
da fundação da Juventude mantém-se em 2014. na 8ª mostra nacional de ciência, os alunos e professores participantes serão 
convidados a responder a um questionário deste estudo, no âmbito deste projeto europeu.
o programa da 8ª mostra nacional de ciência vai também contar com dois workshops, sobre os projetos internacionais Kiics - 
Knowledge Incubation in Innovation and creation for science e scicamp – science Holiday camps in europe. 
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.
vinte e dois 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 excelentes 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 “Jovens Cientistas” da Fundação da Juventude

o CoNCUrSo
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no 22º concurso para Jovens cientistas e Investigadores, edição 2014, os prémios principais, financiados pela ciência viva, ascendem 
ao valor global de 5.500€, distribuídos da seguinte forma:
1º prémio – €1.500
2º prémio – €1.200
3º prémio – €1.000
4º prémio – €800
5º prémio – €600
prémio especial professor coordenador do 1º prémio - €400
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.
para além dos prémios principais, a fundação da Juventude estabelece parcerias que permitem alargar o volume de prémios, a saber: 
prémio especial “energia” e prémio especial “engenharias”, no valor de 1.000€ cada, apoiados pela adene – agência para a energia e 
lipor, respetivamente. 
será atribuído, ainda, o prémio especial “porto editora”, um vale de €500 em edições e publicações (exceto manuais escolares). a porto 
editora vai ainda atribuir dicionários aos jovens premiados nos 5 primeiros lugares.
o meo vai, ainda, oferecer aos alunos e professor coordenador do 1º prémio telemóveis, e kits de brindes aos alunos premiados com 
o 2º, 3º, 4º e 5º prémios.
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 19 a 24 de setembro de 2014, em varsóvia (polónia); na semana Internacional 
sobre a vida selvagem, a decorrer de 21 a 28 de junho de 2014, nos alpes suíços e na Intel Isef – feira Internacional de ciência e 
engenharia dos eua, a decorrer de 10 a 15 de maio de 2015, em pittsburgh (pensilvânia), nos eua.
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 XXXII 
encontro Juvenil de ciência, em Julho em aveiro e atribuirá a outro projeto uma bolsa para participar durante uma semana na 10ª 
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 e 
da agência portuguesa do ambiente. 

1º

prémio 
especial 

professor(a) 
Coordenador(a)

€1.500

€400 Vale de 
€500

€1.000 €1.000

€1.200 €1.000 €800 €600
2º 3º 4º 5º

prémio 
especial 

“porto editora” 

prémio 
especial 

“engenharias” 

prémio 
especial 
“energia” 

prémio 
especial 

AJC

prémio 
especial 

UNIVerSIdAde 
do porto

préMIoS do CoNCUrSo
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arquiteta pela faculdade de arquitetura de lisboa com passagem pela école d’architecture paris 
la villette e atualmente a realizar doutoramento na faculdade de arquitetura do porto. Iniciou em 
2007 a sua atividade profissional em dublin colaborando em vários projetos com John meagher do 
atelier de blacam and meagher architects antes de viver em lisboa e aí colaborar com diferentes 
arquitetos. dedica-se desde 2011 à investigação científica sobre territórios metropolitanos 
contemporâneos, trabalhando em vários projetos no âmbito da arquitetura e do urbanismo. 
daqueles destacamos; a bolsa de investigação da fundação da Juventude para a realização do 
trabalho o arco da feira e a linha do vouga - a investigação de um projeto de modernização do 
território através da sua ruína e o projeto outra lisboa, um programa de viagens e conteúdos sobre 
o urbano metapolitano que coloca em teste formas de observar e comunicar sobre a metamorfose 
do espaço urbano. 
entre a palavra e a coisa é epígrafe de uma perspetiva sobre a investigação urbanística que vamos 
expor entre três pontos; o urbano, o urbanismo, a investigação urbanística.

o Kiics - Knowledge Incubation in Innovation and creation for science (www.kiics.eu) é um projeto financiado pela comissão europeia, 
no âmbito do programa operacional 7, que visa criar vínculos positivos entre a arte, a ciência e a tecnologia, contribuindo para o 
desenvolvimento da criatividade e do interesse pela ciência entre os mais jovens. 
para além disso, o Kiics afirma-se, ainda, como uma plataforma de fomento do empreendedorismo, colocando os projetos individuais 
e os cientistas em contacto com o mundo do trabalho, permitindo identificar empresas ou investidores que possam apoiar e mesmo 
desenvolver as ideias/projetos gerados.
este projeto teve início a 1 de fevereiro de 2012 e terá a duração de 36 meses, sendo liderado pelo ecsIte – european network of 
science centres and museums, no qual participam entidades dos seguintes países: bélgica, eslovénia, espanha, frança. Holanda, 
Irlanda, Itália, polónia, portugal, reino unido e suécia.
grande parte das atividades do Kiics estão voltadas para a motivação dos alunos do ensino secundário, entre os 14 e os 18 anos, e 
respetivos professores, no sentido de utilizarem a arte, a criatividade, o design e diferentes materiais, de forma a criarem projetos de 
ciência atrativos e divertidos para o público em geral.
no âmbito deste projeto, a fundação da Juventude organizou um concurso de Ideias sob o tema “turismo e mobilidade”. o concurso 
pretendia que jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos - preferencialmente a frequentar o ensino secundário dos 
cursos profissionais da área de turismo - se reunissem em grupo e, com a ajuda de um professor/coordenador, criassem uma ideia 
de negócio com ligação entre a área das ciências e das artes, fazendo referência à área do turismo e mobilidade e tendo como tema 
central a cidade do porto. 62 alunos submeteram 15 projetos, sob a coordenação de 22 professores. 
dos 15 projetos apresentados, foram pré-selecionados seis, num total de 27 alunos, 7 professores e 4 escolas envolvidas. estes vão 
receber apoio de tutoria e participar em workshops no sentido de continuarem o desenvolvimento da ideia. o prémio para o projeto 
vencedor é uma viagem ao parlamentarium (centro de visitas do parlamento europeu) em bruxelas, com a duração de 3 dias. 
também no âmbito deste projeto, compete à fundação da Juventude organizar, em portugal três workshops, sendo o terceiro a 30 de 
maio 2014, inserido no programa oficial da 8ª mostra nacional de ciência, com o tema “entre a palavra e a coisa”, da responsabilidade 
da arquiteta patrícia robalo ribeiro. 

Workshop/Palestra “Entre a Palavra e a Coisa”
Patrícia Robalo Ribeiro

proJeto kIICS



22º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores - 2013/2014  |  www.fjuventude.pt/jcientistas201422º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores - 2013/2014  |  www.fjuventude.pt/jcientistas2014

VIII Mostra Nacional 
       de Ciência

13

proJeto SCICAMp

o projeto scicamp - science Holiday camps in europe (www.sciencecamps.eu), coordenado pela martin-luther university, Halle, na 
alemanha em parceria com a university of southern denmark (sdu), odense, na dinamarca; a sciencetalenter, soroe, na dinamarca; 
a elhuyar foundation, usurbil, país basco, em espanha; a fundação da Juventude, porto, em portugal; a young scientists of slovakia, 
bratislava, na eslováquia; o centre for the promotion of science, belgrado, na sérvia, tem a duração de 36 meses, com os seguintes 
objetivos: 

ligar diferentes organizadores de campos de ciência com uma forte ligação europeia;• 
promover o intercâmbio de boas práticas e desenvolvimento desses campos;• 
estabelecer a ligação entre os campos de ciência e as empresas locais com produtos técnicos ou científicos, assim como • 
as universidades;
retirar ideias práticas dos campos de ciência para serem passíveis de ser utilizadas na sala de aula.• 

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 será organizado através 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, tem a responsabilidade de organizar cinco workshops regionais de divulgação 
dos resultados do projeto, sendo o segundo no dia 30 de maio, integrado no programa oficial da 8ª mostra nacional de ciência. o 
workshop scicamp - science Holiday camps in europe é dirigido a professores e pretende divulgar os resultados obtidos com este 
projeto. foram convidados para participar no workshop dois campos de ciência portugueses, a universidade Júnior da universidade 
do porto e a associação Juvenil de ciência, que irá apresentar o 32º encontro Juvenil de ciência.

527525-llp-2012_de-comenIus-cnw

http://www.sciencecamps.eu
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A vERdAdE PoR dEtRáS dE uM SoRRiSo: EStudo dA Ação dE ELixiRES SoBRE o BioFiLME 
MiCRoBiAno dA PLACA dEntáRiA E diAGnóStiCo dE iniBidoRES A PARtiR dE AMoStRAS dE RoCHAS

autores
bárbara Isabel pinho alves; 
núria sofia cardoso dos 
santos; pedro almeida poças
professor coordenador 
carlos alberto de lima 
oliveira
escola
escola secundária júlio dinis 
do agrupamento de escolas 
ovar sul

autores
ana catarina vieira dias dos 
santos; ana catarina gomes 
moreira alves; rita oliveira 
dos santos
professor coordenador 
ana cadete
escola
colégio internato dos 
carvalhos

autores
david matias daniel; Inês 
morais penas; patrícia sousa 
Paulo
professor coordenador 
paula cristina de almeida 
maria castelhano
escola
externato cooperativo da 
benedita

autores
catarina antunes salvado; 
filipa pereira do couto 
catarro; rafaela sofia de 
oliveira pires
professor coordenador 
João fidalgo
escola
escola secundária do fundão

na atualidade, as radiações e substâncias químicas são uma constante na vida do Homem. por 
essa razão, utilizamos o ouriço – do – mar da espécie paracentrotus lividus, pretendeu-se testar 
o efeito de radiações – ultravioleta, Infravermelho e vibrações mecânicas – e de substâncias 
químicas – antibiótico clamoxyl, etanol e compostos do cigarro – na fertilidade e na morfologia/
fisiologia dos organismos da espécie.
para desenvolver esse modelo de estudo, utilizaram-se bioensaios de toxicidade e dos efeitos de 
radiações, em que os organismos, os respetivos gâmetas e embriões eram sujeitos a condições 
diferentes da variável independente. posteriormente eram recolhidos e analisados segundo 
parâmetros específicos que são indicadores da toxicidade e genotoxicidade.
concluiu-se que as radiações afetam significativamente o desenvolvimento embrionário, 
prejudicando o mesmo, e, relativamente às substâncias químicas, esperamos ainda os resultados, 
pelo que a investigação irá continuar até à mostra.

o quitosano, composto derivado da quitina, é um polissacarídeo linear que contém uma versátil 
gama de caraterísticas, quer físico-químicas, quer biológicas que permitem a sua utilização em 
diversos contextos.
o projeto tem como objetivo provar a ação antibacteriana do quitosano extraído das cascas de 
litopenaeus vannamei. Iniciou-se o trabalho laboratorial pelo tratamento das cascas, extraídas 
de camarões congelados, com o objetivo de obter o quitosano. este polímero é de seguida 
incorporado em meios de cultura, de forma a comprovar o seu efeito no crescimento bacteriano. 
pretende-se assim mostrar a utilização deste biopolímero em situações quotidianas onde 
ocorram bactérias indesejáveis, de forma a abrir caminho à possível produção de substâncias 
antibacterianas, tais como sprays, ceras e cremes. estes poderão ser utilizados na indústria 
alimentar, de cosmética e até a nível agrícola, devido às propriedades não tóxicas do quitosano.

o projeto desenvolvido teve como objetivos testar a eficácia de vários elixires no biofilme 
oral/placa bacteriana e testar o crescimento das bactérias desse mesmo biofilme na presença 
de substratos minerais rochosos (calcário, xisto e granito). para testar a eficácia de 5 elixires 
recorremos ao método de Kirby-bauer ou antibiograma que consistiu em embeber, em discos de 
papel de filtro, cinco tipos diferentes de elixires e colocá-los sobre uma placa de meio de cultura 
de agar com cultura de bactérias orais. para testar o crescimento das bactérias do biofilme na 
presença de substratos minerais rochosos, triturou-se as rochas e colocou-se num meio de 
cultura sólido e num meio de cultura líquido, tendo-se colocado, neste último, bactérias do 
biofilme oral.
verificou-se que apenas os elixires com preço de mercado mais elevado e de marcas não brancas 
inibiram o crescimento de bactérias e, no estudo com os minerais de rocha, estes não permitiram 
o crescimento de bactérias, salvo o xisto.

o projeto consiste na avaliação da qualidade de duas ribeiras (cursos de água) na região do 
souto da casa, área geográfica do fundão. a avaliação da qualidade das águas foi feita através 
da recolha de macroinvertebrados bentónicos, bons indicadores dos níveis de poluição segundo 
os índices de tolerância à mesma, e outros índices de biodiversidade, tendo sido utilizados os 
índices de simpson e de shannon.
deste modo, foram feitas três recolhas em diferentes alturas do ano, tendo sido estudadas as 
alterações verificadas, com associação às atividades verificadas nos arredores dos cursos de água 
em estudo que poderiam explicar a evolução notada (agricultura e pecuária).

A FertilidAde de PArAcentrotus lividus: rAdiAções e Químicos- Até Que Ponto?

Ação AntiBACtERiAnA do QuitoSAno

AnáLiSE QuALitAtivA dAS RiBEiRAS dE Souto dA CASA E vALE d’uRSo
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autores
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fernandes silva; Henrique 
maria cardoso de avelar 
menezes; vasco de sá nunes 
correia diogo
professor coordenador 
andreia luz
escola
colégio valsassina, lisboa

autores
filipa alexandra paulo lindo;  
maria ana bernardo almeida; 
mariana silva alves
professor coordenador 
paula cristina de almeida 
maria castelhano
escola
externato cooperativo da 
benedita

autores
ana catarina ribeiro 
ferreira; José luís alexandre 
mateus; pedro rui ramalho 
constantino 
professor coordenador 
paula cristina de almeida 
maria castelhano
escola
externato cooperativo da 
benedita

autores
david carvalho lima
professor coordenador 
ana catarina cruz
escola
agrupamento de escolas de 
ponte de lima 

o presente trabalho destina-se ao teste de um procedimento baseado na utilização de bactérias 
bioluminescentes para medir diferentes graus de toxicidade nas águas. através da variação da 
quantidade de fotões emitidos pelas bactérias quando expostas a diferentes meios contaminados 
com não só diferentes composições como com diferentes quantidades de tóxicos, estabelecemos 
como objetivo organizar uma quantificação dos dados e, posteriormente, elaborar uma análise 
dos mesmos com o intuito de avaliar o processo a diferentes níveis, sendo eles rapidez, eficácia, 
fiabilidade e simplicidade. os resultados obtidos permitiram-nos concluir que este método 
permite detectar a presença em água de metais pesados nas, mesmo em concentrações muito 
baixas. assim, apresentamos bioensaio mais rápido, rentável e ecológico para a avaliação do 
nível de toxicidade das águas: bioluminescência.

o trabalho de investigação pretendeu demonstrar que no caso específico da podridão amarga na 
maçã casanova, a ocorrência simultânea de drosophila melanogaster e de fungos responsáveis 
pela doença (como aspergillus sp. e penicillium sp.) aumenta a incidência do número de frutos 
infetados, o que se verificou num dos fungos amostrados. verificou-se também que a perfuração 
das maças, induzida, em sinergismo com a ação das drosófilas promove o desenvolvimento 
de fungos fitopatogénicos. e por fim, foi testada a ação de seis chás antifúngicos na podridão 
amarga da maçã. Investigação devera aliciante e desafiadora!

com a crescente consciência da resistência bactériana a antibióticos, é importante tentar 
perceber que questões se prendem com esta nova característica e o que se pode fazer ora para 
tentar alterar o curso desta resistência ora para arranjar alternativas aos antibióticos, caso se 
verifique a inevitabilidade da resistência microbiana.
no sentido de se compreender melhor este problema, investigou-se a que tipos de antibióticos as 
bactérias do solo da freguesia da benedita eram resistentes, em quatro pontos de amostragem.
a metodologia usada foi a inerente a técnicas de microbiologia (meio de cultura seletivo e 
assepsia).
conclui-se, a partir deste estudo, que existe uma forte resistência a ampicilina - um dos 
antibióticos mais vastamente prescritos. verificou-se ainda que os solos com teor elevado de 
metais pesados continham bactérias mais resistentes. veio a descobrir-se depois, com base em 
estudos já feitos, que existe uma relação entre resistência a antibióticos e a metais pesados.

a rápida regressão das populações de lontra nestes últimos anos na europa, justificou a atribuição 
do estatuto de espécie internacionalmente protegida, sendo incluída na lista dos mamíferos 
raros e ameaçados do conselho de europa e em diversos anexos de acordos internacionais o 
que lhe valeu o estatuto de espécie nt (quase ameaçada). de acordo com o livro vermelho dos 
vertebrados de portugal, atualmente, a lontra tem o estatuto de lc (pouco preocupante), apesar 
de nas versões de 1990, 1991 e 1993, ter sido considerada com o estatuto K (Insuficientemente 
conhecido), dada a escassez de conhecimentos na altura sobre esta espécie. assim, o seu estudo 
nas margens do rio lima contribui para o conhecimento que é essencial existir para que a sua 
protecção seja possível e eficaz. este projecto consistiu na recolha e análise de dejectos de lontra 
de forma a obter dados sobre a sua dieta alimentar e a partir daí avaliar do seu estado ecológico 
na área em estudo.

BioEnSAio MAiS RáPido, REntávEL E ECoLóGiCo PARA A AvALiAção do nívEL dE toxiCidAdE dAS 
áGuAS: BioLuMinESCênCiA

dEFEitoS oPoRtunoS

CAvALo BACtRoiAno

EStudo dA diEtA ALiMEntAR dE LutRA LutRA
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os óleos essenciais das plantas mostram-se eficientes na inibição do crescimento e multiplicação 
de uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias. o objetivo deste estudo foi 
investigar a atividade antibacteriana dos óleos essenciais extraídos da hortelã-pimenta (mentha 
piperita) e dos coentros (coriandrum sativum l.) em diferentes estirpes de bactérias. de entre 
estas encontravam-se duas espécies de gram-negativas (escherichia coli e as pseudomonas 
aeruginosa) e uma de gram-positivas (bacillus subtilis). 
com este estudo, verificou-se o poder antibacteriano da hortelã-pimenta contra bacilos. tendo 
em conta estes resultados, foi desenvolvida uma pomada contendo o extrato desta planta, com 
propriedades antibacterianas contra bacillus subtilis, que poderá ser utilizada na prevenção e 
contenção de doenças como o antraz.

investigAção dA PresençA de ogm nos hiPermercAdos Portugueses e inQuérito à PoPulAção

autores
catarina de oliveira soares; 
patrícia b. figueiredo cravo 
do nascimento
professor coordenador 
andreia luz
escola
colégio valsassina, lisboa

autores
madalena de brito vilar; paula 
alexandra vieira tavares; sara 
Inês martingo fernandes
professor coordenador 
carminda gomes dos santos
escola
escola secundária de arouca

autores
sofia alexandra lopes silva 
bastos
professor coordenador 
carla teles
escola
externato de penafirme, 
póvoa de penafirme

autores
ana Isabel conceição silva; 
Joana rodrigues da silva; 
tiago félix da silva
professor coordenador 
paula cristina de almeida 
maria castelhano
escola
externato cooperativo da 
benedita

narcissus cyclamineus dc, vulgarmente conhecido por narciso ou martelinhos, é uma 
amarylidaceae endémica do noroeste da península Ibérica. esta espécie típica da flora primitiva 
foi muito abundante no passado mas atualmente é muito rara e corre risco de extinção. na 
serra da freita, concelho de arouca, é conhecida a existência de pequenos núcleos populacionais 
dispersos junto de linhas de água temporárias e em prados húmidos, acima de 1000m de 
altitude.
na tentativa de perceber o porquê do declínio da espécie nesta região, desenvolveu-se um 
trabalho de investigação que teve por objectivo verificar se as características da morfologia floral 
e o tipo de polinização poderão estar relacionados com esse facto.
os resultados evidenciam que poderá haver outro desfecho que não seja o seu desaparecimento 
na região.

o meu trabalho de investigação teve como principais objetivos compreender de que forma os 
produtos geneticamente modificados já entraram no mercado bem como entender a opinião da 
população a este respeito.
atualmente, existem já diversas variedades de plantas de cultivo geneticamente modificadas que 
circulam no mercado, que nós próprios consumimos muitas vezes sem o saber.
desta forma, tive por base a avaliação do grau de conhecimento da população em relação ao tema 
bem como o grau de rejeição/aceitação dos produtos transgénicos. os resultados mostraram uma 
população com uma ideia extremamente negativa relativamente a este tema, alguns talvez por 
falta de informação e conhecimento na matéria: muitos já ouviram falar no assunto, no entanto 
não sabem no que consistem as técnicas da engenharia genética; e outros desconhecem-no de 
todo, mas mantêm uma opinião negativa ainda que sem as devidas fundações

os helmintas são vermes metazoários invertebrados e eucarióticos. alguns são parasitas acidentais 
do ser humano e muitos deles preferem os gastrópodes para hospedeiros intermediários.
o objetivo principal desta investigação foi analisar a presença de helmintas em gastrópodes 
terrestes (da espécie Helix aspersa) e estudar as suas consequências para a saúde pública. 
pretendeu-se ainda conhecer algumas características biológicas dos parasitas, como os modos 
de parasitismo, a relação entre os parasitas e o seu hospedeiro, os tipos de hospedeiros, o modo 
de evolução e transimissão dos parasitas e as doenças causadas por estes. foi possível concluir 
que existem helmintas nas hortas beneditenses existindo, portanto, probabilidade de ocorrer 
infeções nos cidadãos.

estudo dAs ProPriedAdes AntimicrobiAnAs dA hortelã-PimentA (menthA PiPeritA) e do 
coentro (coriAndrum sAtivum l.) sobre escheriA coli, PseudomonA AeruginosA e bAcillus 

SuBtiLiS tEndo EM viStA A PRodução dE uMA PoMAdA AntiBACtERiAnA nAtuRAL

nArcissus cyclAmineus - umA morte AnunciAdA?

os helmintAs à nossA voltA!
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professor coordenador 
carlos alberto de lima 
oliveira
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autores
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autores
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com este projeto pretende-se perspetivar as consequências do aumento da salinidade nos 
solos, devido à subida do nível médio da água do mar e o impacto que tal situação iria ter na 
sobrevivência e, se tal se verificar, posterior no desenvolvimento da salicórnia.
preparamos concentrações salinas de 10 g/l, 20 g/l, 40 g/l. seguidamente, para cada solução 
preparámos três réplicas diferentes e três serviram como controlo. passada uma semana, fomos 
verificar em que concentração é que se verifica maior desenvolvimento da planta. 
numa segunda fase, através de uma auxina (a.I.a) com diferentes concentrações, verificarmos 
se esta hormona influenciava o desenvolvimento da raiz. posteriormente, utilizaremos 
concentrações de 0.3g/l, 0.03g/l,0.003g/l, 0.0003g/l com o mesmo objetivo.
em suma, podemos afirmar que a salicórnia sobrevive em concentrações salinas variadas, não 
se verificou tal situação em concentrações de 40 g/l. para além disso, a existência de auxinas 
influência a mesma.

neocaridina heteropoda é uma espécie de camarão ornamental bastante conhecida e procurada 
pelos admiradores de aquariofilia. para a realização do projeto, foi escolhida esta espécie, uma 
vez que é bastante prolífera, obtendo-se várias gerações e elevado número de descendentes 
num curto espaço de tempo. desta forma, o projeto tem como objetivos o estudo do ciclo de 
vida, do comportamento da espécie e desenvolvimento de técnicas de cruzamento artificial para 
reprodução de exemplares com características desejadas. 
para facilitar a observação microscópica, foi ainda construído um microscópio que alia a ciência 
à tecnologia, uma vez que é utilizado um smartphone, permitindo a observação dos exemplares 
com uma boa ampliação e sem causar danos físicos, por ação do calor produzido pela fonte 
luminosa do microscópio ótico composto. 

foi elaborado um projeto de investigação, que se realizou entre novembro de 2013 e abril de 
2014, onde se pretendeu estudar a eficácia das propriedades antibacterianas da saliva de canis 
lupus familiaris sobre as estirpes bacterianas: escherichia coli, bacillus subtilis e pseudomona 
aeruginosa.
a fase experimental desenvolveu-se ao longo de duas fases. a primeira consistiu na recolha de 
saliva de dois indivíduos de raças diferentes (english springer spaniel e cão de água português). 
a segunda baseou-se no trabalho laboratorial, desenvolvido no departamento de biotecnologia 
e bioengenharia do Ist, onde foram realizados três ensaios, num total de 19 caixas de petri. foi 
administrada saliva não filtrada, filtrada e diluída, não tendo sido registados sinais de inibição. os 
resultados obtidos estão de acordo com outras investigações. sugere-se a realização de outros 
estudos que incluam a análise do pH e de constituintes na saliva que possuem propriedades 
antimicrobianas e/ou cicatrizantes.

o desenvolvimento de um teste de toxicidade crónica para químicos desreguladores endócrinos 
em moluscos encontra-se presentemente em fase de validação pelo oecd endocrine disruptor 
testing group. o caracol de água doce lymnaea stagnalis é uma da espécie candidata para 
integrar estes testes. com o presente trabalho, pretendemos explorar o potencial do teste de 
toxicidade com embriões de l. stagnalis na identificação de poluentes de. o estudo demonstrou 
a existência de endpoints de muita elevada sensibilidade a nível do desenvolvimento embrionário 
que torna o teste uma ótima ferramenta para identificar químicos de com potencial toxicidade 
para os moluscos, de forma simples e num período de tempo curto.

SALiCóRniA

shrimPmix - estudo do cAmArão neocAridinA heteroPodA

sAlivA de cAnis luPus FAmiliAris: o AntibActeriAno do Futuro?

SMARt SnAiLS
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o projeto insere-se numa temática de investigação associada à prevenção e melhoria progressiva 
de doenças que derivam da sedentarização. como tal, focamos as seguintes doenças: diabetes, 
tanto de tipo um como de tipo dois e hipertensão. tivemos, também em atenção a utilização 
de plantas medicinais como forma de evasivamente, e com o mínimo de produtos sintéticos, 
proceder ao tratamento e controlo dessas doenças. esta preocupação deriva da exposição do 
paciente ao mínimo de agentes alergénios, já que, muitas vezes, o próprio princípio ativo é um 
agente causador de alergias. 
o projeto insere-se numa temática de investigação associada à prevenção e melhoria progressiva 
de doenças que derivam da sedentarização. como tal, focamos as seguintes doenças: diabetes, 
tanto de tipo um como de tipo dois e hipertensão. tivemos, também em atenção a utilização 
de plantas medicinais como forma de evasivamente, e com o mínimo de produtos sintéticos, 
proceder ao tratamento e controlo dessas doenças.

vARiAção GEoGRáFiCA dA dEnSidAdE EStoMátiCA no CARRASCo E nA ARoEiRA

autores
eduardo luis da silva 
marques marinheiro; João 
luis gama Junqueira; ricardo 
teixeira bastos soares
professor coordenador 
nuno miguel gaspar da silva 
francisco
escola
colégio cedros, vila nova de 
gaia

autores
beatriz pereira sécio
professor coordenador 
sandra figueiredo
escola
colégio guadalupe, seixal

autores
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professor coordenador 
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escola
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autores
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professor coordenador 
Isabel maria da cunha vieira
escola
escola secundária de 
francisco rodrigues lobo, 
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todos os anos, em determinados meses do ano, os portugueses deparam-se com… cheias. este 
projecto, iniciado com uma viagem de carro a algumas das zonas onde ocorrem frequentemente 
cheias, transformou-se num documentário, que analisa as cheias, as suas principais causas e 
consequências, os seus efeitos principais, num contexto familiar e …gastronómico!

o nosso objetivo foi comparar a variação da densidade estomática das folhas de carrasco 
(quercus coccifera) e aroeira (pistacia lentiscus) em três localizações geográficas diferentes: na 
zona costeira, centro e interior do concelho de odemira. para cada zona foram seleccionadas 
6 folhas de cada uma das espécies. contaram-se, em cada folha, os estomas observados em 6 
campos microscópicos com ampliação 400x e através dos resultados obtidos fizeram-se testes 
estatísticos. verificámos que a resposta das plantas aos fatores ambientais quanto à densidade 
estomática é mais complexa do que estávamos à espera e provavelmente relaciona-se com a 
igualmente complexa combinação de diferentes fatores (temperatura, luz, vento e disponibilidade 
de água) nos habitats estudados. concluímos que as plantas estudadas têm a capacidade de 
aumentar ou reduzir o número de estomas em resposta aos fatores ambientais.

muitas construções urbanas na zona de leiria estão instaladas em vertentes argilosas de elevado 
risco geológico, não só pela natureza litológica, como também pela inclinação. 
leiria é uma zona onde chove muito no outono e no inverno. essas chuvas podem ser prolongadas 
no tempo, como ocorreu este ano. a pluviosidade média anual de 790mm, chuva suficiente para 
tornar as argilas ainda mais instáveis do que naturalmente são. consideramos estas realidades 
como potenciadoras do risco geológico nas vertentes e que, por isso, não se deve autorizar a 
construção, nestes espaços, de modo leviano.
para provarmos o quão instável é uma vertente argilosa em urbanização, utilizamos três cenários 
na mesma vertente: um com inclinação de 27%, outro com inclinação de 15% e outro com 
inclinação de 0%. 
verificámos que quanto maior for a inclinação da zona da vertente, maior é o risco associado.
questionamos o cumprimento do plano de ordenamento do território da cidade ou se este está 
bem feito.

SuBStituição do SAL E do AçúCAR

A EnGuiA E o oRdEnAMEnto do tERRitóRio

A inFLuênCiA dA inCLinAção nA inStABiLidAdE dE uMA vERtEntE
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autores
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professor coordenador 
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escola
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autores
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professor coordenador 
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autores
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professor coordenador 
anabela figueiredo
escola
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maior

as trilobites são uma das mais bem-sucedidas classes de artrópodes marinhos de toda a evolução 
biológica pois viveram durante cerca de 300 ma, sendo também um dos que apresenta maior 
diversidade de formas. os exemplares fósseis presentes em (geoparque arouca) correspondem, 
para algumas espécies, aos maiores exemplares mundiais. os icnofósseis existentes em penha 
garcia (geoparque naturtejo) correspondem às marcas do deslocamento das trilobites pelos 
sedimentos presentes no fundo oceânico, as quais ficaram preservadas nos quartzitos.
a promoção deste património paleontológico deve fazer-se numa lógica de colaboração entre os 
geoparques arouca e naturtejo e poderia passar, em primeiro lugar pela criação de uma “rota 
das trilobites”. o impacte no dinamismo local desta estratégia poderia determinar uma perceção 
mais evidente, por parte das populações, da importância deste património. aliar-se-ia, assim, o 
geoturismo à necessária geoconservação assumida, sobretudo, por aqueles que vivem nestes 
territórios.

o trabalho “estudo da vertente que delimita a oeste o diapiro leiria-parceiros” mostra-nos como 
as rochas que compõem uma vertente, a oeste do diapiro leiria-parceiros, reagem a meteorização 
e erosão por parte de um meio de pH neutro (água) e pH ácido (ácido acético a 40%).
o objetivo deste trabalho é avaliar o grau de instabilidade da vertente, localizada perto da 
rotunda para a figueira da foz, junto ao en109, através do estudo da meteorização e erosão dos 
materiais que a constituem: calcário, calcário margoso e argilas vermelhas.
este trabalho visa alertar para a importância dos estudos geológicos e do ordenamento do 
território adequado, prévio à construção de edifícios, no caso concreto há uma casa que se 
encontra no topo da vertente em risco.

o nosso projeto tinha como objetivos verificar a influência da subida média da água do mar e 
consequente intrusão salina no solo com a morte dos pinheiros.
para isso analisámos amostras de solo e construímos uma maquete para simular as condições e 
observar o que ia acontecendo aos pinheiros ao longo do tempo.
concluímos que na praia o estrato mais profundo (estrato 1) é mais calibrado sendo mais poroso 
e permeável havendo aí uma maior infiltração da água do mar. concluímos também que os 
sedimentos têm uma alguma capacidade de retenção da salinidade. quanto aos pinheiros a sua 
taxa de crescimento decresce abruptamente com o aumento da salinidade. 
tendo isto em conta concluímos que o aumento da salinidade no solo (estratos) é a causa pelo 
qual os pinheiros morrem. 

o projeto “Hotroad” visa rentabilizar os recursos naturais para a solução da questão recorrente 
no Inverno do acumular de gelo nas vias rodoviárias.
através da combinação de tecnologia simples conseguimos resolver este assunto e tornar o 
quotidiano de muitos milhares de pessoas descomplicados, proporcionando-lhes uma melhor 
qualidade de vida em que a segurança é ponto fundamental.
verificámos um problema e projetamos a solução: quantas e quantas pessoas ficam bloqueadas 
pela neve e gelo acumulados nas vias de comunicação? quantos voos são adiados ou desviados 
por não existirem condições de segurança para a aterragem ou descolagem devido à neve? 
quantas mercadorias não chegam ao seu destino atempadamente? quantos recursos aquíferos 
sofrem contaminações sazonais por químicos para degelo? 
a nossa solução vem evitar todos esses problemas permitindo circular em segurança mesmo em 
condições climatéricas adversas sem qualquer pegada ecológica.
o projeto “Hotroad” pretende, através de uma boa gestão dos recursos naturais, do mínimo 
custo e com recurso à geotermia, facilitar o quotidiano das populações.

CoMER EM PEnHA GARCiA E MoRRER EM ARouCA

estudo dA vertente Que delimitA A oeste o diAPiro leiriA-PArceiros

em mAcedA os Pinheiros morrem de Pé

HotRoAd
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este projeto ousado procura representar uma visão vanguardista das praias portuguesas. será 
que no futuro a longa e generosa costa portuguesa será como nós a conhecemos hoje? foi esta 
a questão que guiou toda a nossa investigação e nos conduziu à formação de uma maquete 
futurista que procura exemplificar e representar os fenómenos envolvidos na transmutação da 
orla costeira. atrevam-se a dar uma espreitadela nas praias do futuro.

oRdEnAMEnto do tERRitóRio nA BACiA HidRoGRáFiCA do LiS

autores
ana beatriz bailador; andré 
morujo ramos
professor coordenador 
sandra figueiredo
escola
colégio guadalupe, seixal

autores
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mariana ribeiro barata; rita 
fonseca dias ferreira
professor coordenador 
rui manuel dos santos duarte
escola
escola secundária/3 de 
amato lusitano, castelo 
branco

autores
Isa góis
professor coordenador 
Isabel maria da cunha vieira
escola
escola secundária de 
francisco rodrigues de lobo, 
leiria

autores
francisco gomes da silva;  
João miguel fernandes 
morais; luis miguel carapinha 
bastos
professor coordenador 
carlos alberto de lima 
oliveira
escola
escola secundária júlio dinis 
do agrupamento de escolas 
ovar sul

o nosso trabalho é sobre relação entre a variação diária do ângulo de incidência da radiação 
solar verificado em castelo branco entre o equinócio de outono de 2013 e o equinócio de outono 
de 2014. sem a radiação solar no nosso planeta não existiria vida.
efetivamente, existe uma relação entre o ângulo de incidência e a quantidade de energia solar 
recebida, logo este trabalho incide na descoberta dessa relação. é sabido que quanto maior for 
o ângulo de incidência maior será a quantidade de energia solar recebida. 
assim, procurámos monitorizar a variação do ângulo de incidência da radiação solar em função 
do comprimento da sombra projetada por uma estaca de madeira. estas medições foram 
efetuadas entre dia 10 de outubro de 2013 e 19 de março de 2014.
concluímos que os fatores que explicam as temperaturas da nossa cidade são a amplitude do 
ângulo de incidência, a duração dos dias naturais e a insolação. estes fatores variam conforme 
os equinócios. 

ao longo da história, leiria tem registado cheias e inundações devastadoras, atualmente sem 
significado. quisemos saber que características geológicas poderiam estar relacionadas com esta 
história. para tal selecionámos três amostras aleatórias, mas representativas de solos de uma 
margem natural do rio liz, curso de água que atravessa o centro da cidade 
estudámos estas amostras de solos quanto à capacidade de absorção de água, capacidade de 
retenção de água, permeabilidade, plasticidade, e turbidez das águas por eles afetadas.
Inferimos a sua forte componente argilosa, litologia muito associada ao vale tifónico onde leiria 
está instalada.
consideramos o ordenamento do território feito desde o inicio do século XX como um caso de 
sucesso uma vez que atualmente as cheias e as inundações se registam apenas em espaços 
muito limitados e nos subúrbios agrícolas da cidade ou beneficiam a fertilidade dos solos.

com este projeto pretende-se estudar plantas que biorremediassem águas eutrofizadas 
resultantes das atividades agrícolas. para tal, resolveu-se analisar as águas, de uma ribeira e de 
4 lagoas, do parque do buçaquinho com o objetivo de quantificar a concentração de algas, de 
nitratos, fosfatos, nitritos, oxigénio, ph, para saber quais as que se encontravam eutrofizadas. 
por outro lado, tínhamos como segundo objetivo inferir acerca da eficácia do funcionamento 
do parque do buçaquinho. procedeu-se a ensaios, no laboratório, para verificar a eficácia de 
espécies como Juncus effusus, phragmites australis e cyperus rotundus na biorremediação 
destas águas, ao fim de 15 dias registou-se diferenças nas plantas e voltou-se a analisar as águas 
das lagoas com as plantas. podemos concluir que, para biorremediar estas lagoas, as espécies de 
plantas mais aptas são a Juncus effusus e a cyperus rotundus, nas lagoas em que existem mais 
algas, o teor de oxigénio dissolvido é menor.

o FutuRo dA CoStA PoRtuGuESA

RELAção EntRE A vARiAção diáRiA do ânGuLo dE inCidênCiA dA RAdiAção SoLAR vERiFiCAdo 
EM CAStELo BRAnCo EntRE o EQuinóCio dE outono dE 2013 E o EQuinóCio dE outono dE 2014

(des)eutroFizAr: PArQue do buçAQuinho, será verdAde?
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escola
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professor coordenador 
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professor coordenador 
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escola
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a praia do furadouro foi documentada como uma das praias com maior taxa de erosão costeira. 
desta forma, o Homem assiste à gradual destruição do litoral português. tem sido alarmante a 
situação desta praia situada no concelho de ovar, onde o areal continua a encolher e os esporões 
acusam um grande desgaste. assistimos à destruição de um dos locais mais importantes do 
nosso concelho, daí a nossa grande preocupação em elaborar um inventário com a flora dunar 
desta praia e de duas praias próximas, praia da torreira e praia de são Jacinto, para que fique 
um registo da preciosidade que existe nas dunas e que pode, num curtíssimo espaço de tempo, 
deixar de existir. três jovens, três praias, um professor: à descoberta do tesouro dunar.

o rio ponsul localiza-se no distrito de castelo branco. a sua nascente situa-se na serra do 
ramiro (concelho de Idanha-a-nova) e a sua confluência com a margem direita do rio tejo 
ocorre nas proximidades da localidade de monte fidalgo (concelho de castelo branco). uma 
vez que percorre um território em que a atividade agrícola é significativa e considerando que as 
suas águas se integram nas redes de abastecimento público e de regadio procurámos avaliar a 
variação das características físicas, químicas e bacteriológicas da água do rio ponsul.
com a finalidade de se analisar a água do rio dirigimo-nos a três locais distintos de recolha e 
comparámos os resultados com as três classes de parâmetros pré-definidos. verifica-se que o 
rio tem uma certa uniformidade, no que se refere às características da água, ao longo do seu 
curso, encontrando-se as três amostras na classe a2, ou seja, necessitando de tratamento físico, 
químico e desinfeção, definidas no decreto-lei nº 236/98. 

o wIfI é cada vez mais usado nos dias atuais, no entanto, não se sabe ao certo as consequências 
da exposição direta e intensiva de organismos vivos a ondas eletromagnéticas nessa frequência. 
o estudo realizado pretende analisar a influência das radiações emitidas pelos routers de wifi 
na germinação de sementes de lepidium sativum (agrião), na biossíntese de clorofilas a e b, 
de antioxidantes totais, e na morfologia dos aparelhos estomáticos. para isso foram realizadas 
observações ao microscópio ótico de epidermes de folha para comparar a morfologia dos 
aparelhos estomáticos e também técnicas de espetrofotometria, para o estudo da quantificação 
de clorofilas a e b e de antioxidantes. 
os resultados obtidos foram conclusivos para a verificação que o wIfI afeta a produção dos 
compostos estudados.

o rio Zêzere é o segundo maior rio exclusivamente português. nasce na serra da estrela e conflui 
com o rio tejo em constância. 
neste projeto comparámos a água do rio Zêzere a montante de manteigas–próximo da nascente-e 
na sua confluência com o rio tejo.
para tal recolhemos amostras para posterior análise: uma na nascente e outra na foz.
seguidamente, analisamos os parâmetros microbiológicos e físico-químicos das amostras de 
água. nos parâmetros físico-químicos constam o pH, o alumínio, os cloretos, a dureza total, 
os nitratos, os nitritos, o ferro, os sulfatos e o manganês, e nos parâmetros microbiológicos os 
grupos coliformes totais e fecais, escherichia coli e estreptococos fecais. 
concluímos que o número de colónias na amostra da nascente é menor do que na foz. Já nas 
análises físico-químicas, a quantidade de cloretos e alumínio na nascente estão acima dos vmr. 
assim, a água na nascente apresenta valores de poluição menores que na foz, podendo isto ser 
causado por vários fatores.

à descobertA do tesouro dunAr

AnáLiSE FíSiCA, QuíMiCA E MiCRoBioLóGiCA dA áGuA do Rio PonSuL

AGRiõES nA CRiStA dAS ondAS

AvAliAção comPArAtivA dA águA do rio zêzere
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com este projeto pretendeu-se analisar a qualidade das águas subterrâneas e superficiais 
da cidade de ovar. recolheram-se amostras de água em diversos furos, fontes e dois rios da 
cidade de ovar, registando a profundidade de cada um dos furos. a análise dos parâmetros 
físico-químicos foram feitas recorrendo a um Kit de análise de águas , da marca “aquanal 
fishwaterlab”. para analisar os efeitos tóxicos em seres vivos, utilizamos como modelo biológico 
pulgas de água da espécie dáfnia magna. para isso colocámos em balões erlenmeyer 150 ml de 
água de cada amostra e colocámos em cada 10 pulgas com o mesmo estado de desenvolvimento 
e 10ml de algas. conclui-se que relativamente à análise dos parâmetros fisico-quimicos em todas 
as amostras se encontravam dentro da lei, com excepção do pH nos furos 4 e 6 que apresentam 
água ácida, quando fizemos os testes de ecotoxicidade todos os furos com excepção do 1 
provocam a morte dos seres vivos.

CáLCuLo dA PEGAdA dE CARBono dA MinHA ESCoLA

autores
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professor coordenador 
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autores
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autores
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professor coordenador 
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autores
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professor coordenador 
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escola
agrupamento de escolas de 
ponte de lima

o objetivo foi determinar a quantidade de carbono a partir de modelos de simulação (a partir 
das características físicas das espécies) e quantificar o carbono orgânico e matéria orgânica 
em amostras de solo de uma floresta. foi também crucial, para a compreensão de conceitos e 
processos biológicos, realizar uma pesquisa sobre a pertinência atual da certificação florestal.
atualmente, o investimento na valorização dos produtos florestais, através da certificação 
florestal, é uma exigência e um fator de concorrência no mercado internacional.
verificou-se que existem árvores com uma maior predisposição para fixarem o carbono, sendo 
o pinheiro a que mais fixa, seguindo-se o eucalipto e no fim o sobreiro, apresentando estes dois 
últimos valores muito inferiores ao pinheiro. no que respeita o solo testado, a quantidade de 
carbono encontra-se abaixo da média o que significa fraca rentabilidade no processo de retenção 
deste.

este trabalho consiste no cálculo da pegada de carbono da escola amato lusitano. começamos 
por enquadrar o tema. abordámos a radiação solar, composição da atmosfera e os fenómenos 
aí ocorridos. seguidamente o tópico focado foi o efeito de estufa, pois este é um fenómeno 
bastante afetado pelas emissões de co2, que provocam o seu incremento trazendo 
consequências negativas para o ambiente. na tentativa de provar que as emissões que co2, que 
são prejudiciais, são emitidas em excesso, calculámos a pegada de carbono da nossa escola. o 
cálculo foi possível através da realização de inquéritos a uma amostra de pessoas da escola. com 
os inquéritos concluímos que o transporte mais usado é o automóvel. multiplicou-se o número 
de quilómetros efetuados pelas pessoas por 130g e obteve-se um valor diário de 568360g de 
co2 emitido. assim, num ano letivo esta pegada passa a 90937600g. após a obtenção destes 
valores brutais, procuramos deixar soluções para a atenuação da “pegada de carbono”.

Hoje em dia, a avaliação do estado ecológico dos ecossistemas aquáticos tornou-se a pedra basilar 
da legislação da água a nível mundial (comissão europeia 2000). os principais objectivos da 
diretiva quadro da água são proteger, melhorar e restaurar todas as massas de água superficiais 
e subterrâneas a nível europeu, com o objetivo de atingir um bom estado ecológico até 2015. 
este projeto consiste na determinação da qualidade de água de um troço do ribeiro das Hortas, 
pertencente à bacia do rio lima, utilizando macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores. 
a determinação será realizada pela aplicação do índice b.m.w.p. (biological monitoring working 
partysystem) por este ser considerado um método de fácil aplicação e fidedigno. considerou-se 
pertinente comparar os resultados obtidos com outros relativos a afluentes da bacia do lima, 
fornecidos pela universidade de ciências do porto. 

AvALiAção dA QuALidAdE dA áGuA EM ovAR

certiFicAção FlorestAl: o Que é?

determinAção dA QuAlidAde biológicA dA águA utilizAndo o índice b.m.W.P.
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com este projeto, designado efeito de antibióticos no desenvolvimento de plantas pretendeu-
se verificar qual a influência de antibióticos, nomeadamente de bovinos, no crescimento e 
desenvolvimento de plantas. o projeto, ainda não finalizado, teve início em Janeiro do decorrente 
ano.
começou-se por colocar alfaces em soluções hidropónicas com diferentes concentrações de 
antibiótico de modo a observar as alterações provocadas. de seguida, realizaram-se análises 
químicas de forma a avaliar a concentração de clorofilas e assim testar se o antibiótico de animais 
provocava algum tipo de interferência.
a partir dos resultados pretende-se concluir que os antibióticos referidos influenciam, de facto, 
o crescimento e o desenvolvimento de plantas.
através deste projeto foi possível verificar que as alfaces em presença de antibióticos apresentam 
modificações quer em termos de morfologia (cor, textura, tamanho), quer em termos de 
composição química.

com este projeto, pretendeu-se avaliar a capacidade de absorção de corantes sintéticos por 
diferentes fungos. para tal, recorre-se à utilização de duas espécies de fungos com capacidade 
biodegradadora. Inoculou-se dois meios diferentes com o respetivo fungo, nos quais foram 
colocadas uma mancha de um efluente com corantes. preparou-se ainda um meio líquido para 
o desenvolvimento de leveduras, contendo o referido efluente. passado uma semana, verificou-
se que as manchas de efluente que tinham sido colocadas nas caixas de petri que continham 
um meio para o isolamento das leveduras não tinham sofrido nenhuma alteração nem em 
tamanho nem em coloração, enquanto que as caixas com um meio sabouraud apresentavam 
uma descoloração significativa quando comparada com os controlos, assim como os tubos de 
ensaio que continham leveduras em meio líquido. assim, concluiu-se que os fungos em meio 
sabouraud e as leveduras em meio líquido têm capacidade de absorção de corantes.

como aluno de programação de sistemas de informação criei um vídeo-programa que é uma 
breve apresentação sobre a energia eólica e sobre os aerogeradores, num programa chamado 
scratch em que é possível criar animações. preparei uma apresentação quem explica brevemente 
em que consiste a energia eólica de uma maneira didática e diferente. 

com este projeto pretendeu-se desenvolver um método que, conciliasse a manutenção/
implementação dos campos de golfe com a preservação da qualidade das águas subterrâneas e 
dos solos. para tal, construiu-se uma maquete que envolveu um sistema de impermeabilização, 
impedindo que a água contaminada atingisse o aquífero. a mesma água foi, posteriormente, 
canalizada para um reservatório superficial, para tratamento e reutilização. o processo de 
depuração da água contaminada foi feito por biorremediação, testando-se a capacidade 
bioacumuladora de fosfatos, nitratos e nitritos em microalgas do género scenedesmus. para a 
biorremediação dos solos utilizaram-se bactérias desnitrificantes pseudomonas.

EFEito dE AntiBiótiCoS no dESEnvoLviMEnto dE PLAntAS

Fungi-remediAdores

energiA eólicA - APresentAção scrAtch

golFe - umA tAcAdA sustentável?
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o projeto Hydrotec - Hortas de varanda, vem dar resposta às pessoas que gostariam de cultivar 
os seus próprios produtos, mas não conseguem, quer por falta de tempo, quer por falta de 
espaço físico. assim, este projeto tem por objetivo principal desenvolver uma estufa para 
aplicar numa varanda em que a inovação consiste no controlo automático de algumas variáveis 
fulcrais na produção de alguns alimentos, nomeadamente a temperatura, a humidade, o pH e a 
condutividade elétrica.

iF - inteligent FloW

autores
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a rota vicentina (rv) é uma grande rota pedestre no sw de portugal. Investigámos os impactos 
dos caminhantes da rv na flora dunar. delimitamos estações de amostragem com transectos 
controlo e tratamentos (diferentes níveis de perturbação).medimos os seguintes parâmetros 
em quadrados de amostragem: percentagem de cobertura de cada espécie, percentagem de 
solo nu e altura da vegetação. foi possível concluir que a vegetação que não morre após o 
tratamento acaba por recuperar a altura inicial. contudo, a vegetação perdida (em quantidade 
proporcional à intensidade da perturbação) não volta a recuperar de forma estatisticamente 
significativa. o solo nu aumenta irremediavelmente. confirma-se que o uso dos trilhos pedestres 
tem impacte negativo e irreversível na flora dunar. no entanto, de acordo com os resultados e 
com a bibliografia consultada, esses impactes são de pequena extensão à escala do ecossistema, 
desde que confinados ao trilho. assim, é essencial respeitar as normas de utilização da rv. 

um dos graves problemas dos nossos dias está relacionado com um consumo desmedido de 
água, que leva ao desperdício. a percentagem de água potável a nível mundial é muito reduzida 
em comparação com o número de habitantes, no entanto, e por mais campanhas que sejam 
lançadas, nem todos cumprem com as regras de poupança de água, que vão desde a utilização 
de um menor fluxo ao fecho das torneiras em determinadas situações. neste contexto surgiu a 
ideia de criar um mecanismo que permita poupar água durante o processo de obtenção de água 
quente, através da abertura e fecho de entradas de água. o If-Intelligent flow permite que seja 
obtida água à temperatura desejada, sem que seja necessário desperdiçar água nem combustíveis 
para o fazer. através da utilização de sondas de temperatura, que informam a temperatura a que 
a mesma se encontra, consegue fazer-se um equilíbrio de temperaturas através da mistura de 
águas com diferentes temperaturas, sendo a programação do sistema intuitiva e fácil, através de 
um ecrã táctil onde o utilizador só define a temperatura desejada e a pressão.

os líquenes são uteis em diversas atividades de biomonitorização. esta torna-se vantajosa uma 
vez que é fácil e permite uma ação constante, não só por indivíduos especializados, mas também 
por transeuntes ocasionais que, se possuírem o conhecimento para tal, podem monitorizar as 
suas áreas de residência. assim, torna-se muito importante a tomada de conhecimento das 
espécies liquénicas endémicas.
com este trabalho pretendemos a criação de um guia prático de identificação liquénica através 
da observação das suas características, bem como da visualização fotográfica. assim procedemos 
à análise e registo das características dos líquenes encontráveis no concelho de ovar. 
através de saídas de campo pudemos identificar os líquenes, bem com relaciona-los com os tipos 
de substratos que preferem: arbóreos, dunares ou rochosos.
pudemos verificar uma maior concentração liquenológica nas zonas periféricas do concelho e 
ainda a não existência de líquenes em pinhais com presença de eucaliptos.  

hydrotec - hortAs de vArAndA

iMPACto doS CAMinHAntES dA RotA viCEntinA nA FLoRA dunAR

no trilho dos liQuenes - inventário dAs esPécies liQuenológicAs de ovAr
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com este trabalho pretendeu-se criar um modelo de biomonitorização da qualidade do ar, no 
concelho de ovar. 
no estudo em questão, utilizou-se a diversidade liquénica como bioindicador da qualidade 
atmosférica. foram considerados três pinhais.
este trabalho tem como objetivo comparar a distribuição liquénica presente nos três pinhais 
do concelho de ovar com resultados de anos anteriores, para avaliar um possível aumento/
diminuição da qualidade do ar em ovar. 
laboratorialmente, realizaram-se estudos com as diversas espécies liquénicas recolhidas para 
verificar o efeito da exposição dos gases testados nas espécies escolhidas. 
o pinhal da zona industrial apresenta uma menor quantidade e variedade de espécies liquénicas, 
cujo principal fator será a proximidade à fonte poluidora. 
o pinhal do torrão do lameiro apresenta uma maior quantidade e variedade de espécies 
liquénicas, devido ao facto de este estar localizado numa zona menos movimentada do que o 
primeiro.

lipophrys pholis, comumente apelidado de shanny, é um pequeno peixe marinho encontrado 
maioritariamente no intertidal rochoso, preferindo, portanto, viver em zonas rochosas. mas será 
que o mesmo acontece quando num aquário? ou será que as suas preferências se alteram sendo 
o substrato areia fina ou areão? e será que a presença de objetos poluentes altera os seus locais 
prediletos? foi isso mesmo que decidimos testar! para esclarecer as nossas questões de partida 
formulamos algumas hipóteses!! quais foram as nossas conclusões? venha verificar!... Já que é 
caso para dizer: missão cumprida!

este trabalho surgiu da nossa vontade de diminuir o impacto das tarefas do Homem na terra. 
sendo o nosso curso de energias renováveis a ideia de criar uma pilha que não agredisse o meio 
ambiente era, logo à partida uma ideia muito interessante. assim, e tendo em conta que a nossa 
escola tinha um curso de padaria e pastelaria, que desaproveitava muitos materiais baseados em 
farinha e fermento, surgiu-nos a ideia de aproveitar esses resíduos e integrá-los numa possível 
pilha. a ideia parecia interessante, por isso passamos à prática. pelo caminho testámos pilhas 
de outros fungos e bactérias, mas a que tinha melhores resultados era efetivamente a pilha de 
leveduras. criámos assim uma pilha utilizando resíduos de fermento padeiro (saccharomyces 
cerevisiae) e cloreto de ferro III que pode ser utilizada em muitas tarefas do nosso dia-a-dia, 
diminuído assim o impacto destas no meio ambiente.

o nosso trabalho teve como objetivo relacionar a densidade populacional com a ocorrência de 
incêndios florestais. a floresta portuguesa evoluiu ao longo dos milénios, mas atualmente, por 
influência antrópica, é composta em grande parte pelas espécies de pinheiro-bravo e eucalipto. 
em portugal tem-se verificado uma deslocação da população para os centros urbanos do litoral, 
o que com o passar do tempo tem provocado êxodo rural.
para estabelecermos a relação entre o número de incêndios e a densidade populacional 
recorremos a sistemas de informação geográfica, nomeadamente ao software arcgIs, que ainda 
nos permitiu a obtenção de cartogramas relativos aos resultados obtidos.
através das pesquisas efetuadas observámos que, normalmente, o número de incêndios é mais 
elevado nas zonas onde a densidade populacional é menor. esta situação está em conformidade 
com o êxodo rural porque há cada vez menos indivíduos que protejam a floresta.

ovArbioAr: líQuenes como biomonitores de Poluição AtmosFéricA

PREFERênCiAS dE SHAnny

PiLHA LEvE duRA

RELAção EntRE AS oCoRRênCiAS dE inCêndio E A dEnSidAdE PoPuLACionAL
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este estudo pretende relacionar a ocorrência de incêndios na serra da aboboreira com a 
comunidade liquénica, procurando quais as espécies com maior capacidade de resiliência e 
maior amplitude ecológica e quais as que são características de locais com um determinado 
histórico de incêndios através do inventário das espécies de líquenes epifíticos encontradas em 
seis locais escolhidos de acordo com o tempo decorrido desde o último incêndio (3 amostras 
para cada situação – uma corresponde a locais que arderam há 20 anos e outra em que não há 
registo de terem ardido) e em cada zona foi feito o registo das espécies de três árvores escolhidas 
aleatoriamente.

será Que há microclimAs no interior dA cidAde de cAstelo brAnco?
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gigezzo Innovations é um protótipo assente num sistema de iluminação cromático desenvolvido 
para microscopia ótica que permite a análise de tecidos biológicos de baixo contraste sem recorrer 
à sua alteração tecidular e consequente morte. na construção do gigezzo Innovations foram 
utilizados e calibrados materiais de baixo custo maioritariamente reutilizados de equipamentos 
elétricos e eletrónicos, por forma a garantir a sua aplicabilidade generalizada em laboratórios 
de imagiologia biológica. a aplicação da técnica de composição cromática permitiu melhorar 
substancialmente o contraste ótico de espécimes biológicos os quais seriam impercetíveis no 
sistema de iluminação microscópico convencional. 

este projeto pretendeu averiguar a existência de microclimas no interior da cidade de castelo 
branco. assim realizámos medições da temperatura em seis locais distintos e em três momentos 
do dia, nomeadamente às 10:00 horas, 14:30 horas e 21:00 horas. a metodologia utilizada 
baseou-se na medição dos valores da temperatura do ar com recurso a um termómetro digital 
dentro de uma caixa de cartão com aberturas laterais e a 1,5 metros de altura a partir do solo. a 
partir dos dados de campo obtidos, verificou-se que a temperatura média geral foi de 10,90ºc, 
tendo-se identificado que em três locais as temperaturas médias registadas eram distintas em 
cerca de 1ºc. as informações obtidas confirmam a existência de oscilações na temperatura, 
contudo estas não foram suficientemente significativas para ser poder afirmar que existem de 
facto microclimas no interior da cidade de castelo branco.

a maioria dos casos de doenças veiculadas por alimentos estão diretamente envolvidos com 
falhas no processo produtivo, na embalagem ou transporte sendo que estes produtos poderão 
chegar às nossas casas contaminados. assim surge um problema para o comércio de bens 
alimentares: “será que os alimentos comercializados são alimentos seguros?” 
os principais patógenos relacionados com as infeções do trato gastrointestinal transmitidos por 
alimentos são: salmonella, shigella, campylobacter, escherichia coli, listeria, vibrio etc.
o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de alguns dos produtos existentes 
nas prateleiras de mercado. as amostras foram submetidas à pesquisas de microrganismos 
indicadores de contaminação alimentar.
apesar do baixo índice de contaminação, este trabalho revela que os alimentos supostamente 
seguros apesar de seu conteúdo supostamente estéril, podem veicular microrganismos 
patogénicos representando risco principalmente para crianças e idosas.

RESiLiênCiA doS LíQuEnES Ao FoGo nA SERRA dA ABoBoREiRA

dESEnvoLviMEnto dE uM SiStEMA CRoMátiCo dE iLuMinAção PARA MiCRoSCoPiA ótiCA

dEtEção dE MiCRoRGAniSMoS indiCAdoRES dE ALiMEntoS SEGuRoS PARA ESCoLHA dE 
FoRnECEdoRES SEGuRoS
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o iodo é um micronutriente fundamental para atividade da tiroide e consequentemente para 
o bom desenvolvimento do organismo, desde a fase pré-natal. a região autónoma dos açores, 
é a região do país que apresenta os níveis mais baixos de aporte de iodo na população, apesar 
da sua localização geográfica privilegiada relativamente à principal fonte de iodo, o mar. neste 
trabalho, pretendeu-se compreender as razões desta baixa disponibilidade de iodo e como 
esta insuficiência afeta a histologia/funcionamento da tiroide. para tal, foram analisados vários 
parâmetros histológicos nas tiroides de bovinos alimentados em ambiente de pastagem e em 
ambiente de estábulo para averiguar se diferentes disponibilidades de iodo interferem com a 
fisiologia desta glândula. a opção do bovino, como organismo modelo, deveu-se a um conjunto 
de razões entre as quais, o facto, deste animal constituir uma importante fração da economia 
regional e uma base significativa da alimentação da população dos açores.

vivemos em tempos de mudança. ao longo dos séculos esta sempre aconteceu, no entanto 
as transformações decorrem atualmente a um ritmo mais acelerado, o que implica um rápido 
ajustamento da sociedade. 
Há questões para as quais a ciência continua a não encontrar resposta, nomeadamente na área 
da saúde.
ao vermos a polémica que alguns processos usados na imunidade e controlo de doenças 
causavam ao nível de questões éticas e morais, o poder que a controvérsia tem na sociedade 
e ainda o impacto das relações diretas que esta tem com o desenvolvimento tecnológico, 
decidimos abordar estes temas na nossa investigação.
decidimos realizar então uma investigação relativamente à eficácia dos antibióticos que se 
encontram à venda no mercado, utilizando o mesmo princípio ativo – a azitromicina – e variando 
o laboratório, tendo como problema inicial “Haverá diferença entre a eficácia dos antibióticos de 
marca e genéricos?”.

uma família, quatro gerações, vários casos de enxaqueca, sonambulismo e insónia. foi esta a 
situação que inspirou e motivou este trabalho, cujo principal objetivo é encontrar e explorar o 
elo de ligação genético entre duas das condições neurológicas que, atualmente, mais afetam a 
população mundial: a enxaqueca e os distúrbios do sono.
além de permitir uma viagem pela neurobiologia destas problemáticas, este projeto revela um 
ponto comum muito significativo nunca antes proposto e que pode significar mais um passo para 
a compreensão e terapêutica destas doenças, ainda envoltas em mistérios.
adicionalmente, é proposta uma metodologia, a aplicar em colaboração com o Hospital de 
santo antónio, no porto, a 200 famílias com historial de enxaqueca, o que permitirá, aliando 
os estudos epidemiológico e genético, explorar a interação da enxaqueca e dos distúrbios do 
sono em estudo, bem como a interferência das anomalias genéticas propostas na manifestação 
e transmissão destas doenças.

este projeto foi realizado no âmbito da disciplina de biologia da turma b do 12º ano, do curso 
de ciências e tecnologias e do projeto escolar “comunicar ciência” do externato cooperativo 
da benedita.
o objetivo foi conceber um penso com função de provocar a lise de bactérias a partir de uma 
solução conhecida de bacteriófagos avaliando a eficácia destes como agentes terapêuticos nas 
infeções bacterianas. o fago spp1 foi testado em quatro amostras de pensos (flexible, strip 
pensos, washproof e strip pensos Infantis) e um amostra de chita de alcobaça utilizando como 
células hospedeiras os bacillus subtilis.
após a análise dos resultados obtidos, é possível afirmar que os pensos washproof são os 
mais eficientes no que diz respeito a eliminar as bactérias presentes no meio.Já os pensos das 
marcas strip pensos e flexible podem conter uma solução antibacteriana, mas ainda assim não 
conseguem ser tão eficientes como os pensos washproof.
agradecemos ao professor ricardo parreira do IHmt.

diSPoniBiLidAdE dE iodo E ConSEQuEntES ALtERAçõES MoRFoLóGiCAS nA tiRoidE

EStudo dA EFiCáCiA dE AntiBiótiCoS EM StREPtoCoCCuS MutAnS

enxAQuecAs de tirAr e PerturbAr o sono...
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o trabalho “230 não serão demaIs?” compara, essencialmente, valores relativos ao número 
de deputados presentes no parlamento português com outros existentes na europa. não 
só incluímos uma pesquisa teórica acerca da evolução do parlamentarismo em portugal e do 
trabalho parlamentar, como determinámos uma taxa de representatividade que nos indica o 
número aproximado de deputados por cada 500000 habitantes. por fim, realizámos um inquérito 
de maneira a obter opiniões sobre os valores questionados e poder concluir o trabalho de uma 
forma mais consistente e completa.

CHuvA dE idEiAS

autores
catarina afonso sequeira; 
Joana Isabel fernandes 
morgadinho; marta ribeiro 
andrade santos
professor coordenador 
rui manuel dos santos duarte
escola
escola secundária/3 de 
amato lusitano, castelo 
branco

autores
ana catarina paulos godinho; 
ana margarida c. marques; 
daniel dinis lopes gomes
escola
escola superior de saúde de 
santarém; escola superior 
de tecnologias do barreiro; 
faculdade de ciências e 
tecnologias da universidade 
de lisboa

autores
alice coelho vicente; catarina 
colaço serralheiro; gabriela 
Paulo coito costa
professor coordenador 
paula cristina de almeida 
maria castelhano
escola
externato cooperativo da 
benedita

autores
dorin grecu
professor coordenador 
luís miguel neves
escola
escola secundária júlio 
dantas, lagos

atendendo à dificuldade em encontrar emprego no país nativo, a questão que muitas pessoas 
colocam, é: “o que fazer?”.
neste trabalho de investigação optámos por explorar aquela que vem sendo uma crescente 
iniciativa de empowerment de alguns cidadãos: a criação do próprio emprego. com base 
nisso partimos para uma investigação baseada na venda direta, onde, num estilo vox-pop, 
apostámos de certa forma na instrução da população local bem como na divulgação deste canal 
de escoamento de produtos que inúmeras vantagens proporcionam. numa segunda alternativa 
partimos para uma solução relacionada com um mundo mais sustentável e saudável, onde 
procurámos criar alfaces biológicas com baixo índice de nitratos criando uma alternativa à 
utilização de fertilizantes. 
duas alternativas de combate ao desemprego, que, se conjugadas poderão ultrapassá-lo.

o projeto “chuva de Ideias” é um estudo qualitativo acerca das conceções de ciência de alunos 
do 1º ciclo. através da dinamização de aulas e da sua análise são diagnosticados os estereótipos 
por eles partilhados, decorrentes principalmente da influência dos meios de comunicação social. 
simultaneamente, é possível identificar quais os diapositivos metodológicos que lhes facilitam 
a compreensão e a aprendizagem de novos conceitos. verifica-se que, recorrendo a projeção 
audiovisual (powerpoint), a vídeos, inquéritos, fichas e atividades práticas se torna mais simples a 
aquisição dos mais variados conhecimentos, nomeadamente os relativos à ciência, aos cientistas 
e ao método científico.

este projeto baseia-se no estudo da comunidade imigrante moldava em portugal.
quanto à relevância do tema, o estudo da imigração moldava é pertinente visto que a sua 
comunidade é significativa, tendo já atingido, em 2008, cerca de 21 mil moldavos, representando 
dessa forma, 5% de toda a comunidade imigrante em portugal, ultrapassando inclusive a 
comunidade proveniente do reino unido.
antes de 1999 nenhum imigrante tinha estatuto legal de residência em portugal, devendo-se 
essencialmente ao facto da independência da moldávia ter sido atribuída recentemente. nota-
se uma tendência de subida, que atingiu o seu ponto máximo no ano de 2008, ano esse que 
quase duplicou face ao ano anterior, invertendo logo de seguida até 2012.
as novas oportunidades procuradas pelos moldavos foram satisfeitas pela enorme escassez de 
mão-de-obra em alguns setores da economia, nomeadamente na ocupação manual no setor da 
construção civil e obras públicas, trazendo também benefícios a portugal.

230 não serão demAis?

EMPREEndEdoRiSMo: uMA JoRnAdA PELA CRiAção do PRóPRio EMPREGo

EStudo dA iMiGRAção MoLdAvA EM PoRtuGAL
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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 
rui manuel dos santos duarte
escola
escola secundária/3 de 
amato lusitano, castelo 
branco

autores
bruna gerardo castelhano 
boita; fabiana mateus 
gonzaga; nicole do coito 
almeida
professor coordenador 
paula cristina de almeida 
maria castelhano
escola
externato cooperativo da 
benedita

autores
catarina Isabel pinto carreira; 
Inês filipa leite moita; 
raylander gabriel ribeiro 
martins
professor coordenador 
alice dias
escola
escola profissional de 
salvaterra de magos

autores
ana catarina alves 
pires; daniela alexandra 
nascimento gonçalves; Inês 
beatriz seromenho cintra
professor coordenador 
luís miguel neves
escola
escola secundária júlio 
dantas, lagos

a atualidade económica coloca a competitividade económica na ordem do dia. mas o que é, ao 
certo, a competitividade? que variáveis envolvem? na procura de respostas, a educação assume 
relevância, sobretudo no contexto de uma sociedade do conhecimento. a experiência dos 
dragões asiáticos é, a este respeito, inspiradora, por ter demonstrado que a aposta educativa 
pode potenciar um elevado crescimento económico. porém, nem todo o investimento em 
educação traz os esperados retornos. porquê?
a nossa investigação conduziu-nos ao conceito de qualidade em educação, avaliada através de 
testes internacionais, onde portugal surge, sistematicamente, no fundo da tabela. que razões o 
explicam? qual o impacte das políticas educativas recentes na qualidade educativa? poderemos 
falar de um atraso educativo? quais as suas implicações? 
na busca de respostas, concluímos que desafio de elevar a competitividade do país pode passar 
pela melhoria da qualidade educativa, pela via da inovação.

este projeto foi realizado no âmbito da disciplina de biologia, 12º ano, do curso de ciências e 
tecnologias e do projeto escolar ”comunicar ciência” do externato cooperativo da benedita. 
esta atividade teve como objetivo principal analisar a importância do lúdico (jogos e maquetas) 
para a aprendizagem de ciências, relativamente, ao tema “as vacInas”. 
a população estudada foi alunos do 4º ano do ensino básico, do agrupamento de escolas da 
benedita. para tal, utilizamos um inquérito por questionário estruturado em seis questões de 
escolha múltipla e duas questões de resposta aberta. no final da sessão, foi pedido aos alunos 
que tecessem um comentário acerca da apresentação e das atividades que realizamos em sala 
de aula. 
da análise dos resultados, foi possível constatar quais as questões onde os alunos tiveram mais 
dificuldades e projetar possíveis justificações para esse facto.

o projeto “fontes & caminhos” pretende (re)conhecer a importância de ruas de salvaterra de 
magos reforçando a identidade sociocultural das “gentes da lezíria” e aproximando gerações. 
por vezes, cativados pelo apelo das novas tecnologias, ignoramos o potencial que se encontra 
ao nosso lado. 
o projeto divide-se em duas partes: a continuidade do blog “ruas da lezíria”, criado no ano 
letivo anterior, e a proposta de intervenção de carácter social, económico e cultural, unindo 
esforços entre diferentes parceiros (públicos e privados), criação de materiais de merchandising, 
a colocação de banners e de sinalética em pontos estratégicos, a eliminação de barreiras 
arquitetónicas, a organização de várias iniciativas socioculturais e visitas guiadas.
pensamos que esta proposta de intervenção pode ser adaptada a qualquer rua e que é possível 
encontrar nessa mesma rua o “link” que nos permita fortalecer tudo o que de genuíno temos 
para valorizar, fortalecendo a ligação entre todos os envolvidos.

atualmente, a sociedade depara-se com inúmeros problemas em diversos campos. contudo, os 
de ordem económica e social assumem especial importância pois refletem-se no bem estar e 
qualidade de vida da população. por isso, o tema escolhido recai sobre as diferenças existentes 
entre géneros a nível socioeconómico, como por exemplo disparidades salariais, injustiças a 
nível de empregabilidade e desigualdade no número de representantes em cargos políticos e 
empresariais.
verificando-se assim que, apesar de já se notar alguma evolução no que toca a diferenças entre 
homens e mulheres no mundo laboral, ainda persistem muitas discrepâncias.
pretende-se assim com esta abordagem, divulgar esta problemática, sensibilizar a sociedade e 
transformar a desigualdade em igualdade entre géneros.

existe umA relAção entre A educAção dA PoPulAção e A comPetitividAde económicA? 
o CASo PoRtuGuêS

o PrAzer de APrender, A AlegriA de ensinAr

FontES E CAMinHoS

Poder lAborAl Feminino em PortugAl: construção de um imPério de iguAldAde
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o projeto quem+ é um projeto de divulgação científica que visa não só o ensino da química 
experimental como também o contacto intergeracional entre idosos e crianças. para isto, 
o grupo testou diversas atividades laboratoriais que foram posteriormente demonstradas 
num lar de 3ª idade, em quatro sessões temáticas relacionadas com o nosso quotidiano. mas 
quisermos ir ainda maIs longe: os idosos, após um ensaio geral para realizarem as experiências 
a que assistiram, reproduziram essas mesmas atividades às crianças do colégio-creche nossa 
senhora da bonança. simultaneamente, no colégio cedros, foram feitas diversas demonstrações 
laboratoriais a todas as turmas do 1.º ciclo, para além de outras iniciativas de caráter científico, 
como um quiz de ciências, de forma a conseguir a máxima divulgação científica. este foi e é o 
nosso objetivo, a conjugação da química com a inclusão ativa dos idosos, tão menosprezados nas 
nossas sociedades. esta é a nossa luta, a razão de ser do projeto quem+.

tiPi FiRE

autores
francisco de almeida tété 
machado; francisco José 
limpo serra dos santos dias; 
luís paulo leite mota almeida
professor coordenador 
nuno miguel gaspar da silva 
francisco
escola
colégio cedros, vila nova de 
gaia

autores
paulo Jorge da silva meira; 
pedro Xavier correia pereira; 
vera lúcia lopes pinto
professor coordenador 
avelino pereira
escola
escola profissional de 
felgueiras

autores
afonso de almeida duarte 
bessa de melo; tiago manuel 
santos meireles
professor coordenador 
nuno miguel gaspar da silva 
francisco
escola
colégio cedros, vila nova de 
gaia

autores
andré marques gomes
professor coordenador 
carlos gaio
escola
escola profissional gustave 
eiffel, entroncamento

estufa constituída por canas em bambu, com forma geodésica 3v, de 5/8 de esfera, com controlo 
eletrónico de humidade e temperatura por automação de aberturas de ventilação e sistema de 
rega.

o projeto tipi fire surgiu após termos observado, em noticiários, jornais e revistas, o chocante 
número de vítimas que foram causadas pelos incêndios no ano de 2013, não só em portugal mas 
em todo o mundo, devido há falta de dispositivos capazes de garantir a sua segurança. 
deste modo, o nosso projeto baseia-se no desenvolvimento de um dispositivo que é realmente 
eficaz quando sujeito a chamas e a temperaturas altíssimas, de modo a garantir a segurança dos 
indivíduos no seu interior. este dispositivo consiste numa tenda de abertura automática que o 
bombeiro consegue abrir, quase instantaneamente, quando se encontra rodeado pelo incêndio, 
ou prevê tal acontecimento, acrescentando ainda o objetivo de evitar o gasto desnecessário de 
tempo. a sua grande virtude é o revestimento especial que a recobre, a camada intermédia e o 
sistema de irrigação que mantêm os bombeiros a salvo das temperaturas altíssimas características 
dos incêndios, impedindo a existência de feridos e vitimas mortais.

o presente trabalho consiste na elaboração e programação de um cubo de led 8×8×8 com 512 
led. o objetivo é criar efeitos luminosos com construção e programação de um cubo com 512 
led, o qual foi construído numa estrutura 8×8×8, e é controlado através de quatro expansores 
de portas de 16 bits (mcp23017) e um microcontrolador (18f458). foram soldados os 512 led 
de forma a obter um cubo, foram desenhadas e fabricadas placas de circuito impresso (nas 
quais foram inseridos os expansores (mcp23017)) e outros componentes para o funcionamento 
do cubo. neste cubo de led, para ligar um led são ativadas 2 saídas, uma saída do respetivo 
expansor e outra saída a transístor do microcontrolador. as saídas são ativadas e desativadas 
através da programação.

PRoJEto QuEM+: QuíMiCA ExPERiMEntAL PARA MiúdoS E GRAúdoS

AntA - AgriculturA nAturAl tecnologicAmente AssistidA
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autores
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professor coordenador 
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escola
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autores
duarte Jorge costa santos; 
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professor coordenador 
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escola
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autores
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professor coordenador 
mário alexandre s. m. silva
escola
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autores
mariana gaspar de almeida; 
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calhau martins vaz
professor coordenador 
joão gomes
escola
colégio valsassina, lisboa

o desidratador multifunção surgiu da necessidade de optimizar e potenciar a secagem da pêra 
passa, um produto endógeno da região de oliveira do Hospital, assim como vem dar resposta 
aos pequenos produtores que perdem grande parte da sua produção devido às dificuldades de 
escoamento, armazenamento, transporte e comercialização.
tendo em vista a crescente necessidade de poupar e diminuir o desperdício, o desidratador 
multifunções é um projeto energeticamente eficiente e economicamente viável, que se baseia na 
ideia da reutilização e também no princípio da autossustentabilidade, já que no final do processo 
é possível produzir produtos de alto valor nutritivo que podem ser para consumo próprio e/ou 
comercializados.

o projeto drugs organizer consiste na criação de um produto capaz de ajudar pessoas a 
cumprirem a sua medicação, sendo mais direcionado para pessoas com alzheimer ou amnésia. 
o projeto está dividido em dois produtos, doc (drug organizer classic) e dob (drug organizer 
bluetooth). 
doc é uma caixa com vários compartimentos que permite colocar a medicação, e através da pré-
configuração de um alarme, quando chega a hora de tomar a medicação, o dispositivo toca um 
alarme e acende uma luz correspondente ao compartimento. 
dob é semelhante ao doc, mas mais inovador, o conceito é o mesmo, só que este, é configurado 
pelo smartphone e pode conectar-se a uma rede, podendo a atividade do utilizador ser controlada 
pelo médico, farmacêutico ou pelo próprio.

o droid’way tem como objetivo o equilíbrio e com ele a deslocação.
este projeto é a construção de uma aplicação android que permite o controlo geral sobre o 
droid’way. essa aplicação foi desenvolvida para satisfazer as necessidades no quotidiano do ser 
humano tendo de cumprir as tarefas impostas pelo utilizador.
é de aparência simples mas de constituição complexa, sendo controlado por sistema android 
facilitando a comunicação dos dados com o utilizador e a sua manutenção, o seu funcionamento 
interno consiste em dois microcontroladores um arduíno e uma pIc 18f.

as energias renováveis assumem-se como uma alternativa viável e necessária tendo em conta 
o cada vez mais próximo esgotamento dos combustíveis fósseis, para além das consequências 
associados à sua utilização, com destaque para a poluição ambiental. 
electric footprint é um protótipo de um piso que converte energia mecânica em eletricidade. 
este rege-se pelo princípio do electromagnetismo. a sua parte prática consiste na montagem de 
uma estrutura com quatro molas, ligada a um mecanismo constituído por rodas dentadas e um 
gerador, também presente nas lanternas a dínamo.
espera-se que o protótipo desenvolvido tenha uma eficiência de 30%, uma flexão das molas 
entre 10 e 20 mm e uma durabilidade de 20 milhões de passos. 
consideramos que será necessário continuar a desenvolver este estudo, designadamente através 
da realização de testes de eficiência e de resistência e durabilidade dos materiais.

dESidRAtAdoR MuLtiFunçõES

drugs orgAnizer

droid’WAy

ELECtRiC FootPRint

E
N

G
E

N
h

A
R

IA
S

 
E

N
G

E
N

h
A

R
IA

S
 

E
N

G
E

N
h

A
R

IA
S

 
E

N
G

E
N

h
A

R
IA

S
 



22º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores - 2013/2014  |  www.fjuventude.pt/jcientistas2014

portugal, é um país rico em matérias-primas que são reconhecidas dentro e fora de portas. 
falamos em azeitona e produção de azeite e produção de milho.
fazendo parte da economia nacional e com capacidade de exportação, as quantidades produzidas 
provocam anualmente grandes desperdícios/resíduos.
o projeto / protótipo consiste em testar o aproveitamento desses resíduos (caroços de milho e 
azeitona) e testar o seu poder calorífico para climatização de espaços. assim criamos uma caldeira 
que permita testar a eficiência dessas matérias como combustível e ainda como isolamento. 
ao longo do decorrer do projeto, foi possível averiguar que para além da combustão desses 
caroços, estes permitem ainda contribuir para a produção de um tipo de isolamento térmico 
para a construção civil.
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ao visitar uma empresa ou um museu nada melhor que ter indicações precisas para chegar ao 
local pretendido. e porque não ter um guia pessoal que nos leve até ao destino? foi este o 
desafio!
o nosso projeto consiste no desenvolvimento de um protótipo de um robot guia. 
na chegada é fornecido, ao visitante, um cartão cuja cor depende do local a que se dirige. basta 
passar o cartão no emissor e seguir o robô guia até ao local desejado. pelo caminho podem 
visualizadas informações variadas num lcd transportado pelo guia.

este projeto tem o nome de “eyeshoes”. trata-se de um dispositivo, criado com o objetivo de 
auxiliar invisuais. o funcionamento do eyeshoes é detetar obstáculos e transmitir para uma 
pulseira essa informação através de vibração, comunicando dessa forma ao utilizador uma 
mudança de direção ou obstáculo detetado.
o eyeshoes tem como objetivo aumentar a qualidade de vida de indivíduos com deficiências 
visuais, possibilitando uma melhor movimentação em diferentes espaços.
o eyeshoes consiste num sapato/bota onde será incorporado um sensor que detecte a distância 
entre o obstáculo e o utilizador. a distância será retratada por impulsos que serão enviados via 
rádio frequência para pulseiras colocadas nos pulsos, onde estará incorporado um motor em 
cada uma delas. o motor vibrará consoante se detecte ou não o obstáculo.

os elevados custos das etars (estações de tratamento de águas residuais) são, embora pouco 
mencionados, um grande encargo financeiro. o desenvolvimento de processos de decomposição 
de matéria orgânica alternativos, como as mfcs (microbial fuel cells), poderá apresentar uma 
solução para este problema. para testar a eficiência da decomposição da matéria orgânica pelas 
bactérias contidas na mfc recorreu-se ao estudo da carência química de oxigénio e à medição 
da diferença de potencial do circuito. 
este método poderá substituir ou funcionar em paralelo à fase de tratamento secundário da 
água, utilizado atualmente nas etars. ao substituir este processo aeróbio por uma mfc com 
bactérias em meio anaeróbio é possível reduzir os custos do processo na ordem dos milhares de 
euros anualmente e, ao mesmo tempo, produzir energia elétrica em pequena escala.

EnERGy LuMPS
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a motoplanta é uma máquina agrícola que serve para adaptar a uma motocultivadora, com uma 
potência entre 12 a 14 cv. permite plantar batatas de forma uniforme, com o menor revolvimento 
de terra e ao mesmo tempo colocar a quantidade necessária de adubo, minimizando o esforço 
físico e o impacto ambiental.
o projeto foi realizado com base num sistema de engrenagem, que aciona um depósito circular, 
colocado na parte superior, que contém os tubérculos, e um pequeno depósito, que contém o 
adubo, colocado na traseira. a estrutura da máquina foi realizada em ferro e inox reciclado de 
materiais de construção.

o produto trata-se de um carro, controlado manualmente, que permitirá a medição das 
características essenciais no processo de produção, ou seja, o nível de água, humidade 
e temperatura no solo, assim como a temperatura e humidade ambiente. Irá comunicar 
bidireccionalmente com o telemóvel, enviando as características atuais no solo, utilizando para 
isso a comunicação bluetooth.
quando estamos a enviar o carro para o local destinado, podemos observar através do gps o 
trajeto em tempo real que ele está a fazer e verificar as características acima referidas. o carro 
é controlado manualmente pelo utilizador. o objetivo é colocar as coordenadas do destino e o 
carro vá autonomamente ao local desejado verificando as características. 
de salientar ainda que o sistema procurará relacionar-se com o tipo de plantação, identificando 
características e necessidade das mesmas, alertando o utilizador quando as características fogem 
do esperado.

tendo em linha de conta a importância de que se revestem as campanhas para a poupança de 
água chegamos a um momento em que a economia nos obriga a olhar para isso de uma forma 
inovadora e economicamente responsável por essa razão surgiu este nosso projeto, que consiste 
num eficiente e absolutamente inovador recolector de águas pluviais para o uso doméstico nas 
regas de jardins, limpeza de chãos, lavagem de carros, entre outros. para tal, criamos um sistema 
modular de depósito que recebe a água das caleiras dos telhados, para depois ser usada na altura 
de maior escassez e de maior necessidade por parte das árvores e plantas. a grande inovação do 
nosso sistema é que serve para “substituir” os tradicionais muros que dividem as nossas cassas 
tornando-se completamente invisíveis, de muito fácil colocação, não precisando de energia para 
funcionar e tendo um custo de construção equiparado aos sistemas de construção em blocos de 
cimento tradicionais. 

com o aumento do número de ciclistas e com as novas regras do código da estrada, que equiparam 
as bicicletas a veículos motorizados, urge aumentar os equipamentos de proteção/sinalização 
que permitam aumentar a segurança dos ciclistas, diminuindo os potenciais riscos a que estão 
sujeitos. assim, pensamos em desenvolver um colete com piscas nas costas e sinalização de 
presença, permitindo que o ciclista, possa assinalar as mudanças de direção e a sua presença.
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o nosso projeto consiste na construção de uma casa geodésica com triângulos de poliuretano 
com aproximadamente 3 metros de diâmetro, com um estore automático controlado por 2 
sensores distintos no seu interior, um de temperatura e outro de luminosidade, que ajudará 
a controlar a temperatura no interior da mesma. estes serão alimentados por 4 painéis solares 
triangulares, que armazenarão energia numa bateria, para que os sensores e o estore, controlado 
por um motor passo-a-passo ligado a uma corrente que puxa o estore em questão, nunca cessem 
de trabalhar.
além disso, esta construção encontrar-se-á numa placa de madeira sobre molas ligada a outra 
placa, como representação de um mecanismo de segurança contra sismos.

 SMARtBox
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desenvolvemos o protótipo de um casaco “inteligente” para ser utilizado pelos bombeiros no 
combate a incêndios florestais, que, através de sensores, vai permitir mensurar algumas funções 
vitais do bombeiro, bem como as condições que o rodeiam (temperatura ambiente, eventuais 
quedas e a sua localização através de gps), enviando os dados recolhidos em tempo real, através 
de bluetooth, para monitorar numa aplicação android. o casaco vai ser dotado de tecnologia 
wearable, mais propriamente com os produtos lilypad arduíno, que estão preparados para 
serem integrados em têxteis.

a smartbox é um dispositivo capaz de converter uma residência convencional no seu futuro. a 
smartbox é facilmente instalada num quadro elétrico e com isto, dotar essa residência com a sua 
tecnologia. a smartbox permite controlar a sua residência à distância e com alguns cliques. 
com a inteligência da smartbox, aspiro a alcançar uma melhor eficiência das casas, pois esta 
poderá controlar os consumos acidentais de energia e quando detetadas anomalias (por 
exemplo: saiu de casa e esqueceu-se de apagar a luz), avisar o seu proprietário e corrigi-las 
de forma a evitar gastos desnecessários. com isto garanto o meu objetivo de obter uma alta 
eficiência energética.
conheça hoje a casa de amanhã! 

a ineficácia dos meios de emergência em situações críticas tem origem, frequentemente, na 
demora que existe entre o pedido de ajuda e o acionamento de meios de emergência e na 
subjetividade com que é avaliado o estado de saúde da vítima. o projeto tbox 2.0 consiste na 
construção de um dispositivo que visa melhorar a resposta desses meios e a qualidade de vida 
das populações, pois oferece funções como a medição de sinais vitais, deteção de possíveis 
emergências, localização dos utilizadores e o acionamento dos meios de emergência em caso 
de necessidade. também permite acionar esses meios em caso de inatividade prolongada de 
movimento, uma vez que possui um acelerómetro que mede variações de aceleração.
foram recolhidos dados de todas as funcionalidades da tbox de modo a otimizar resultados e 
tornar os valores concretos e reais. a análise desses dados permitiu concluir que o dispositivo 
facilita não só a avaliação da vítima mas também torna a resposta dos meios de emergência 
mais eficaz.
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de cada vez que abrimos uma torneira de água quente, desperdiçam-se em média 10 litros de 
água potável, até que esta atinja a temperatura desejada. se pensarmos que numa habitação, 
em média, se abre a torneira da água quente 10 vezes por dia, o desperdício diário pode chegar 
aos 100 litros. atendendo a que a água potável é um bem escasso no planeta, havendo milhares 
de pessoas a morrerem diariamente por falta de acesso a este bem essencial, pretendemos com 
este nosso projeto contribuir para que este desperdício possa ser minimizado.
assim, propomo-nos a elaborar um protótipo em forma de maquete, que recoloque a água fria 
novamente em circulação, evitando assim o seu desperdício.
princípio de funcionamento:
ao abrir uma torneira de água quente, liga o esquentador, circulando a água num circuito fechado 
até que atinja temperatura pré-programada no sistema, só após ser atingida esta temperatura é 
que a água sai pela torneira. 

geralmente, a música e a matemática são vistas como fazendo parte de dois mundos totalmente 
opostos. contudo, hoje em dia, como antigamente, na criação, transmissão e entendimento 
da música verifica-se a existência de um conjunto de relações sonoras e simbólicas que, direta 
ou indiretamente, poderão ser associadas às ciências matemáticas. grande parte desta ligação 
está patente nas escalas musicais. na verdade, uma construção musical baseada em elementos 
matemáticos simples pode criar resultados musicais ricos e complexos.
com efeito, o objetivo deste trabalho é dar a conhecer alguns modelos matemáticos que estão 
na base de diversos aspetos práticos a nível musical.
em suma, a matemática e a música estão intrinsecamente interligadas, sendo a primeira um 
elemento oculto de qualquer produção musical.

este projeto tem como objetivo tentar compreender de que forma a presença de um estímulo 
visual pode influenciar a capacidade de localizar a origem do som emitido (estímulo auditivo) 
em humanos. nesse sentido realizou-se uma experiência em que foram fornecidos a vários 
sujeitos diferentes combinações de imagens estáticas e animadas de movimento enquanto se 
emitia o som correspondente ao estímulo visual. numa segunda experiência, o esquema de 
montagem foi em tudo idêntico, com a diferença de que os estímulos visuais e auditivos não 
eram concordantes.

o nosso projeto HacK-f- lIgHt pretende usufruir dos benefícios da iluminação natural 
em habitações usando fibra ótica para o transporte dessa luz para o interior dos edifícios. o 
projeto pretende inovar os métodos de captura e concentração da radiação (dos 4000 aos 7000 
angströms), a integração de um mecanismo de seguimento solar e ainda desenvolvimento de 
sistemas de transporte e difusão da luz permitindo a iluminação com luz natural de qualquer 
espaço no interior de um edifício. 
HacK-f-lIgHt é sobretudo luz grátis para todos e em qualquer lugar. 

WAtersAver

Good viBRAtionS: A MAtEMátiCA dA MúSiCA
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neste trabalho fizemos um estudo da cor de um holograma fazendo variar a cor do objeto e 
tratamento da emulsão com um banho de trietanolamina. pintando o mesmo objeto de várias 
cores e variando as concentrações de trietanolamina que dão cor á placa queremos criar 
o holograma ideal. tratando-se de uma técnica de holografia de reflexão é possível observar 
a imagem obtida com luz branca. discutem-se os resultados obtidos através da análise da 
qualidade dos hologramas.
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este trabalho consiste na construção de um sistema de comunicação por laser, que tem a 
finalidade de reproduzir um ficheiro áudio por intermédio de uma fonte luminosa, no nosso 
caso um led. este projeto, para além de ser muito económico e prático, pode ser bastante útil na 
utilização em sala de aula, uma vez que faculta aos alunos conhecimentos acerca da temática das 
comunicações e do eletromagnetismo. pode ser também aplicado no nosso dia a dia, como, por 
exemplo, nas telecomunicações: na televisão, telefone, comunicações entre táxis, ambulâncias 
e intercomunicadores. “ouvir através da luz” vai permitir um contacto com outras formas de 
transmitir informação, que não são, à partida, tão convencionais. 

com este projeto pretendeu-se criar uma mini hidroelétrica com aproveitamento da água da 
chuva. a nossa ideia é que, com recurso á água das chuvas previamente recolhida e à força 
gravítica se poderia criar um método de fácil acesso e barato de produção de energia. as possíveis 
aplicações práticas de que pensamos foram de instalar o sistema nas calhas da chuva das casas 
das pessoas, possivelmente em vários locais na mesma calha, e aproveitar, transformando em 
energia elétrica, a energia mecânica associada ao movimento da água por indução gravítica. 
para isso construiu-se um dispositivo experimental. para a construção do modelo experimental 
cortou-se, em Klein de 3mm, 8 retângulos de 3*6 cm e 8 retângulos de 4.5*6cm. posteriormente 
colou-se os 16 retângulos em 2 cd’s intervaladamente de modo a formar um ângulo de 73º. a 
água ao cair fazia rodar as pás que por sua vez rodavam o eixo e a rotação fazia rodar os motores. 
a intensidade da energia foi medida com um multímetro.

neste trabalho criou-se uma experiência de pensamento que visa divulgar e ajudar a entender 
o fenómeno de entrelaçamento quântico. estudou-se como é que este fenómeno ocorre, as 
possíveis teorias que o explicam, as experiências que o confirmam e as suas aplicações na 
sociedade tecnológica atual. demonstra-se a beleza e a complexidade do universo, bem como 
a sua natureza quântica. Introduziu-se, também, uma explicação abstrata do que poderá ser a 
causa do fenómeno de entrelaçamento quântico.
na segunda parte deste trabalho estudou-se como funciona a observação na mecânica quântica 
e as implicações da mesma na experiência de pensamento apresentada.

HoLoCoLoR

ouvir AtrAvés dA luz
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neste trabalho foi construído um detetor de radiação X com recurso a um fotodíodo - sensor 
fotoelétrico que procede à transformação de um sinal luminoso num sinal elétrico.
foram realizados testes de funcionamento do detetor e ensaios de absorção da radiação X com 
amostras de alumínio, ferro e chumbo e com materiais comuns na construção de edifícios, o 
cimento, o tijolo e a madeira. 
os resultados obtidos permitem concluir que o chumbo, ainda que com uma espessura muito 
inferior à das amostras dos materiais de construção, é o material que mais absorve a radiação X, 
sendo pertinente a utilização de placas de chumbo ou mesmo de chumbo em pó na construção 
de salas de exames radiográficos.

neste trabalho estudou-se a relação entre a estrutura do ovo e das cúpulas, encontrando 
semelhanças entre ambas e provando assim que a inspiração para estas provêm da observação 
dos ovos. para tal realizaram-se várias medições e fizeram-se ensaios experimentais que 
permitiram estudar os ovos, encontrando-se relações e fazendo-se gráficos inovadores, que 
explicam o modo como as cúpulas e arcos de antigamente ainda se mantêm de pé.

o projeto  cars é uma aplicação desenvolvida em microsoft visual basic com base de dados em 
sql, no âmbito da disciplina de programação de sistemas Informáticos e com o objetivo de gerir 
uma oficina, possui uma interface e um design muito simples e ao mesmo tempo complexa, por 
outras palavras, é fácil de ser utilizado e complexo no que toca a base de dados.
com o cars, qualquer funcionário de uma oficina consegue gerir o que tem a gerir, visto ser 
muito simples de utilizar e ter muitas funcionalidades.

num artigo recente, monzo caracterizou os semi-reticulados de bandas retangulares e grupos de 
expoente 2. no entanto, a sua caracterização não remete diretamente para as propriedades das 
bandas retangulares e grupos de expoente 2 (nomeadamente, idempotência e comutatividade). 
o meu trabalho consistiu em provar uma caracterização mais natural para este tipo de semigrupo. 
este trabalho foi levado a cabo sob a supervisão do professor michael Kinyon da universidade 
de denver.

uM dEtEtoR dE RAioS x

ovos e cúPulAs... QuAl A relAção?
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este trabalho tem como objetivo principal, o cálculo da variação diária do ângulo de incidência 
da radiação solar, através da medição do comprimento da sombra de uma vara de 1 metro, em 
castelo branco, bem como a temperatura média do ar. o trabalho centra-se assim numa parte 
mais prática onde através da medição da sombra de hora a hora e de cálculos matemáticos se 
obtém a variação do ângulo de incidência e através do uso de um termómetro localizado na 
estação meteorológica da escola amato lusitano procedeu-se ao registo da temperatura. este 
estudo permite-nos concluir e comprovar que quanto maior o ângulo de incidência, maior a 
quantidade de energia recebida na superfície e consequentemente maior será a temperatura.

AgregAdo Polimérico de celulose: Produção de um AgregAdo Polimérico de celulose e suA 
APlicAção no FAbrico de coPos isolAdores térmicos six-PAcK rings” (Anéis de trAnsPorte) “

autores
francisco manuel antunes 
ferreira de camarinha lopes; 
margarida ribeiro coutinho; 
miguel oliveira dos reis barroso
professor coordenador 
rui manuel dos santos duarte
escola
escola secundária/3 de amato 
lusitano, castelo branco

autores
elisa rodrigues pedro; martina 
lopes ferreira;  rita do carmo 
madaleno inácio
professor coordenador 
Inês madaleno
escola
externato cooperativo da 
benedita

autores
ana catarina moreira pauleta; 
maria leonor da costa pereira 
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professor coordenador 
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autores
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professor coordenador 
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é do senso comum que o aloé vera, uma planta, também designada por aloés, pode atuar 
como um excelente cicatrizante e o mesmo tem propriedades esplêndidas na cura de algumas 
doenças. o nosso sentido crítico levou-nos a interrogarmo-nos também quanto à veracidade 
das capacidades antibacterianas e antioxidantes do aloés. como tal, partimos à descoberta! 
fomos então descobrir e verificar laboratorialmente estas capacidades, através de testes com 
antibiogramas e quantificação da redução do radical dppH. para comprovar realmente estas 
capacidades utilizamos o extrato do aloé vera, uma solução aquosa de aloé vera e um xarope à 
base do mesmo. após o estudo efetuado, sentimos que a nossa missão estava cumprida!

o projeto desenvolvido teve como objetivo produzir “six-pack rings” e um copo isolante térmico, 
utilizando matéria-prima que os torne mais sustáveis. para tal efeito, foram produzidos agregados 
poliméricos de celulose com poliuretano. foi utilizado o método “one shot”, no qual todos os 
reagentes (pré-polímero de poliisocianato, poliol (celulose), agentes de expansão (água celular), 
catalisadores e agente tensioativo) foram misturados homogenamente. no total foram realizadas 
5 experiências, nas quais se foram alterando as quantidades dos reagentes, até ser atingida a 
espuma mais satisfatória em termos de crescimento e flexibilidade. por fim, preparou-se de novo 
a espuma mais satisfatória, colocando-a nos moldes para produção dos objetos desejados. este 
método é vantajoso em termos ambientais não só porque não utiliza inteiramente recursos não-
renováveis, como também a espuma resultante do método “one shot” poderá ser reciclada e 
reintroduzida na cadeia industrial. 

o projeto aquiqueijo visa desenvolver um novo tipo de queijo, cuja matéria-prima é o leite de 
ovelha, que possa ser conservado no soro obtido, de modo a que ambos possam ser introduzidos 
na alimentação humana. pretendendo-se, deste modo, resolver um problema premente da 
região, pois o soro apresenta a característica de ser altamente poluente. 
os produtos obtidos foram sujeitos a análises físico-químicas, realizadas pelos alunos, através 
de uma parceria com a blc3, incubadora de empresa de oliveira do Hospital, a fim de asseverar 
a sua inclusão na alimentação e procurar a técnica mais eficaz para conservar o queijo em soro 
de leite.
com o apoio do programa contratos locais de desenvolvimento social de tábua (clds) desenhou-
se um modelo de negócio com o objetivo de introduzir o produto no mercado.

vARiAção diáRiA do ânGuLo dE inCidênCiA dA RAdiAção SoLAR vERiFiCAdo EM 
cAstelo brAnco e A temPerAturA médiA do Ar
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