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Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude

A ciência, a tecnologia e a inovação são elementos transformadores que requerem um trabalho árduo e profícuo. Ao organizar a
Mostra Nacional de Ciência, a Fundação da Juventude pretende contribuir para a valorização dos jovens, professores e escolas que se
dedicam às questões da Ciência. A 10ª edição desta Mostra, não só reconhece jovens talentos na área científica em Portugal, como
também premeia a criatividade nas áreas da Ciência e da Tecnologia.
A 10ª edição da Mostra Nacional de Ciência é o culminar do 24º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, no qual participaram
163 projetos de diferentes áreas científicas, envolvendo 428 alunos e 82 professores de 59 escolas de todo o país.
Ao longo dos últimos 24 anos, através do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, a Fundação da Juventude tem premiado
o mérito e a investigação científica. Este esforço é reconhecido pelo aumento significativo de participações, que regista, este ano, um
crescimento de 43%, em relação a 2015. Dos projetos recebidos, 51 são da área de Biologia, 22 de Engenharias, 22 de Ciências do
Ambiente, 13 de Química, 12 de Energia/Eficiência Energética, 9 de Matemática, 9 de Ciências da Terra, 7 de Ciências Sociais, 7 de
Física, 5 de Ciências Médicas, 4 de Informática/Ciência da Computação e 2 de Economia.
Destaca-se, ainda, e pela primeira vez neste certame, a convite da Fundação da Juventude, a participação de projetos internacionais
oriundos do Brasil, de Espanha e de Moçambique.
Este é o resultado de um processo exigente que instiga o desenvolvimento e o potencial dos jovens cientistas portugueses, o qual
só se tornou possível com a colaboração dos nossos parceiros: Museu da Eletricidade / Fundação EDP; Direção-Geral da Educação
do Ministério da Educação; Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica; Fundação Luso-Americana para
o Desenvolvimento; Astrazeneca; Porto Editora; Lipor; ADENE - Agência para a Energia; Pousadas da Juventude; Cartão Jovem; Intel.
Agradecemos todo o apoio que foi por eles efetivado sempre com vista ao sucesso desta iniciativa.
A Fundação da Juventude vai continuar a apoiar este trabalho de equipa, que se estabelece entre os agentes escolares: jovens cientistas,
professores e escolas, organizando um Concurso que se tem revelado determinante para a partilha de ideias, de criatividade, de
superação de desafios. Estamos juntos! Continuem inventando, inovando, construindo a nossa e a vossa trajetória na área científica.

Francisco Maria Balsemão
Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude
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Fundação EDP

Nesta sua décima edição, a Mostra Nacional de Ciência confirma e consolida uma posição de referência no domínio da pedagogia e da
investigação científica, ao fortalecer o seu impacto na comunidade escolar, garantindo um expressivo aumento de projetos a concurso.
Juntando-se à Fundação da Juventude, a Fundação EDP participa com entusiasmo na insubstituível missão de estimular, e valorizar o
espírito de pesquisa, de experimentação, de criação e de divulgação. Esse espírito tem, ao longo destes anos que se contam desde 2007,
inspirado e mobilizado centenas de jovens de todo o país, levando vários deles a destacarem-se nas mais reconhecidas competições
internacionais neste domínio.
Este é o grande caminho que nos pode fazer recuperar de um défice tradicional e acumulado de literacia, formação e actividade
científica, já identificado e denunciado, no século XIX, por Antero de Quental na célebre conferência “ Causas da Decadência dos
Povos Peninsulares”. É também esta a via de qualificação das pessoas, criando condições que nos permitam agir, intervir e competir
no mundo global do século XXI.
Ao valorizar o talento e o trabalho feito por jovens investigadores e cientistas, a Mostra Nacional de Ciência desperta curiosidades,
rasga horizontes e reforça vocações. A estes valiosos objectivos, a Mostra junta ainda o importante propósito de comunicar com o
grande público, proporcionando-lhe informação e incentivando nele o interesse e o gosto pela cultura científica e pelas perspectivas
que abre.
Num tempo difícil e complexo, feito de ameaças, perplexidades e riscos, mas também de interpelações e desafios, temos de ser
capazes de dar aos mais jovens valores e oportunidades de os porem em prática. Precisamos de vencer os obstáculos com coragem e
determinação. Necessitamos de procurar novas soluções. Cada edição da Mostra reafirma a nossa vontade de contribuirmos para que
essas soluções se encontrem.
Saudamos todos os participantes neste projecto, desejando-lhes bom trabalho e felicidades. Com o apoio empenhado que dá à Mostra
Nacional de Ciência, a Fundação EDP convida a que olhemos o futuro com aquela confiança e aquela energia de que precisamos para
o tornar melhor do que o presente.
Só com conhecimento e inovação, criatividade e imaginação, contemporaneidade e cosmopolitismo poderemos responder às grandes
perguntas que o novo tempo nos faz. Os jovens são os primeiros a saber isso. Por isso, este projecto que é, em primeiro lugar, deles e
para eles, torna-se, afinal, de todos nós.

A Fundação EDP
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Diretora Executiva da Ciência Viva

Diretor Geral da Educação

O concurso “Jovens Cientistas e Investigadores” tem vindo a revelar-se muito importante já que proporciona aos jovens a oportunidade
de se familiarizarem com o processo investigativo, em todas as suas fases. Com efeito, desenvolver um projeto de investigação,
comunicá-lo aos seus pares e submeter-se ao escrutínio de um júri faz parte da atividade dos cientistas. Esta é assim uma competição
que estimula o interesse e a motivação dos jovens por esse mundo particular da ciência, e que, consequentemente, constitui uma
importante mais-valia para a melhoria das suas aprendizagens a esse nível. Iniciativas desta natureza permitem desenvolver talentos e
fomentar a escolha de carreiras científicas. Para além disso, este é um certame que permite dar visibilidade a trabalhos de excelência
que estão a ser desenvolvidos nas nossas escolas, com o empenho notável dos professores e dos alunos. Aliás, esta visibilidade
tem vindo a ter projeção internacional, com os prémios que trabalhos selecionados a partir deste concurso têm vindo a obter em
competições internacionais, os quais muito nos honram.
Neste sentido, ciente de que é através de iniciativas desta natureza que os alunos podem desenvolver competências investigativas,
fundamentais para a aprendizagem das ciências, é com o maior apreço que a Direção-Geral da Educação apoia mais uma edição do
concurso “Jovens Cientistas e Investigadores”.
José Vitor Pedroso
Diretor Geral da Educação

É com especial agrado que mais uma vez apoiamos o Concurso Jovens Cientistas e Investigadores, organizado pela Fundação da
Juventude, dado o contributo destas iniciativas para estimular a curiosidade e o gosto pela Ciência e Tecnologia.
Os trabalhos apresentados pelos jovens portugueses têm sido reconhecidos internacionalmente, resultando de um esforço continuado
de professores, investigadores e outros especialistas que os apoiam na concretização das suas ideias.
O contributo da comunidade científica tem sido fundamental para o estabelecimento de parcerias educativas nas escolas, parcerias
que permitem a alunos e professores ter um contacto de grande proximidade com a ciência e os seus processos. A qualidade e
originalidade dos projectos dos jovens portugueses tem estado bem patente na Mostra Nacional de Ciência, onde os melhores trabalhos
são seleccionados para o Concurso Europeu para Jovens Cientistas e Investigadores. Um júri incluindo cientistas de diferentes áreas
assegura o mérito e a originalidade das propostas.
A edição de 2016 será mais uma experiência de partilha de conhecimentos enriquecedora e inesquecível para todos os participantes.
E para as equipas seleccionadas para a Final Europeia esta partilha, alargada a jovens de outros países e culturas, será ainda mais
inspiradora.
Ana Noronha
Diretora Executiva da Ciência Viva
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Planta da Mostra
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10h00 - 11h00
Chegada dos participantes e check-in

10h00 - 17h30
Entrevistas do Júri

10h00 - 15h00
Visitas das escolas e do público

11h00 - 13h00
Montagem dos projetos/stands

10h00 - 17h30
Visitas das escolas e do público

15h00 		
Cerimónia de Abertura da Mostra

11h00 – 12h00
Sessão “Investigadores juniores: uma
introdução à investigação científica na
Universidade do Porto”, por Vitor Silva
(para professores)

15h00 - 16h30
Cerimónia de Entrega de Prémios
da Mostra, com a presença de Sua
Excelência a Secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Professora Doutora Maria Fernanda
Rollo

16h00 - 18h30
Entrevistas do Júri

35

17

Quarta
1 de junho

44

34

18

Terça
31 de maio

16h00 - 18h00
Visitas das escolas e do público

6
23

Segunda
30 de maio

63

Palco
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Programa

18h00 - 19h00
Sessão “Jovens Cientistas de Sucesso –
Alguns Testemunhos”, moderação pelo
jornalista Vasco Trigo

16h30
Desmontagem dos projetos/stands
17h00 		
Partida

18h00 - 21h00
Reunião do Júri
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Gaspar Barreira

Alexandra Marçal

Ana Delicado

José Sobral

Leonor Amaral

Luís Silva

Presidente do Júri
Laboratório de
Instrumentação e Física
Experimental de Partículas de
Lisboa (LIP)

Museu Nacional de História
Natural e da Ciência,
Universidade de Lisboa

Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa
(ICS)

Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa
(ICS)

Departamento Ciências e
Engenharia do Ambiente,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa

ADENE Agência para a Energia

Ana Paula Serro

Anabela Cruces,

António Lopes

Margarida Marcelino

Departamento de Engenharia
Química, Instituto Superior
Técnico

Departamento de Geologia,
Faculdade de Ciência da
Universidade de Lisboa

Instituto de Tecnologia
Química e Biológica da
Universidade Nova de Lisboa

Agência Portuguesa do
Ambiente (APA)

Maria Amélia MartinsLoução

Maria Luísa Castro e
Lemos

Centro de Ecologia Evolução e
Alterações Ambientais (cE3c),
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa

Departamento de Ciências
e Engenharia do Ambiente,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa

António Mano

António Rodrigues

Arsénio Fialho

Mariana Mota

Departamento Ciências e
Engenharia do Ambiente,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa

Departamento de
Bioengenharia e Instituto de
Bioengenharia e Biociências,
Instituto Superior Técnico

Maria Manuel Correia
Torres

Mário Cachão

Departamento Ciências e
Engenharia do Ambiente,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa

Departamento de Geologia,
Ciências, da Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa

Departamento de Ciências e
Engenharia de Biossistemas,
Instituto Superior de
Agronomia

Carla Faria

Carlos Cardeira

César Garcia

Mónica Cunha

Paulo Oliveira

Pedro Abreu

Centro de Estudos Florestais,
Instituto Superior de
Agronomia

Departamento de Engenharia
Mecânica, Instituto Superior
Técnico

Museu Nacional de História
Natural e da Ciência; Centro
de Ecologia Evolução e
Alterações Ambientais (cE3c),
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa

Departamento de Biologia
Vegetal, Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa

Departamento de Engenharia
Mecânica, Instituto Superior
Técnico

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

Emília Salgueiro

Jorge Buescu

Jorge Lampreia

Pedro Manuel Coelho

Pedro Pinho

Raquel Seruca

Instituto Português do Mar e
da Atmosfera (IPMA)

Departamento de
Matemática, Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa

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

Departamento Ciências e
Engenharia do Ambiente,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa

Centro de Recursos Naturais e
Ambiente, Instituto Superior
Técnico

Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular
(IPATIMUP)

José Borges

José Marques

José Matos

Rita Maurício Rodrigues

Rosália Silva

Sílvia Castro

Academia Militar

Instituto Superior Técnico –
ITN

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

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

Direcção-Geral da Educação
do Ministério da Educação
(DGE)
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Departamento de
Matemática, Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa

Departamento Ciências e
Engenharia do Ambiente,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa
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O Concurso

1º Prémio

€1.250

Prémios do Concurso

2º Prémio

€1.000

3º Prémio

€750

4º Prémio

€600

5º Prémio

€400

Gestora do Projeto

Presidente Executivo da Fundação da Juventude

O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores é desenvolvido pela Fundação da Juventude desde 1992. Promover os ideais da
cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores e estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da
Ciência, Tecnologia, Investigação e Inovação são os objetivos principais deste projeto que continua a merecer uma forte aposta por
parte da Fundação e de todos os seus parceiros institucionais.
Nesta 24ª edição recebemos 163 projetos (da autoria de 428 jovens estudantes com a coordenação de 82 professores, num total de
59 escolas envolvidas), o que representa um crescimento de 43% relativamente à edição de 2015 e um número recorde de projetos
em toda a história do Concurso. Com este nível de participação a Fundação continua a cumprir a sua missão de promover a Ciência,
a Tecnologia, a Inovação e a Investigação junto dos jovens portugueses. Importa salientar que pela primeira vez, na história deste
Concurso, participam, a convite da Fundação, projetos internacionais oriundos do Brasil, de Espanha e de Moçambique com o objetivo
de reforçar a cooperação internacional neste domínio não só entre os mais jovens mas também entre as instituições promotoras das
iniciativas.
Este Concurso, que culmina na 10ª Mostra Nacional de Ciência, 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 e internacionais de ciência.
O programa da 10ª Mostra Nacional de Ciência vai contar com a Sessão “Investigadores Juniores: uma introdução à investigação
científica na Universidade do Porto”, destinado a professores e com a Sessão “Jovens Cientistas de Sucesso – Alguns Testemunhos”, na
qual será possível ouvir testemunhos de Jovens Cientistas Portugueses reconhecidos a nível internacional.
Importa realçar que a realização de mais uma edição do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores não teria sido possível sem
o apoio dos parceiros institucionais, com quem fazemos questão de partilhar mais este sucesso.
Vinte e quatro anos marcam a vida deste projeto. É nossa intenção continuar a promover a Ciência, Tecnologia, Investigação e
Criatividade dos mais jovens por muitos mais anos. Os excelentes resultados alçados, tanto nível nacional como internacional, 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

Prémio Especial
Professor(a) Coordenador(a)

Prémio Especial
“Porto Editora”

Prémio Especial
“Engenharias”

€400

€300

€500

€1000

Prémio Especial

Prémio Especial

AJC

Universidade
do Porto

No 24º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, edição 2016, os prémios principais, financiados pela Ciência Viva, são:
1º Prémio – €1.250
2º Prémio – €1.000
3º Prémio – €750
4º Prémio – €600
5º Prémio - €400
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 número de prémios a atribuir,
a saber:
Prémio Especial “Eficiência Energética”, no valor de 1.000€, apoiado pela ADENE – Agência para a Energia;
Prémio Especial “Engenharias”, no valor de 500€, apoiado pela Lipor;
Prémio Especial “Porto Editora”, um vale de €300 em edições e publicações (exceto manuais escolares).
A Porto Editora vai ainda atribuir dicionários aos jovens premiados nos 5 primeiros lugares.
Os projetos premiados podem ainda vir a participar em 5 importantes Certames Europeus e Mundiais, designadamente:
Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS), a decorrer de 15 a 20 de setembro de 2016, em Bruxelas (Bélgica);
Semana Internacional Sobre a Vida Selvagem, a decorrer de 25 de junho a 2 de julho de 2016, nos Alpes Suíços; MOSTARTEC - Mostra
Internacional de Ciência e Engenharia, a ter lugar de 24 a 28 de outubro de 2016, em Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul), no Brasil; Intel
ISEF – Feira Internacional de Ciência e Engenharia dos EUA, a decorrer de 14 a 19 de maio de 2017, em Los Angeles (Califórnia), nos EUA;
Certame Zientzia Azoka, a ter lugar em Abril de 2017, no País Basco, em Espanha.
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 ainda um dos projetos premiados com uma participação no XXXIV
Encontro Juvenil de Ciência, de 24 a 31 de Julho em Lisboa e atribuirá a outro projeto uma bolsa para participar durante uma semana na
Universidade Júnior, de acordo com as vagas disponíveis.
A avaliação e a seleção dos trabalhos cabe a um Júri designado pela Ciência Viva, o qual foi reforçado na presente edição devido ao
aumento do nº de trabalhos, e que integra professores e investigadores de reconhecido mérito das diferentes áreas científicas envolvidas,
da Direção Geral da Educação do Ministério da Educação, da Agência Portuguesa do Ambiente e da ADENE – Agência para a Energia.
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10 Anos de Mostra Nacional de Ciência

Em maio de 2007 a Fundação da Juventude iniciou um novo ciclo na execução do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores,
passando a organizar Mostras Nacionais de Ciência, em parceria com a Fundação EDP, no Museu da Eletricidade, em Lisboa.
Os objetivos desta Mostras passam por dar a conhecer a outros estudantes, professores, encarregados de educação, empresas,
estabelecimentos de ensino e de investigação, e ao público em geral, o nível de excelência dos trabalhos desenvolvidos e sensibilizar
para a importância do envolvimento dos jovens nas dinâmicas da Inovação e da Criação, incutindo-lhes um espírito mais pró-ativo e
de maior responsabilidade no desenvolvimento das suas comunidades e do país.

EUCYS 2014 - Final Europeia

Intel ISEF 2015

Intel ISEF 2016

No recente período decorrido entre 2014 e 2016 Portugal viu consolidada e reconhecida a sua participação nos principais certames
internacionais de Ciência e Engenharia para jovens pré-universitários com a conquista de importantes prémios que importa aqui
destacar.
Estas distinções a nível internacional, são o resultado do mérito dos alunos portugueses, dos seus professores e suas Escolas, o que
muito honra a Fundação da Juventude e o Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores.
Esperemos que estas mesmas distinções sirvam de motivação e de inspiração para os futuros participações.
Parabéns a todos!
EUCYS – Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas e Investigadores
Em 2014, Portugal viu dois dos três projetos com que participou no EUCYS 2014, que decorreu em Varsóvia, na Polónia, de 14 a 24 de
setembro, serem distinguidos com o 1º Prémio:
- “Smart Snails”, na área da Biologia, da autoria da Matilde Silva e Mariana Garcia, ambas com 16 anos e alunas da Escola Secundária
de Arouca;
- “Uma caracterização natural de semi-reticulados de bandas rectangulares e grupos de expoente dois”, na área da Matemática, da
autoria do João Araújo, com 16 anos e aluno do Colégio Planalto, em Lisboa.
Para além do prémio monetário no valor de 7.000€ os jovens foram ainda presenteados com a participação no LIYSF - London
International Youth Science Forum, que teve lugar em agosto de 2015, em Londres.
Intel ISEF
Na edição de 2014 da Intel ISEF, em Los Angeles, na Califórnia, o projeto “TBox”, na área das Engenharias, da autoria de André Ferreira,
Gonçalo Pires e Ricardo Nunes, alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro foi premiado pela American Intellectual Property Law
Association (AIPLA) com o 2º lugar do respetivo prémio atribuído por esta reconhecida Associação.
Na edição de 2015 da Intel ISEF, em Pittsburgh, na Pensilvânia, o projeto “IF – Intelligent Flow”, na área do Ambiente e Ciências da
Terra, da autoria de Eusébio Almeida e João Rodrigues, alunos da Escola Profissional de Rio Maior, também foi premiado com o 2º lugar
da American Intellectual Property Law Association (AIPLA).
Muito recentemente e já na edição da Intel ISEF do presente ano de 2016, que decorreu em Phoenix, no Arizona, de 7 a 13 de maio,
o projeto “Modelação Astrofísica de Estrelas Wolf-Rayet”, da autoria do Ivo Gonçalves, Daniel Diaz e Mauro Franqueira, alunos da
Escola Secundária Dona Maria II, em Braga, foi premiado com o 4º lugar na categoria de Física e Astronomia.

A Mostra contribui, ainda, para estimular nos jovens o interesse, a motivação, a curiosidade e o gosto pela ciência, constituindo uma
mais-valia para a melhoria das suas aprendizagens. Permite, também, descobrir e desenvolver talentos e fomentar a escolha de
carreiras ligadas à ciência.
Durante a Mostra é possível dar visibilidade aos trabalhos de excelência que são desenvolvidos nas escolas, maioritariamente,
secundárias, com o empenho fundamental dos professores e dos alunos. O ambiente do evento fomenta a troca de experiências e
conhecimentos, entre jovens cientistas e professores, para além de fomentar o desenvolvimento de parcerias.
Os projetos selecionados nas Mostra Nacionais de Ciência têm vindo a ter projeção
internacional, através dos prémios obtidos em competições internacionais nos
últimos anos.
A Mostra Nacional de Ciência deste ano vai receber pela primeira vez projetos
internacionais, oriundos do Brasil, de Espanha e de Moçambique com o objetivo
de reforçar a cooperação a nível internacional neste domínio tanto entre jovens
cientistas e professores como entre entidades promotoras destas iniciativas.
A Mostra Nacional de Ciência é hoje um dos certames da categoria mais reconhecidos
a nível europeu e um case-study entre várias entidades promotoras destas iniciativas
também a nível europeu, o que para além de ser um reconhecimento do trabalho
desenvolvido pela Fundação da Juventude e seus parceiros é também um fator
motivador para a continuidade deste projeto a nível nacional.
Assim, o primeiro gráfico traduz a evolução das candidaturas ao Concurso para Jovens
Cientistas e Investigadores nos últimos dez anos.
A participação na Mostra Nacional de Ciência está condicionada a 100 projetos,
no máximo, pelo que é feita pelo júri do Concurso uma avaliação documental dos
projetos apresentados ao Concurso de moda a apurar os participantes da Mostra
Nacional de Ciência.
O segundo gráfico mostra a evolução do número de projetos e de jovens cientistas
que participaram na Mostra Nacional de Ciência, nos últimos dez anos.

É de realçar que foi a primeira vez que Portugal foi distinguido neste certame mundial com um dos prémios principais atribuídos pela
Society for Science & The Public.
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BIOLOGIA

MITOS DE GENÉTICA HUMANA: CRUZAMOS OS BRAÇOS E OS POLEGARES DA MESMA FORMA?
AUTORES
Emanuel Dias Amado; Liliana
Margarida Peixoto Barbas;
Mariana Tomás dos Santos
PROFESSOR COORDENADOR
Carina Cardoso
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

Cruza os braços e cruza os polegares e vê se os cruzas da mesma maneira. Qual o antebraço que
fica por cima? E o polegar? Foram estas as perguntas que fizemos a 136 alunos, 54 rapazes e
82 raparigas, a frequentar a escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo. O nosso objectivo era
verificar se existia correlação entre estes dois fenótipos, ou seja, se o antebraço e o polegar que
fica por cima são ambos esquerdos ou direitos. Com o decorrer do trabalho surgiu-nos também
a seguinte questão, ”Será
que o género (feminino ou masculino) influencia a nossa preferência do lado com cruzamos os
antebraços e/ou polegares?”.
Foi-nos possível concluir que não existe correlação, mas que, no entanto, o género influencia a
nossa lateralização, havendo uma preferência pelo lado esquerdo no sexo feminino e do lado
direito no masculino.

BIOLOGIA

RIO POLUÍDO, JAVA PERDIDO!
AUTORES
Maria Inês Francisco Gândara;
Patrícia Salvo de Almeida
Duarte Ramalho
PROFESSOR COORDENADOR
Maria Adelaide Martins
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

Um dos problemas mais preocupantes e atuais da nossa sociedade é a poluição hídrica. Problema
que consideramos que se encontra bastante acentuado no rio Lis, em Leiria. Assim, partindo
desta problemática e usando como objeto de estudo uma espécie presente no rio Lis, o musgo
de Java, e os principais poluentes do mesmo, realizámos uma experiência. Tendo como principal
objetivo o estudo dos impactos ambientais dos diferentes poluentes na flora e na qualidade da
água do rio da nossa cidade.

BIOLOGIA

BACTÉRIAS VS. ANTIBIÓTICOS: COMBATE OS RESISTENTES!
AUTORES
Alexandra Sofia da Cruz Teles;
João Afonso Fernandes Dias;
Marília Marques Sousa Santos
PROFESSOR COORDENADOR
Carina Cardoso
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

Sabia que os antibióticos podem deixar de fazer efeito? Há milhões de anos que as bactérias
existem e, desde então, nunca pararam de evoluir. Nos dias de hoje, sempre que tomamos
antibióticos estamos a dar ferramentas às bactérias para se tornarem resistentes e imortais!
“Bactérias vs. Antibióticos: Combate os resistentes!” é um jogo original que te ajuda a perceber
o que acontece entre um antibiótico e as bactérias no teu corpo. Cada jogador (ou grupo de
jogadores) tem uma família de bactérias. Cada conjunto de bactérias apresenta 4 níveis de
resistência aos antibióticos que serão preenchidos à medida que o jogo avança. Ganha o último
a manter-se em jogo. Não deixes as tuas bactérias resistirem!

24º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores - 2016 l www.fjuventude.pt/jcientistas2016

AUTORES
Anabela da Costa Soares
PROFESSOR COORDENADOR
Ana Bela Sousa Mesquita
Pereira Saraiva
ESCOLA
Escola Básica e Secundária
Rodrigues de Freitas, Porto

BIOLOGIA

O cancro é uma patologia que cada vez mais afeta pessoas em todo o mundo. A pesquisa de
novos fármacos para combater as células cancerígenas constitui uma vasta área de investigação,
sendo uma das vertentes a pesquisa de propriedades anticancerígenas a partir de diferentes
extratos vegetais. Este modelo de combate à doença é ecologicamente correto, uma vez que não
é tóxico para o homem nem para o meio ambiente.
Neste trabalho, avaliamos o efeito anticancerígeno dos extratos de carqueja, raiz de gengibre,
tília e casca de romã utilizando células da linha celular MCF-7 do cancro da mama.
Analisando todos os extratos, concluímos que o gengibre e a carqueja têm atividade
anticancerígena.

COVINHA OU NÃO? EIS A QUESTÃO?!
Será que ter covinhas nas bochechas está diretamente correlacionado com as covinhas que
temos no queixo?
Procurando obter resposta a estas questões realizámos inquéritos a alunos da Escola Secundária
Francisco Rodrigues Lobo com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos. Observámos
as seguintes características: “Possuir ou não covinha no queixo”, “Possuir ou não covinhas nas
bochechas” e “Possuir ou não covinha na bochecha e no queixo”.
Depois de registar todos os dados recolhidos concebemos gráficos com a finalidade de
correlacionar as características registadas acima.
A partir destes resultados conseguimos tirar as seguintes conclusões: “Ter covinha na bochecha e
no queixo” não apresenta qualquer correlação entre si. Além disso, pudemos compreender que
esta característica se deve a um gene presente nos autossomas de um individuo.

AUTORES
Alexandre da Silva Ribeiro;
Fabrício Martin Violante;
Pedro Miguel Silva Santos
PROFESSOR COORDENADOR
Carina Cardoso
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

BIOLOGIA

No âmbito da Biologia 12, propuseram nos que realizássemos uma experiência ou um estudo
relacionado com os temas: “Produção de alimentos e sustentabilidade”; “Preservar e recuperar
o meio ambiente”. Dentro destes grandes temas, para o nosso projeto optámos por germinar
feijões variando os componentes dissolvidos na água utilizada na rega dos mesmos.
Este projeto envolveu uma experiencia com resultados interessantes e com acontecimentos fora
do normal, aos quais tentámos dar resposta com o máximo de rigor e clareza.

GERMINAÇÃO DE LENTILHAS EM AMBIENTES AFETADOS POR POLUENTES COMUNS EM LEIRIA
Como 2016 é o Ano Internacional das Leguminosas, decidimos escolher a lentilha, uma
leguminosa que alimenta os quatro cantos do mundo, para ser a nossa semente a ser estudada!
Pretendemos descobrir qual a influência de potenciais substâncias poluentes domésticas e/
ou comuns, caraterísticas da região de Leiria nesta leguminosa e observar o modo como estes
afetam a sua germinação e desenvolvimento.

AUTORES
Beatriz Gameiro Vieira; Rita
Sousa Carlos; Sara Pinto
Sismeiro
PROFESSOR COORDENADOR
Isabel Vieira
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

BIOLOGIA

AUTORES
Autores Ana Rita Andrade
Oliveira; Fábio de Jesus Fabião
PROFESSOR COORDENADOR
Maria Adelaide Martins
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO CELULAR E COLORAÇÃO DE GIEMSA EM CÉLULAS DO CANCRO DA MAMA

THE SOAP’S MAGIC
Com esta experiência, pretende-se determinar a eficácia do sabonete antibacteriano e do
sterillium, isto é, pretende-se saber se estes produtos matam os microrganismos existentes na
pele das mãos e se eliminam a sujidade destas.
Para isso preparou-se um meio de cultura, esterilizou-se o meio e diversos materiais recorrendo à
autoclavagem. Imprimiram-se dois dedos da mesma mão, sempre diferentes, no meio de cultura.
Nas placas n.º1 e 2 a lavagem foi realizada com o sabonete antibacteriano, nas placas n.º3 e 4
com sterillium e na placa n.º5 não se realizou qualquer lavagem. Observaram-se diariamente as
várias placas, a fim de se verificar o desenvolvimento dos microrganismos e de tirar conclusões.

AUTORES
Adriana Alves de Oliveira;
Ana Rita Borges de Sousa
Dias; Catarina de Sousa
Tavares Pinho da Silva
PROFESSOR COORDENADOR
Augusta Maria Rodrigues
Torres Pinto
ESCOLA
Escola Secundária Augusto
Gomes, Matosinhos
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BIOLOGIA

CRESCIMENTO DE FEIJÕES EM ÁGUAS COM DIFERENTES ORIGENS
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O SOLO QUE O CHÍCHARO GOSTA
AUTORES
Anna Lavrova; Inês Gonçalves
dos Santos; Sara Ferrera Jorge
PROFESSOR COORDENADOR
Isabel Vieira
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

No ano internacional das leguminosas é importante que conheças plantas invulgares como o
chícharo. O chícharo está na moda e é uma excelente alternativa proteica à carne.
Com o objectivo de saber como acelerar a germinação e crescimento dos chícharos, selecionámos
6 tipos de solos criando um “jardim” de chícharos. Descobrimos os solos mais favoráveis ao seu
crescimento e as propriedades dos mesmos.
Queres saber quais as melhores propriedades do solo para o cultivo do chícharo? Dirige-te à
nossa banca: “O solo que o chícharo gosta!”

BIOLOGIA

DESENVOLVIMENTO DE ESCHERICHIA COLI E MESÓFILOS EM LEITE PASTEURIZADO - INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA
AUTORES
Bruno Duarte Luís; Catarina
Sofia Felipe de Matos; João
Daniel Fernandes Nunes Vaz
da Conceição
PROFESSOR COORDENADOR
Maria Fátima Ribeiro Rosa
Pires
ESCOLA
Escola Secundária Nuno
Álvares, Castelo Branco

Sabemos que, por esquecimento, muitas pessoas deixam o leite a temperaturas desadequadas.
O nosso trabalho teve como objetivo determinar ao fim de quantos dias o leite se considera
impróprio para consumo, de acordo com a carga microbiana nele presente. Assim, estudámos o
desenvolvimento de Escherichia coli e mesófilos a diferentes temperaturas em leite pasteurizado.
Concluímos que à temperatura de refrigeração o leite pode até ultrapassar a o seu prazo de
validade sem que a sua carga microbiana represente um risco para a saúde, no entanto, a
temperaturas desadequadas este alimento considera-se estragado após poucos dias e muito
antes do seu prazo de validade.

BIOLOGIA

INSERÇÃO DO PLASMÍDEO PGLO COM O GENE DA RESISTÊNCIA AO ANTIBIÓTICO AMPICILINA EM ESCHERICHIA COLI
AUTORES
Ana Rita da Fonseca Martins
Mendes Figueiredo; Carolina
Régio Catana e Vaz Pinto;
Joana Isabel Aparício Pereira
PROFESSOR COORDENADOR
Maria Fátima Ribeiro Rosa
Pires
ESCOLA
Escola Secundária Nuno
Álvares, Castelo Branco

A atividade investigativa consistiu em inserir o plasmídeo pGLO, que contém o gene GFP e o gene
da resistência ao antibiótico ampicilina, em bactérias Escherichia coli.
Em síntese, alterou-se geneticamente o DNA bacteriano com um gene proveniente de um animal
e introduziu-se esta nova informação genética em bactérias.
A expressividade do gene reconhece-se pela produção da proteína bioluminescente, usando
radiações ultravioleta (UV), permitindo a deteção das bactérias com DNA recombinante.
Na preparação desta atividade laboratorial foram adquiridos outros conhecimentos acerca da
proteína bioluminescente verde, codificada pelo gene GFP.
A administração do antibiótico ampicilina permitiu perceber o risco associado ao seu consumo.
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AUTORES
Ana Raquel Gonçalves
Moreira; Mariana Teles
Correia e Silva; Tiago Jorge
Leite Aston
PROFESSOR COORDENADOR
João Paulo de Carvalho Vieira
ESCOLA
Agrupamento de Escolas
Dona Maria II, Braga

BIOLOGIA

O nosso trabalho foi desenvolvido com o objetivo de desenvolveremos de um sistema doméstico
para produção alimentar de Spirulina que seja também uma fonte de absorção de carbono. É um
projeto que pretendeu generalizar este “super-alimento”, para que todos possam usufruir dos
seus benefícios e reduzir a pegada de carbono. Através deste projeto, caso fosse generalizado nos
lares portugueses, seria possível uma redução da percentagem de CO2, de forma limpa, barata
e vantajosa. No desenvolvimento deste trabalho, criamos um bioreactor onde investigamos
ao longo do tempo condições otimizadas para o crescimento e desenvolvimento desta alga. A
Spirulina é vista também como a alimentação do futuro na terra e no espaço. A Agência Espacial
Europeia e vários outros parceiros trabalham em conjunto, para desenvolver um sistema que
seja capaz de produzir oxigénio, água potável e comida. A Spirulina será, por isso potencialmente,
uma das maiores descobertas feitas pela humanidade nos últimos anos.

PEECYCLING
A utilização de urina humana como uma alternativa à fertilização química, surgiu a partir de
uma conversa informal com os avós, onde as práticas agrícolas tradicionais eram implantadas
com recurso a adubos biológicos provenientes de dejetos dos animais, e muitas vezes do
aproveitamento dos próprios dejetos humanos.
Neste projeto, quisemos provar isso mesmo: - até que ponto um desperdício humano, como é
o caso da urina, pode ser utilizado como alternativa fertilizante? Da conversa surgiu a ideia, da
ideia o projeto, e do projeto surgiram surpresas – boas surpresas - que quisemos partilhar, com
colegas, família, amigos e com o público em geral.

AUTORES
Ana Francisca Rodrigues
Raimundo; João Pedro
Ferreira Rocha; Tiago João
Mendes Rocha
PROFESSOR COORDENADOR
Celeste Lourenço da Silva
ESCOLA
Escola Básica e Secundária de
Sever do Vouga

BIOLOGIA

A substituição da floresta primitiva por espécies invasoras como o eucalipto tem causado muita
controvérsia. O eucalipto surgiu no nosso país em 1829, tem uma grande capacidade invasora
e excelente capacidade de adaptação e, por estes motivos, a floresta primitiva portuguesa tem
vindo a sofrer modificações na última década, tendo vindo a ser substituída por esta espécie. O
presente trabalho procura investigar se os efeitos alelopáticos do eucalipto (processos pelos quais
produtos do metabolismo secundário de um determinado vegetal são libertados, impedindo
a germinação ou o desenvolvimento de outras plantas) afetam a germinação de sementes de
outras espécies cultivadas na nossa região. Com este trabalho laboratorial comprovamos a nossa
teoria, o eucalipto influência a germinação de sementes de outras espécies.

RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS DE BACTÉRIAS INTESTINAIS DE ANIMAIS DE COMPANHIA
A resistência aos antibióticos é um problema que afeta cada vez mais a saúde pública e constitui
um grave problema a nível mundial ao qual Portugal não está alheio.
Investigações recentes mostram que há transferência de genes dos plasmídeos de umas
bactérias para outras e ,por isso, neste trabalho pretendeu-se testar a resistência aos antibióticos
de bactérias da flora intestinal de animais de companhia.
Recolheram-se fezes de animais domésticos, dos quais se elaborou a sua história conhecida (a
idade, as condições em que vivem, as doenças que já tiveram, os medicamentos que já tomaram,
etc) e dos animais testados por este grupo de trabalho, concluiu-se que há bactérias na sua
flora intestinal, resistentes aos antibióticos usados no combate dos processos infecciosos dos
humanos.

AUTORES
Daniel Rodrigues Fonseca;
Mariana Sofia Resende
Nascimento; Sara Raquel
Monteiro da Silva Pereira
PROFESSOR COORDENADOR
Ana Bela Sousa Mesquita
Pereira Saraiva
ESCOLA
Escola Básica e Secundária
Rodrigues de Freitas, Porto

BIOLOGIA

AUTORES
Joana Laila Dias; João Diogo
Santos Mateus; Maria Beatriz
Gomes dos Santos
PROFESSOR COORDENADOR
Rui Duarte
ESCOLA
Escola Secundária Amato
Lusitano, Castelo Branco

CARBONCYCLER: UM KIT DOMÉSTICO PARA A ABSORÇÃO DE CARBONO E PRODUÇÃO DE SPIRULINA NA FORMA ALIMENTAR

AUTORES
Laura Carvalho Gorricha;
Margarida Faustino Ramalho;
Sara Nunes Forte
PROFESSOR COORDENADOR
Paula Cristina de Almeida
Maria Castelhano
ESCOLA
Externato Cooperativo da
Benedita

BIOLOGIA

BIOLOGIA

EUCALIPTO E OS SEUS EFEITOS ALEOPÁTICOS NA GERMINAÇÃO DE ALGUMAS ESPÉCIES VEGETAIS

BACTÉRIAS EFERVESCENTES DE BAUNILHA
O tipo de dieta diária e o estilo de vida de cada indivíduo estão cada vez mais associados com a
qualidade de vida, daí que o papel da alimentação equilibrada na manutenção da saúde tenha
vindo a causar interesse na comunidade científica. Esta tem vindo a produzir inúmeros estudos
com o intuito de comprovar a atuação de alguns alimentos na redução de riscos de certas doenças,
além do considerável interesse em estimular as investigações de novos componentes naturais e o
desenvolvimento de novos ingredientes, possibilitando assim a inovação em produtos alimentares.
O principal objetivo da investigação foi o de formular um pó efervescente contendo lactobacilos e
investigar a sua capacidade de sobrevivência, isto é, a sua viabilidade num ambiente gastrointestinal.
Verificou-se que os pós efervescentes que potenciaram um melhor crescimento dos lactobacilos
nos ambientes FGS e FIS foram os pós com substrato de leite de amêndoas em pó com substrato
de quitina, ambos com lactose.
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“COMO MUDA A VOZ DOS RAPAZES NA PUBERDADE?”
AUTORES
Beatriz David Lopes
Carvalho; Joana Fernandes
Monteirinho; Mélanie Pereira
Lopes
PROFESSOR COORDENADOR
Isabel Vieira
ESCOLA
Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, Leiria

A voz é um dos constituintes mais importantes que temos para reconhecer uma pessoa.
Em crianças, tanto do sexo masculino como do feminino, possuímos frequências vocais
semelhantes, no entanto durante a puberdade dá-se uma série de alterações físicas e químicas.
No caso dos rapazes a voz engrossa pela sua produção de testosterona.
O nosso estudo tem como objectivo o estudo da forma como a voz nos rapazes muda na
puberdade. Pois nem todos os rapazes sofrem as mudanças desta fase da sua vida de igual
maneira, muito menos os que têm formação vocal, que afecta a produção de som.
Afinal de contas, não somos todos idênticos, cada voz é única.

BIOLOGIA

A CAFEÍNA COMO HERBICIDA NATURAL
AUTORES
Margarida João Nunes
Marques; Maria Inês Duarte
Serejo Goulão; Ricardo
António Rodrigues Manso
PROFESSOR COORDENADOR
Maria Fátima Ribeiro Rosa
Pires
ESCOLA
Escola Secundária Nuno
Álvares, Castelo Branco

A ação nefasta do homem no meio ambiente, nomeadamente através da agricultura intensiva,
com uso excessivo de pesticidas e herbicidas poluentes e prejudiciais, tem de ser repensada
e encontrados novos métodos alternativos que desacelerem a poluição ambiental dos dias de
hoje.
Considerando que, a utilização de herbicidas tem elevados prejuízos para o meio ambiente
decidiu-se com o presente trabalho averiguar a ação da cafeína como herbicida natural. Para
tal, efetuou-se um ensaio de germinação com sementes de agrião, podendo servir de base às
conclusões para a ação da cafeína sobre espécies infestantes.
Sendo a cafeína uma substância natural e caso se venha a comprovar a sua ação como herbicida,
poder-se-á contribuir para que sejam encontradas novas práticas agrícolas com menores
impactos negativos para o meio ambiente e consequentemente para a saúde humana.

BIOLOGIA

SÍNTESE DE SALSICHA DE LARVAS DE TENEBRIO MOLITOR
AUTORES
Mariana Ferreira de
Montalvão Silva; Mariana
Gaspar de Almeida; Marta
Filipa Velosa S. Zambujal
Oliveira
PROFESSOR COORDENADOR
Andreia Luz
ESCOLA
Colégio Valsassina, Lisboa

Foi sintetizada uma variante de salsicha, com a utilização de larvas de Tenebrio molitor, com
posterior análise dos teores experimentas de lípidos, proteína bruta, e valor calórico do
mesmo, que serão comparados aos mesmos teores presentes em salsichas de fontes proteicas
convencionais de origem animal: bovina, suína e de ave, bem como à estimativa teórica dos
mesmos. Obtiveram-se duas amostras de salsicha, através processos de desidratação das larvas
distintos (por liofilização e na estufa), mostrando-se a desidratação na estufa o processo mais
viável perante o elevado custo de utilização da liofilização. Pretende-se a obtenção de uma
possível solução para um consumo mundial excessivo de carne processada, onde se incluem as
salsichas, bem como um modo de contrariar tendência de preferência de consumo de salsichas
de origem suína relativamente a salsichas de origem bovina e de ave em Portugal.

24º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores - 2016 l www.fjuventude.pt/jcientistas2016

AUTORES
Joana Miguel Ferraz de Liz
Dias; José Miguel Borges Balio
Duarte Pinto; Oriana Raquel
Cruz Graça
PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto de Lima
Oliveira
ESCOLA
Escola Secundária Júlio Dinis,
Ovar
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A aplicação de produtos fitossanitários no solo leva, inevitavelmente, à ocorrência de misturas
que acabarão por entrar em contacto com águas e afetar as comunidades aquáticas dos rios. Por
este motivo, foram estudados os efeitos individuais e combinados de um herbicida (Roundup®
UltraMax) e de um surfactante (Genapol 276,5) em embriões de peixe-zebra (Danio rerio) através
da avaliação da taxa de mortalidade e eclosão, assim como deformações até um período de 80h
pós-fertilização (hpf). A avaliação foi feita através da aplicação destes produtos fitossanitários
diretamente em água e através da aplicação em solos por um período de 48h, período após o
qual se procedeu a um lixiviamento e avaliação da toxicidade. Concluindo-se que apesar de não
causarem uma mortalidade significativa, ainda provocaram efeitos negativos.

CULTURA DE MICRORGANISMOS
Este trabalho pretende averiguar a influência das condições ambientais na proliferação de
microrganismos. Utilizaram-se dois meios de cultura, recolheram-se microrganismos em
diferentes espaços da escola, sujeitaram-se os microrganismos a diferentes condições de
temperatura e à ausência de luz.
Controladas as variáveis, analisaram-se os resultados e retiraram-se conclusões.

AUTORES
Ana Catarina Alexandre
Fernandes; Helena Rita
Tavares Matos; Raquel Salazar
e Casanova
PROFESSOR COORDENADOR
Augusta Maria Rodrigues
Torres Pinto
ESCOLA
Escola Secundária Augusto
Gomes, Matosinhos

BIOLOGIA

O aparecimento de tumores, nomeadamente cerebrais, é cada vez mais uma realidade à qual
não se pode escapar e tem vindo a crescer a uma velocidade arrepiante. Infelizmente, ainda
não há uma cura infalível para este tipo de doença. Numa tentativa de dar mais um passo em
direção à descoberta de uma técnica que elimine glioblastomas (um tipo de tumores cerebrais),
o grupo estudou a influência do gene HOXA9, em fenómenos de migração celular. Tendo em
conta a importância deste fenómeno no aparecimento desta patologia, perceber como este gene
atua sobre ele pode ser a chave para avanços importantes na área em questão. Para tal, foi
usada uma técnica recentemente apresentada no mundo da investigação, que imita o processo
de cicatrização num organismo e, consequentemente, identificar o fenómeno que nos interessa
estudar (migração celular), chamada “Wound Healing Assa”.

FRUTAS POLUENTES
O trabalho apresentado dedica-se ao estudo dos impactos ambientais que advém do consumo,
de fruta em Portugal, incidindo mais concretamente no estudo e comparação das pegadas
ecológicas, resultantes do consumo das frutas Manga e Kiwi em Portugal Continental.
Ao longo do desenvolvimento do trabalho são expostos conceitos relativos a impactos ambientais,
pegadas ecológicas, sustentabilidade e tipos de transporte de alimentos, assim como é calculada
a pegada de carbono resultante da importação de Manga e da distribuição de Manga e Kiwi pelas
superfícies de venda do território Português.
No final do trabalho, é comparada a pegada ecológica causada pelo consumo de cada uma
das frutas e é exposta a diferença que o transporte, associado à importação, causa no impacto
ambiental dos alimentos.
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GLIFOSATO, UMA AMEAÇA XENOBIÓTICA
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO GENE HOXA9 EM FENÓMENOS DE MIGRAÇÃO CELULAR

SEARA ÁCIDA
Com este projeto pretendeu-se perspetivar as consequências das chuvas ácidas no solo nos
terrenos agrícolas, devido ao aumento da industrialização, da poluição e dos impactos que a
agricultura iria sofrer, nomeadamente na germinação de sementes.
Foram realizados vários processos para verificar a influência da acidez na germinação e
desenvolvimento de cereais nomeadamente o crescimento das raízes e dos coleóptilos, a
produção de dióxido de carbono e o consumo de oxigénio na geminação de sementes.
Através dos resultados obtidos compreendemos que a acidez é um fator que impede o
desenvolvimento das sementes, por nós testadas, nomeadamente sementes de milho, centeio
e trigo.
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SPECIAL ORDINARY SPICES - SOS
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Especiarias e temperos unem e diferenciam culturas, gerações e cozinhas. Mas será que estes
produtos naturais de fácil acesso conseguem dar mais do que sabor? “Especiarias e Temperos:
sim ou não”?
E é com o objetivo de verificar as propriedades antimicrobianas destes condimentos que nós,
alunas da Escola Secundária Augusto Gomes, decidimos realizar esta investigação laboratorial.
O método baseou-se na análise da proliferação de uma bactéria, previamente espalhada à
superfície de um meio de cultura no estado sólido, quando associada a cada uma das cinco
especiarias escolhidas. Prevê-se que não cresçam unidades formadoras de colónias em torno
de algum agente inibidor, que, de acordo com o previsto, deverá ser uma pitada de especiaria.
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MEL E ÓLEOS ESSENCIAIS DE ROSMANINHO
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Este projeto enquadra-se na continuação do estudo realizado em anos anteriores que tinha
como base a identificação das propriedades antibacterianas do mel de Rosmaninho e de Urze.
Deste concluiu-se que o mel de rosmaninho era o mais eficaz no combate a bactérias devido à
sua composição não só química como também física. Assim foi colocada a questão de não ser
apenas o mel o portador destas propriedades, mas sim a própria planta, estando as mesmas
localizadas nos seus óleos essenciais.
Presentemente, pretende-se realizar testes de atividade antibacteriana e fungicida, não só a este
mel como também aos óleos essenciais que desta planta derivam.
Serão para isto utilizadas as leveduras Candida albicans, Candida parapsilosis e
Schizosaccharomyces sp. e os filamentosos Aspergillus brasiliensis, Penicillium e Alternaria sp.
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INFLUÊNCIA DE MICROPLÁSTICOS NA EMBRIOGÉNESE DO OURIÇO-DO-MAR PARACENTROTUS LIVIDUS
AUTORES
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O trabalho de investigação pretendeu conhecer a influência da presença de microplásticos na
embriogénese. Utilizou-se um organismo modelo, ouriço-do-mar, Paracentrotus lividus, uma vez
que possui características biológicas fáceis de se manter na escola e com instrumentos simples,.
Realizaram-se quatro ensaios para cada uma das duas amostras, perfazendo um total de oito
ensaios. Com isto, tínhamos como objetivo compreender se os microplásticos adicionados aos
gâmetas, iriam efetivamente causar alterações na embriogénese do ouriço-do-mar Paracentrotus
lividus. Para tal realizamos cálculos, que posteriormente comparamos com as fotografias
recolhidas ao longo de todo o processo de evolução, podendo finalmente retirar conclusões
sobre qual a amostra que causou mais danos, se é necessário uma elevada quantidade de
microplásticos para haver alterações, e se existem alternativas que prejudiquem menos o
ambiente.
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Radiações ionizantes são radiações altamente energéticas capazes de ionizar átomos e moléculas
e danificar células. Atualmente, muitas pessoas procuram terapias alternativas à medicina
e utilizam termas para fazer tratamentos. Na Europa existem várias formas de tratamentos
associados ao uso terapêutico de radão, incluindo banhos, vapor e inalação em túneis e minas.
Mas, serão estes tratamentos realmente benéficos? O principal objetivo deste trabalho foi
estudar os efeitos de radiação ionizante em células vivas, recorrendo a culturas de microalgas
expostas a um ambiente de radão. Os parâmetros estudados foram o crescimento e os níveis de
fluorescência.

WHEN MEMORY FLIES AWAY
O Omeprazol pertence a um grupo de medicamentos chamados ‘inibidores da bomba de
protões’. Foram publicados estudos que atribuem à ingestão prolongada deste fármaco, uma
carência da vitamina B12 necessária para o desenvolvimento e manutenção das funções
do sistema nervoso. A fim de estudar os efeitos do Omeprazol na memória, utilizou-se como
modelo moscas da espécie Drosophila melanogaster, as quais foram sujeitas a testes de memória
sendo sujeitas a diferentes gamas de concentração de Omeprazol na forma pura e na forma
comercial (Omeprazol Omezolan) durante 24h antes do início de cada teste. Foram realizados
também testes de reprodução. Os resultados obtidos demonstram possíveis efeitos de letargia
ou confusão induzidos pelo consumo deste fármaco.
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Tendo em conta a importância das enzimas de restrição em todas as áreas da Engenharia
Genética, decidimos efetuar um estudo que comprovasse a sua ação no seccionamento
do material genético. Na sequência da investigação teórica efetuada, na qual estudámos
pormenorizadamente as enzimas de restrição e à eletroforese em gel de agarose, comprovámos,
experimentalmente, o efeito destas enzimas. Para isso socorremo-nos da EcoR1 e BamHI,
aplicando-as a dois plasmídeos distintos. Posto isto, demonstrámos que as enzimas de restrição
têm capacidade de fragmentar o material genético e que o tamanho e forma dos fragmentos
influencia a migração na corrida eletroforética.

NOSTOC EM AÇÃO!
Nos últimos anos tem sido investigado o potencial antioxidativo e neuroestimulante de
espécies de cianobactérias para incorporação na dieta humana ou utilizaçao no tratamento
de doenças humanas complexas. Este trabalho investigou os possiveis efeitos antioxidativos
ou anticolinesterásicos de cianobactérias do género Nostoc sp. em larvas de peixe zebra. Com
este extrato realizaram-se exposições de nove dias de embriões fertilizados a concentrações
diferentes: 6,25; 12,5, 25, 50 e 100 μg/L e dois grupos controlo. No final do ensaio foi feita
a determinação da actividade de enzimas que participam na biotransformação/defesas
antioxidativas (glutationas S-transferase, GST) e na neurotransmissão (acetilcolinesterase, AChE).
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RADIAÇÕES IONIZANTES...TERAPÊUTICAS?
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ENZIMAS DE RESTRIÇÃO: TESOURAS INTELIGENTES

EFEITOS DA METANFETAMINA EM DROSOPHILA MELANOGASTER
O objetivo deste projeto prendeu-se com a avaliação dos efeitos provocados pela metanfetamina
(MA) ao nível do desenvolvimento e da organização do sistema nervoso central da espécie
Drosophila melanogaster. Para tal, realizaram-se bioensaios com várias concentrações de
metanfetamina de modo a averiguar o efeito desta substância psicotrópica no desenvolvimento
e utilizou-se o método da microscopia de fluorescência para averiguar possíveis alterações no
sistema nervoso central (SNC). Depois de recolhidos e analisados os resultados, concluiu-se que
a MA atrasa o desenvolvimento da Drosophila melanogaster e, a nível microscópico, são visíveis,
algumas alterações estruturais no SNC, tais como: o aumento do comprimento do gânglio ventral
e da área ocupada pelas kenyon cells, que integram os Mushroom Bodies (importantes centros
de memória olfativa, de aprendizagem e das funções cognitivas elementares).
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ROTEIRO GEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO NO SINCLINAL DE ALPEDRIZ-PORTO CARRO: GEODIVERSIDADE
NO JUNCAL
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A região do Juncal inclui-se do ponto de vista geomorfológico no sinclinal de Alpedriz-Porto
Carro, geoestrutura cuja génese se encontra associada à abertura do Oceano Atlântico e à
formação da Bacia Lusitânica. O objetivo deste trabalho é elaborar um roteiro pedestre, dando
destaque a aspetos da geodiversidade na região do Juncal. A metodologia utilizada foi a análise
da carta geológica de Alcobaça e da notícia explicativa; realização de saídas de campo para
definição do roteiro e de pontos de interesse; pesquisa bibliográfica para identificação de fósseis
e da importância de diversos materiais geológicos na economia local. Concluímos que a região
do Juncal apresenta elevado interesse do ponto vista geológico, paleontológico e económico.
Com destaque para a argila, de grande importância económica na indústria local, mas também
de espécies fósseis, como ostras, rudistas, bivalves, gastrópodes, troncos e excecionalmente de
pólens, botões florais e sementes de interesse científico.
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DIZ-ME O SOLO QUE PISAS E DIR-TE-EI QUE ÁGUA BEBES
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“Diz-me o solo que pisas e dir-te-ei que água bebes” é um trabalho que consiste na interpretação
dos resultados de análises físico-químicas realizadas a águas provenientes de duas bases rochosas
diferentes situadas na área de Castelo Branco (granítica (Alcains) e xística (Retaxo)), para inferir
se existiriam diferenças entre a água que os habitantes de cada uma das duas zonas consomem.
Estas análises foram precedidas por um estudo teórico aprofundado acerca da Geologia e
Geografia do terreno português, com maior incidência nestas áreas e suas semelhantes, de
modo a poder proporcionar um maior entendimento dos resultados obtidos.
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A PEQUENA IDADE DO GELO NA PINTURA EUROPEIA DO SÉCULO
AUTORES
Carlos Miguel Soares Mateus;
Catarina Lopo Mendes; Inês
João Pereira Benquerença
PROFESSOR COORDENADOR
Rui Duarte
ESCOLA
Escola Secundária Amato
Lusitano, Castelo Branco

O termo Pequena Idade do Gelo ou Período Neoglacial, foi introduzido pela primeira vez em 1939 pelo
geólogo Francois Emile Matthes.Este conceito descreve o clima vivido desde o século XIV até o século
XIX com mudanças de temperatura que chegaram a -2 ° C em comparação com as temperaturas
médias globais de hoje. Entre as razões que têm sido associadas com a diminuição da temperatura,
estão, por exemplo, as alterações da órbita da Terra, a intensa atividade vulcânica e a modificação
da atividade solar. Tudo isso desencadeou, principalmente, uma crise social, económica e política.
A Pequena Idade do Gelo aparece retratada, por exemplo, em pinturas de mestres holandeses e
ingleses, que recriam com cores e formas diferentes, a vida quotidiana das comunidades, que, na
medida do possível, tentaram continuar com as suas vidas, apesar das temperaturas gélidas que
foram sentidas. A importância documental dessas pinturas tem de ser destacada, pois elas são o
único testemunho iconográfico e visual deste evento (apenas no final do século XIX será a fotografia a
alcançar a qualidade que permitirá revolucionar a capacidade de obter imagens e expô-las).
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NILS MOSS RESCUE - RESGATE AO MUSGO DE NILS
“Nils moss rescue” é um projeto integrado na área das Ciências do Ambiente que pretende conhecer o
impacte da exposição de resíduos domésticos e agrícolas comuns em espaços rurais sobre Kindbergia
praelonga, um musgo sensível à poluição e reconhecido pelo seu papel de bioindicador da qualidade
ambiental.
Os resíduos que testámos foram selecionados em função de um critério empírico: aqueles que estão
dentro de um conjunto de substâncias que, sem grande complexo de culpa, se despejam no espaço
natural da região centro do país: lixívia diluída, óleo alimentar com detergente e gasóleo agrícola.
Doze dias após o início da atividade, procedeu-se à análise das consequências da aplicação dos
poluentes sobre a espécie Kindbergia praelonga.
Analisados os fragmentos dos musgos de cada um dos locais concluímos que, sob todos os poluentes
utilizados, os filídeos de Kindbergia praelonga se apresentaram com paredes celulares desprovidas
de conteúdo vivo.
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CARACÓIS? AQUI NÃO!
Como é que os caracóis se comportam na presença de cascas de ovos, chá preto, café, folhas de
eucalipto e folhas de sabugueiro? Nós pensámos que eles não iriam gostar de estar na presença
destas substâncias e que, se as adicionássemos a uma plantação de alfaces, as deixariam em paz!
Só para nós e sem termos de usar moluscicidas para os afastar. Muito melhor para o consumidor
e para o ambiente, para os solos, água e outros seres vivos úteis à atividade hortícola!
O que descobrimos, foi que podemos usar as cascas de ovos e as folhas de sabugueiro com
sucesso para afastar os caracóis das alfaces. Se quiserem saber mais, venham falar connosco!
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A JUNÇA DO AVÔ (THE GRANDPA’S CYPERUS)
Sabes o que é uma erva daninha? E se te disséssemos que existe uma forma de as aproveitar
que pode melhorar significativamente a saúde dos ecossistemas e a nossa qualidade de vida?
É verdade, o nosso projeto fala precisamente sobre este assunto. Curioso? Existe uma planta
chamada Cyperus rotundus que é uma erva daninha de dispersão mundial. Produz muitas
sementes e também se reproduz por rizomas ou tubérculos, impedindo plantas autóctones
de se desenvolverem. E se encontrássemos uma utilidade para esta planta? Aproveitando uma
suposição do avô Marto resolvemos fazer uma experiência: arrancámos Cyperus rotundus,
triturámos a sua parte subterrânea e esfregámos este preparado em estacas caulinares de
roseiras, sardinheiras e abacateiros, plantas fáceis de estudar. Descobrimos que estas estacas
enraizaram mais facilmente. Mas que impacto pode ter isto no ambiente? Acreditamos que com
a nossa experiência contribuímos para um melhor equilíbrio ambiental e vamos prová-lo!
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O presente trabalho tem como objetivo provar que existem fatores naturais que condicionam a
variação das temperaturas médias diárias e anuais. Abordamos neste, a localização geográfica,
dimensões e influência climática do território português, bem como os climas que aqui se fazem
sentir. Assim como os fatores que motivam a variação da temperatura em Portugal. Através da
construção de gráficos, relativos às temperaturas mínimas e máximas, registadas ao longo de
cinco meses, iremos provar que a continentalidade, a latitude e o relevo são os fatores que
condicionam a temperatura em dado local.

CIÊNCIAS DO AMBIENTE

Se trata de saber cómo puede influir el calentamiento global sobre el desarrollo de las plantas.
Para ello simulamos aumento de temperatura con una lámpara infrarroja (i.r.) que la eleva
en 2ºC o 3 ºC. Sembramos semillas de Phaseolus sp y observamos su germinación. Para ver
cómo afecta a la evapotranspiración la estudiamos en las especies Hedera sp y Hypoestes sp.
También sometimos cuatro especies de algas distintas a estas radiaciones para ver cómo pueden
responder ante esta situación.
Palabras clave:
Calentamiento global – infrarrojo – planta – germinación – evapotranspiración – alga
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FATORES CONDICIONANTES NA AMPLITUDE DAS TEMPERATURAS MÉDIAS DIÁRIAS NO TERRITÓRIO NACIONAL
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ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA FUNCIONALIDAD DE LAS PLANTAS
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AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PARA A LIMPEZA DA NEVE
NAS ESTRADASNO JUNCAL

BIOSENSORES AMBIENTAIS
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Com este trabalho pretendeu-se criar um modelo de biomonitorização da qualidade do ar utilizando os
líquenes aí existentes como bioindicadores da qualidade atmosférica.
Para isso fizeram-se diversas contagens em diferentes pinhais de modo a averiguar quais as espécies de
líquenes que conseguem sobreviver em zonas mais poluídas e quais as que não têm essa capacidade.
Foram selecionados três pinhais da zona de Ovar. Um perto de uma zona industrial; outro junto a uma
Pousada da juventude. O último situa-se na periferia da cidade perto de uma estrada secundária com
pouca movimentação. Os veículos e as fábricas são fontes de SO2.
Para reforçar os dados obtidos foram submetidas em caixas de acrílico isoladas, as várias espécies
liquénicas a diferentes concentrações de SO2.
Pudemos concluir que as diferentes espécies liquénicas possuem diferentes sensibilidades ao referido
gás em estudo, uma vez que estes seres vivos se encontram em diferentes quantidades nos diversos
pinhais.

A prática de limpeza de neve e gelo nas vias de montanha apresenta potenciais consequências
ambientais, sendo que, em alguns trabalhos de investigação se refere que pode ocorrer uma
alteração do pH em resultado da variação da concentração de iões na água das nascentes, em
consequência da utilização de produtos químicos para remoção da neve.No dia 9 de outubro de
2015 efetuámos a primeira recolha de amostras nas quatro nascentes escolhidas.O valor mais
elevado foi registado com a água da amostra 4, com um pH de 6,57, enquanto o valor mais
reduzido foi obtido com a água da amostra 2, com um pH de 5,60. A 16 de abril, procedemos
novamente à recolha de amostras nas quatro nascentes. Verificou-se, em comparação com o
primeiro registo, uma redução do valor do pH em todas as amostras com um pH de 5,82, 5,30,
5,51 e 6,50 respetivamente. Não considerando estes valores significativos e definitivos, será
necessário prosseguir a investigação para se poder atingir conclusões definitivas.
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Muitos estudos são feitos sobre a questão da poluição ambiental em espaços exteriores, mas
a população em geral, sobretudo a residente em áreas urbanas, passa 80 a 90% do tempo em
espaços interiores, especialmente na habitação, potenciando a exposição a concentrações de
poluentes com impacto na saúde e na qualidade de vida. Procedemos à avaliação da qualidade
do ar em duas habitações, mediram-se as concentrações de monóxido de carbono (CO).
Constatou-se que, na sala das duas habitações o valor de monóxido de carbono era superior ao
recomendado, por isso tentamos encontrar uma solução utilizando plantas de interior, formando
um jardim que eliminasse o monóxido de carbono. Verificou-se a capacidade de absorção de
monóxido de carbono por parte de três plantas, domésticas, das espécies Hedera hélix, Aureus
scindapsus e Chlorophytum comosum,que facilmente se podem encontrar em qualquer
habitação.Procedeu-se à avaliação da qualidade do ar em duas habitações.
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Pretendeu-se produzir papel geminável, através de papel já utilizado, com sementes que ao
germinarem, podem ser colhidas para serem ingeridas por nós! Também se criou protótipos que
são práticos e úteis, com um cariz de formosura onde fosse possível germinar o papel. Numa
sociedade cada vez mais empreendedora, a bioeconomia na UE já representa um volume de
negócios de cerca 9% do emprego total da UE.
Ao aproveitar matéria-prima residual promoveu-se a sustentabilidade, um dos principais
desafios da humanidade, induzindo o marketing.
Utilizou-se uma metodologia simples e de baixo. Os resultados obtidos foram deveras agradáveis
e positivos, estimulando o pensamento crítico e criativo dos alunos investigadores. Concluímos
portanto que a pasta de papel com sementes é geminável proporcionando aos cidadãos
competências empreendedoras com cariz sóciocientífico! Reconheceu-se mais uma utilidade do
papel que muitas das vezes é desprezado ao ser atirado para o lixo.
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ELETRÓBIO
Infelizmente, no cenário atual, é predominante o mau uso dos recursos hídricos o que provoca
a degradação da qualidade da água. Não sendo diferente a realidade do rio Cobral, onde é
observada uma profunda eutrofização, consequência de ações criminosas desenvolvidas ao
longo de suas margens, nomeadamente descargas de queijarias, ocasionando assoreamento,
rebaixamento do volume das águas, poluição orgânica e industrial, e escassez da fauna aquática.
O presente trabalho objetivou analisar a qualidade das águas do rio Cobral, por macroinvertebrados
bênticos e análises químicas e biológicas. Avaliou-se, igualmente a possibilidade do uso do
sedimento para produzir uma biocélula.
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AGRICULTORES DE GENOMAS ÍNTEGROS
Tendo em conta que o uso excessivo de pesticidas em produtos hortícolas/frutos tem sido
bastante polémico, preocupando as Autoridades de Segurança Alimentar e alarmando os
consumidores, achou-se relevante e urgente efetuar um estudo nesta área. Assim, surgiu a
ideia de se estudar se os pesticidas e outros produtos químicos utilizados na agricultura não
biológica poderão influenciar ou até induzir a morte das células destes produtos, levando a
uma degradação/fragmentação do ADN genómico alterando as propriedades organoléticas e
nutricionais destes produtos, levando a implicações a nível da saúde pública.

AUTORES
Inês Enes do Vale Souto de
Miranda; Joana Sousa Basto
Magalhães; João Pedro
Figueiroa Alves Mimoso
PROFESSOR COORDENADOR
Ana Bela Sousa Mesquita
Pereira Saraiva
ESCOLA
Escola Básica e Secundária
Rodrigues de Freitas, Porto

CIÊNCIAS DO AMBIENTE

Face à crescente contaminação dos meios aquáticos por microplásticos, torna-se importante
estudar a sua presença nos ecossistemas marinhos da costa Portuguesa e averiguar os efeitos
ecotoxicológicos que estes podem induzir nos organismos que habitam estes ecossistemas.
Assim, o objetivo deste projeto é avaliar a presença de microplásticos na glândula digestiva de
espécimes de caranguejo Carcinus maenas, provenientes de três estuários da costa noroeste
portuguesa (estuário do Rio Minho, estuário do Rio Lima e Ria de Aveiro).
Concluiu-se que o número de microplásticos presente na glândula digestiva dos espécimes
recolhidos nos três locais em estudo não apresenta diferenças significativas. No entanto,
a presença de microplásticos foi detetada na glândula digestiva de todos os espécimes,
provenientes dos três estuários do norte de Portugal, o que reforça a importância da necessidade
de estudar a sua presença e as implicações que poderão advir.
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Os microplásticos são fragmentos plásticos inferiores a 5 mm. A produção global de plástico
aumentou significativamente desde a década de 50, devido a um consumo em massa de polímeros
sintéticos. As propriedades que fazem do plástico um produto tão útil são, simultaneamente,
o que os torna ambientalmente tão poluentes. Com o projeto ECOFilt pretendeu-se analisar o
impacto da poluição por microplásticos numa das maiores praias da cidade do Porto. Após o
cálculo de abundância de resíduos plásticos por unidade de amostragem e da sua tipificação
por tipologia e dimensão, identificámos 4.990 fragmentos nas amostras de campo. Do total
amostrado, 84,96% corresponderam a microplásticos, distribuindo-se principalmente por duas
tipologias: Fibra sintética (62,14%) e Poliestireno (22,53%). A quantidade de microfibras presente
na amostra mobilizou-nos para pesquisar uma solução para reduzir o seu impacto na fonte
(máquina de lavar roupa doméstica), através do desenvolvimento de um nano-polímero para a
retenção de fibras após a lavagem.
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MICROPLÁSTICOS: O NOVO ALIMENTO DOS CARANGUEJOS?

CIÊNCIAS DO AMBIENTE

CIÊNCIAS DO AMBIENTE
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

ECOFILT - A MICROFIBRES’ FILTER PROTOTYPE DEVELOPMENT FOR HOUSEHOLD WASHING MACHINE APPLICATION
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Este projeto teve como finalidade dar resposta a três resíduos oriundos da exploração agroflorestal e do setor oleico e que constituem uma agressão ambiental, são eles a resina seca do
pinheiro (resíduo branco que fica após a retirada da resina), o bagaço de azeite, que consiste
numa massa que se obtém após a trituração da azeitona e a borra do azeite. Com o bagaço e
a resina seca desenvolveu-se acendalhas e um substrato orgânico para plantas, e com a borra
de azeite e cinza (queima de resíduos da floresta) obteve-se sabão, detergentes e produtos de
higiene.

METAMORFOSE DAS DUNAS: LÍQUENES COMO INDICADORES DE GRADIENTE DE PERTURBAÇÃO DAS DUNAS COSTEIRAS
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Com o projeto desenvolvido, pretendeu-se realizar um levantamento das espécies liquénicas das
praias da região de Aveiro, nomeadamente do Furadouro, Torreira e São Jacinto. Os objetivos
principais eram a avaliação da quantidade de líquenes existentes em cada uma das praias, bem
como da influência que o pH e a salinidade exerciam sobre eles. Através das saídas de campo
realizadas, verificou-se que a presença de líquenes aumenta paralelamente ao mar, quando a
salinidade diminui. Verifica-se ainda que os líquenes crescem quando a acidez do solo aumenta.
Observamos também que o Furadouro (praia transgressiva) apenas apresenta duna secundária.
Já S. Jacinto (praia meta-estável) apresenta os três tipos de duna e a Torreira (praia meta-estável)
apresenta dunas primárias e secundárias, isto é, a duna embrionária desapareceu. Conclui-se
pelo nosso estudo que as praias analisadas estão a ser alvo de mutações geológicas.

“É GOLFE?? É!É!” BIORREMEDIAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO
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Com este projeto pretendeu-se desenvolver um modelo de biorremediação de solos e de água.
Para tal, resolveu-se construir uma maqueta que simula um campo relvado. Nele plantou-se
relva sobre um aquífero com o objetivo de quantificar a concentração de nitratos e nitratos nas
águas de infiltração resultantes da manutenção da relva (adubação e posterior rega) e do solo.
Com esta atividade experimental pode-se concluir que através da utilização das algas do género
Chlorella pode-se realizar a biorremediação das águas com a utilização das bactérias do género
Pseudomonas realizar a biorremediação dos solos, contribuindo assim para o aumento do bemestar das populações.
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Este projeto incide sobre a análise alimentar. Pretende-se demonstrar que com uma análise
microbiológica básica comum compactada num kit pode constatar se o produto é seguro. Esse
Kit detetox poderá ser apresentado a várias empresas locais de produção alimentar.
Durante o projeto proceder-se-á à análise de alimentos, recolha de amostras “in situ” e
sensibilização para a segurança alimentar da comunidade.

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DE EXTRATOS AQUOSOSALCOÓLICOS DA CARQUEJA, TÍLIA, CASCA
O projeto “Avaliação das propriedades antimicrobianas de extratos aquosos/alcoólicos
da carqueja, tília, casca de romã e raiz de gengibre” resultou da parceria com a Faculdade
de Farmácia da UP, no âmbito do projeto SEI, da Câmara Municipal do Porto. O objetivo foi
detetar se produtos naturais: Punicagranatum L. (casca de romã), Tiliaplatyphylla (Tília),
Baccharistrimera(Carqueja) e Zingiberofficinale (raiz de gengibre) continham propriedades
antimicrobianas e determinar a concentração inibitória mínima.Para tal fizeram-se testes,
utilizando-se a estirpe bacteriana E.coliATCC 25922(muito sensível aos antibióticos)e recorrendo
a três métodos: difusão em agar, incorporação com cavidade em agar e microdiluição em caldo.
Foram obtidos ótimos resultados quanto às soluções aquosas e alcoólicas da casca da romã, pois
esta revelou um halo significativo que destruiu as bactérias, e, por isso, terá todo o interesse uma
maior investigação para determinar a sua potencialidade terapêutica.
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Os PAH’s, tal como os seus derivados oxigenados e nitrogenados são o resultado da combustão
incompleta de matéria orgânica. Em consequência da grande lipossolubilidade, os PAH’s são
facilmente absorvidos pelos seres vivos, acumulando-se nos tecidos gordos. Alguns PAH’s
conseguem reagir diretamente com o material genético. É nesta ligação ao DNA das células que
estes compostos manifestam as suas propriedades mutagénicas e até mesmo cancerígenas.
O objetivo desta experiência é quantificar e comparar a quantidade de PAH’s em carne suína
com diferentes tipos de tratamentos: marinadas, tempo de confeção e tipo de grelha. Para
a quantificação absoluta dos PAH’s nas amostras foi utilizado o sistema HPLC. Foi possível de
observar que carnes grelhadas mais tempo e em grelha a carvão continham mais PAH’s do que as
restantes, à exceção da carne temperada com alho que apresentou os resultados mais elevados.

NEURO TESTE
O NEURO TESTE é uma ferramenta inovadora que tem potencial aplicação na indústria
farmacêutica, em estudos de neurotoxicologia ambiental e/ou de genética associada às doenças
neurodegenerativas. Utiliza como organismo modelo larvas de Drosophila melanogaster e
permite testar, em larga escala, a custos relativamente baixos e in vivo, um elevado número
de compostos farmacológicos. Os ensaios de validação do modelo mostraram que o NEURO
TESTE é um teste fiável e de elevada sensibilidade, que deteta pequenas alterações no
neurocomportamento padrão das larvas no estádio L3. O estudo envolveu o desenvolvimento
de um sistema de transiluminação com luz fria que possibilitou, pela primeira vez, contrastar
de forma homogénea as larvas que são translúcidas. Esta técnica permitiu a automatização
do processo de vídeo análise através da utilização, com sucesso, de ferramentas informáticas
gratuitas.
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DETETOX

É INTOLERANTE ALIMENTAR? VENHA DESCOBRIR PORQUÊ E QUAIS OS ALIMENTOS QUE PODE CONSUMIR.
É intolerante alimentar? Venha descobrir porquê e quais os alimentos que pode ingerir.
Sessenta porcento da população portuguesa sofre de intolerância alimentar.
Mas será que sabem o que é? Sabem por que é que os nossos organismos rejeitam esses
alimentos? E quais os sintomas? Intolerância alimentar e alergia alimentar é a mesma coisa? Quais
as diferenças? Sabe o que é doença celíaca? A intolerância alimentar representa reações adversas
desencadeadas por determinados alimentos ou ingredientes e derivam de dificuldades da digestão
e absorção.
Neste trabalho fomos descobrir quais são os nutrientes que constituem alguns alimentos que
consumimos. Simulamos a digestão no estômago para perceber por que é que as pessoas sofrem
de intolerância alimentar. Por fim descobrimos como é que as pessoas com intolerância alimentar
vivem o seu dia a dia e como fazer para tornar o dia a dia melhor como o facto de comer num
restaurante com ementa para pessoas com intolerantes alimentares.
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A CARNE QUE NOS MATA
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MONSANTO: A ALDEIA MAIS PORTUGUESA DE PORTUGAL
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O título de “A Aldeia mais Portuguesa de Portugal” deve-se a vitória da localidade num concurso
realizado pelo Estado Novo, no final dos anos 30, facto ainda hoje realçado pelos habitantes
locais. A aldeia histórica de Monsanto foi construída sobre um inselberg granítico que atinge os
350 metros de altitude acima da superfície de aplanação de Castelo Branco. Durante séculos, as
formas graníticas foram associadas a histórias, personagens e lendas, algumas pela sugestão das
formas, num espaço onde a geologia parece assumir formas que estimulam a imaginação. Este,
é um espaço privilegiado para a aposta no geoturismo, nomeadamente através da valorização
de percursos pedestres que permitam a interação com a comunidade local. As novas formas
de turismo, aliás, podem assumir, na nossa opinião, para Monsanto, a última possibilidade de
inverter a desertificação humana crescente.
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Desde os primórdios da existência humana, o Homem tem procurado comunicar através
de mensagens secretas apenas compreendidas pelo recetor. Esta busca levou à criação da
criptografia e, mais tarde, da codificação. Todavia, nos dias que correm, a codificação é
frequentemente utilizada para transmitir mensagens de uma maneira simples e facilmente
compreendida. O presente trabalho procura, portanto, estudar a evolução destes meios e o
seu papel na atualidade, bem como os seus usos no sector turístico, mais especificamente, na
dinamização do Jardim Episcopal do Paço de Castelo Branco.
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39 ANOS DE ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - MAIORIA SOCIOLÓGICA DE...
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Foi em 25 de Abril de 1974 que o regime ditatorial em Portugal acabou com a a famosa
“Revolução dos Cravos”. Desde então existiram 14 governos constitucionais, eleitos por meio
das chamadas: eleições legislativas. Eleições estas, com vários partidos inscritos que ocupam
diferentes posições no espetro politico (direita ou esquerda). A nossa análise concluiu que O
trabalho apresentado conclui que Portugal é um país sociologicamente de esquerda, tendo
havido 7 governos deste lado politico contra 7 de direita, mas em termos de percentagem nas
eleições a esquerda saiu vitoriosa 9 vezes contra 5 da direita.
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ECONOMIA

Com o nosso projeto “Interior Superior” queremos ser agentes ativos do desenvolvimento da
nossa região, queremos inverter as tendências regressivas, apresentar ações que contrariem ou,
pelo menos, atenuem os efeitos negativos do êxodo rural e do envelhecimento demográfico.
Acreditamos que, se a nossa região for devidamente divulgada e se for criada uma agenda
de eventos anual a partir das potencialidades e caraterísticas da região como as paisagens
inigualáveis, reconhecidas a nível nacional e internacional, as histórias, a gastronomia exclusiva
e as tradições, tornar-se-á possível a fixação e permanência de um maior número de pessoas no
interior.

ANÁLISE DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA ATRAVÉS DA TEORIA DOS JOGOS
A teoria dos jogos é uma área da matemática com múltiplas aplicações como economia, biologia,
política,etc...
Neste trabalho são analisados três casos (mercearias, farmacêuticas e naus) com a teoria dos
jogos. Depois destes casos serem estudados, faz-se uma análise de como o estado deve atuar
perante cada um dos casos, de maneira a que o estado obtenha os melhores resultados possíveis.
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SPEED FOR POWER
O projeto Speed for Power é uma proposta de gerador de energia alternativo. Pretende-se
aproveitar energia do movimento, que normalmente não é aproveitada, fazendo mover ímanes
no interior de uma bobine e obter força eletromotriz induzida. Quando aplicado em áreas em
que haja muito movimento, de veículos e/ou pessoas, poderá obter-se uma grande quantidade
de energia.
A energia produzida por este gerador poderá ter várias utilidades, desde alimentação de
semáforos, iluminação de ruas e, numa fase mais avançada, como carregador de telemóveis e
de outros aparelhos.
A particularidade deste projeto é que poderá ser implementado dentro de edifícios e também
em passeios e estradas. Além disso, trata-se de um sistema de extrema longevidade em relação
a outros (até cem anos, ou mais, sem se ter de fazer reparações significativas).
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AC-DC CONVERTER BASED ON PIEZOELECTRIC HARVESTING ENERGY FOR LOW POWER APPLICATIONS
O projecto AC-DC Converter based on Piezoelectric harvesting Energy for Low Power Applications,
é uma implementação prática de uma fonte de alimentação aproveitando a colheita de energia
(harvesting energy). Assim, com este projeto desenvolveu-se uma solução que aproveita o efeito
piezoelétrico para servir de fonte de energia para pequenos dispositivos, para tal desenvolveu-se
uma pequena fonte de alimentação, onde o elemento transformador é um sensor peizoelétrico
que ao ser deformado por vibração mecância, deformação mecânica, aceleração e impacto
gera uma tensão – este efeito é designado por piezoelétrico. O sensor aproveita as vibrações
provinientes do ambiente ou de outro meio físico. A fonte de alimentação constituída por esse
mesmo sensor, que tem a função de produzir uma tensão mediante a deformação a que este
está sujeito.
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O presente trabalho analisou de que maneira a singularização do material escolar - crianças
poderem escolher seu material, como cadernos, lápis, borrachas, etc. - provoca impacto no
processo de aprendizagem das crianças em fase de alfabetização. Para tanto iniciamos a pesquisa
discutindo a difusão do fenômeno do consumismo na infância e as suas relações com esses bens
educacionais. Foi com esse propósito que resolvemos acompanhar dois diferentes grupos de
alunos nesta fase escolar, em dois cenários distintos; crianças que receberam o material escolar
por meio do programa de distribuição oficial da prefeitura de São Paulo e crianças que tiveram a
oportunidade de escolher o seu próprio material. São os dados e informações obtidos ao longo
desta ação que revelamos no corpo deste trabalho.
Palavras-chaves: Infância; Educação; Aprendizagem; Singularidade.
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Este projeto visa facilitar em grande medida a extração e purificação de água encontrada em
aquíferos subterrâneos ou fontes de água poluídas, tornando estes processos mais eficientes
energeticamente. Desta forma, desenvolveu-se um mecanismo com o intuito de substituir os
tradicionais sistemas de bombeamento, que são volumosos e requerem elevadas quantidades
de energia. O mecanismo formulado consiste numa célula hidrolítica submergida em água que
transforma esta em oxigénio e hidrogénio gasosos que ascendem por tubos até uma célula
de combustível onde se recombinam, originando água quimicamente pura e energia. É muito
menos volumoso e não possui componentes móveis que causem desgaste, requerendo pouca
manutenção e sendo de mais fácil transporte e montagem. Por último, é autossuficiente e requer
quantidades de energia muito mais baixas para a sua operação. É a maneira mais simples e
ecológica de movimentar água!

ENERGIA MICROBIANA SUSTENTÁVEL
AUTORES
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Este trabalho procura estudar a capacidade conjunta de produção de energia elétrica e
tratamento de efluentes da microalga Chlorella vulgaris, através de uma célula de combustível
adaptada, que usa estes organismos para gerar corrente elétrica.
Conseguiram-se obter valores de diferença de potencial no circuito do protótipo de célula de
combustível microbiana construída no âmbito do projeto.
Presentemente, decorrem testes que visam a utilização de águas poluídas no decorrer da
atividade escolar no reator, com vista à sua purificação em simultâneo com o processo de
produção de energia.

LOOPENERGY
AUTORES
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PROFESSOR COORDENADOR
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ESCOLA
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O nosso projeto procurou ser um avanço na criação de uma nova forma de produção de energia
elétrica, procurando corrigir as falhas dos biocombustíveis. Para isto recorremos a um sistema
fechado. Este consistiria de uma cultura de Chlamydomonas reinhardtii, algas verdes unicelulares,
que, num meio privado de enxofre, produzem hidrogénio em vez de oxigénio no seu processo
fotossintético. Este seria depois utilizado numa reação de hidrogenação, juntamente com o CO2
produzido na fermentação alcoólica, formando metanol. O biodiesel seria produzido através de
uma reação de transesterificação entre lípidos extraídos das algas e o metanol produzido. O
etanol seria produzido pela fermentação alcoólica acima referida, a qual teria como substrato
os restantes constituintes das algas (tudo menos lípidos). Os nutrientes incorporados pelas algas
seriam restituídos ao sistema através da decomposição de excrementos de peixes alimentados
com a matéria orgânica não aproveitada nas reações já referidas.

24º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores - 2016 l www.fjuventude.pt/jcientistas2016

AUTORES
Francisco Xavier Mendia
de Castro de Almeida e
Vasconcelos; Ilídio Enoque
Barbosa; Rui Luís Nunes do
Sacramento
PROFESSOR COORDENADOR
Luís Miguel Pires
ESCOLA
INETE - Instituto de Educação
Técnica, Lisboa

ENGENHARIAS

O projecto Luvas para Invisuais, foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida, promover a autonomia e a independência das pessoas portadoras de deficiências visuais.
O protótipo foi construído a partir de uma luva de Karaté a pensar na sua estrutura ergonómica
tão bem adequada a mão, de fácil colocação e que ficasse de algum modo incorporada na mão.
Este dispositívo utiliza frequências de ultrassons (dois sensores de ultrassons) para detetar
obstáculos e desníveis, quando isso ocorre são gerados sons audíveis (frequências distintas para
cada um dos sensores) através de auriculares e em simultâneo são produzidas vibrações na mão.
A distância máxima de obstáculos é de 4 metros e a de desníveis de 1 metro. O sinal sonoro
gerado é de acordo com a proximidade ou não do obstáculo ou desnível.

SMOKE THE FIRE
O projeto “Smoke the Fire” foi criado com o intuito de proteger a saúde biológica das nossas
florestas e ajudar os bombeiros no combate aos incêndios, promovendo assim a proteção de
habitats, vidas humanas e animais, através da conceção de um dispositivo detector de fumo a
ser colocado no topo das árvores e postes de eletricidade.
Este dispositivo tem como objetivo emitir um rápido alerta às autoridades indicando um possível
incêndio, permitindo uma maior eficácia na atuação das autoridades perante este. Assim,
quando o fumo atinge o sensor, o processador do dispositivo comanda o módulo GSM no sentido
de enviar uma mensagem escrita às autoridades, neste caso bombeiros, com informação sobre
o momento exato da deteção do incêndio e as coordenadas de localização. Testes efectuados
demonstram rapidez no tempo de resposta e precisão na localização, pelo que contribui para
uma maior eficácia na atuação das autoridades e, consequentemente, menor área ardida das
florestas.
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Em Moçambique a população rural consome por vezes água contaminada com micro-organismos
por falta de formas de a tratar. Este projeto propõe um modelo de sistema de purificação de
água, através de um processo físico de destilação que utiliza radiação solar para aquecer a água
até a fazer evaporar, matando os micro-organismos e separando a água de partículas suspensas.
O modelo é constituído por uma zona de aquecimento, para onde a radiação solar é redirecionada,
tendo esta isolamento e uma tampa de vidro acrílico para reter o calor no interior de forma mais
eficaz e criar um efeito de estufa. Contém também uma zona exterior onde refletores metálicos
aumentam a área de captação de radiação e a redirecionam para a zona de aquecimento. Para
evitar a perda de radiação devido a gotículas de água ofuscarem a tampa transparente, usa-se
um condensador externo para onde vai todo o vapor.
Assim, pretende-se reduzir o número de incidências de doenças relacionadas com o consumo
de água imprópria.

MICRO FUEL CELL
Uma célula de combustível microbiana (CCM) consiste num bio-reactor que permite a obtenção
de energia pela oxidação biológica de matéria orgânica. Para a produção de energia elétrica,
uma CCM opera com duas secções (uma catódica-aeróbia e uma anódica anaeróbia), separadas
por uma membrana seletiva a iões H+. Neste sistema forma-se um circuito elétrico através da
transferência dos eletrões produzidos no ânodo para o cátodo.
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LUVAS PARA INVISUAIS

SISTEMA ACTIVO DE BIO CONTROLO E ELIMINAÇÃO DA VESPA VELUTINA
São cada vez mais recorrentes os ataques das vespas asiáticas às colmeias por todo o país,
sobretudo na região Norte. Numa época em que as abelhas estão em declínio em todo o
mundo, a vespa asiática veio aumentar a velocidade a que estes incestos polinizadores vão
desaparecendo. O declínio tem implicações económicas e implicações no meio ambiente. Face
aos problemas descritos, este projeto pretende criar um inovador e eficaz sistema de captura
e eliminação das vespas velutinas, de forma a impedir a propagação da espécie e controlar os
desequilíbrios que provocam no ecossistema. O nosso sistema elimina a Vespas por eletrocussão
a 8kV. Este método é limpo e amigo do ambiente, pois utiliza apenas a energia solar como fonte
de energia para o seu funcionamento.
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CIDADÃO ATIVO
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Através do seu dispositivo móvel, o cidadão comunica ao Município, em tempo real e de forma
rápida e intuitiva, alertas para todos os problemas detetados no espaço público, incorporando
informação visual dos problemas, assim como a sua georreferenciação.
O cidadão torna-se assim, parte integrante de um município sem problemas.
A manutenção da qualidade do espaço público é, hoje e sempre, um dos grandes desafios das
autarquias. O munícipe, cidadão consciente e informado, exige atenção e rapidez de atuação
na resolução de problemas. Com este projeto propomos que cada cidadão seja cada vez mais
interveniente e ativo num processo de manutenção dos espaços públicos.
Com este projeto pretendemos oferecer um canal de comunicação único e diferenciado, rigor na
informação, automatização da comunicação entre o cidadão e o município, melhorar a eficiência
dos serviços e recursos envolvidos na intervenção e devolver ao cidadão o feedback sobre a
resolução do problema detetado e reportado.

Neste projeto construímos uma estrutura de um elevador como os que encontramos no nosso
dia a dia em edifícios de vários pisos, como hospitais e prédios. O controlo do funcionamento
do elevador pode ser feito quer manualmente quer de uma forma automatizada, utilizando
diferentes componentes como botões de comando, sensores, e um microcontrolador. Neste
momento ainda estamos a melhorar o elevador para um sistema automatizado, onde é possível
selecionar o piso pretendido através do microcontrolador Arduíno. Para esse feito utilizamos
um sensor ultrasonic onde através das distâncias lidas pelo sensor é possível determinar a que
distância do sensor é cada piso onde se pretende que o sensor se dirija.

UMA FORÇA QUE NINGUÉM PODE PARAR
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Decerto todos já nos perguntámos porque são tão importantes personalidades como
Einstein, Galileu e Newton. Mas será o génio destes grandes cientistas assim tão complicado
de compreender, ou será possível perceber as teorias e experiências que conceberam e/ou
realizaram? Com este projecto, o nosso objectivo é demonstrar como é fácil compreender a
física, realizando-o através duma simples experiência, com recurso a um sistema carro-peso,
que demonstra a segunda lei de Newton (Força = massa x aceleração). O nosso outro objetivo é
mostrar como a evolução tecnológica ajudou (e muito!) a aperfeiçoar o método experimental,
criando ferramentas que nos permitem obter resultados com menores erros, com mais precisão
e rigor. Por isso usámos dois métodos que recorrem a diferentes tecnologias: um mais tradicional
e outro com recurso a um simples telemóvel. Esperamos com este projecto poder demonstrar
que a física não é algo só para ‘iluminados’ mas acessível a todos!

Neste projeto, pretende-se concessionar uma capa destinada a dispositivos móveis (telemóvel e
tablet) com um projetor incorporado. Este projetor seria desenvolvido com base na tecnologia
laser-beam-steering (LBS), uma vez que esta tecnologia apresenta inúmeras vantagens face
às restantes: menor consumo energético; melhor qualidade de imagem; focagem automática
(inclusive em superfícies irregulares) e maior eficiência em relação à dissipação de luz.
A conceção deste produto englobará duas componentes: o desenvolvimento técnico e teórico
do hardware e de um plano de comercialização do produto. Em relação ao primeiro, pretende-se
desenvolver o modelo da capa em 3D, estudar em detalhe todos os componentes necessários à
produção do hardware e realizar um modelo 3D deste utilizando o software de modulação 3D,
Blender 3D. No que toca ao segundo, tenciona-se desenvolver uma campanha de marketing para
a Showcase e o estudo dos custos que envolveria a sua produção.
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O consumo, cada vez mais elevado, de combustíveis fósseis traz consequências devastadoras
para o mundo e a humanidade. Chuvas ácidas, aumento do efeito de estufa e ar altamente
poluído são efeitos relatados nas últimas décadas devido à queima excessiva de combustíveis
como o carvão, gás natural e petróleo.
O nosso projeto visa estudar o efeito da utilização de gás de hidrogénio, sobre a forma de gás
de Brown, como combustível em motores de combustão interna. O hidrogénio é obtido através
do processo de eletrólise da água, numa célula seca, consumindo eletricidade. Este hidrogénio
é então misturado com o combustível do motor, a gasolina, e são estudadas as diferenças
em termos de emissões e performance geral do motor com e sem o hidrogénio. Deste modo
podemos obter pontos de comparação que, esperamos, comprovem que o uso do gás hidrogénio
como combustível é uma mais-valia para os dias de hoje.
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PASSADEIRA SELETORA

SHOWCASE - UM PICO PROJETOR A LBS (LASER BEAM STEERING) DESTINADO A CAPAS PARA SMARTPHONE E TABLET

ESTUDO DO DESEMPENHO DE UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA COM GÁS DE BROWN
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O projeto que decidimos desenvolver pretende ajudar pessoas invisuais, no seu dia-a-dia, de
forma a que possam evitar possíveis objetos que “surjam” à sua frente, evitando assim que se
magoem.
O chapéu que desenvolvemos é apenas um protótipo, mas achamos mesmo assim que é uma
ideia consistente e que pode ser muito útil no futuro.
Este chapéu tem incorporado um pequeno sensor ligado a uma placa Arduíno que através de um
buzzer emite um som consoante a distância a que o objeto se encontra da cabeça da pessoa que
o está a usar. Assim, sempre que um objeto estiver muito perto da cabeça da pessoa, o sistema
vai apitar de modo a alertar essa pessoa.
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Este projeto consiste na criação de um dispositivo de baixo custo e de pequenas dimensões para
integração num capacete convencional para ciclistas, permitindo a deteção de uma paragem
abrupta/queda de um ciclista. Este dispositivo integrará um conjunto de sensores que permitem
a monitorização constante da posição e aceleração do ciclista.
Caso exista uma paragem repentina ou o ciclista fique numa posição horizontal inativa durante
algum tempo, o dispositivo irá conectar-se ao telemóvel do ciclista enviando uma mensagem
para um número predefinido alertando para a eventual possibilidade de ocorrência de um
acidente, podendo ainda facultar a informação da sua georreferenciação através de uma
mensagem escrita.
O capacete incorpora duas luzes que indicam a intenção do ciclista para mudar de direção. Para
tal, o ciclista apenas terá de inclinar a cabeça, indicando a sua intenção de virar.

FÍSICA
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CHAPÉUS HÁ MUITOS

CARACTERIZAÇÃO FOTOMÉTRICA E ESPECTROSCÓPICA DE ESTRELAS VARIÁVEIS PULSANTES
Atualmente, a investigação em Astrofísica está restringida a um grupo bastante exclusivo de
investigadores que usam dados obtidos pelos melhores instrumentos até à data. O estudo da luz
dos corpos celestes através de fotometria e de espectroscopia é um campo altamente desafiante
mas que, infelizmente, raramente está ao alcance dos alunos. Deste modo, fazer recolha de
dados e o seu respetivo tratamento torna-Se ainda mais complexo. Estrelas variáveis “pulsantes”
são estrelas que variam a sua intensidade ao longo do tempo devido a alterações intrínsecas à
estrela. As estrelas estudadas neste projeto de investigação são ricas em hidrogénio, pertencem
à sequência principal e têm o dobro da massa do sol e luminosidade semelhantes à do mesmo.
O nosso projeto consiste numa tentativa de caracterização destas estrelas recorrendo à
espectroscopia e à fotometria relativapara estudar as variações inerentes à sua variabilidade e
os parâmetros astrofísicos que se podem extrair a partir de dados espectrais.
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“A BRINCAR COM AS LÃS E NÃO SÓ” UM PROJETO , SÉRIO, SOBRE CAPILARIDADE E OSMOSE
AUTORES
André Gonçalves Silva;
Eduarda Manuela Pinho
Andrade; Rui Pedro Rodrigues
Fonseca
PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Alberto de Lima
Oliveira
ESCOLA
Escola Secundária Júlio Dinis,
Ovar

Com este projeto pretendeu-se construir uma fonte de água que funciona por capilaridade e
osmose. Verificou-se que por capilaridade não é possível criar uma fonte. Mas se conjugarmos
o fenómeno de capilaridade e osmose isso é possível. Por osmose a água sobe numa bomba e
por capilaridade é possível transferi-la para um nível superior, criando uma fonte. A água pode
despois fazer uma cascata produzindo energia elétrica que servirá para iluminar a fonte.

INFORMÁTICA

SAMU SURDO - APLICATIVO DE EMERGÊNCIA DESTINADO A DEFICIENTES AUDITIVOS
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Um deficiente auditivo, no caso de uma emergência, não consegue entrar em contato com o
SAMU, visto que o mesmo somente realiza atendimento via chamada telefônica. Existem sistemas
que operam através de mensagens, porém necessitam de um operador, sendo caro e pouco
difundido entre os usuários. O projeto desenvolvido em dispositivos Android traz uma solução
mais barata e eficiente, possibilitando que o socorro seja chamado de forma independente. O
aplicativo armazena os dados pessoais, endereços frequentes e doenças crônicas do usuário, caso
possua. Assim, quando o usuário precisar chamar o socorro, basta selecionar o endereço atual
e o que está acontecendo, gerando uma mensagem que será reproduzida na ligação telefônica.
Um sistema de detecção via filtros de frequência foi implementado, permitindo detectar quando
a ligação foi atendida e possibilitando a interação do atendente por meio das teclas numéricas,
com a opção de ouvir os dados novamente e avisar que o socorro está a caminho.
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O projeto Logos consiste numa plataforma digital de caráter interativa e tridimensional que
engloba um livro digital e múltiplas simulações a correr em tempo real, à semelhança dum
típico videojogo. Este projeto, com componente online, foi idealizado com a finalidade de, por
um lado, promover nos alunos, enquanto utilizadores, uma aprendizagem de conteúdos mais
ativa, prática e intuitiva e, por outro lado, possibilitar aos professores, enquanto utilizadores,
a implementação de um processo de ensino-aprendizagem mais participativo/interventivo e
eficaz. A utilização em tempo real deste protótipo revelou-se eficaz, de rápida instalação e muito
intuitivo. Presentemente, este recurso educativo digital está a ser testado em tablets Android,
tendo sido já confirmada a compatibilidade do modo online entre as aplicações em sistemas
operativos diferentes.
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MATEMÁTICA

Este trabalho pretende divulgar uma forma diferente de fazer turismo, o turismo matemático.
Procede-se à seleção de um conjunto de roteiros turísticos em que a fonte de inspiração é a
matemática, ou seja, a visita a certos locais potencia o conhecimento e o aprofundamento de
diferentes temáticas da área da matemática. Nesse sentido, não só se sugere locais a visitar, mas
apresentam-se os motivos matemáticos associados a essa mesma visita. É uma forma diferente
de conhecer e valorizar o nosso legado histórico-cultural e acima de tudo de humanizar e
reconhecer a importância cultural da própria matemática.

GEOMETRIA(S) - COMO DE UMA CURVA SE FAZ UMA RETA –
Euclides foi uma das maiores influências da evolução da geometria, dado que o seu livro “Os
Elementos”, que continha toda o conhecimento de geometria até ao ano 300 a.C., foi considerado
verdadeiro e absoluto durante mais de dois milénios. Contudo, o quinto postulado de “Os
Elementos” - também conhecido como postulado das paralelas - nunca foi provado, apesar das
tentativas de muitos matemáticos durante séculos.
Eventualmente, a sua negação criou uma oportunidade para o aparecimento de novos tipos
de geometria: as geometrias não-euclidianas. As superfícies destas geometrias, ao contrário da
geometria euclidiana, não eram planas, tendo curvatura positiva ou negativa.
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Nesse trabalho, propomos duas técnicas para a análise do nível de protecção dos materiais à
radiação UV, uma qualitativa e outra quantitativa.
Na primeira, partimos do fato de que os pigmentos degradam-se em função da incidência
de radiação UV. Nessa parte, sobrepomos numa cartolina azul lâminas de vidro com diversos
materiais espalhados em sua superfície. Em seguida, esse aparato foi exposto ao sol obtendose um perfil da eficiência de cada um à radiação UV em função do nível de desbotamento
observado na cartolina. Na segunda etapa, as mesmas lâminas do processo anterior foram
sobrepostas individualmente a um sensor de UV do Arduino e expostas a radiação solar, sendo
possível, dessa forma, calcular a porcentagem de proteção de cada material. A pesquisa aponta
para a necessidade de testes de outros materiais alternativos e mais baratos que os existentes
e que sejam eficientes na proteção UV, assim como aponta a necessidade de divulgação dessas
informações param os usuários.

QUAL É O HIPERVOLUME DE UMA ESFERA COM QUATRO DIMENSÕES?
Num livro chamado Flatland, Edwin Abbott fala sobre um quadrado que habita num mundo
bidimensional. O mesmo é habitado por múltiplas figuras planas com diferente número de lados.
Todavia, surge um objecto tridimensional (uma esfera) que possui o poder de observar através
de paredes bidimensionais, usando uma terceira dimensão.E a quarta dimensão? A quarta
dimensão será, analogamente, perpendicular às restantes três (comprimento, largura e altura).
Contudo, os nossos sentidos limitam-nos a capacidade de compreender um espaço com um
número superior de dimensões. De facto, a habilidade de observar com objectos com quatro
dimensões depende da análise de objectos com um número inferior de dimensões. Com esta
informação, podemos explorar os espaços superiores, descobrindo múltiplas particularidades.
Deste modo, decidi analisar o mundo da quarta dimensão, através de uma investigação
desafiante, e encontrar-me perante uma das fronteiras dos sentidos humanos e da Matemática
moderna.
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FORMAS INFINITAS NA COMUNICAÇÃO
Este trabalho intitulado por Formas Infinitas na Comunicação centra-se no estudo da geometria
fractal e na sua presença em diversas áreas científicas, nomeadamente, a engenharia. Muitos
objetos do nosso dia-a-dia, por possuírem geometria muito simples, podem ser representados por
formas ‘ideais’, como retângulos, cilindros, cones ou esferas. A maioria dos objetos desenvolvidos
pelo homem podem ser descritos por formas euclidianas básicas, mas como descrever a forma
de elementos encontrados na natureza? O trabalho descreve várias propriedades de um fractal,
mostra-se o cálculo de dimensões fractais. Em termos de experiência prática, conseguiu-se fazer
uma primeira aproximação às antenas fractais. Desenvolveu-se o estudo teórico que permite a
construção de uma antena fractal de Sierpinski, tendo sido realizada a construção e testes das
antenas.
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UMA HELENA COM MUITAS CURVAS - A CICLÓIDE
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O objetivo deste trabalho foi fazer uma investigação teórica-prática sobre a ciclóide. Começámos
por realizar um estudo da sua história, os passos da sua construção, as deduções das equações
paramétricas que posteriormente foram utilizadas nos cálculos do comprimento e da área
delimitada pelo arco.
Para a parte experimental, construímos uma estrutura de madeira de modo a mostrar que a
metade de ciclóide invertida é efetivamente o caminho mais rápido para percorrer o percurso
entre dois pontos a diferentes níveis. Com esta estrutura também mostramos que a propriedade
tautrócrona de ciclóide.
No início do trabalho, criamos um blog que utilizamos como diário no qual descrevíamos todo
o processo.
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A FLUOROSE PODE SER COMBATIDA COM...GIZ!
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Todos conhecemos o ião fluoreto pelo seu benefício para o esmalte dentário uma vez que nos
protege contra as cáries, mas em excesso, pode causar a fluorose (descoloração do esmalte dos
dentes, ou erosão).
O nosso trabalho científico tem como objectivo encontrar um método de reduzir a concentração
de ião fluoreto nas águas de abastecimento público usando giz.
Sendo o giz constituído por carbonato de cálcio e tendo o ião cálcio afinidade com o ião fluoreto
usaremos essa situação a nosso favor. Obrigaremos o ião fluoreto a precipitar na forma de
fluoreto de cálcio, sendo retirado por filtração.
A deteção da concentração de fluoreto na água foi desenvolvido por nós, baseado num método
colorimétrico antigo denominado Scott-Sanchis.
Vamos então combater a fluorose……. com giz!
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA EFICÁCIA DE CREMES SOLARES NA PROTEÇÃO CONTRA AS RADIAÇÕES UV
AUTORES
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Objetivo - Estudar e avaliar qualitativamente a eficácia de cremes solares na proteção contra as
radiações UV, por utilização da espectrofotometria.
Procedimento:
1 - as amostras de protetor solar foram depositadas numa das faces das células do
espectrofotómetro, procurando simular a situação de colocação dos cremes sobre a pele.
2 - prepararam-se soluções líquidas das amostras utilizando o 2-propanol como solvente.
3 - obtiveram-se os espectros de absorção para a gama de radiação UV dos 200 nm aos 400 nm.
4 - construíram-se, gráficos dos espectros de absorção para comparação dos resultados obtidos.
Conclusões: Concluiu-se que os protectores possuem filtros de amplo espectro. Em trabalhos
a desenvolver posteriormente pretenderá dar-se-lhe um cariz quantitativo, sobretudo na
determinação de concentrações relativas do fotoprotector UV presente em cada formulação
comercial e na relação dessas concentrações com o fator de protecção solar rotulado.
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Um resíduo sem qualquer importância, para um país desenvolvido, como as cascas dos ovos,
pode ter um valor incontestável em países onde a malnutrição tem um impacto massivo. Num
mundo em que a globalização é a realidade, somos todos responsáveis um pelos outros e uma
simples ação para nós pode beneficiar a vida de alguém.
Determinámos a quantidade de cálcio biodisponível na casca de ovo e criámos um suplemento
alimentar rico em cálcio, que supre as necessidades diárias de acordo com a idade.
Mostramos que há claras vantagens em consumir ovos biológicos (de galinhas criadas ao ar livre)
em vez de ovos de aviário. Além do respeito pelos animais, que todos devemos ter, as cascas dos
seus ovos mostraram ter maior quantidade de cálcio biodisponível.
Transformamos as cascas de ovos, resíduo até agora sem valor, num bem precioso no combate a
doenças como o raquitismo e a osteoporose.

PLANTISFICA-TE
O projeto “PLANTISFICA_TE” objetivou desenvolver biofilmes, plástico biodegradável, usando
como base, diferentes tipos de resíduos de matéria orgânica: tubérculos (amido), cascas de
frutas (pectina) e soro de leite (proteínas) e avaliar o comportamento da maçã, da batata e do
queijo, revestidos com os biofilmes, com e sem agente antimicrobiano, em relação aos processos
naturais de deterioração. Desta forma, pretendeu‐se analisar a eficiência dos biofilmes do ponto
de vista da conservação dos alimentos e da biodegradabilidade.

AUTORES
Cláudia Sofia Mesquita
Tavares; Daniela Filipa
Fonseca Pinto; Tatiana
Andreia Teixeira Gonçalves
PROFESSOR COORDENADOR
Honorata Pereira
ESCOLA
Eptoliva, Tábua

QUÍMICA

Com este projeto propusemo-nos criar uma ferramenta de auxílio para o ensino e aprendizagem
da disciplina de Matemática utilizando materiais cujo o custo seja mais acessível e de forma a
diminuir as barreiras de cooperação em sala de aula entre os alunos cegos e de baixa visão e os
alunos normovisuais.
O objetivo era obter algo que fosse prático, funcional e de baixo custo.
O MathFun consiste numa base perfurada que suporte um conjunto de acessórios que
construímos de forma a que os conteúdos sejam perceptiveis e semelhantes aos dos alunos
normovisuais.
O MathFun possui um conjunto de material para se poder trabalhar: base perfurada, base
circular, vários tipos pinos e elásticos.
As bases servem para colocar pins ou elásticos de forma a obter as aplicações pretendidas.

DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO COM CHICLETE INDICADORA
A vitamina C / ácido ascórbico mostrou ser, ao longo da história, um nutriente essencial
ao equilíbrio do nosso organismo, desempenhando inúmeras funções antioxidantes, de
manutenção, síntese, entre várias outras. O nosso projeto tem como principal objetivo a
determinação quantitativa e qualitativa de ácido ascórbico em qualquer produto vitaminado,
utilizando um método simples, barato, acessível, e mais importante que tudo, motivador da
aprendizagem. Isto é possível através da titulação de uma solução vitaminada com uma solução
Lugol e utilizando como indicador ………. uma chiclete !
Devido às reações redox que terão lugar durante a titulação e ao composto colorido formado
entre o iodo e o amido da chiclete, é possível determinar a concentração de vitamina C em
qualquer substância que contenha esta vitamina.
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DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE CÁLCIO BIODISPONÍVEL NA CASCA DE OVO

THE POPCORN FACTORY
O objetivo desta investigação consistiu na análise das propriedades das pipocas, tais como o teor
de humidade, a atividade da água, a ação antioxidante entre outras. Posteriormente à analise de
diferentes amostras de pipocas, selecionámos uma das amostras e passámos do laboratório para
a cozinha! Decidimos confecionar bolachas de aveia, substituindo a farinha de trigo pela farinha
da pipoca reduzindo assim a quantidade de açúcar inserida, uma vez que a farinha das pipocas
em si, é doce. Assim, depois de submetidas a provas sensórias por elementos da nossa escola,
obtivemos um produto mais saudável, com menos açúcar, com características antioxidantes
entre as outras propriedades das pipocas!

AUTORES
Carolina Paciência Ribeiro;
Cátia Ribeiro Veríssimo; Rita
do Carmo Madaleno Inácio
PROFESSOR COORDENADOR
Inês do Carmo Guerra
Madaleno
ESCOLA
Externato Cooperativo da
Benedita

QUÍMICA

MATEMÁTICA

MATHFUN

37

Organização e Parcerias

QUÍMICA

CASEINATO DE SÓDIO: COLA POLIMÉRICA E PELÍCULA TRANSPARENTE
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Grande parte dos materiais produzidos pelo homem originam problemas para o meio ambiente.
A solução mais desejável é o uso de materiais obtidos de fontes naturais renováveis, uma vez
que originam materiais completamente biodegradáveis. Os produtos que apresentam esta
característica têm menos durabilidade mas, por outro lado, podem ser descartados no meio
ambiente sem o danificar. Preocupamo-nos com a preservação do planeta e em não deixar nele
uma marca nociva.
Queremos dar o exemplo e, a partir da proteína do leite, sintetizámos uma cola 100 % natural,
biodegradável, com características adesivas muito consistentes e resistentes e também um
bioplástico, com características elásticas.
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A dieta vegetariana tem ganho cada vez mais adeptos em todo o mundo. Diz‐se que é a chave
para uma vida saudável. Algumas organizações que trabalham em prol dos direitos dos animais
são estritamente contra o consumo de carne e peixe. Mas, alguma vez refletiu se as refeições
vegetarianas seriam completas a nível nutricional? Será que conseguem preencher todas as
necessidades nutricionais do organismo? O projeto “Meat no Meat vem dar resposta a estas
questões….Parece carne, sabe a carne mas não é sequer carne. Com “ Meat no Meat nada é o
que parece. Todos os produtos são feitos a partir de leguminosas e cereais característicos da flora
autóctone enriquecidos com um produto fermentado, rico em vitamina B12, obtido a partir do
soro de leite de ovelha.
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BIOMASSA DA CASCA DE BANANA NA LIMPEZA DE ÁGUAS COLORIDAS E DE EFLUENTES COM EXCESSO DE NÍQUEL
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Utilizando um resíduo doméstico sem qualquer valor (a casca de banana) pretendemos
demonstrar a nossa preocupação ambiental, ajudando a resolver um problema há muito
discutido - O despejo inconsciente de substâncias nocivas nos efluentes.
Este trabalho utiliza a biomassa de casca de banana para diminuir a concentração de corantes
catiónicos e de metais pesados nos efluentes industriais. Foram usados respetivamente, o Azulde-metileno e o Níquel, compostos que foram escolhidos como exemplos por serem dos mais
presentes nas indústrias.
Utilizamos a espetrofotometria na deteção do azul-de-metileno, e a gravimetria na determinação
da concentração de níquel em solução.

QUÍMICA

MOOPLASTIC-PRODUÇÃO DE UM BIOPOLÍMERO DE CASEÍNA, A PARTIR DO LEITE DESPERDIÇADO NO SETOR INDUSTRIAL
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“Face aos problemas ambientais que a sociedade atual enfrenta, o desenvolvimento de materiais
alternativos capazes de garantir uma maior sustentabilidade ambiental e económica poderá ser a
chave para a diminuição do impacto antrópico nos ecossistemas. O objetivo do presente estudo
é desenvolver um biopolímero a partir da caseína (grupo de proteínas presente no leite). Desta
forma, ambiciona-se criar uma alternativa ao plástico comercial, com o mínimo desperdício de
recursos. Neste projeto estudaram-se dois agentes plastificantes: glicerol (produto secundário
da produção de biodiesel) e amido de milho (polissacarídeo e hidrato de carbono de reserva).”
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