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OS MISTÉRIOS DA CORTIÇA! 

Com base em experiências facilmente 
executáveis pretende-se demonstrar 
as propriedades da cortiça que 
conferem a este material a sua 
especificidade e características tecno-
lógicas, possibilitando importantes 
aplicações práticas. 

Experiencias com cortiça. 
Quais as suas propriedades? 
Equipa: Abel Rodrigues, Miguel Pestana, 

Amélia Palma, Isabel Tinoco, 
Augusta Costa, Alberto Gomes 

A partir de material vegetal (madeira, sementes e bolbos) e solo vamos mostrar a enorme riqueza e 
diversidade de nemátodes que se podem encontrar nos diferentes substratos e as fases de diagnóstico. 
Os nemátodes serão também mostrados como parte de interações com outros agentes em coordenação 
com outros colegas, nomeadamente com a Entomologia e a Micologia. Aos visitantes será dada a 
possibilidade de executarem rapidamente todos os diferentes passos culminando na observação dos 
nemátodes à lupa/microscópio. Teremos também material de suporte (fotos, pequenos cartazes e 
folhetos). 

Experiências com nemátodes e as suas interações com o material vegetal e solo.  

Equipa: Maria Lurdes Inácio, Ana Margarida Fontes, Imaculada Wahnon, Marina Cardoso  

CSI VEGETAL - OS VERMES QUE DESTROEM AS PLANTAS 

Observação das características 
macromorfológicas de duas espécies de 
árvores com lupa binocular. Extração de 
ADN e de proteínas e eletroforese em 
gel de acrilamida e agarose. 

A IMPRESSÃO DIGITAL DAS ÁRVORES 
FLORESTAIS  

A riqueza das plantas são as suas sementes.  
Como germinam as sementes? 
Equipa: Filomena Nóbrega, Isabel Evaristo, Cândida Sofia e 

Francisco Luz  

ASSALTO AO BANCO… DAS PLANTAS! 

A riqueza das plantas são as 
suas sementes. Na natureza, as 
plantas guardam as suas 
sementes "escondidas" no solo, 
onde ficam adormecidas 
durante algum tempo. O solo é 
um reservatório de sementes de 
diferentes espécies que 
funciona como se fosse um 
Banco que as guarda e protege. 
Assim como nós vamos buscar a 

nossa riqueza ao Banco quando precisamos, também as plantas quando 
precisam, e as condições são favoráveis, vão "buscar" a sua riqueza. 
Então as sementes germinam e emergem originando novas plantas. 
Vamos assaltar o Banco de Sementes do Solo? 

A riqueza das plantas são as suas sementes.  
Como germinam as sementes? 
Equipa: Maria de Lurdes Santos, Isabel Miranda Calha, Paulo Godinho 

Ferreira, Maria José Rodrigues  

1 2 

Serão apresentadas as várias etapas que 
levam à obtenção de híbridos de 
castanheiro com resistência ao agente 
patogénico que provoca a doença da tinta 
do castanheiro, Phytophthora cinnamomi. 
Desde os cruzamentos controlados até à 
seleção dos genótipos com maior 
resistência, após inoculação com o agente 
patogénico e a propagação em larga 
escala dos genótipos selecionados, por 
micropropagação que inclui as seguintes 
etapas: estabelecimento, multiplicação, 
enraizamento e aclimatação. 

Como se obtêm híbridos de castanheiro com 
resistência à Phytophthora cinnamomi?  
Equipa: Rita Costa, Carmen Santos, Inês Silva, Sara Tedesco  

CASTANHEIROS RESISTENTES À  
DOENÇA DA TINTA 
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Pretende-se dar uma 
ideia geral da diversida-
de do Reino Fungi, nas 
vertentes benéfica e 
prejudicial para os ani-
mais, com exemplos de 
fungos ambientais.  

A relação dos fungos com os animais e as suas 
propriedades benéficas e prejudiciais.  
Equipa: Ana Botelho, Mónica Cunha  

AS 50 FACES DOS FUNGOS... 

Esta atividade visa 
abordar o diagnós-
tico veterinário e 
encontra-se estru-
turada seguindo 
uma lógica pericial 
e de forma que o 
visitante reflita e 
experimente a 
rotina laboratorial 
e a investigação 
em saúde animal. 
O visitante será 
convidado a reali-

zar experiências laboratoriais, em paralelo com observações 
macro e microscópicas, para fazer face às questões constantes no 
quiz e de forma a chegar a um diagnóstico mais provável. 

VETQUIZ - VETERINÁRIA SOB INVESTIGAÇÃO 

Diagnóstico veterinário no laboratório. 
Equipa: João Silva, Mónica Vieira Cunha, Tiago Luís, Jacinto 

Gomes, Gisela Alvim, Leonor Orge, Maria José Valério, 
Madalena Monteiro, Ana Amaro, Teresa Albuquerque, 
Helga Waap  

Esta atividade inclui a 
execução, análise e 
interpretação de testes 
bioquímicos e biomole-
culares pelo visitante 
de forma a identificar 
uma bactéria ao nível 
da estirpe. Serão abor-
dados os seguintes 
métodos: 

 Avaliação do carácter 
Gram das bactérias e 
da presença/ausência de enzimas da cadeia respiratória de bac-
térias;  

 Observação e interpretação de galerias bioquímicas do tipo API; 
inferência do perfil numérico e identificação com base num 
índice analítico; 

 Utilização de técnicas biomoleculares no diagnóstico diferencial 
de agentes patogénicos. 

A IMPRESSÃO DIGITAL DAS BACTÉRIAS 

Identificação de bactérias - metodologias 

bioquímicas e biomoleculares.  
Equipa: Mónica Cunha, Ana Amaro, Teresa Albuquerque  
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Esta atividade visa alertar a comunidade 
para a utilização abusiva de antibióticos 
através da demonstração do seu efeito 
inibitório sobre o crescimento de diversas 
bactérias e da resistência de outras 
bactérias aos mesmos agentes. 

Efeito da utilização abusiva dos antibióticos. 
Equipa: Mónica Cunha, Ana Amaro, 

Teresa Albuquerque  

A LUTA CONTINUA: ANTIBIÓTICOS PARA A RUA! 
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Esta será uma ati-
vidade audiovisual 
e experimental 
que envolve extra-
ção, amplificação e 
análise de ácidos 
nucleicos. 

Experiências audiovisuais e experimentais com vírus.  
Equipa: Ana Botelho, Mónica Cunha  

COMO ASSIM, UM VÍRUS DE LÍNGUA AZUL?!  
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 O b s e r v a ç ã o 
microscópica de 
lâminas de cérebro 
com alterações 
(BSE);  
 Exposição audio-
visual de técnicas 
de diagnóstico das 
doenças espongi-
formes transmissí-
veis;  

Observação de ensaio ELISA com interpretação colorimétrica.  

ESTRANHA FORMA DE "VIDA" - OS PRIÕES 

Doenças espongiformes transmissíveis - 

experiencias ao vivo 
Equipa: João Silva, Gisela Alvim  
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Observação microscó-
pica de lâminas de 
cérebro com altera-
ções (BSE); Exposição 
audiovisual de técnicas 
de diagnóstico das 
doenças espongifor-
mes transmissíveis; 
Observação de ensaio 
ELISA com interpreta-
ção colorimétrica.  

As abelhas, os favos e as doenças.  
Equipa: Maria José Valério, Gisela Alvim  

AS ABELHAS VÃO AO MÉDICO... 
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Observação das diferentes meto-
dologias em virologia (ELISA, 
observação de ovos embriona-
dos, hemaglutinação rápida para 
identificação e caracterização do 
vírus da gripe aviária).  

ATCHIM! A GALINHA ENGRIPADA 

Métodos em virologia - caracterização de vírus. 
Equipa: Tiago Luís  

Esta atividade inclui as 
seguintes metodologias: 
 Provas coprológicas com 

visualização ao 
microscópio de ovos e o 
ocistos em fezes; 

 Observação de 
esfregaços de sangue; 

 Observação de parasitas. 

Os parasitas e os animais - Onde procurar? 
Equipa: Jacinto Gomes, Helga Waap 

OS PEQUENOS MONSTROS  

 

Observação macro e micros-
cópica de diversos tecidos e 
lesões. 

Macro e microscópia de 
tecidos e lesões.  
Equipa: Madalena Monteiro  

VER OS ANIMAIS COM OLHOS E LENTES  

Atividade demonstrativa da 
comunicação intercelular entre 
bactérias pela deteção 
enzimática e colorimétrica de 
moléculas sinalizadoras. 

AS BACTÉRIAS TAMBÉM FALAM!  

Como falam as bactérias - 
comunicação intercelular.   
Equipa: Mónica Cunha  

Venha desco-
brir como 
melhoramos 
as plantas que 
c o m e m o s . 
Como avalia-
mos o que 
q u e r e m o s 
melhorar na 
sua fisiologia, 
na sua resis-
tência a doen-
ças e na pro-

dução de nutrientes. Como descobrimos como vai reagir ao clima 
e como a genética pode ajudar nisto tudo. Queremos dar a 
conhecer as técnicas científicas que utilizamos nos cereais, nas 
leguminosas e outras plantas. Tudo é testado em campo e duran-
te vários anos. Sabe o que come? O INIAV sabe.  

QUEM QUER PLANTAS MELHORADAS? 

Como melhoramos as plantas que comemos e como 

as conservamos.  
Equipa: José Matos, Paula Scotti, Fernanda Simões, José 

Semedo, Manuela Oliveira, José António Passarinho, 
Isabel Pais, Diogo Mendonça, Joana Guimarães, Mário 
Santos, Carla Borges 

Todas têm um 
objetivo, seja 
alimentar (humanos 
e animais), 
medicinal, 
aromática ou 
apenas ornamental!  
Bora lá utilizá-las, 
melhorá-las e 
conservá-las. 

 
 Tesouros de Portugal: Sementes não melhoradas  
 O melhor dos Tesouros de Portugal: Cruzamentos artificiais 

com o material vegetal selecionado e outras sementes - as 
nossas variedades. 

 Os produtos das nossas sementes: Subprodutos, uma surpresa. 

AS SEMENTES NA NOSSA VIDA... 

Sementes não melhoradas, cruzamentos artificiais e 
os subprodutos. Que seria de nós sem as sementes? 
Equipa: Isabel Duarte, Fátima Cruz, Raquel Carapuça,  

Paula Judas, José Moreira  

Com esta atividade pretende-se mos-
trar um modo de aproveitamento de 
limões, não normalizados, sem valor 
comercial, pela concentração de sumo 
natural, através de: 

 Apresentação do fluxograma do modo de processamento 
 Prova de limonada  

LIMÃO AOS CUBOS  

O que fazer com frutos não 
normalizados?   
Novos produtos.  
Equipa: Maria João Trigo, Maria 

Beatriz Sousa, Ana Cristina 
Ramos, Paula Varela Martins, 

A oliveira é considerada um símbolo de 
sabedoria, paz, abundância e glória… 
Da árvore ao prato as azeitonas são 
transformadas em ouro – “o ouro da 
nossa terra”. 
Venha testar o seu paladar e participe 
connosco numa verdadeira prova de 
azeites. 

OURO VERDE DA NOSSA TERRA... 

As variedades de oliveira e os 
seus azeites - Vamos prová-los.  
Equipa: Isabel Duarte, Rosa Figueiredo  
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 Transmissão da importân-
cia dos microrganismos do 
solo benéficos para o cres-
cimento e valorização de 
plantas de interesse agro-
nómico e florestal;  

 O que é um biofertilizante 
e como se produz;  

 Observação de diversos materiais biológicos (plantas/
leguminosas e gramíneas, nódulos radiculares de leguminosas, 
culturas de bactérias em placas de Petri); 

 Observação in vitro de bactérias do solo com atividades promo-
toras do crescimento. 

   BIOFERTILIZANTES: DA INVESTIGAÇÃO À PRODUÇÃO   

Microrganismos do solo benéficos para o 
crescimento e valorização de plantas de interesse 
agronómico e florestal.  
Equipa: Isabel Videira e Castro, Paula Fareleira, Pablo Pereira, 

Ricardo Soares, Adélia Varela, Anabela Amado, Nadia 
Castanheira 

Observar e conhecer os insetos que 
matam as plantas, de que modo os 
identificamos. 
Demonstração dos principais meios de 
luta existentes (armadilhas, atraentes 
químicos). 

Entomologia - Insetos que atacam plantas. 
Equipa: Edmundo Sousa, Luís Bonifácio, Pedro Naves,  

Conceição Boavida, Márcia Santos  

CSI VEGETAL - PICADINHAS ASSASSINAS! 

 Técnicas de produção;  
 Proteção das culturas: pragas, 

inimigos naturais e infestantes 
(observação à lupa);  

 Apresentação de painéis, 
plantas em vaso e algum 
material de laboratorial, a fim 
de possibilitar a interação com 
o público. 

OS PEQUENOS FRUTOS, DA PRODUÇÃO 
AO CONSUMIDOR !  

Proteção das culturas: pragas, inimigos naturais e 
infestantes.   
Equipa: Pedro Oliveira, Maria da Graça Palha; Maria dos Anjos 

Ferreira; Célia Mateus; Isabel Calha; Francisco Barreto, 
Fernanda Vargues, Francisca Loureiro e Alexandra 
Passos.  

CSI VEGETAL - CRIMES BACTERIANOS!  

Diagnóstico partilhado com o público. 
Como identificar os sintomas das 
doenças, e extrair uma bactéria de 
uma planta doente. 
Util ização de técnicas de 
microbiologia clássica e biomolecular 
com a extração de ADN para 
identificação do(s) "culpado(s)".  

Atividades interativas sobre a identificação de 
bactérias patogénicas e das doenças que provocam 
nas plantas.  
Equipa: Paula Sá-Pereira, Leonor Cruz, Joana Cruz, Camila 
Fernandes e Isaura Velez 

Integrada num projeto da UEISTSA esta atividade pretende 
mostrar um dos parâmetros usados na avaliação da qualidade dos 
frutos - determinação de sólidos solúveis totais (ºBrix). 
Exemplos da microbiota dos frutos. Apresentação de um poster.  

FRUTOS PEQUENOS MAS DOCES!  

Como avaliar a qualidade dos frutos no laboratório.  
Equipa: Maria Beatriz Sousa, Maria João Trigo, Ana Cristina 

Ramos, Paula Varela Martins, Paula Cunha  
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A Organização das Nações Unidas, 
declarou 2015 como o Ano Internacional 
dos Solos. Pretende-se transmitir à 
sociedade que a vida não é possível, sem 
uma boa saúde dos nossos solos. A 
investigação realizada tem por finalidade 
conservar e/ou recuperar a qualidade do 
solo realçando a sua importância para a 
segurança alimentar e para as funções 
essenciais dos ecossistemas . 

SOLOS SAUDÁVEIS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL 

Internacional dos solos. A função dos solos no 
ecossistema.  
Equipa: área de Ambiente e Recursos Naturais  
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Vamos aprender como saber que as 
plantas estão doentes com vírus! 
Identificamos os sintomas da doença 
ou seja o equivalente às borbulhas e 
à febre.  
Depois ficamos "mauzinhos" e tenta-
mos transmitir o vírus de umas plan-
tas a outras.  
Como os vírus não se vêm, temos que 
usar uma série de técnicas para os 
"ver" isto é, para os diagnosticar. 
Para isso usamos técnicas imunológi-
cas, como o teste ELISA, que "vê" a 
parte proteica do vírus. Por outro 
lado também vamos "ver" a informa-

ção genética do vírus com técnicas biomoleculares que incluem a 
extração de ácidos nucleicos e a amplificação por PCR.  

AS PLANTAS TAMBÉM TÊM VIROSES!  

As plantas também adoecem com viroses, mas os 
sintomas não são febre. 
Equipa: Esmeraldina Sousa, Margarida Teixeira Santos, Maria 

do Céu Mimoso, Maria Margarida Barreto, Ângela Silva 
(Novo Sol)   
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As abelhas domésticas 
(Apis mellifera L.) desempe-
nham um serviço de polini-
zação fundamental ao fun-
cionamento dos ecossiste-
mas e na biodiversidade. A 
polinização é um importan-
te fator de produção agro-
florestal. A apicultura é a 
atividade agrícola que 
explora as abelhas domésticas, tanto na perspetiva da produção 
de mel, pólen, própolis, cera, geleia real, apitoxina como na pro-
dução de frutos e sementes importantes na alimentação humana 
e animal. Se queres aprender sobre o funcionamento deste com-
plexo sistema biológico vem observar o enxame, a rainha, o zan-
gão e as obreiras. Vem sentir e provar os seus produtos. Viaja no 
jardim de abelhas.  

TERRA MEL, TERRA DE ABELHAS  

Viagem ao mundo das abelhas - apicultura no 
laboratório. 
Equipa: : Joana Godinho, Inês Portugal, Rita Teixeira, Maria José 

Valério, Alice Santos  

Venha dar-nos o prazer da sua companhia e ser cientista por uma noite!.. 

Participe numa grande mostra da investigação científica do Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária (INIAV). 

Todos poderão executar experiências cientificas, com equipamentos e amostras reais, utilizados pelos investigadores no seu 

dia-a-dia! 

Haverá para venda o vinho Carcavelos produzido em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, o mel do INIAV e outros 

produtos exclusivos... 

Comidas e bebidas estarão disponíveis durante o evento, para um serão em boa companhia! Apareça e traga família e amigos! 

Local: INIAV – Av. da República, Quinta do Marquês 

2780-157 Oeiras  

Tel: (+351) 214 403 500 | Fax: (+351) 214 416 011 

GPS:  38°41'42.9"N 9°19'06.9"W PARCEIROS: 

Fungos e outros organis-
mos aparentados, causam 
doenças em plantas. 
Outros fungos estabelecem 
relações simbióticas com 
as plantas e ajudam-nas a 
resistir a doenças. Alguns 
destes organismos são 
estudados no laboratório 
de Fito-Micologia do INIAV. 
Vamos mostrar ao público 
os sintomas de algumas 

destas doenças e os organismos que as causam assim como alguns 
dos fungos que estabelecem simbioses com as raízes das plantas. 

Sintomas de doenças provocadas por fungos e 
relações benéficas com as raízes das plantas. 
Equipa: Helena Bragança, Helena Machado, Cristina Moreira, 

Eugénio Diogo, Joana Henriques, M. João Barrento, 
Florinda Medeiros, Isabel Lourenço 

CSI VEGETAL - OS FUNGOS E AS PLANTAS 
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Muitas espécies de aves, anfí-
bios e mamíferos desenvol-
vem atividade crepuscular ou 
noturna e muitas têm um 
papel bastante útil, pois são 
insetívoras no todo ou em 
parte. Graças às vocalizações 
e outros sons que produzem, 
torna-se mais fácil detetá-las 
ao entardecer e ao princípio 
da noite. Para ilustrar procedi-
mentos de inventariação e 

identificar sons de animais, far-se-ão durante a noite algumas visi-
tas guiadas no vale da Ribeira da Lage, no Campus de Oeiras. Um 
programa informático multimédia e alguns puzzles interativos 
darão a conhecer parte da biodiversidade do Concelho de Oeiras.  

OS SONS NATURAIS E A 
 FAUNA SELVAGEM DE ATIVIDADE  

Safari noturno - Atividade crepuscular ou noturna de 
aves, anfíbios e mamíferos.  
Equipa: Nuno Onofre, Inês Portugal, Irene Cadima, 

Joana Godinho 
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Consulte o programa desta atividade  
- inclui pré-reserva - 

Os animais ruminantes, possuem 
um estômago formado por 4 com-
partimentos: rúmen, reticulo, oma-
so e abomaso. No rúmen vivem 
milhões de microrganismos em 
simbiose com o animal hospedeiro, 
que possibilitam a digestão de ali-
mentos que não podem ser utiliza-
dos pelas espécies com estomago 
simples (homem, galinha, porco, 
coelho, etc.).  

   O MASTERCHEF NA COZINHA DA VACA LEITEIRA! 

Composição e o processo de digestão das dietas de 
vacas leiteiras, permitindo aos visitantes conhecê-
los, e combiná-los de forma a conseguir uma dieta 
completa e equilibrada.  
Equipa: Olga Moreira, Teresa Dentinho, José Santos Silva, José 

Gomes Batista  
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