
Ciclo de palestras   

De algumas reuniões ocorridas entre responsáveis da BLC3 e as delegadas das áreas 

disciplinares de Biologia/Geologia e Física e Química, sempre com o objetivo de encontrar 

pontos de convergência que levassem à possibilidade de uma parceria, surgiu a possibilidade da 

realização de 3 palestras no âmbito da articulação de conteúdos entre as áreas disciplinares 

referidas e áreas de investigação que decorrem na BLC3.  

O ciclo de palestras destinou-se aos alunos do Curso de Ciências e Tecnologias do 11º ano, 

turmas A,B e C, envolvendo as disciplinas de Biologia/Geologia e Física Química.     

 A primeira palestra, subordinada ao tema “ decaímento beta”, realizou-se no dia 12 de 

janeiro. O conteúdo abordado tem alguma relevância já que, Oliveira do Hospital é uma 

cidade com elevado teor de radioatividade natural. Devido à composição granítica dos solos, 

existência de falhas e alteração das rochas ocorre desintegração dos núcleos dos átomos de 

alguns minerais radioativos dos quais provém o radão.  

Este gás radioativo é incolor, inodoro e insípido, 

ocorrendo nos solos, ar e na água. Devido às suas 

características torna-se perigoso para a saúde pública 

 Que fazer para conhecer e saber minorar os riscos 

associados à exposição ao gás radão? A construção de 

edifícios com caixas de ar, ventilação e a aplicação, no chão 

dos edifícios, de materiais inovadores já investigados e 

testados na BLC3, capazes de reduzir substancialmente a 

passagem do radão do solo para o interior da habitação.  

  A exposição dos tecidos biológicos às radiações ionizantes pode acarretar lesões 

celulares. Os efeitos biológicos são tanto maiores quanto maior for a dose (ou exposição) às 

radiações ionizantes. O risco de cancro dos pulmões é muito maior pela inalação de radão 

existente no ar, do que o risco de cancro do estômago por ingestão de água. 

 No dia 18 de março, o tema abordado foi “ Biomassa”. Sempre numa perspetiva de 

dinamizar, rentabilizar e fixar a população, o Engenheiro João Nunes procurou apresentar 

aos alunos algumas possibilidades de utilização dos recursos da região e vantagens que deles 

podem advir.  

 As centrais de biomassa produzem energia termoelétrica a partir de matéria orgânica, 

como os desperdícios florestais ou agrícolas e algum tipo de vegetação. Estas centrais podem 

consumir milhões de toneladas de resíduos florestais por ano, ajudando a prevenir os 

incêndios, dar emprego e assim fixar a população local, para além de rentabilizarem estes 

produtos através da produção de energia elétrica.  



 O projeto de construção de pequenas centrais de Biomassa 

localizadas na proximidade dos recursos tem vantagens económicas 

e para o ambiente. Além disso, por serem pequenas o impacto visual 

é menos agressivo e limpar o mato terá um custo menor se os 

resíduos forem entregues a uma central que os pode processar para 

produção de energia. 

 Foi apresentado um estudo comparativo da vantagem e eficiência da utilização de 

energia produzida nestas centrais em detrimento dos combustíveis fósseis utilizados. 

 No dia 13 de Abril, concluiu-se o ciclo de palestras com a abordagem ao tema “Água : 

poluição de origem industrial e impacto nos materiais”. 

 Foi abordado o ciclo da água, a sua distribuição no Planeta 

e feito o alerta para a pouca quantidade que está disponível para 

ser utilizada pela maioria dos seres vivos. A água doce é um 

bem escasso que a espécie humana tem vindo a desperdiçar e a 

poluir contaminando de diversas formas: orgânica - formada 

pelos detritos que constituem os esgotos de habitações, de criação de gado e também de 

algumas indústrias: lacticínios, azeite, etc. A decomposição desta matéria orgânica em 

excesso esgota o oxigénio dissolvido na água, causando a morte dos seres vivos aquáticos; 

química - como ácidos, adubos, pesticidas e detergentes, são 

lançados nas linhas de água e infiltrados nos lençois 

subterrâneos. Os acidentes com petroleiros ou a limpeza dos seus 

tanques originam as chamadas marés negras; física – os resíduos 

sólidos, plásticos, madeiras e outros, na água impossibilitam a 

entrada de luz, causando a morte nas plantas aquáticas, comprometendo a sobrevivência dos 

outros seres vivos. 

 A água pode dissolver diferentes substâncias e na natureza a acidificação da água é um 

fenómeno frequente, o CO2 atmosférico ou o existente nos solos, pode reagir com a água 

formando ácido carbónico. Estas águas acidificadas reagem com os minerais, originando a 

meteorização das rochas e a degradação dos monumentos. 

Esta parceria estabelecida entre a BLC3 e o AEOH tem-se mostrado muito profícua. Para 

além de tirar partido de uma instituição de investigação científica local e de técnicos 

especializados em diferentes áreas do saber, permite implementar a relação escola-meio e 

aproximar os alunos da realidade local e regional. A possibilidade de proporcionar aos 

alunos, de uma forma acessível e praticamente sem custos, o contacto com meios científicos 

e tecnológicos atualizados e em constante inovação, realça a importância de dar continuidade 

a esta parceria.    
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