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Atividades Semana de Férias SeaChange 

 

Algas nas nossas vidas, há mais do que imaginas!!?? + Gelatina para vegetarianos? 

Sabias que as algas e compostos extraídos das algas estão presentes em vários produtos que usamos 

todos os dias? Nesta atividade vais poder conhecer as algas marinhas, a sua biodiversidade e a 

diversa e imensa utilidade para o Homem através de um pequeno jogo e da preparação de gelatina a 

partir de algas vermelhas. 

 

O que dá cor às algas? 

Já reparaste que as algas apresentam uma grande diversidade de cores? E Já alguma vez pensaste o 

que dá cor às algas? Esta atividade propõe a realização de uma cromatografia em papel de diferentes 

macroalgas e separação e identificação de pigmentos, com análise das características de cada grupo, 

sensibilizando para a diversidade de recursos marinhos passíveis de exploração sustentada. 

 

Como ocorre a acidificação dos oceanos? 

Sabes o que causa a acidificação dos Oceanos? Como é que isso acontece e quais as suas 

consequências? Utilizando um conjunto de materiais simples vamos investigar como ocorre o 

fenómeno da acidificação dos Oceanos e quais os seus efeitos nas estruturas compostas por 

carbonato de cálcio existente no exosqueleto e conchas de animais marinhos. 

 

As artémias também precisam de higiene diária? 

Já alguma vez pensaste que muitos dos produtos que usamos no nosso dia a dia podem causar 

problemas ao meio ambiente? Os objetivos específicos desta atividade são a realização de um ensaio 

de toxicidade com artémia e aprender a manusear e eliminar corretamente os detergentes 

domésticos minimizando as suas consequências para o ambiente. 

 

Aquacultura Multitrófica Integrada, sabes o que é? 

Vem conhecer e montar uma pequena instalação de aquacultura multitrófica integrada e aprender 

mais sobre esta vertente da aquacultura. Este sistema de aquacultura reduz problemas ambientais 
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associados à descarga de efluentes ricos em nutrientes, sendo uma solução para a exploração 

sustentada de recursos marinhos, com uma maior valorização económica através da diversificação 

de produtos.  

 

Reprodução de ouriços-do-mar: vamos ver ouriços bebés? 

Vem conhecer um dos animais mais famosos das poças de maré, o ouriço-do-mar. Vais ficar a 

conhecer mais da sua anatomia e compreender e estudar a sua reprodução. Nesta atividade vais 

poder observar a junção dos gâmetas sexuais femininos e masculinos do ouriço-do-mar, ou seja, 

observar a fecundação e acompanhar o desenvolvimento embrionário do zigoto. 

 

Biotecnologia Azul: como impedir os mexilhões de aderirem ao nosso barco? 

Sabias que a incrustação de organismos em superfícies submersas de navios e infraestruturas 

portuárias e navais representa um dos maiores problemas que as indústrias marítimas enfrentam? 

Por exemplo, estima-se que este problema custe cerca de um bilião de dólares por ano só à marinha 

Norte Americana. Nesta atividade vais realizar ensaios para investigar a capacidade de inibição de 

produção da estrutura adesiva (bisso) do mexilhão por extratos de organismos marinhos, derivado 

da necessidade de encontrar alternativas não tóxicas e amigas do ambiente para a resolução deste 

problema. 

 

Sherlock-Holmes: na pista de invertebrados marinhos. 

Queres conhecer a imensa diversidade de invertebrados marinhos que habitam a nossa costa? Esta 

atividade proporcionará uma introdução à sistemática e taxonomia baseada na identificação de 

invertebrados marinhos da costa portuguesa, com morfologias típicas, e atípicas apresentadas como 

problemas mistério. 

 

Otólitos: O Bilhete de Identidade dos peixes. 

Já pensaste como podemos saber qual a idade dos peixes? Quantos anos terão os peixes que vemos 

todos os dias no mercado? Para ficarmos a saber isto e muito mais vamos extrair e preparar otólitos, 

uma estrutura calcária presente na cabeça dos peixes, para posteriormente estimar a idade do peixe, 

contextualizando a utilização e importância dos otólitos para a gestão sustentada dos recursos da 

pesca. 
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Vamos pescar? 

Já ouviste falar em stocks de pesca? E na sua exploração sustentada? Esta atividade proporcionará a 

compreensão das consequências da pesca incondicional nas populações de espécies aquáticas de 

consumo humano, descobrindo a necessidade de estabelecer regulamentação/restrições de pesca 

que permitam a manutenção da população. 

 

 


