SERRA DO CARAMULO – LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
No âmbito da Oficina de Formação “A Serra do Caramulo como recurso didático:
recursos naturais, desenvolvimento local e sustentabilidade” foram apresentadas
metodologias diferenciadas que contribuem para a conceção de materiais didáticos numa
perspetiva interdisciplinar que, simultaneamente, valorizam a Serra do Caramulo e
enriquecem a consolidação de conhecimentos de quase todas as áreas do saber, senão
todas.
Embrenhados neste espírito e atendendo à diferente origem académica dos
elementos constituintes do grupo de trabalho (Biologia, Físico-Química, Matemática e
Economia) e sensibilizados pela abordagem da temática ao longo da oficina de formação,
concretizámos uma primeira visita de estudo à Serra do Caramulo, devidamente
contextualizada e justificada pelas disciplinas envolvidas (Área de Integração, Física e
Química, Tecnologia Química, Qualidade Segurança e Ambiente, Desenho Técnico, Design
de Comunicação e Audiovisuais, Técnicas de Multimédia e TIC) mas, também encarada
como estratégia didática avaliadora das potencialidades do conhecimento da Serra numa
perspetiva de exploração enquanto recurso por o maior número de áreas curriculares
possível.
Assim, apresentamos a planificação da visita, bem como os materiais didáticos
concebidos para a sua concretização, mas também outros possíveis guiões de visitas de
campo dirigidas a diferentes grupos etários e diferentes áreas curriculares.
No trabalho apresentado foram elaborados planificações e guiões dirigidos às
disciplinas lecionadas pelos elementos do grupo, mas, e tal como se previa concluiu-se ser
possível abordar qualquer temática no Laboratório de Ciências Naturais, Sociais e Exatas
que a Serra do Caramulo, naturalmente, oferece.
Da avaliação desta atividade, entretanto a decorrer, concluiu-se ser possível organizar
um Debate, no âmbito das diferentes disciplinas, em que cada turma envolvida apresente o
seu “olhar” sobre a Serra, a sua perspetiva no âmbito das respetivas disciplinas.
Considerando que um dos níveis lecionados por um dos elementos do grupo é Ciências
Naturais ao 5ºAno de escolaridade, admitiu-se a hipótese da sua presença no Debate como
estratégia de motivação prévia para a visita dirigido a este grupo etário.
Ainda, sob a premissa da integração de materiais didáticos nos conteúdos programáticos
das diferentes disciplinas e da máxima envolvência dos discentes nas atividades será
proposto aos alunos do Curso Profissional de Técnico de Análise Laboratorial que elaborem
um guião de visita para os seus colegas do 5ºAno e, eventualmente, os acompanhem como
tutores na visita a realizar no 3ºPeríodo, aquando da abordagem do tema: Rochas e
Minerais. Entretanto, ao longo do ano letivo, estes alunos estarão envolvidos num projeto

de recolha de tampinhas fundamentado pela necessidade de fortalecer valores como a
solidariedade e na sensibilização para a problemática da Sustentabilidade. Este projeto
paralelo culminará com a avaliação desta atividade e a visita à Serra do Caramulo,
organizada e dinamizada pelos professores envolvidos no projeto e alguns dos alunos
participantes na primeira visita (tutores).
Assente na necessidade de valorizar a importância de estratégias de aprendizagem
diferenciadas, consideramos ter contribuído para o reforço da interdisciplinaridade, o
reconhecimento da importância de saberes adquiridos, a importância da partilha, a
interiorização da problemática da sustentabilidade e o reconhecimento da Serra do
Caramulo como UM LABORATÓRIO VIZINHO DA ESCOLA.

Proposta de planificação para uma saída
de campo à Serra do Caramulo (disciplina de
Área de Integração – 10º ano de escolaridade – Curso
Profissional de Técnico de Frio e Climatização)

Atividade de Trabalho de Campo na Serra
do Caramulo

1.1. Planificação da Atividade de Trabalho de Campo
1.1.1. Objetivos gerais
Para a atividade de trabalho de campo à Serra do Caramulo foram definidos os seguintes
objetivos gerais:

- Conhecer e desenvolver o gosto pelo que é nosso, promovendo assim o património cultural da
nossa região;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas;
- Promover o convívio e as relações interpessoais.
- Reconhecer uma visita de estudo como uma aula fora da escola;
- Contactar com realidades diferentes;
- Compreender as relações entre a região com as regiões envolventes e o espaço nacional;
- Investigar exemplos de medidas que procuram a sustentabilidade das formas de produção
atuais;
- Debater o conceito de sustentabilidade como forma de permitir a continuação futura da relação
homem natureza
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1.1.2. Competências gerais
Esta atividade de trabalho de campo encontra-se organizada em torno de três fases: preparação
da saída de campo, saída de campo e pós saída de campo, onde em cada uma das fases se recorre
a um conjunto diversificado de atividades práticas (pesquisa, de campo, entre outras) e a uma
permanente mobilização de conhecimentos variados e relativos a conteúdos programáticos
abordados nas disciplinas de Área de Integração e de Física e Química (10º ano de escolaridade
dos Cursos Profissionais).
A concretização das atividades propostas em cada fase visa permitir que nesta situação de
aprendizagem

os

alunos

desenvolvam

um

conjunto

muito

diversificado

de

competências/capacidades gerais de:
- mobilização de saberes científicos, tecnológicos e culturais;
- pesquisa, tratamento e organização de informação;
- adoção de metodologias de trabalho adequadas às tarefas propostas;
- realização de atividades de forma autónoma e criativa;
- emissão de juízos de valor fundamentados;
- cooperação no trabalho de grupo;
- utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação;
- comunicação e utilização correta da língua materna.
A Tabela I resulta do cruzamento das competências/capacidades gerais a desenvolver e das
tarefas previstas no cronograma da atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo (ver
Tabela III) e dele se pode inferir a forma como se pretende operacionalizar o desenvolvimento
dessas competências.

Competências gerais
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Atividades

Oficina de formação – “A Serra do Caramulo como recurso didático – recursos naturais, desenvolvimento local e sustentabilidade”
Maria José de Castro Pinto

Mobilização de saberes científicos, tecnológicos e
culturais
Pesquisa,
tratamento
e
organização
de
informação
Adoção de metodologias de trabalho adequadas
às tarefas propostas
Realização de atividades de forma autónoma e
criativa
Emissão de juízos de valor fundamentados
Cooperação no trabalho de grupo
Utilização das Tecnologias da Informação e da
Comunicação
Comunicação e utilização correta da língua
materna

1,2,3,7,11,12,13,14,15,16,17
3,14
2,3,7,9,10,13,14,15
3,7,13,14,15
4,6,11,12,15,16,17
2,3,7,9,10,13,14,15
3,15
1,2,4,6,11,12,15,16,17

Tabela I – Operacionalização das competências gerais a desenvolver nas tarefas previstas na atividade de Trabalho de
Campo à Serra do Caramulo.

Esta atividade de Trabalho de Campo pretende, também, que os alunos desenvolvam um
conjunto diversificado de competências/capacidades específicas, que vão ser avaliadas através
dos seguintes indicadores de aprendizagem: conhecimento substantivo, raciocínio, conhecimento
processual, comunicação e atitudes.

1.1.3. Avaliação dos alunos
A avaliação dos alunos na atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo deverá
centrar-se nas tarefas propostas na fase de preparação da saída de campo, na saída de campo e na
fase de pós saída de campo, tal como se encontra apresentado na Tabela II.
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Elementos a ter em
conta na avaliação

Atividade de

Trabalho de Campo

Fases

22

% atribuída

Intervenientes

15%

Aluno/Professor

10%

Alunos/Professor

5% + 5%

Alunos (autoavaliação) +

- Qualidade da participação de cada
aluno

nas

atividades

propostas.

Preparação

Aspetos a ter em conta na avaliação:

da saída de

conhecimento substantivo; raciocínio;

campo

conhecimento processual; comunicação

(35%)

e atitudes manifestadas.
- Qualidade do trabalho desenvolvido
pelo grupo
- Auto e heteroavaliação do trabalho

Grupos de trabalho
(heteroavaliação)
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desenvolvido pelo grupo
- Qualidade da participação de cada
aluno

nas

atividades

propostas.

10%

Aluno/Professor

10%

Alunos/Professor

5% + 5%

Alunos (autoavaliação) +

Aspetos a ter em conta na avaliação:

Saída de

conhecimento substantivo; raciocínio;

campo

conhecimento processual; comunicação

(30%)

e atitudes manifestadas.
- Qualidade do trabalho desenvolvido
pelo grupo

Grupos de trabalho

- Auto e heteroavaliação do trabalho

(heteroavaliação)

desenvolvido pelo grupo
- Análise da qualidade das respostas

10%

Professor

5%

Aluno/Professor

10%

Alunos/Professor

5%

Aluno/Professor

2% + 3%

Alunos (autoavaliação) +

dadas pelos alunos no guia de campo
- Qualidade da participação de cada
aluno

Pós saída
de campo
(35%)

nas

atividades

propostas.

Aspetos a ter em conta na avaliação:
conhecimento substantivo; raciocínio;
conhecimento processual; comunicação
e atitudes man3ifestadas.
- Qualidade do trabalho desenvolvido
pelo grupo
-

Reflexão

pessoal

acerca

da

pertinência da atividade de Trabalho de
Campo para a formação de cada aluno

Grupos de trabalho

- Auto e heteroavaliação do trabalho

(heteroavaliação)

desenvolvido pelo grupo
Tabela II – Elementos a ter em conta na avaliação da atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo

1.1.4. Materiais didáticos construídos
1.1.4.1. Atividades propostas
A atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo encontra-se organizada num conjunto
de tarefas que se apresentam no cronograma da Tabela III.

Aulas

Atividades
1. Contextualização da atividade de Trabalho de Campo no currículo, com debate/discussão dos
principais conceitos acerca dos processos relacionados com a sustentabilidade lecionados nos
subtemas “Homem-Natureza: uma relação sustentável?” e 2 -“A região e o espaço nacional”, da Unidade
Temática 3: O sujeito bio-ecológico.

Aula 1
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2. Formação de 2 grupos de trabalho e acerca das formas de abordagem que cada grupo pode fazer da

Oficina de formação – “A Serra do Caramulo como recurso didático – recursos naturais, desenvolvimento local e sustentabilidade”
Maria José de Castro Pinto

(135
minutos)

Serra no âmbito da sustentabilidade.
3.Atividade de pesquisa na Internet sobre os seguintes tópicos:
. utilização de recursos da serra como estratégia de sustentabilidade.
. utilização de tecnologia amiga do ambiente.
4. Apresentação à Turma de uma síntese das pesquisas efetuadas.
5. Debate/discussão das pesquisas efetuadas.
6. Introdução da questão: De que modo está a ser promovida a sustentabilidade na Serra do Caramulo?
e distribuição do tópico a ser tratado e explorado por cada grupo de trabalho
7. Cada grupo de trabalho procura encontrar respostas para as seguintes questões: De que forma o
tópico que o nosso grupo vai trabalhar nos pode ajudar a encontrar respostas para a questão problema
que vamos investigar? Como podemos obter no campo respostas para o tópico que estamos a estudar?
8. Apresentação feita pela professora em que é dada a conhecer: a finalidade da saída de campo; o
percurso e os locais de paragem; os objetivos da saída de campo; a forma como a saída está
organizada; o tempo de permanência nas paragens; a forma como os alunos vão trabalhar; os cuidados
que os alunos devem ter.

.
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Saída de Campo

Aula 2
1 manhã
(90 minutos)

propostas no guia de campo e executam-nas.
10. Cada grupo de trabalho recolhe a informação que considerar útil e procede ao registo fotográfico dos
aspetos observados para que possa explicar à Turma, na fase de pós saída de campo, os aspetos mais
relevantes da sua paragem.

Aula 3

11. Depois de cada grupo ter terminado a realização das atividades propostas no guia, apresenta à

1 tarde

Turma as observações que efetuou, as conclusões obtidas e as dúvidas que ainda subsistem.

(90 minutos)

Aula 4

Pós saída de campo

9. Na Serra do Caramulo os grupos de trabalho são distribuídos pelos locais onde vão realizar as tarefas

12. Debate/discussão acerca das informações partilhadas por ambos os grupos de trabalho.

13. Os grupos de trabalho organizam as informações que recolheram para posteriormente apresentarem

(135

à Turma.

minutos)

14. Elaboração de um documento síntese sobre os principais aspetos trabalhados por cada grupo
durante as fases de preparação e da saída de campo.
15. Cada grupo de trabalho apresenta à Turma as principais conclusões obtidas nas atividades
realizadas, procurando dar respostas às questões que foram levantadas durante a saída de campo.
16. A professora orienta uma atividade de síntese dos conceitos mais relevantes abordados durante a
atividade de Trabalho de Campo e pode introduzir algum conceito que considere mais abstrato e
pertinente para a compreensão da temática em estudo e propõe a realização de uma ficha de trabalho.
17. Debate/síntese onde todos os grupos procuram dar resposta à questão de partida: De que modo
está a ser promovida a sustentabilidade naSerra do Caramulo?

Tabela III – Cronograma das tarefas propostas na atividade de Trabalho de Campo na Serra do Caramulo.
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Proposta de um guia de campo para a Serra do
Caramulo

(disciplina de Área de Integração – 10º ano de escolaridade – Curso
Profissional de Técnico de Frio e Climatização)

Guia de Campo
De que modo está a ser promovida a
sustentabilidade na Serra do Caramulo?

Nome ______________________________________________ N.º ____ Turma ____
Nome dos elementos do grupo ____________________________________________

1. Onde vai?

Esta viagem destina-se à zona da Serra do Caramulo. Esta serra possui uma extensão de 550 km 2, situa-se entre as
linhas de água dos rios Vouga e Mondego e possui uma orientação NE – SW. A sua vertente oriental é abrupta e
escarpada em contraste com o declive suave da vertente ocidental.

Que paragens
vamos fazer?
08.50 horas – Partida Agrupamento de Escolas de Mortágua
10.00 horas – Visita guiada ao Museu de Arte e do Automóvel (12.º D + 10.ºD)
10.00 horas – Visita guiada à Empresa das Águas do Caramulo em Varzielas (11.º D + 10.º E)
11.30 horas – Passeio Pedestre - Hotel, Passagem pelo posto de Turismo, Parque 1 e 2, Sanatórios.
12.45 horas - Almoço
14. 00 horas – Igreja Românica de Guardão e Calçada Romana
15.00 horas - Visita à fábrica de geleia de amido de milho sem açúcar.
16.00 horas - Visita à aldeia de Ceidão, Cadraço, Cabeço da Neve (Rampa de Parapente), Pedrogão (Rochas).
17. 00 horas – Saída do Caramulo
17.35 horas – Regresso – Agrupamento de Escolas de Mortágua

3. Quais são os objetivos da saída de campo?

- Conhecer e desenvolver o gosto pelo que é nosso, promovendo assim o património cultural da nossa região;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas;
- Promover o convívio e as relações interpessoais.
- Reconhecer uma visita de estudo como uma aula fora da escola;
- Contactar com realidades diferentes;
- Compreender as relações entre a região com as regiões envolventes e o espaço nacional;
- Investigar exemplos de medidas que procuram a sustentabilidade das formas de produção atuais;
- Debater o conceito de sustentabilidade como forma de permitir a continuação futura da relação homem

natureza

4. Como vai trabalhar?

-

Estão previstas atividades para todas as paragens. Trabalhará em grupo, depois de ler atentamente as
indicações que encontra neste guia de campo. Nele deverá registar também as respostas, dúvidas e
anotações que achar pertinentes;

-

Por vezes os trabalhos de grupo serão seguidos de debate plenário.

5. Que cuidados deve
ter?
 No autocarro deve manter-se sempre sentado no seu lugar;
 Ande com calma e preserve a sua integridade física e a dos seus colegas;
Em cada paragem observe e interprete tudo com muita atenção.

6. Para avaliar a concretização dos objetivos, responda às seguintes questões

Paragem 1 – Serra do Caramulo (Centro)

6.1) Serra do Caramulo - Identifique elementos da paisagem que permitam concluir que nesta região existe preocupação
com a sustentabilidade.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Paragem 2 – Empresa das Águas do Caramulo
6.2) Empresa Águas do Caramulo - Da visita efetuada à empresa, o que concluiu acerca da preocupação ambiental.
Justifique a sua resposta.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________

Paragem 3 – Museu Automóvel do Caramulo
6.3) Museu Automóvel do Caramulo – Justifique em que medida um museu com estas caraterísticas, nesta região, pode
contribuir para o desenvolvimento local e regional.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Percurso pelas aldeias e vila
6.4) Turismo Rural - Relacione a construção das habitações destinadas ao turismo com a problemática da
sustentabilidade – relação homem-natureza.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
6.5) Turismo Rural - Justifique de que modo a oferta deste serviço pode contribuir para o desenvolvimento regional e para
a promoção do respeito pela natureza.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6.6) A Vila e Aldeias - Identifique outras atividades económicas que se desenvolvem nesta região que considere exemplos
de boas práticas, na perspetiva da sustentabilidade.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6.7) Antigos Sanatórios – Admita que lhe solicitam opinião acerca da futura utilização destes espaços, considerando que
deve promover o desenvolvimento local e o respeito pela Natureza. Que propostas apresentaria? Justifique a sua resposta.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Boa Viagem!
Professora de Área de Integração: Maria José de Castro Pinto

24/10/2012

QUESTIONÁRIO
O presente questionário pretende averiguar o seu posicionamento face aos materiais didáticos que foram implementados
durante a lecionação da temática da sustentabilidade.
Não existem respostas certas nem erradas, pelo que lhe peço para responder de forma sincera.
Todas as respostas serão tratadas confidencialmente.
Obrigada pela sua colaboração!

Parte I
Informações gerais



. Idade (em anos): _________________

2. Sexo: Feminino

3. Ano de escolaridade __________

4. Turma ___________

Masculino



Parte II
Avaliação da metodologia implementada na lecionação da temática da sustentabilidade
No decorrer da lecionação da temática da sustentabilidade a sua professora implementou um conjunto diversificado de estratégias que
visavam a melhoria da sua aprendizagem. Responda, de forma detalhada, às questões colocadas sobre a experiência por si vivenciada.
1. A experiência vivenciada distinguiu-se de outras usadas pelos seus professores de Área de Integração em anos letivos anteriores?
Sim



Não



1.1. Justifique a sua resposta.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Na experiência vivenciada foram abordados, simultaneamente, conceitos de várias disciplinas? Sim



Não



2.1. Se respondeu sim especifique os principais conceitos abordados e as disciplinas onde é habitual a sua lecionação.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3. A experiência vivenciada trouxe-lhe dificuldades?

Sim



Não



3.1. Se respondeu sim especifique quais. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Parte III
Avaliação dos impactes dos materiais didácticos na aprendizagem

1.Tendo em conta a forma como foi lecionada a temática da sustentabilidade nos itens abaixo apresentados, coloque um X na coluna
que melhor traduz a sua opinião.
Grau de concordância

A experiência vivenciada…

Desacordo
absoluto

Desacordo
parcial

Acordo
parcial

Acordo
absoluto

1.1. …aumentou o meu interesse pelo estudo da temática da sustentabilidade.
1.2. … permitiu-me o acesso a um conjunto diversificado de informações que não conhecia sobre a temática da
sustentabilidade.
1.3. …foi fomentadora de actividades inovadoras que melhoraram a minha aprendizagem na temática da
sustentabilidade_.
1.4. …sensibilizou-me para a importância da integração de conceitos de várias disciplinas no aprofundamento da
temática da sustentabilidade.
1.5. …deu-me a conhecer informações que eram bastante confusas.
1.6. … tornou a abordagem da temática da sustentabilidade .atrativa.
1.7. … despertou em mim a reflexão acerca da história da Terra e da vida.
1.8. …podia ter sido substituída por aulas teóricas em que a professora apresentasse os conceitos que foram
abordados.
1.9. …estimulou-me para a necessidade de assumir um papel mais activo e interventivo na preservação dos seres
vivos e do planeta Terra.
1.10. …fez-me reflectir acerca das minhas atitudes diárias no sentido de as avaliar e verificar se contribuem para
a preservação dos seres vivos e do planeta Terra.

2. Na lecionação da temática da sustentabilidade foi abordado o conceito de Ecologia. Nos itens abaixo apresentados, coloque um X na
coluna que melhor traduz a sua opinião.
Grau de concordância

Os materiais didácticos implementados…

Desacordo
absoluto

Desacordo
parcial

Acordo
parcial

Acordo
absoluto

2.1. …ajudaram-me a compreender que existem diferentes formas de preservar o meio ambiente.
2.2. … facilitaram a contextualização dos acontecimentos sociais e culturais.
2.3. …contribuíram para que eu valorizasse o património que nos rodeia.
2.4. …deram-me a conhecer diferentes métodos de tratamento da água.
2.5. …sensibilizaram-me para as dificuldades que existem na manutenção de um ambiente saudável.
2.6. … deram-me a conhecer os critérios que foram utilizados na construção da empresa de águas nesta Serra.
2.7. … contribuíram para que eu passasse a dar mais importância a comportamentos diários desadequados.
2.8. … ajudaram-me a compreender o conceito de Ecologia.
2.9. … sensibilizaram-me para a importância do conhecimento da história da nossa Terra para a preservar melhor.
2.10. … implicaram-me na preservação do planeta Terra.

3. Considera que a metodologia implementada na lecionação da temática temática da sustentabilidade. deverá ser adoptada no futuro
por outras turmas?

Sim
Não
Apresente as razões da sua opção.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Muito obrigada pela sua colaboração.

Proposta de planificação para visita de
estudo a uma Empresa de águas (disciplina de
Química Sociedade e Ambiente – 10º ano do CPTAL)

Atividade de Trabalho de Campo Serra do
Caramulo

Planificação da Atividade de Trabalho de Campo
1.1.1. Objetivos gerais
Para a atividade de trabalho de campo à Serra do Caramulo e Central de Águas do Caramulo
foram definidos os seguintes objetivos gerais:
- Promover uma aprendizagem contextualizada e integradora de saberes de Química Sociedade e
Ambiente e Análise Química
- Permitir o contacto direto dos alunos com a natureza, proporcionando oportunidades para o
questionamento reflexivo e critico do que observam;
- Estimular a curiosidade, a imaginação, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia dos
alunos;
- Analisar criticamente as interações que o Homem tem estabelecido ao longo do tempo com os
recursos naturais da região em estudo;
- Reconhecer a necessidade de promover a sustentabilidade dos recursos naturais da região em
estudo;
- Promover a consciencialização dos alunos acerca das implicações sociocientíficas dos
conhecimentos adquiridos.

1.1.2. Competências gerais
Esta atividade de trabalho de campo encontra-se organizada em torno de três fases: preparação
da saída de campo, saída de campo e pós saída de campo, onde em cada uma das fases se recorre
a um conjunto diversificado de atividades práticas (pesquisa, laboratoriais, de campo, entre outras) e
a uma permanente mobilização de conhecimentos variados e relativos a conteúdos programáticos
abordados nas disciplinas de Química Sociedade e Ambiente e Análises Químicas.
A concretização das atividades propostas em cada fase visa permitir que nesta situação de
aprendizagem os alunos desenvolvam um conjunto muito diversificado de competências gerais de:
- mobilização de saberes científicos, tecnológicos e culturais;
- pesquisa, tratamento e organização de informação;
- adoção de metodologias de trabalho adequadas às tarefas propostas;
- realização de atividades de forma autónoma e criativa;
- emissão de juízos de valor fundamentados;
- cooperação no trabalho de grupo;
- utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação;
- comunicação e utilização correta da língua materna.
A Tabela I resulta do cruzamento das competências gerais a desenvolver e das tarefas previstas
no cronograma da atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo (ver Tabela III) e dele se
pode inferir a forma como se pretende operacionalizar o desenvolvimento dessas competências.

Competências gerais

Atividades

Mobilização de saberes científicos, tecnológicos e
culturais
Pesquisa, tratamento e organização de informação

1, 2, 3, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Adoção de metodologias de trabalho adequadas
às tarefas propostas
Realização de atividades de forma autónoma e
criativa
Emissão de juízos de valor fundamentados
Cooperação no trabalho de grupo

2, 3, 7, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22

3, 7, 20, 21

3, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22
4, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 24
2, 3, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

Utilização das Tecnologias da Informação e da
Comunicação
Comunicação e utilização correta da língua
materna

3, 20, 21, 22
1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 24

Tabela I – Operacionalização das competências gerais a desenvolver nas tarefas previstas na atividade de Trabalho de
Campo à Central de água na Serra do Caramulo.

Esta atividade de Trabalho de Campo pretende, também, que os alunos desenvolvam um
conjunto diversificado de competências específicas, que vão ser avaliadas através dos indicadores
de aprendizagem apresentados nas Tabelas IV, V e VI.

1.1.3. Avaliação dos alunos
A avaliação dos alunos na atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo deverá
centrar-se nas tarefas propostas na fase de preparação da saída de campo, na saída de campo e na
fase de pós saída de campo, tal como se encontra apresentado na Tabela II.
Elementos a ter em
conta na avaliação

Fases

% atribuída

Intervenientes

15%

Aluno/Professor

10%

Alunos/Professor

5% + 5%

Alunos (autoavaliação) +

- Qualidade da participação de cada aluno nas
atividades propostas. Aspetos a ter em conta na

Preparação avaliação: conhecimento substantivo; raciocínio;
da saída de conhecimento processual; comunicação e atitudes
campo
(35%)

manifestadas.
- Qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo
- Auto e heteroavaliação do trabalho desenvolvido

Grupos de trabalho

pelo grupo

Atividade de Trabalho de Campo

(heteroavaliação)
- Qualidade da participação de cada aluno nas
atividades propostas. Aspetos a ter em conta na

10%

Aluno/Professor

10%

Alunos/Professor

5% + 5%

Alunos (autoavaliação) +

avaliação: conhecimento substantivo; raciocínio;

Saída de
campo
(30%)

conhecimento processual; comunicação e atitudes
manifestadas.
- Qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo
- Auto e heteroavaliação do trabalho desenvolvido
pelo grupo

Grupos de trabalho
(heteroavaliação)

- Análise da qualidade das respostas dadas pelos

10%

Professor

5%

Aluno/Professor

10%

Alunos/Professor

5%

Aluno/Professor

2% + 3%

Alunos (autoavaliação) +

alunos no guia de campo
- Qualidade da participação de cada aluno nas
atividades propostas. Aspetos a ter em conta na

Pós saída
de campo
(35%)

avaliação: conhecimento substantivo; raciocínio;
conhecimento processual; comunicação e atitudes
manifestadas.
- Qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo
- Reflexão pessoal acerca da pertinência da
atividade de Trabalho de Campo para a formação
de cada aluno
- Auto e heteroavaliação do trabalho desenvolvido
pelo grupo

Grupos de trabalho

(heteroavaliação)
Tabela II – Elementos a ter em conta na avaliação da atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo.

1.1.4. Materiais didáticos construídos
1.1.4.1. Atividades propostas
A atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo encontra-se organizada num conjunto
de tarefas que se apresentam no cronograma da Tabela III.

Preparação da saída de campo

Aulas

Aula 1
(90 minutos)

Aula 2
(90 minutos)

Aula 3

Pós saída de campo

Saída de
Campo

(135
minutos)

1 manhã
(180
minutos)

Aula 4
(135
minutos)

Aula 5
(90 minutos)

Atividades
1. Contextualização da atividade de Trabalho de Campo no currículo, com debate/discussão dos principais
conceitos acerca dos processos relacionados com a análise de parâmetros físico- químicos de águas.
2. Formação de 4 grupos de trabalho e distribuição de atividades de pesquisa.
3. Atividade de pesquisa na Internet sobre os seguintes tópicos (cada grupo pesquisa um tópico):
- Localização geográfica da empresa de águas do Caramulo na Serra;
- História e organograma da empresa;
- Objetivos da empresa em questões ambientais;
- Elaboração de questões pertinentes para a realização de uma entrevista aos responsáveis pela empresa.
4. Apresentação à Turma das informações recolhidas.

5. Apresentação à Turma de uma síntese das pesquisas efetuadas.
6. Debate/discussão das pesquisas efetuadas.
7. Análise de legislação sobre o controlo de qualidade das águas.
8. Apresentação à Turma da análise efetuada.
9. A professora apresenta à Turma o material disponível para a realização da saída de campo – mochila
10. Debate/discussão acerca das possíveis análises a efetuar às amostras de águas.
11. Elaboração dos protocolos que servirão de base para a análise a efetuar na saída de campo.
12. Introdução da questão: Como varia a composição da água, em altitude, na Serra do Caramulo?
12. Cada grupo de trabalho procura encontrar respostas para as seguintes questões: Como podemos obter no
campo respostas para o tópico que estamos a estudar? Que metodologia o nosso grupo precisa de implementar
no campo? Qual o material é necessário levar para o campo?
13. Apresentação à Turma dos aspetos metodológicos que cada grupo considera serem pertinentes para
poderem ser implementados durante a saída de campo.
14. Apresentação em PowerPoint onde a professora dá a conhecer: a finalidade da saída de campo; o percurso
e os locais de paragem; os objetivos da saída de campo; a forma como a saída está organizada; o tempo de
permanência nas paragens; a forma como os alunos vão trabalhar; os cuidados que os alunos devem ter.
15. Cada grupo de trabalho prepara o material que considera que vai ser útil para realizar as atividades durante
a saída de campo.

16. Na Central da Águas do Caramulo os elementos selecionados efetuam a entrevista ao Técnico responsável
pela visita e os outros efetuam o registo fotográfico e outros dados relevantes.
17. Na Serra, cada grupo de trabalho efetua a recolha de amostra de água e solo e procede ao registo
fotográfico dos aspetos observados para que possa explicar à Turma, na fase de pós saída de campo, os
aspetos mais relevantes da sua paragem.
18. Depois de cada grupo ter terminado a realização das análises propostas apresenta à Turma as observações
que efetuou, as conclusões obtidas e as dúvidas que ainda subsistem.
19. Debate/discussão acerca das informações partilhadas por todos os grupos de trabalho.
20. Os grupos de trabalho realizam as análises laboratoriais previstas e organizam as informações que
recolheram para posteriormente apresentarem à Turma.
21. Elaboração de um documento síntese sobre os resultados obtidos por cada grupo durante as fases de
preparação e da saída de campo.
22. Cada grupo de trabalho apresenta à Turma as principais conclusões obtidas nas atividades realizadas,
procurando dar respostas às questões que foram levantadas durante a saída de campo.
23. A professora orienta uma atividade de síntese dos conceitos mais relevantes abordados durante a atividade
de Trabalho de Campo e pode introduzir algum conceito que considere mais abstrato e pertinente para a
compreensão da temática em estudo.
24. Debate/síntese onde todos os grupos procuram dar resposta à questão de partida: Como varia a composição da água,

em altitude, na Serra do Caramulo?

Tabela III – Cronograma das tarefas propostas na atividade de Trabalho de Campo à Serra do Caramulo.

2.2.4.2. Indicadores de aprendizagem
Os indicadores de aprendizagem para as atividades propostas na fase de preparação da saída
de campo, saída de campo e na fase de pós saída de campo à Serra do Caramulo encontram-se
apresentados nas Tabelas IV, V e VI.

Atividades

Indicadores de aprendizagem
Conhecimento substantivo
- Relaciona as propriedades físico–químicas e organoléticas da água recolhida com a qualidade da água.
- Explicita o conceito de água pura, potável, mineral, natural.
- Identifica diferentes processos de análises químicas a águas e solos.

Raciocínio
- Emite opinião fundamentada acerca das vantagens e desvantagens de determinados métodos de análise.
- Explicita e apresenta o seu ponto de vista relativamente à necessidade do controlo de qualidade das
águas de consumo.

Conhecimento processual
- Acede e consulta diferentes sítios da Internet que se relacionam com qualidade da água
- Seleciona os sítios da Internet que contém informação relativa a análises químicas.

Comunicação
1, 2, 3 e 4

- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo.
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista.
- Expõe de forma clara as conclusões obtidas pelo seu grupo relativamente às pesquisas efetuadas na
Internet.

Preparação da saída de campo

Atitudes
- Participa nas atividades do grupo com uma atitude cooperativa.
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões.
- Demonstra espírito de entreajuda.

Conhecimento substantivo
- Interpreta legislação sobre qualidade das águas de consumo.
-Seleciona na legislação parâmetros de qualidade das águas de consumo.

Raciocínio
- Emite opiniões fundamentadas acerca das conclusões obtidas na análise da legislação sobre controlo de
qualidade de águas de consumo.

Comunicação
5, 6, 7 e 8

- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo.
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista.

Atitudes
- Participa nas atividades do grupo com uma atitude cooperativa.
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões.
- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos.
- É persistente na superação de dificuldades.

Conhecimento substantivo

- Relaciona os conceitos abordados com possíveis estratégias para responder à questão: Como varia a composição

da água, em altitude, na Serra do Caramulo?

- Identifica diferentes formas de responder à questão: Como varia a composição da água, em altitude, na Serra do Caramulo?

Raciocínio
- Emite opiniões fundamentadas acerca da possível forma de responder às questões abordadas no tópico a
trabalhar.
- Apresenta o seu ponto de vista relativamente a possíveis estratégias para responder à questão de partida.

Conhecimento processual
9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15

- Utiliza a metodologia de trabalho adequada às tarefas propostas.
- Seleciona o material adequado para realizar as atividades durante a saída de campo.

Comunicação
- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo.
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista.
- Expõe de forma clara as conclusões obtidas pelo seu grupo relativamente às questões formuladas.

Atitudes
- Participa nas atividades do grupo com uma atitude cooperativa.
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões.
- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos.
- É persistente na superação de dificuldades.

Tabela IV – Indicadores de aprendizagem para as atividades propostas na fase de preparação da saída de campo à Serra
do Caramulo

Atividades

Indicadores de aprendizagem
Conhecimento substantivo
- Identifica a água como recurso natural.
- Caracteriza o recurso natural relativamente à sua composição química

Raciocínio

Saída de campo

- Relaciona as propriedades organoléticas da água recolhida
- Apresenta explicações prováveis para as observações efetuadas.
- Prevê possíveis alterações na qualidade da água que corre pela serra.
Conhecimento processual
- Recolhe amostras de água e solo ao longo da serra para posterior análise laboratorial.
- Concretiza de forma eficaz as tarefas que lhe foram destinadas pelo grupo durante a preparação da
saída.
- Regista os aspetos mais relevantes da área de trabalho, tendo em vista a apresentação final do trabalho.
- Recolhe dados necessários para responder às questões colocadas no guia de campo e às formuladas
durante a preparação da saída.
- Preenche o guia de campo de forma cuidada.

Comunicação
- Expõe com clareza no final da visita, as observações e as conclusões efetuadas na área de trabalho que
lhe foi destinada.
- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo.
- Apresenta ideias claras sobre o tópico em estudo e argumenta o seu ponto de vista.

Atitudes
16, 17, 18 e 19

- Revela curiosidade procurando aprofundar aspetos relacionados com a temática em estudo.
-Demonstra empenhamento enriquecendo o guia de campo com questões para além das previamente
preparadas na aula, nomeadamente a entrevista destinada aos funcionários da empresa de água do
Caramulo.
- Coopera com os elementos do grupo na recolha de informação necessária ao correto preenchimento do
guia de campo.
- Manifesta tolerância relativamente às opiniões dos colegas.
- Demonstra interesse pelos esclarecimentos prestados pelo Técnico durante a visita à empresa de Águas
do Caramulo.

Tabela V – Indicadores de aprendizagem para as atividades propostas na fase de saída de campo à Serra do Caramulo.

Atividades

Indicadores de aprendizagem
Conhecimento substantivo

Pós saída de campo

- Identifica os principais conceitos abordados na fase de preparação e na saída de campo.

Raciocínio
- Estabelece redes organizadoras dos conceitos trabalhados pelo seu grupo durante a fase de preparação
e da saída de campo.

Conhecimento processual
- Seleciona e trata informação relevante recolhida durante a saída de campo.
- Realiza atividades laboratoriais específicas.
- Revela habilidades computacionais.

20 e 21

Comunicação
- Utiliza uma linguagem científica adequada à temática em estudo pelo grupo de trabalho.
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista.

Atitudes
- Participa nas atividades do grupo com uma atitude cooperativa.
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões.
- Demonstra espírito de iniciativa e entreajuda.
- É persistente na superação de dificuldades.

Conhecimento substantivo
- Identifica e interliga os principais conceitos abordados na fase de preparação e na saída de campo.
- Estabelece uma relação entre os conceitos abordados e a questão de partida: Como varia a composição da água, em

altitude, na Serra do Caramulo?

Raciocínio
- Emite opinião fundamentada acerca das conclusões apresentadas por todos os grupos de trabalho.
- Explicita as suas ideias relativamente à pertinência dos conhecimentos adquiridos para uma maior
consciencialização pessoal acerca das implicações sócio-científicas da exploração de recursos naturais.

Comunicação

22, 23 e 24

- Utiliza a linguagem científica adequada à temática em estudo.
- Expõe de forma clara as conclusões obtidas pelo seu grupo relativamente ao trabalho realizado durante
toda a atividade de Trabalho de Campo.

Atitudes
- Participa nas atividades do grupo com uma atitude cooperativa.
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões.
- Demonstra espírito de iniciativa e entreajuda.
- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos.

Tabela VI – Indicadores de aprendizagem para as atividades propostas na fase de pós saída de campo à Serra do
Caramulo.

Proposta de um guia de campo para a Serra do
Caramulo

(disciplina de Química Sociedade e Ambiente – 10º ano do CPTAL)
Agrupamento de Escolas de Mortágua
Ano Letivo: 2012/2013

10º ano de escolaridade

Guia de Campo
Como varia a composição da água, em
altitude, na Serra do Caramulo?

SERRA DO CARAMULO

Nome______________________________________ N.º ____ Turma __
O professor ______________________

1. Para que vai ao campo?

Para tentar compreender, com base na recolha de amostras de água ao longo da Serra, como varia a composição sua composição.

2. Onde vai?
Esta viagem destina-se à zona da Serra do Caramulo. Esta serra possui uma extensão de 550 km 2, situa-se entre as
linhas de água dos rios Vouga e Mondego e possui uma orientação NE – SW.
Serra do
Caramul
o
Guardão
Molelo
s

Figura 1

Legenda: Trajeto de ida

Trajecto de volta

Locais de paragem:
Partida – Escola EB de Mortágua – 8h e 50 min
(Sairá da Vila de Mortágua pela EN 228, em direção à Serra do Caramulo, passando por Campo de
Besteiros)

P1 – Varzielas (Serra do Caramulinho
Pausa para Almoço no Parque de Merendas de São João de Monte – 13.00 h

P2 – Guardão de Baixo (encosta oriental da Serra do Caramulo)

P3 – Molelos
Chegada

- Escola EB de Mortágua – 17h e 30 min

P3 – Guardão de Baixo (encosta oriental da Serra do Caramulo)

3. Quais são os objetivos da saída de campo?
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas;
- Reconhecer uma visita de estudo como uma aula fora da escola;
- Investigar a composição qualitativa da água recolhida.
- Conhecer e desenvolver o gosto pelo que é nosso, promovendo assim o património natural da nossa região;
- Promover o convívio e as relações interpessoais.
- Contactar com realidades diferentes;
- Debater o conceito de sustentabilidade como forma de permitir a continuação futura da relação homem natureza.

4. Que material vai utilizar?
 Lápis

 Borracha

 Máquina fotográfica

 Marcadores

 Caneta de acetato

 Garrafas de plástico
Mochila de análises

Guia de campo

5. Como vai trabalhar?
-

Estão previstas atividades para todas as paragens. Trabalhará em grupo, depois de ler atentamente as
indicações que encontra neste guia de campo. Nele deverá registar também as respostas, dúvidas e
anotações que achar pertinentes;

P1. Varzielas - Central de águas do Caramulo

1.1. Onde está?

1.1.1.

Localize, no espaço geográfico, a central de captação de águas.
__________________________________________________________________________________________

1.1.2.

Entrando ordeiramente, sob a orientação do guia, observe o espaço à sua volta.
___________________________________________________________________________________________

1.1.3.

Coloque as questões que foram destinadas ao seu grupo de trabalho, ao guia da visita.
Em que unidades de divide a empresa?
_______________________________________________________________________________________
O que é a linha de tara retornável?
_______________________________________________________________________________________
O que é o enchimento da marisa?
_______________________________________________________________________________________
Sendo a “Água do Caramulo” uma água potável quais os valores de referência?
_______________________________________________________________________________________
Há legislação?
_______________________________________________________________________________________
Qual o decreto-lei em que se baseia?
_______________________________________________________________________________________

Quais os testes realizados no laboratório da empresa?
_______________________________________________________________________________________
Quantas pessoas trabalham no laboratório?
_______________________________________________________________________________________
Existe algum controlo exterior aos testes realizados na empresa?
_______________________________________________________________________________________
Com que periodicidade se realizam?
_______________________________________________________________________________________
Existem controlos realizados diretamente na nascente?
_______________________________________________________________________________________
Em termos de higiene, quais as normas seguidas?
_______________________________________________________________________________________
Existe controlo do ar na produção?
_______________________________________________________________________________________
Existem testes microbiológicos?
_______________________________________________________________________________________
Quem os faz?
_______________________________________________________________________________________
Em termos ambientais que cuidados têm?
_______________________________________________________________________________________
1.1.4.

Faça a recolha da amostra de água. Observe a amostra.

1.1.5.

Registe na tabela seguinte, as propriedades organoléticas da sua amostra.

1.2.1. Descreva morfologicamente a paisagem (vales, montes, linhas de água, linhas de altura, ...).
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1.2.2. Com base na observação dos aspetos evidenciados na paisagem localize linhas de água, verifique que relevo lhes
está associado e assinale no seu esquema a linha de água mais evidente.
1.2.3. Consulte o documento informativo da última página. Marque a linha de falha no esquema.

1.3. Que características litológicas possui esta paragem?
Observe os depósitos de sedimentos que afloram na barreira junto da estrada.
(Num espaço de ~200m pode selecionar o local que julgue mais adequado)

1.3.1. Efetue uma representação esquemática dos depósitos observados na barreira na área de registo que a seguir se
apresenta.

1.3.2. Efetue o estudo mais detalhado dos depósitos de sedimentos da barreira.

Algumas sugestões de trabalho:
a

Qual a posição dos estratos? _________________________________________________________________________

b

Quantas camadas se distinguem? Justifique. _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

c

Qual a idade relativa das camadas observadas? Justifique. _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

d

Qual a natureza dos sedimentos presentes nas camadas?
__________________________________________________

e

Que forma e tamanho apresentam os sedimentos observados?
______________________________________________

f

Os sedimentos observados apresentam igual grau de meteorização? Porquê?
__________________________________

g

Outros registos
____________________________________________________________________________________

1.3.3. Recolha, caracterize e identifique duas amostras (A e B), com composição química distinta e que se encontrem em
níveis diferentes. (Assinale no esquema elaborado na questão anterior o local de recolha das duas amostras)
Observações
Amostra A

Amostra B

Identificação da amostra

1.4. Como interpretar a litologia deste local?
1.4.1. Proponha uma explicação para o facto das camadas de depósitos observadas na barreira terem uma espessura e
uma composição distintas.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1.4.2. Indique possíveis locais de origem dos depósitos observados na barreira.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

1.4.3. Infira sobre a idade relativa dos depósitos observados na barreira relativamente às rochas que lhe deram origem.
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1.4.3. Infira sobre a idade relativa dos depósitos observados na barreira relativamente às rochas que lhe deram origem.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1.4.4. Que explicação dá para o facto dos materiais observados na barreira apresentarem um grau de arredondamento
muito diversificado?
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

1.4.5. Registe outros aspetos que tenha observado, relativamente à:
a. ação dos agentes biológicos sobre o afloramento;
___________________________________________________________________________________________________
b. intervenção do Homem na paisagem.
___________________________________________________________________________________________________

1.5. Registe as dúvidas e questões que ainda gostaria de discutir.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Paragem 2 – Ribeira de Guardão

2.1. Onde está... no mapa? O que pode avistar?
2.1.1. Localize o local desta paragem no mapa da página 2 e na carta topográfica.
2.1.2. Observe a paisagem que o rodeia. Identifique marcas de ocupação antrópica e linhas de água. Registe esses dados
na área de registo que a seguir se apresenta.

2.2. Que características possuem os sedimentos do leito da ribeira?
2.2.1. Recolha e estude amostras dos depósitos que se encontram no leito da ribeira.

Algumas sugestões de trabalho:
a Que forma e tamanho apresentam os sedimentos?
__________________________________________________________

b Que materiais os constituem?
R. magmática? Qual? Porquê?
_______________________________________________________________________________________
R. metamórfica? Qual? Porquê?
______________________________________________________________________________________
Mineral? Qual? Porquê?
____________________________________________________________________________________________

c Qual a abundância relativa dos diferentes tipos de sedimentos?
________________________________________________

d Outros registos
______________________________________________________________________________________
Devolva ao leito da ribeira os sedimentos que não considere relevantes para coleta.
2.2.2. Compare as características (forma, dimensão, composição, grau de alteração...) das amostras recolhidas no leito da
ribeira com as amostras da paragem anterior.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2.2.3. Preveja qual poderá ter sido a origem dos sedimentos observados no leito da ribeira.
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2.2.4. Pesquise no terreno dados que lhe permitam inferir sobre o caudal, energia e capacidade de transporte de
sedimentos desta ribeira no passado.
___________________________________________________________________________________________________
2.2.5. Discuta em que medida as interpretações que fez nesta paragem, relativamente ao tamanho, ao tipo e à origem dos
sedimentos, se podem ou não articular com as da paragem anterior.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2.3. Qual a litologia da zona envolvente à ribeira de Guardão?
2.3.1. Observe e estude a rocha que aflora na estrada (EN 230, km 60).

Algumas sugestões de trabalho:
a

Rocha sedimentar, magmática ou metamórfica?
___________________________________________________________

b

Que constituintes observa?
___________________________________________________________________________

c

Como se designa a rocha?
___________________________________________________________________________

d

Que particularidades apresenta?
_______________________________________________________________________

e

Quais as condições em que se formou?
_________________________________________________________________

2.3.2. Registe outros aspetos que tenha observado, relativamente à:
a. ação dos agentes biológicos sobre as rochas observadas ao longo da estrada;
__________________________________________________________________________________________________
b. intervenção do Homem na paisagem.
___________________________________________________________________________________________________
2.4. Registe as dúvidas e questões que ainda gostaria de discutir.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Vai agora fazer uma pausa de 1 hora no Caramulo para almoçar.
É importante recuperar forças para poder continuar a sua viagem e o seu trabalho...

Paragem 3 – Estrada de Caselho

3.1. Onde está... no mapa?
3.1.1. Consulte o mapa da página 2 e/ou a carta topográfica e observe nele o local da paragem onde se encontra.

3.2. Que características litológicas possui esta paragem?
Desloque-se ao longo da estrada (para SW) ao longo de ~200m.
Pretende-se que estude as variações morfológicas e litológicas que o afloramento apresenta.
3.2.1. Efetue uma representação esquemática da variação lateral da litologia observada na barreira junto da estrada, numa
distância de 200 metros, na área de registo que a seguir se apresenta.

(Utilize a escala que considerar

3.2.2. Estude as diferentes rochas observadas e registe o que julgue necessário.

Algumas sugestões
a

Quantos tipos de rochas distingue?
_______________________________________________________________________

b

Que textura apresentam?
_______________________________________________________________________________

c

Como as identifica?

d

Que condições de formação tiveram? Justifique.
_____________________________________________________________

e

Recolher ou não uma amostra de cada tipo?

f

Outros registos
_______________________________________________________________________________________

3.2.3. Discuta a idade relativa dos diferentes tipos de rochas. Justifique a sua resposta.
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3.2.4. Observe, com muita atenção, as estruturas evidenciadas na rocha localizada a N da barreira da estrada.
3.2.4.1. Efetue um esboço das estruturas observadas.

3.2.4.2. Classifique o tipo de estrutura representada na questão anterior. _______________________________________
3.2.4.3. Meça a inclinação e a direção do flanco da estrutura representada. Inclinação ___________

Direção

___________
3.2.4.4. Discuta possíveis causas que possam explicar a formação destas estruturas no tipo de rocha considerado.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3.2.5. Que explicação dá para o aparecimento de filões de quartzo na parte SW da barreira da estrada?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3.2.6. Desloque-se mais 200-300m para SW, onde encontrará a barreira de estrada formada apenas por rochas
metamórficas. Estude as rochas observadas num afloramento.

Algumas sugestões
a

Qual o aspeto e textura das rochas?
_______________________________________________________________________

b

Que diferenças face às rochas metamórficas atrás estudadas? Textura? Grau de metamorfismo?
________________________________________________________________________________________________

c

Como as identifica?
_____________________________________________________________________________________

d

Recolher ou não uma amostra de cada tipo?

e

Outros registos
_________________________________________________________________________________________

3.2.7. Regresse ao autocarro. Observe os afloramentos que for encontrando e aproveite para confirmar, completar ou rever
os registos que fez.
3.2.8. Com o seu grupo reconstitua uma sequência possível de acontecimentos, de modo a explicar os aspetos observados
nesta paragem.
3.3. Registe as dúvidas e questões que ainda gostaria de discutir.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Paragem 4 – Caramulinho

4.1. Onde está... no mapa? O que pode avistar?
4.1.1. Consulte o mapa da página 2 e localize esta paragem.
4.1.2. Descreva os aspetos morfológicos da paisagem que lhe pareçam mais relevantes.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4.1.3. Discuta possíveis causas que possam explicar os aspetos morfológicos observados.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4.1.4. Identifique marcas da ocupação antrópica.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4.1.5. Marque na área de registo que a seguir se apresenta os aspetos que referiu nas questões 4.1.2 e 4.1.4.
(Oriente a área de registo com o auxílio da
bússola)

4.1.6. Localize, no espaço geográfico, a Serra da Estrela, a cidade de Viseu, a cidade de Tondela e o Oceano Atlântico.

4.2. Que características litológicas possui esta paragem?
4.2.1. Recolha uma amostra de rocha característica desta paragem. Observe-a, estude-a e identifique-a.

Algumas sugestões de trabalho:
a Rocha sedimentar, magmática ou metamórfica?
___________________________________________________________
b Cor? Textura?
______________________________________________________________________________________
c Que constituintes observa?
____________________________________________________________________________
d Como se designa a rocha?
____________________________________________________________________________
e Quais as condições em que se formou?
__________________________________________________________________
f Que semelhanças/diferenças apresenta em relação às rochas estudadas noutras paragens?
_________________________
4.2.2. Atendendo às condições de formação das rochas observadas procure dar uma explicação para o facto de ser a rocha
predominante neste local.

__________________________________________________________________________________________________
4.2.3. Recolha uma amostra dos sedimentos que cobrem o solo. Estude-os e proponha uma explicação para o seu
aparecimento.
___________________________________________________________________________________________________
4.2.4. Procure dar uma explicação para o facto de não se encontrarem nesta paragem árvores de grande porte.
___________________________________________________________________________________________________

4.3 Síntese do dia...
4.3.1. Articulando a informação que recolheu nas paragens efetuadas, relativamente à dinâmica interna e externa,
apresente as conclusões que pode tirar acerca de algumas alterações que ocorreram na Serra do Caramulo ao
longo do tempo geológico.
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Concluiu o seu trabalho no campo... Esperamos que agora possa sentir que conhece melhor a geologia da
Serra do Caramulo. Só assim valeu a pena o seu esforço...
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A Serra do Caramulo, está situada no concelho de Tondela, distrito de Viseu e faz fronteira natural
entre as Beiras Litoral e Alta. É uma zona de montanha de origem granítica e xistosa. As urzes e a
carqueja predominam a sua flora. A serra é povoada por aldeias com casas de granito típicas desta
região. Tendo sido esta zona povoada por romanos, ainda se podem encontrar alguns vestígios dessa
época, como os trilhos de pedra.
Podem-se apreciar os campos verdes e a beleza das árvores junto à água cristalina dos ribeiros que a
atravessa por todos os lados, e desfrutar da deslumbrante paisagem enquanto se respira um ar
realmente, puro e saudável. Pode-se subir ao Caramulinho, o ponto mais alto da Serra com 1076,57
metros, onde se avista o mar e a Serra da Estrela em dias sem nebulosidade.

Sociedade de Captação e Exploração de Águas Minerais, Lda. – Águas do Caramulo
Breves notas históricas:
1979 - A 18 de Maio, constituição da Sociedade de Captação e Exploração de Águas Minerais, Lda. –
Águas do Caramulo.
1982 - Arranque da construção da fábrica.
1984 - Instalação das primeiras linhas de enchimento de 33cL e 1,5L em PVC e, a 18 de Janeiro,
arranque da produção. Em Agosto dá-se a aquisição da empresa pela VMPS – Vidago, Melgaço e
Pedras Salgadas.
1991 - Ampliação da fábrica e aumento da capacidade de enchimento nas referencias 33cL e 1,5L.
1997 - Aquisição da sociedade pelo Grupo Jerónimo Martins, SGPS.
1998 - Em Maio, arranque da produção da referência PET (que veio substituir o PVC) e, em Junho, da
nova linha de tara retornável para garrafas de 25cL. Em Dezembro, dá-se a fusão da empresa com a
EMPOA, S.A.
1999 - Adaptação da linha de tara retornável para enchimento do formato 50cl.
2000 - Realização de novas pesquisas de furos de água com o objetivo de duplicação do caudal. A 7
de Dezembro, a empresa vê a sua designação social ser alterada para VMPS – Engarrafamento e
Distribuição de Bebidas S.A.
2002 - Aquisição da empresa por parte da Unicer.
2003 - É atingido o recorde máximo de produção – 56,5 milhões de litros.
2004 - Remodelação significativa da fábrica.
2005 - Renovação da imagem da Água do Caramulo, abrangendo rótulos e embalagens.
2006 - Alteração do sistema de Filtração, descontinuação da tara retornável e arranque do
enchimento em marisa baixa dos formatos PET 33cL e 50 cL.
2008 - Início do enchimento em marisa baixa do formato PET 1,5L, remodelação da nave principal e
instalação de uma linha para enchimento do garrafão 5L Caramulo.

A energia e a água são recursos cada vez mais escassos e dispendiosos. As emissões de CO2 (dióxido
de carbono) e a produção de resíduos são incómodos para o ambiente e também para a sociedade.
Os objetivos principais da empresa são: garantir que a produção e emissão de resíduos diminuam ou
melhorem.

Assim, pretendem:


Promover a prevenção e controlo da poluição;



Desenvolver a eco-eficiência de processos e produtos, promovendo o uso sustentável da
água, a utilização racional de energia e assegurando a integração de critérios ambientais
na seleção de matérias-primas e de embalagens;



Minimizar os impactos ambientais, promovendo a redução de emissões para o ar e para
a água, e dos resíduos gerados, privilegiando soluções de reutilização e de valorização.

1-Em que unidades de divide a empresa?

2-Encontrámos algumas informações que não conseguimos compreender:
2.1- O que é a linha de tara retornável?

2.2 - O que é o enchimento da marisa?

3-Sendo a “Água do Caramulo” uma água potável quais os valores de referência?

3.1-

Há legislação?

3.2-

Qual o decreto-lei em que se baseia?

4-Quais os testes realizados no laboratório da empresa?

5-Quantas pessoas trabalham no laboratório?

6-Existe algum controlo exterior aos testes realizados na empresa?

7-Com que periodicidade se realizam?

8-Existem controlos realizados diretamente na nascente?

9-Em termos de higiene, quais as normas seguidas?

9.1 - Existe controlo do ar na produção?

9.2 Existem testes microbiológicos?

9.3 Quem os faz?
10-Em termos ambientais que cuidados têm

1-Teste de pesquisa de Nitratos
PROCEDIMENTO DE TESTE AO NITRATO
Material:


Reagente HI 3874-0, saquetas.



1 Cuvete de vidro (10 mL) com tampa



1 Cubo para comparação de cor.

Procedimento:


Encha a cuvete de vidro com 10 mL da amostra, até à marca.



Adicione 1 embalagem de reagente HI 3874-0.



Volte a colocar a tampa, agite vigorosamente durante exatamente 1 minuto. Pode
permanecer um depósito mas tal não afetará a leitura. O tempo e o modo de agitar podem
afetar os resultados.



Espere 4 minutos de modo a permitir que a cor se desenvolva.

Retire a tampa e encha um cubo para comparação de cor com 5 mL de amostra (até à marca).


Determine qual a cor no cubo que corresponde à da solução e registe os resultados de nitritonitrogénio em mg/L (ou ppm).



É melhor comparar a cor com uma folha branca a cerca de 10 cm do cubo.



Para converter a leitura para mg/L de nitrato (NO3- ) multiplique a leitura por um fator de .

2 - Teste ao Fosfato
Procedimento do Teste ao Fosfato
Material:


1 Copo graduado (20 mL);



1 Cubo para comparação de cor;



HI 3833-0 reagente em pó.

Procedimento:


Remova a tampa do copo graduado. Enxague o copo graduado com a água da amostra e
encha-o até à marca de 10 mL.



Adicione 1 embalagem de reagente HI 3833-0.



Volte a colocar a tampa e misture a solução até que os sólidos se dissolvam.



Retire a tampa e transfira a solução para o cubo de comparação de cor. Deixe assentar
durante 1 minuto.



Determine qual a cor que corresponde à solução no copo e registe os resultados como mg/L
(ppm) em PO43- (ião de fosfato).

3 - Testes para a dureza da água
Material:


Tampão de Dureza, 1 frasco com conta-gotas (30 mL)



Indicador Calmagite, 1 frasco com conta-gotas (10 mL)



HI 3812-0 Solução EDTA, 1 frasco (120 mL)



1 copo graduado plástico (20 mL) com tampa



1 copo graduado plástico (50 mL) com tampa



1 seringa (1mL).

Procedimento:

 GAMA ALTA - CaCO3 de 0 a 300 mg/L
NOTA: empurre e rode a extremidade da pipeta na extremidade pontiaguda da seringa assegurando
um bom encaixe.
1. Retire a tampa do copo graduado pequeno. Enxagúe-o com amostras de água, encha-o
até à marca de 5 mL e volte a colocar a tampa.
2. Adicione 5 gotas de Padrão de Dureza através do orifício da tampa, misture
cuidadosamente agitando o copo em círculos pequenos.
3. Adicione 1 gota de indicador de Calmagite através do orifício da tampa e misture como
acima descrito. A solução torna-se vermelho-violeta.
4. Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para dentro da
seringa. Insira a sua extremidade em solução HI 3812-0 EDTA e puxe o êmbolo para fora
até que o vedante esteja na marca 0 mL da seringa
5. Coloque a seringa no orifício da tampa do copo plástico e lentamente adicione gota a gota
a solução de titulação, agitando circularmente para misturar, após cada gota. Continue a
adicionar a solução de titulação até que a solução no copo plástico se torne roxa, então
misture durante 15 segundos após cada gota adicional até a solução se tornar azul.
6. Leia o volume de solução de titulação na escola da seringa e multiplique por 300 para
obter CaCO3 em mg/L (ppm).

6x300=mg/L CaCO3

 Gama Baixa – CaCO3 de 0 a 30 mg/L
Se os resultados são inferiores a 30 mg/L, a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte modo:
1. Retire a tampa do copo plástico grande. Enxagúe-o com a amostra de água, encha-o até à
marca de 50 mL e volte a colocar a tampa.
2. Prossiga com a titulação como para o teste em gama alta.
3. Leia o volume de solução de titulação na escala da seringa e multiplique por 30 para obter
CaCO3 em mg/L (ppm).
6x30=mg/L CaCO3

4 - Testes para Acidez
Material:


Reagente Desdorante, 1 frasco com conta-gotas (10 mL);



Indicador Azul de Bromofenol, 1 frasco com conta-gotas (10 mL);



Indicador Fenolftaleína, 1 frasco com conta-gotas (10 mL);



HI 3820-0, 1 frasco (120 mL);



2 Copos graduados (10 e 50 mL);



1 Seringa graduada.

Procedimento:

Determinação de Acidez Alaranjado de Metilo


Retire a tampa do copo graduado pequeno. Enxagúe-o com amostra de água, encha-o
até à marca de 5 mL e volte a colocar a tampa.



Adicione 1 gota de Reagente Desdorante através do orifício da tampa, misture
cuidadosamente agitando o copo em círculos pequenos.



Adicione 1 gota de indicador Azul de Bromofenol através do orifício da tampa e
misture. Se a solução está verde ou azul, então registe a acidez alaranjado de metilo

como zero, e prossiga com o procedimento para a determinação de Acidez
Fenolftaleína. Se a solução está amarela, prossiga com o próximo passo.


Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para dentro da
seringa. Insira a sua extremidade em solução HI 3820-0 e puxe o êmbolo para fora até
que o vedante esteja na marca 0 mL da seringa.



Coloque a seringa no orifício da tampa do copo plástico e lentamente, adicione gota a
gota a solução de titulação, agitando circularmente para misturar após cada gota.
Continue a adicionar a solução de titulação até que a solução no copo plástico passe
de amarelo para verde.



Leia o volume de solução de titulação na escala da seringa e multiplique por 500 para
obter CaCO₃ em mg/L (ppm) (mililitros de solução de titulação na escala da seringa x
500 = mg/L CaCO₃).

Determinação de Acidez Fenolftaleína


Retire a tampa do copo graduado pequeno. Enxagúe-o com amostra de água, encha-o
até à marca de 5 mL e volte a colocar a tampa.



Através do orifício da tampa, adicione 1 gota de indicador Fenolftaleína e misture. Se a
solução se tornar vermelha ou cor-de-rosa, então é alcalina e deve ser efetuado um
teste de alcalinidade. Se a solução se mantêm incolor, prossiga com o próximo passo.



Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para dentro da
seringa. Insira a sua extremidade em solução e puxe o êmbolo para fora até que o
vedante esteja na marca 0 mL da seringa.



Coloque a seringa no orifício da tampa do copo plástico e lentamente adicione gota a
gota a solução de titulação, agitando circularmente para misturar após cada gota.
Continue a adicionar a solução de titulação até que a solução no copo plástico se torne
cor-de-rosa. Leia os mililitros de solução de titulação na escala da seringa e multiplique
por 500 para obter CaCO₃ em mg/L (ppm).

Determinações de Gama Baixa
Se os resultados são inferiores a 100 mg/L, a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte
modo:
Retire a tampa do copo plástico grande. Enxagúe-o com a amostra de água, encha-o até à marca de
25 mL e volte a colocar a tampa. Prossiga com o teste como descrito anteriormente.
Para obter o resultado para ambas Acidez alaranjado de metilo e Fenolftaleína multiplique os valores
na escala da seringa por 100 (valores na escala da seringa x 100 = mg/L CaCO₃).

5 - Testes para o dióxido de carbono
Material:
Indicador de fenolftaleína, 1 frasco (10 mL) com conta-gotas;
HI 3818-0, 1 frasco (120mL);
2 Copos graduados (10 e 50 mL);
1 Seringa graduada.
Procedimento:

Determinação de 0 a 100 mg/L de Dióxido de Carbono
1- Retire a tampa do copo graduado pequeno. Enxagúe-o com amostras de água, até à marca de
5 mL e volte a colocar a tampa.
2- Adicione 1 gota de indicador de fenolftaleína através do orifício da tampa, misture
cuidadosamente, agitando o copo em círculos pequenos. Se a solução

esta cor-de-rosa ou vermelha, então registe com 0mg/L CO2. Se a solução se mantiver sem cor,
prossiga com o próximo passo.
3- Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para dentro da seringa.
4- Insira a sua extremidade em solução HI 3811-0 e puxe o êmbolo para fora até que o vedante
esteja na marca 0 mL da seringa.
Nota: empurre e rode a extremidade da pipeta na extremidade pontiaguda da seringa assegurando
um bom encaixe.
5- Coloque a seringa no orifício da tampa do copo de plástico e lentamente adicione gota a gota
a solução de titulação, agitando circularmente para misturar após cada gota. Continue a
adicionar a solução de titulação até que a solução no copo de plástico se torne cor-de-rosa.

6- Leia o volume de solução de titulação na escala da seringa e multiplique por 100 para obter
CO2 em mg/L (ppm).

Determinação de 0 a 50 mg/L de Dióxido de Carbono
Se os resultados são inferiores a 50 mg/L a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte modo:
1 - Retire a tampa do copo de plástico grande. Enxagúe-o com a amostra de água, encha-o até à
marca de 10 mL e volte a colocar a tampa.
2 - Prossiga com o teste com descrito anteriormente. Para obter o resultado multiplique os valores na
escala da seringa por 50.

Determinação de 0 a 10 mg/L de Dióxido de Carbono
Se os resultados são inferiores a 10 mg/L a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte modo:
1- Retire a tampa do copo de plástico grande. Enxagúe-o com a amostra de água, encha-o até à
marca de 50 mL e volte a colocar a tampa.

2- Prossiga com o teste como descrito anteriormente. Para obter o resultado multiplique os
valores na escala da seringa por 10.

6 - Testes para alcalinidade
Material:


Indicador Fenolftaleína, 1 frasco (10 mL) com conta-gotas;



Indicador Azul de Bromofenol, 1 frasco (10 mL) com conta-gotas;



HI 3811-0, 1 frasco (120 mL);



2 Copos graduados (10 e 50 mL);



1 Seringa graduada.

Procedimento:
1. Retirar a tampa do copo graduado pequeno. Enxaguá-lo com a amostra de água, enche-lo até
à marca de 5 mL e voltar a colocar a tampa.
2. Adicionar 1 gota de indicador de Fenolftaleína através do orifício da tampa, misturar
cuidadosamente, agitando o copo em círculos pequenos. Se a solução se mantiver sem cor,
regista-se a alcalinidade como zero, e prossegue-se com o procedimento para a determinação

de Alcalinidade Total (ver abaixo). Se a solução ficar cor-de-rosa ou vermelha, prosseguir com
o próximo passo.
3. Pegar na seringa de titulação e empurrar o êmbolo completamente para dentro da seringa.
Inserir a sua extremidade na solução de HI 3811-0 e puxar o êmbolo para fora até que o
vedante esteja na marca de 0 mL da seringa.
4. Colocar a seringa no orifício da tampa do copo de plástico e lentamente, adicionar, gota a
gota, a solução de titulação, agitando circularmente após cada gota. Continuar a adicionar a
solução de titulação até que a solução no copo de plástico se torne incolor.
5. Ler o volume de solução de titulação na escala da seringa e multiplicar por 300 para obter
CaCO 3 em mg/L (ppm).

Determinação de Alcalinidade Total
1. Retirar a tampa do copo graduado. Enxaguá-lo com a amostra de água, enchê-lo até à
marca de 5mL e voltar a colocar a tampa.
2. Através do orifício da tampa, adicionar 1 gota de indicador Azul de Bromofenol e misturar.
Se a solução ficar amarela, então, é uma solução ácida. Se a solução ficar verde ou azul,
prosseguir com o próximo passo.
3. Pegar na seringa e empurrar o êmbolo completamente para dentro da seringa. Inserir a
sua extremidade na solução HI 3811-0 e puxar o êmbolo para fora até que o vedante
esteja na marca 0 mL da seringa.
4. Coloque a seringa no orifício da tampa do copo de plástico e lentamente adicionar, gota a
gota, a solução de titulação, agitando circularmente após cada gota. Continuar a adicionar
a solução de titulação até que a solução no copo de plástico se tornar amarela.
5. Ler o volume de solução de titulação na escala da seringa e multiplicar por 300 para obter CaCO 3
em mg/L (ppm).

Determinações de Gama Baixa
Se os resultados forem inferiores a 100 mg/L, a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte
modo:
1. Retirar a tampa, do copo plástico, grande. Enxaguá-lo com a amostra de água, enchê-lo até à
marca de 15 mL e voltar a colocar a tampa. Prosseguir com o teste como descrito

anteriormente. Para obter o resultado para Alcalinidade Total e Fenolftaleína, multiplicar os
valores da seringa por 100.

7 - Teste para oxigénio dissolvido
Material/produtos:


Solução de sulfato Manganoso



Alkali-Azide



Solução ácido sulfúrico



Indicador Starch



Titulador HI3810-0



Frasco de vidro vedante



Copo Graduado



Seringa calibrada

Procedimentos:


Enxagúe o frasco de vidro 3 vezes com água da amostra e encha até extravazar. Coloque o
vedante e assegure-se que uma pequena parte é derramada.



Retire o vedante e adicione 5 gotas de solução de sulfato Manganoso e de Reagente AlkaliAzide.



Adicione mais amostras de modo a encher completamente o frasco. Cuidadosamente, vedar o
frasco e assegurar-se que uma parte da amostra é derramada. Isto é para se assegurar que
não ficam presas bolhas de ar dentro do frasco, o que poderia corromper a leitura.



Inverter o frasco várias vezes. A amostra torna-se laranja-amarelada e se estiver presente
oxigénio formar-se-á um precitipado floculento.



Deixe a amostra descansar e o precipitado floculente começará a assentar.



Após aproximadamente, 2 minutos, quando a parte superior do frasco se torna límpida,
adicione 10 gotas de solução Ácido Sulfúrico.



Volte a vedar o frasco e inverta até que todo o material particulado esteja dissolvido. A
amostra está pronta para a medição quando está amarela e completamente límpida.



Retire a tampa do copo graduado pequeno. Enxagúe-o com a solução no frasco, enchendo-o
até à marca de 5 mL e volte a colocar a tampa.



Através do orifício da tampa, adicione 1 gota de indicador Starch agitando lentamente, em
círculos para misturar. A solução torna-se violeta azul.



Empurre e rode a extremidade da pipeta na extremidade pontiaguda da seringa assegurando
um bom encaixe. Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para
dentro da seringa. Insira a sua extremidade em

Solução Tituladora HI 3810-0 e puxe o êmbolo para fora até que o vedante esteja na marca 0 mL da
seringa.


Coloque a seringa no orifício da tampa do copo plástico e lentamente adicione gota a gota a
solução de titulação, agitando circularmente para misturar após cada gota. Continue a
adicionar a solução de titulação até que a solução no copo plástico mude de azul para incolor.



Leia o volume de solução de titulação na escala da seringa e multiplique por 10 para obter
oxigénio em mg/L (ppm).



Se os resultados são inferiores a 5 mg/L, a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte
modo: Adicione uma quantidade de amostra não usada do frasco de vidro de 10 mL do copo
plástico.



Prossiga com o teste como descrito anteriormente e multiplique os valores na escala da
seringa por 5 para obter oxigénio em mg/L na amostra.

8 - Medição do pH/Cº da água
Material:


Medidor de pH/Cº da água

Procedimento:


Ligue o medidor de pH/Cº da água



Retire a tampa de baixo do medidor



Insira o medidor pH/Cº na água



Registe os resultados apresentados no ecrã do aparelho

9 - Medição da condutividade elétrica (EC)/Cº da água
Material:


Medidor de EC/Cº da água

Procedimento:


Ligue o medidor de EC/Cº da água



Retire a tampa de baixo do medidor



Insira o medidor EC/ Cº na água



Registe os resultados apresentados no ecrã do aparelho

10 - Medição do total de sólidos dissolvidos (TDS)/Cº da água
Material:


Medidor de TDS/Cº da água

Procedimento:


Ligue o medidor de TDS/Cº da água



Retire a tampa de baixo do medidor



Insira o medidor TDS/ Cº na água



Registe os resultados apresentados no ecrã do aparelho

11 - Teste da turvação de água

O que é?
O disco de Secchi é um disco, especialmente, construído para medir a transparência e o nível de
turbidez de corpos de água como oceanos, lagos, e rios.
Tradicionalmente, o disco vem montado em uma vara, corda, ou fita, para ser baixado, aos poucos,
às profundezas das águas. O objetivo é registar precisamente

a profundidade na qual o padrão gráfico do disco não pode mais ser detetado a “olho nu”. Esta
medida denomina-se profundidade de Secchi.

Procedimento:
1- Atar a corda ao disco, de forma a ficar bem seguro;
2- Baixar o Disco de Secchi de modo a que fique na superfície. Esta é a nossa etapa A.
3- Baixar o Disco de Secchi até que não seja possível vê-lo e marcamos a corda. Esta é a etapa B.
4- Baixa-se o disco até ultrapassar a marca. Depois levanta-se calmamente até que seja novamente
visível.

5 - Meça a distância do Ponto A até ao B, e ponto A com o C e ai temos a nossa medida de turvação.

Condutividade
Dureza
total de
elétrica
Oxigénio
da
sólidos
pH dissolvido ALCALINIDADE CO2 Acidez água NITRATO Fósforo
dissolvidos*
90
75
Amostra1
mg/L
mg/L
(água da
serra)
50
90
Amostra2
mg/L
mg/L
(água da
cantina)

1 - Teste de temperatura/pH
Material:


Termómetro 145 HI

Procedimento:


Ligue o HI 145 no modo "CAL". Será exibido no ecrã uma indicação de verificação de
calibração automática.
Se a calibração for bem-sucedida, o ecrã exibirá 0. Se a verificação da calibração não for bemsucedida o ecrã exibirá "ERR", que significa que o medidor requer calibração de fábrica. Após
a calibração, verificar o medidor automático e entrar no modo de medição normal.



Inserir a sonda HI 145 na amostra.



Espere alguns segundos para que o monitor se estabilize.
Para fixar a tecla, pressione o botão de bloqueio. Um M aparece no lado direito do ecrã, a
piscar, para indicar que a leitura foi memorizada. Pressione ou segure o botão ON / OFF para
voltar ao modo de medição normal.



Quando não estiver em uso, desligue o aparelho 145 HI. O medidor irá automaticamente
desligar-se após 8 minutos.



Variações nas leituras podem indicar uma bateria fraca.



Registar o valor obtido.

2 - Medição do pH do solo
Procedimento:
Para ligar o medidor de pH de solos, retira-se a tampa e prime-se o botão “MODE” tendo que se
carregar no botão até aparecerem luzes.
Submergir o medidor de pH na solução a ser testada enquanto se está a mexer “gentilmente”.
A medida é tirada quando aparecer este símbolo  no canto superior do ecrã até desaparecer o
“tal” símbolo.
Registar automaticamente o valor da temperatura que é mostrada no ecrã primário enquanto, o ecrã
secundário mostra a temperatura da amostra.
Para fixar as medições tem que se premir o botão “SET/HOLD” e a leitura ficará fixada no ecrã. Para
voltar ao estado normal pressione um botão aleatório. E regista-se o valor obtido.
Para desligar o medidor
No modo normal pressione o botão “MODE”. O ”OFF” ira aparecer no ecrã e desligar-se-á.

3 - Teste de condutividade elétrica e total de sólidos dissolvidos
Procedimento:
Para ligar o aparelho respetivo prima o botão “MODE” cerca de 2 a 3 segundos.

Todos os ícones do ecrã irão ser visíveis uns segundos depois.
Tirar medidas:
Submergir o aparelho na solução a ser testada.
Usar provetas de plástico para minimizar as interferências eletromagnéticas.
A medida será tirada quando aparece o símbolo  que aparece no canto superior esquerdo, até
desaparecer.
O valor total de sólidos dissolvidos é automaticamente compensado pela temperatura que mostra no
ecrã primário enquanto, no secundário mostra a temperatura das amostras.
Para mudar a unidade da temperatura:
Para mudar a temperatura de Cº para Fº pressione o botão “MODE” até aparecer” temp” e mude a
unidade de temperatura que está disposta no canto superior do ecrã.
Usar o botão “HOLD” para mudar a unidade de temperatura e pressionar o botão “MODE” duas
vezes para retroceder para o modo normal.
Desligar o aparelho:
Pressionar o botão “MODE” em modo normal e o “OFF” irá aparecer no ecrã.

4-Teste de medição de potássio (K) no solo
Material:


Reagente de potássio



Tubo de ensaio



Colher



Cartão de cores de potássio



Gobelé (de preferência com 236mL)

Procedimento:


Encher o gobelé 50% com solo e outros 50% com areia;



Comparar a cor do gobelé com a do cartão de cores registando o resultado;



Repetir estes 2 passos mais 2 vezes;



Por fim misturar tudo fazendo, só uma amostra e repetir o 2º passo.

5 - Teste ao fósforo
Procedimento:
1. Encha um tubo de reação até à marca de graduação em terceiro lugar (7,5 mL) com a solução de
extração. Use a colher pequena e acrescente o seguinte: nove medidas de amostra de solo, se testar
o solo do jardim.
2. Substituir a tampa do tubo de reação e agitar, suavemente, o tubo durante um minuto.
3. Colocar o tubo em repouso durante pelo menos cinco minutos. Idealmente, o extrato será o mais
claro possível, mas alguma turvação não vai afetar a precisão do teste.
4. Utilize a pipeta para transferir 2,5 mL de extrato de solo claro para um tubo de reação limpo.
Preste atenção para não transferir qualquer sólido. Para evitar que haja

agitação do solo, aperte a ampola da pipeta antes de o introduzir na solução de extrato de solo.
5. Adicione o conteúdo de um pacote HI3896-P de reagente.
6. Recoloque a tampa e agite vigorosamente, durante 30 segundos, para dissolver o
reagente.
7. Deixar o tubo em repouso durante 30 segundos.
8. Combinar a cor azul do P 2 O 5 com a cor do cartão, e observe o P 2 O 5. Para combinar a
cor, segurar o tubo com a solução de teste de aproximadamente 2 cm de distância a partir
do cartão de cor. Ficar com a fonte de luz atrás do cartão e leia: trace, baixa, média ou
alta. Se a cor do tubo de ensaio se situa entre duas cores normalizadas, por exemplo,
entre médio e alto, relatar o resultado como médio-alto. Oito diferentes leituras são
possíveis: traço, traço-baixo, baixo, baixo-médio, médio, médio-alto, alto e muito alto.

6 - Teste ao Nitrogénio
Procedimento:
1. Encher o tubo de reação até à 3.ª marca de graduação (7,5mL) com HI3896. Usar uma
pequena colher para adicionar nove medidas de amostras de solo ou seis medidas de
amostras de solo, se o solo a testar for solo de jardim.
2. Tapar o tubo de reação e abandonar o mesmo gentilmente durante 1 minuto.
3. Deixar o tubo descansar pelo menos 5 minutos. O tubo estará o mais limpo possível, mas se
aparecer alguma sujidade não irá afetar a exatidão do resultado do teste.
4. Usar a pipeta para transferir 2,5 mL da parte limpa do tubo de reação. Prestar atenção para
não transferir nenhum sólido. Para evitar a agitação do sólido, apertar a ampola da pipeta
antes de inserir a mesma antes da extração da solução.

5. Adicionar o conteúdo do pacote do reagente HI 3896-N.
6. Voltar a tapar o tubo de reação e agitar vigorosamente durante 30 segundos até dissolver o
reagente
7. Deixar o tubo descansar por 30 segundos.
8. Comparar a marca cor-de-rosa com o cartão de cor de NO3, e apontar o NO3. Para comparar a
cor, segurar o tubo de reação aproximadamente 2 cm afastado ao cartão de cor. Deixar como
recurso a luz próximo do cartão e ler o resultado comparado com o cartão, como referido
anteriormente.
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Relatório da visita de Estudo à Serra da
Caramulo

No dia 24 de Outubro de 2012, os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Frio e
Climatização, Análise Laboratorial e Multimédia realizaram uma visita de estudo, no âmbito das
disciplinas Área de Integração, Física e Química, Tecnologia Química, Qualidade Segurança e
Ambiente, Desenho Técnico, Design de Comunicação e Audiovisuais, Técnicas de Multimédia e TIC à
Serra do Caramulo. Foram definidos os objetivos da visita, por disciplina (conforme planificação). A
avaliação desta atividade consistiu na realização de uma
ficha de trabalho no âmbito de algumas das disciplinas envolvidas, nomeadamente Área de
Integração e Físico-Química, e na resposta a um questionário sobre o grau de satisfação da atividade.
A avaliar pelos resultados obtidos nas fichas de trabalho, poder-se-á admitir que a visita contribuiu
para a consolidação dos conteúdos abordados nas
diferentes

unidades

didáticas.

Dos

resultados

dos

questionários (conforme gráficos, anexos) concluiu-se que
a informação prestada antes da visita (cf. planificação) foi
suficiente para alguns e bastante para outros e que as

atividades foram interessante.
O grupo que visitou a Empresa

das Águas

do Caramulo gostou da explicação

relativa à

parte laboratorial e da linha de
engarrafamento; por sua vez, o grupo

que

visitar o Museu do Automóvel do

Caramulo,

salientou este momento como um dos

mais

enriquecedores da visita. Os alunos do

Curso de

Técnico

embora,

de

Análise

Laboratorial,

foi

ainda, no primeiro ano do curso gostaram do trabalho de campo, concretamente da recolha de águas e
respetiva análise e da recolha de solos; salientaram, também, a possibilidade de realizar a formação em
contexto de trabalho nesta empresa. Os alunos do curso de Multimédia salientaram, essencialmente, a
riqueza do museu, quer ao nível dos automóveis expostos, quer devido ao grande número de obras de
arte ali existentes e que desconheciam, muito embora
se trate de um concelho vizinho (a escassos
quilómetros de distância). Curiosamente, os alunos
não admiraram tanto a visita a uma empresa familiar,
de tipo artesanal, que fabrica compotas à base de
geleia de milho (sem açúcar) embora reconheçam
nesta experiência uma forma de aproveitamento de
recursos naturais existentes e de investimento
reduzido, um tipo de empreendorismo ao alcance de quase todos, bastando para tal, ter ideias originais.
Durante as diferentes exposições, os alunos estiveram atentos e consideraram que a visita os ajudou a
consolidar conhecimentos no âmbito das disciplinas envolvidas. Admitiram que este tipo de estratégia
é motivadora e facilita a aquisição de conhecimentos, bem como permite o melhor conhecimento do
mundo que os rodeia e, neste caso, a sensibilização para a problemática da Sustentabilidade – tema
aglutinador e transversal das várias disciplinas envolvidas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

Avaliação da Visita de Estudo
Questionário aos Alunos:
Agradecemos que preenchas, com atenção, o questionário que se segue, porque a tua
opinião é muito importante.
Obrigado pela colaboração!
Nome da Visita de Estudo: ________________________________________________
Local: ___________________________________________________
Data: _______________________________________

1. Em relação à visita de estudo, considero que a informação prestada antes da sua realização
foi:





Muita
Suficiente
Insuficiente
Não sei/ Não tenho opinião

2. Considero que o que foi feito / realizado durante a visita foi:





Muito Interessante
Interessante
Pouco Interessante
Não sei / Não tenho opinião

3. Durante as explicações que foram sendo dadas, estive:





Muito atento(a)
Atento(a)
Pouco atento(a)
Distraído(a)

4. Esta visita ajudou-me a compreender bem / a consolidar os meus conhecimentos.
 Concordo Plenamente
 Concordo
 Discordo

 Não sei / Não tenho opinião

5. Considero que o meu comportamento foi:





Bom
Satisfatório
Pouco Satisfatório
Não sei / Não tenho opinião

6. Considero que o comportamento geral da turma foi:





Bom
Satisfatório
Pouco Satisfatório
Não sei / não tenho opinião

7. O tempo dispensado para a visita foi:





Excessivo / Exagerado
Adequado
Reduzido / Curto
Não sei / não tenho opinião

O que mais gostei:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________
O que menos gostei:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________
As minhas sugestões:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA
Avaliação da Visita de Estudo
Questionário aos Alunos:
Agradecemos que preenchas, com atenção, o questionário que se segue, porque a tua
opinião é muito importante.
Obrigado pela colaboração!
Nome da Visita de Estudo: ________________________________________________
Local: ___________________________________________________
Data: _______________________________________

8. Em relação à visita de estudo, considero que a informação prestada antes da sua realização
foi:





Muita
Suficiente
Insuficiente
Não sei/ Não tenho opinião

9. Considero que o que foi feito / realizado durante a visita foi:





Muito Interessante
Interessante
Pouco Interessante
Não sei / Não tenho opinião

10. Durante as explicações que foram sendo dadas, estive:





Muito atento(a)
Atento(a)
Pouco atento(a)
Distraído(a)

11. Esta visita ajudou-me a compreender bem / a consolidar os meus conhecimentos.





Concordo Plenamente
Concordo
Discordo
Não sei / Não tenho opinião

12. Considero que o meu comportamento foi:
 Bom
 Satisfatório

 Pouco Satisfatório
 Não sei / Não tenho opinião
13. Considero que o comportamento geral da turma foi:





Bom
Satisfatório
Pouco Satisfatório
Não sei / não tenho opinião

14. O tempo dispensado para a visita foi:





Excessivo / Exagerado
Adequado
Reduzido / Curto
Não sei / não tenho opinião

O que mais gostei:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________
O que menos gostei:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________
As minhas sugestões:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________

Ver anexos

