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Prefácio
Porque a ciência deve ser cada vez mais para os cidadãos, a Escola de
Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA) dedica, este ano, uma semana à
divulgação da investigação que se desenvolve dentro e fora de portas, dando a
conhecer os projetos, os investigadores e os estudantes que lhes dão vida. O
evento, Ciência e Cidadania, integrado na Semana da Ciência e Tecnologia
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), irá ter lugar entre 21
e 24 de novembro em vários espaços da ECVA, e oferece a oportunidade de
assistir a diversas palestras proferidas por alunos e professores dos vários
graus de ensino e que desenvolvem a sua atividade científica na UTAD, bem
como por outros oradores nacionais de reconhecido mérito científico.
Haverá também oportunidade de assistir a diversas jornadas temáticas,
organizadas por alunos e professores de diferentes licenciaturas, a workshops
e mesas redondas, integrando um evento singular, pronto a acolher todos os
que desejam contactar de perto com o mundo do saber e do conhecimento. As
relações

ciência-sociedade,

altamente

relevantes

para

as

práticas

contemporâneas de cidadania, serão também promovidas ao longo da semana
com a realização de sessões técnicas e a participação de elementos externos
que, como consumidores de conhecimento, complementam o papel dos
investigadores.
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Os resumos apresentados são da exclusiva
responsabilidade dos seus autores
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Alterações Mitocondriais na Doença de Fígado Gordo Não-Alcoólico: Uma
História de (Má) Nutrição e Pilhas

P J Oliveira
CNC – Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, UC-Biotech, Biocant Park,
3060-197 Cantanhede, Portugal

pauloliv@cnc.uc.pt

De acordo com a Associação Europeia para o Estudo do Fígado, 29 milhões de
cidadãos Europeus padecem de uma doença hepática crónica, traduzindo-se em
aproximadamente 2% das mortes anuais. Entre essas patologias encontra-se a
doença do fígado gordo não alcoólico, que se pensa afectar entre 30-40% da
população mundial, estando a sua incidência a aumentar em crianças e jovens devido
a estilos de vida incorrectos, incluindo má nutrição e sedentarismo. O espectro desta
doença inclui o desenvolvimento de esteatohepatite, cirrose e em última análise
cancro hepatocelular, a principal causa de transplantação hepática ou morte nos
pacientes.
As mitocôndrias, organelos responsáveis pela maioria da produção de energia da
célula (as “baterias”) são mediadores sub-celulares dos processos de iniciação e dano
nas doenças hepáticas e são, por isso, o principal alvo para abordagens
farmacológicas ou não farmacológicas com o objectivo de prevenir ou tratar patologias
hepáticas. Pensa-se que o dano oxidativo e a disfunção mitocondrial representam um
papel importante nos eventos de iniciação na maioria das doenças, incluindo doenças
hepáticas, apesar de vários factores estarem interligados levando à progressão da
doença.
Pretende-se com esta apresentação descrever inicialmente o papel da mitocôndria no
contexto da homeostasia celular, e explorar o papel daquele organelo na doença do
fígado gordo não alcoólico, apresentando as possíveis causas para a origem e
progressão da doença. Por fim apresenta-se a rede Europeia de treino ETN FOIE
GRAS, que pretende estudar os aspectos referidos.
Agradecimentos: Investigação no laboratório do autor é financiada por Fundos FEDER através do
Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT
– Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito dos projectos PTDC/DTP-FTO/2433/2014, POCI-010145-FEDER-016659, e POCI-01-0145-FEDER-007440, e pela União Europeia através do programa
Horizon 2020, e com o Marie Sklodowska-Curie Grant Agreement No. 722619.
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Mitocondriopatias – Quando um bom comportamento degenera em mau

D L Santos
CITAB – Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas.
DeBA/UTAD – Departamento de Biologia e Ambiente/Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

darios@utad.pt

Nas células animais a responsabilidade pela síntese e gestão energética é atribuída
quase em exclusividade às mitocôndrias. Na realidade, a sua função celular utrapassa
as fronteiras do metabolismo energético, apresentando papel central na síntese e
degradação de lípidos e no metabolismo de compostos azotados (aminoácidos, ácidos
nucleícos e heme). Este é o panorama habitual e bioquímico deste organelo nas
células: um estado de “bom comportamento” funcional, trabalhando para a
manutenção da vida do organismo.
Existem várias condicionantes genéticas e ambientais que podem desviar o organelo
deste comportamento normal para um funcionamento anómalo, nocivo para as células
e para o organismo em que estão inseridas. O termo “mitocondriopatias” engloba em
sentido lato estas disfunções mitocondriais, e em sentido mais restrito é utilizado para
referir

anomalias

que

afectam

os

mecanismos

energéticos

mitocondriais,

especificamente complexos respiratórios mitocondriais.
Nesta apresentação pretende-se acompanhar exemplos reais de percursos que
levaram a mitocôndria a sair do “bem” e a enveredar pelo caminho do “mal” que
caracterizam

as

mitocondriopatias.

Estas

situações,

durante

muito

tempo

menosprezadas, tem ganho relevância devido a um maior refinamento na metodologia
para detecção destas anomalias, e tem permitido constatar que a incidência destas
fugas à normalidade é bem superior ao que se pensava. A acompanhar este aumento
de interesse nestas disfunções, tem sido desenvolvidas várias abordagens
terapêuticas, que iremos apresentar e vários são os caminhos que têm vindo a ser
propostos.
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Novos desafios da Conservação da Natureza e Biodiversidade

M J Fernandes
Diretora do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo. Instituto de
conservação da Natureza

Jesus.fernandes@icnf.pt

Portugal é um país rico em biodiversidade, principalmente pela sua posição geoclimática,
sendo detentor de espécies da flora e fauna ricas e diversificadas, aliadas a grande
variedade de ecossistemas, habitats e paisagens. Por esta razão, presta um relevante
contributo para a Rede Natura 2000, a rede ecológica criada no espaço da União Europeia
para conservar espécies e habitats, tendo classificados cerca de 21% do território
terrestre.
No ano em que está a ser revista a ENCNB para o horizonte de 2025, o país viu-se
confrontado com situações de severidade extrema – incêndios florestais e seca rigorosa –
com consequências diretas também na perda da biodiversidade, impondo uma reflexão
mais profunda sobre as causas e consequências das políticas publicas nesta matéria.
Paralelamente os avanços tecnológicos dos últimos anos dotaram a ciência, em especial a
biologia, de mecanismos muito mais eficazes para estudar e catalogar/classificar as
espécies, mas também para intervir no seu conhecimento e conservação, colocando novos
desafios para a conservação da natureza.
Ao gestores do território, e é nessa qualidade que aqui estou, compete aproveitar esses
conhecimentos, integrá-los e aplicá-los.
A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, ENCNB 2025, que
esteve em discussão pública até 30 de setembro último, define como propósito a
necessidade de estancar a perda da biodiversidade, promovendo a recuperação e
valorização do património natural nacional.
A revisão da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade
(documento de 2001) visou atualizar e aprofundar o quadro da política nacional à luz dos
desafios atuais e das exigências de desenvolvimento e competitividade, numa visão
sustentável e eficiente da utilização dos recursos, assegurando a resiliência dos
ecossistemas naturais e semi-naturais e a conservação da biodiversidade.
Nesse sentido, a ENCNB, definiu 3 eixos estratégicos:


Melhorar o estado de conservação de habitat e espécies;



Promover o reconhecimento do valor do património natural;
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Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade nas suas
diferentes políticas, estratégias e práticas).

E identificou um conjunto de objetivos ordenados por prioridades a prosseguir até 2025:


Consolidar o sistema nacional de áreas classificadas e assegurar a sua gestão;



Programar e executar intervenções de conservação e de recuperação de espécies
e habitats;



Reforçar a prevenção e controlo de espécies invasoras em Portugal e na EU;



Reforçar o quadro legal de regulamentação da conservação da natureza e
biodiversidade;



Reforçar o cumprimento dos normativos legais de conservação da natureza e da
biodiversidade;



Reforçar a investigação e inovação orientadas para as prioridades de política e
conservação da natureza;



Evidenciar a economia da biodiversidade e dos ecossistemas;



Aumentar o investimento público em conservação da natureza e biodiversidade;



Garantir a utilização sustentável dos recursos marinhos;



Promover a oferta e qualificação dos serviços no domínio do Turismo da Natureza.

Uma palavra particular para o ordenamento do território e a falta de conectividade. A
‘malha fina’ da geometria da rede fundamental de conservação da natureza não é contígua
e eficaz, faltam corredores ecológicos e ligações entre os territórios classificados, ficando
‘a rede fundamental’ ineficiente para muitas das espécies, em especial as que têm maiores
necessidades de espaço.
A falta de conectividade entre os territórios e as reduzidas dimensões de algumas áreas
protegidas constitui um verdadeiro constrangimento para a sobrevivência para algumas
espécies, não permitindo assegurar a circulação dos organismos vivos entre territórios
contíguos (quer os indivíduos adultos quer as diversas fases do seu ciclo de vida) e a sua
dispersão e disseminação. Esta questão coloca-se tanto mais em meio marinho, onde a
rede nacional de AMP continua aquém das necessidades ecológicas e de conservação
das espécies e habitats.
Por último, a par das alterações climáticas e da desertificação do território, o abandono
das áreas agrícolas e as alterações no uso do solo em determinadas zonas do país, com
prevalência do regadio sobre o sequeiro, terá consequências diretas na perca de
biodiversidade, com perca de mosaico de culturas e consequente redução e distribuição
das espécies.
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Como aprendemos e como podemos ensinar melhor a aprender
J J Cerqueira
Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga, Portugal

jcerqueira@med.uminho.pt

Nos últimos 30 anos produziram-se grandes avanços no domínio das neurociências.
Nesta palestra, vamos explorar, de modo resumido, de que modo a compreensão dos
mecanismos biológicos subjacentes à aprendizagem e aquisição de conhecimentos e
competências, desde alterações moleculares até rearranjos nos circuitos cerebrais,
pode explicar a eficácia de algumas metodologias de ensino (e não de outras) e nos
pode ajudar a desenhar novas e mais eficientes estratégias para promover a
aprendizagem
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Ocorrências minerais em Trás-os-Montes: uso no quotidiano e
implicações na saúde
M E P Gomes
Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal

mgomes@utad.pt

Os grandes períodos da Pré-História devem as suas designações aos minerais. A
exploração e a transformação mineira, até obter bens de consumo, são essenciais na
economia, porém provocam algumas doenças profissionais. As propriedades dos
minerais condicionam quer a sua aplicação, quer as suas implicações na saúde.
O amianto/asbesto é a designação dada a um conjunto de minerais, que apresentam
hábito fibroso que ocorre em relação direta com rochas serpentínicas dos complexos
alóctones de Bragança e de Morais. As suas propriedades levaram a muitas
aplicações industriais: fibrocimento, têxtil, automotriz, plástica, farmacêutica, etc.
Atualmente é considerado cancerígeno, em especial as variedades de asbestos
anfibólicos.
O quartzo é a matéria-prima por excelência, desde a pré-história, com o sílex até à
indústria vidreira, fibra ótica, microchips, silicones, etc.. Os filões de quartzo são
comuns em TM. A incorporação da sílica no sistema humano através da inalação pode
provocar a silicose. Contudo, a sílica é um oligoelemento e ocorrem estudos em novas
áreas, como meio de transporte para outros fármacos.
Diversos minerais de lítio ocorrem em pegmatitos e têm, desde 2016, despertado
grande interesse, com prospeção em Boticas e Montalegre. Minerais de lítio são
usados na indústria de cerâmica e vidro, aplicações médicas, baterias, etc. A
deficiência do lítio provoca alterações de comportamento, como ansiedade e
depressão, sendo utilizado no tratamento do transtorno bipolar.
O ouro possui um estatuto singular valorizando-se através dos tempos. As maiores
explorações romanas e no séc. XX foram no distrito de Vila Real. O uso do ouro em
medicina é conhecido como crisoterapia ou auroterapia, remontando há 5.000 anos,
na Alexandria. Atualmente, o uso do ouro em medicina tem vindo a alargar-se a novos
campos, como a cirurgia vascular, deteção e tratamento de neoplasias.
Várias ocorrências de minerais radioativos portadores de U e Th existem no NE de
Portugal. Durante o processo de decaimento libertam radão, que é um gás incolor,
inodoro, radioativo, que ocorre nas rochas, solos, ar e água e é cancerígeno.
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A eutanásia e a distanásia na cidade dos homens!
F Almeida
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
filipenunoalmeida@gmail.com

Vivemos numa cidade onde a força tecnológica ousa desafiar os limites do homem.
Decidir sobre a vida ou sobre o morte, buscar a imortalidade ou recusar a
dependência, parece hoje ter de compreender-se no roteiro da conquista científica,
quiçá distanciado da compreensão filosófica do viver humano.
Importa, pois, reconhecer àquela, a capacidade de robustecer o nosso viver, e, nesta,
o lugar que a cada ser humano é devido, na compreensão do seu inteiro percurso
vital.
Falar de eutanásia pede um olhar sereno, a um tempo científico e humano, não só
para as suas causas, como para as respostas que lhe são devidas. Só neste alargado
enquadramento, poderemos gizar, exigentes posturas de quantos, profissionais e
instituições, trabalham junto de quem sofre.
Humanização será seguramente o matiz de um agir que terá de atender, no bios que
se consome, o ser que, na sua finitude, cumpre duramente a sua história.
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Metodologias para o estudo in vitro da biocompatibilidade/citotoxicidade
de nanosistemas transportadores de fármacos

A M Silva
Departamento de Biologia e Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real,
Portugal

amsilva@utad.pt

A nanotecnologia permite a síntese de nanosistemas transportadores de fármacos,
apresenta-se como uma ferramenta promissora no transporte de fármacos e no seu
direcionamento para os alvos específicos a tratar. Tem como objetivo aumentar a
eficiência da entrega de fármacos e reduzir os efeitos colaterais. Utiliza materiais que
são biocompatíveis, biodegradáveis e, em princípio, não tóxicos. Contudo, algumas
propriedades dos materiais, quando à nano-escala, são muito diferentes e pelo facto
de estarem à escala molecular podem interagir com alvos não específicos e induzir
danos celulares. Assim, torna-se crucial realizar testes de biocompatibilidade, isto é,
testar a citotoxicidade não só dos fármacos, mas também dos nanosistemas e dos
materiais utilizados para a sua síntese. As metodologias in vitro permitem, à escala
laboratorial, e num curto espaço de tempo, fazer uma rápida triagem sobre
citotoxicidade, doses de segurança e possíveis efeitos colaterais. Nesta apresentação
serão apresentados alguns resultados de testes in vitro com vista ao estudo da
biocompatibilidade/citotoxicidade de nanosistemas transportadores de fármacos.

20

XI Jornadas de
Bioquímica

Vila Real
21 a 24 de novembro de 2017

CIÊNCIA E CIDADANIA-UTAD 21-24 NOVEMBRO 2017
XI Jornadas de Bioquímica

As XI Jornadas de Bioquímica organizadas pelo NEBIOQ da UTAD em colaboração com a
Direção do 1º e 2º ciclo realizam-se no dia 21 e 22 de novembro de 2017 no auditório de
Geociências, no B0.02 do Complexo Laboratorial e na Aula Magna da UTAD.
As Jornadas têm como principal objetivo dar uma visão alargada dos estudos científicos
que se desenvolvem na área da Bioquímica e as oportunidades dos seus futuros
profissionais.
Esta edição inclui palestras de oradores de elevado mérito científico em áreas
intermultidisciplinares, comunicações e um

workshop. Pela primeira vez serão

apresentados, sob a forma de um póster, os trabalhos realizados pelos alunos do 2º ciclo
de Bioquímica no âmbito da unidade curricular Seminário Laboratorial. Como já é habitual,
contamos com as habituais comunicações orais de ex-alunos da licenciatura e/ou
mestrado de Bioquímica, os quais partilham os seus principais interesses científicos e
atuais campos de atuação, assim como os caminhos que os conduziram por um
determinado trajeto profissional.
Há a possibilidade de apresentação de comunicações orais e em formato de poster para
alunos que estão atualmente a frequentar a licenciatura e o mestrado em Bioquímica da
UTAD ou outros ciclos de estudos. Será atribuído um prémio à melhor comunicação em
painel.
Esperamos que este evento seja uma experiência enriquecedora para todos e que propicie
a discussão e aquisição de novos conhecimentos.

COMISSÃO CIENTÍFICA
Prof.ª Doutora Amélia M. L. Dias da Silva
Prof.ª Doutora Carla Maria Amaral
Prof. Doutor Dario Joaquim Simões Loureiro Dos Santos
Prof. Doutor Francisco Manuel Pereira Peixoto
Prof.ª Doutora Lucinda Vaz Reis
Doutor Luís Félix
Prof.ª Doutora Maria Cristina Fialho Oliveira
Prof.ª Doutora Maria Dos Anjos Clemente Pires
Prof. Doutor Rui Manuel Furtado Bezerra
COMISSÃO ORGANIZADORA
Direções de 1º e 2º Ciclos
Ana Rita Pinto
Júlio Torres
Flávia Pereira
Tiago Coutinho
Mônica Garcia
Sofia Correia
Carolina Fonseca
Carolina Freitas
Ana Pacheco
Lia Dinis
NEBIOQ
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Avaliação do perfil das aminas biogênicas em diferentes amostras
biológicas de vacas Holstein
L Cordeiro1, I M Valente1,2, M R G Maia2, A J M. Fonseca2, A R J.B Cabrita2,
J A Rodrigues1
1 REQUIMTE/LAQV - Departamento de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências, Universidade do
Porto, Rua do Campo Alegre n. 687, 4169-007 Porto, Portugal.
2 REQUIMTE/LAQV – Departamento de Clínicas Veterinárias, Instituto de Ciências Biomédicas Abel
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No tubo digestivo dos animais ruminantes, os alimentos são extensamente
fermentados no rúmen pela população microbiana produzindo uma grande variedade
de compostos com diferentes funções biológicas. As aminas biogénicas resultam da
descarboxilação de aminoácidos, por aminação ou transaminação de aldeídos e
cetonas [1]. Estes são convertidos no trato digestivo de ruminantes por decomposição
microbiana de proteínas e aminoácidos provenientes da dieta. Por essa razão, a
presença e o conteúdo de aminas biogénicas podem ser usados como indicador da
degradação proteica dos alimentos em animais ruminantes. Além disso, a influência
das aminas biogénicas na saúde dos ruminantes tem sido motivo de estudo [2].
O trabalho apresentado tem como objetivo a caracterização do conteúdo em aminas
biogénicas de amostras biológicas (urina, fezes e conteúdo ruminal) recolhidas de
vacas Holstein fistuladas e alimentadas com diferentes dietas de composição
conhecida.
As aminas biogénicas foram extraídas das amostras, derivatizadas e a análise foi
realizada por cromatografia líquida de alta eficiência com deteção fluorimétrica (HPLCFLD). A identificação de picos cromatográficos desconhecidos foi confirmada usando a
espectrometria de massa (MS).
[1] Steidlová, S.; Kalaˇ, P. Animal Feed Science and Technology 2002, 102, 197–205.
[2] Wang, D. S.; Zhang, R. Y.; Zhu, W.Y.; Mao, S.Y. Livestock Science 2013, 155, 262–272.
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Desenvolvimento e validação de uma metodologia de extração em fase
sólida dispersiva para a determinação de aminas biogénicas no vinho
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1 Centro de Química – Vila Real (CQ-VR), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Escola
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A presença de aminas biogénicas nos alimentos é um ponto crítico da segurança
alimentar dada a sua implicação em fenómenos de intoxicações alimentares, quando
presentes em quantidades elevadas em determinados alimentos, como é o caso do
peixe, do queijo e do vinho. Ao serem consumidas em quantidades elevadas
provocam dores de cabeça, insuficiência renal, náuseas, hipertensão e, em situações
mais graves, hemorragia cerebral ou mesmo a morte. A estes efeitos prejudiciais aos
consumidores somam-se também outros efeitos contraproducentes que afectam as
características organolépticas dos alimentos. As aminas biogénicas presentes no
vinho são bases orgânicas produzidas principalmente pelas bactérias lácticas durante
a fermentação malolática através da descarboxilação dos aminoácidos. Neste
seguimento, para a formação destes compostos são necessários aminoácidos livres
disponíveis e condições favoráveis que permitam o crescimento das bactérias. A
monitorização da presença destes compostos é de extrema importância, não só sobre
o ponto de vista toxicológico mas também poderá ser utilizado como um indicador de
contaminação microbiana. Neste trabalho, foi desenvolvido e otimizado um método
baseado na extração em fase sólida dispersiva (dSPE) para a pré-concentração das
aminas nos vinhos e detecção por cromatografia líquida (HPLC-DAD). A metodologia
foi validada para doze aminas – etilamina, propilamina, butilamina, putrescina,
cadaverina,

triptamina,

β-feniletilamina,

amilamina,

espermina,

espermidina,

hexilamina e histamina. Os resultados obtidos indicam que o método é indicado para o
propósito em questão, com boa recuperação, gama de linearidade adequada às
quantidades presentes nos vinhos, precisão e limites de deteção e de quantificação
apropriados.
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Resistência a antibióticos em bactérias obtidas de animais de caça: a
cadeia alimentar como um fator de risco.
V Silva1,2, I Carvalho1,2, S Correia1,2, M Sousa1,2, G Igrejas2,3,4, P Poeta1,4
1 Veterinary Sciences Department, UTAD, Vila Real, Portugal.
2 Department of Genetics and Biotechnology, UTAD, Vila Real, Portugal;
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4 UCIBIO-REQUIMTE, Faculty of Science and Technology, UNL, Lisbon, Caparica, Portugal
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A utilização excessiva de antibióticos nas últimas décadas levou ao desenvolvimento e
disseminação de bactérias resistentes, criando, assim, um grave problema de saúde
pública. O uso generalizado destes agentes em humanos e animais produz uma
pressão seletiva sobre as bactérias, que através de práticas agrícolas e efluentes de
águas residuais são disseminadas no meio ambiente por diversos ecossistemas.
Deste modo, os animais selvagens incluindo os cinegéticos podem apresentar-se
como reservatórios de bactérias e genes de resistência, fornecendo um mecanismo
biológico para a sua propagação. As aves selvagens são um dos principais
disseminadores de genes de resistência, uma vez que possuem um potencial para a
disseminação a longas distâncias. O nosso grupo de investigação tem preconizado
diferentes trabalhos neste âmbito, visto ser imperativo analisar a prevalência de
bactérias resistentes em animais de caça, uma vez que a ingestão de carne
contaminada pode representar um risco para a saúde humana. A nossa equipa tem
estudado diferentes animais cinegéticos em Portugal, como a perdiz, javali, coelho
bravo, tordo, entre outros, sendo os diferentes isolados de Gram-negativo e Grampositivo estudados quanto à resistência a antibióticos e genes de virulência por
métodos fenotípicos e genotípicos, incluindo a Tipagem de Sequências Multilocus
(MLST) realizada para estudar a diversidade clonal. Os isolados apresentam
resistência a vários antibióticos e uma grande prevalência de genes de virulência. Para
além disso, muitos deles possuem a mesma origem clonal que outros isolados de
humanos.
Estes estudos mostram que os animais de caça podem ser um reservatório de genes
de resistência antimicrobiana e contribuir para a disseminação e transferência de
genes de resistência para outros animais, incluindo humanos, o que constitui um
problema grave na segurança alimentar.
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Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana de extratos de
engaço de uva (Vitis vinífera L.)
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A uva tem sido cada vez mais apontada como uma matriz rica em compostos
bioativos, e a sua produção é uma das principais atividades económicas do setor
agroalimentar no mundo. Estima-se que na Europa se obtenham cerca de 14,5
milhões de toneladas de subprodutos provenientes da produção de uva por ano. Um
desses subprodutos é o engaço, e atualmente estima-se que pode existir a
capacidade de se desenvolverem produtos inovadores e de valor acrescentado
usando esta matriz como fonte de compostos fenólicos, para o uso como suplementos
alimentares e/ou compostos bioativos para as indústrias de cosmética e farmacêutica.
Os efeitos benéficos dos compostos fenólicos são principalmente atribuídos às suas
propriedades antioxidantes, mas também podem afetar o crescimento e metabolismo
bacteriano. Atualmente, a resistência aos antibióticos é uma das maiores ameaças à
saúde pública, por isso devem ser tomadas medidas para reduzir o impacto e limitar a
propagação da resistência, que passam pela redução na utilização de antibióticos e
pela procura de novos compostos, não prejudicando o ambiente.
Neste trabalho foi feita a identificação e quantificação dos compostos fenólicos
presentes em extratos de engaços provenientes de castas tintas produzidas na Região
Demarcada do Douro, procedendo-se posteriormente à determinação da respetiva
atividade antioxidante. Por fim, testou-se a atividade antimicrobiana, pelo método de
difusão em disco, utilizando-se bactérias gastrointestinais humanas, tendo como termo
de comparação antibióticos de primeira escolha médica. Este trabalho, apesar de
preliminar, apresenta resultados muito positivos, onde o engaço mostra ter efeitos
superiores aos antibióticos, que permitem demonstrar as propriedades antioxidantes e
antimicrobianas desta matriz, provando-se que este subproduto merece uma maior
atenção por parte das indústrias cosmética e farmacêutica.
Palavras-chave: engaço de uva; compostos fenólicos; atividade antioxidante;
atividade antimicrobiana.
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Vinilideno-naftofuranos: De incolor a cinzento
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1 Aluno da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, UTAD, Vila Real, Portugal
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Os compostos fotocrómicos são capazes de alterar a sua coloração, de um modo
reversível, por exposição à radiação UV e foram aplicados com sucesso em lentes
oftálmicas capazes de escurecer ao sol. Os compostos mais importantes
industrialmente são os naftopiranos.
Os vinilideno-naftofuranos são uma nova classe de compostos fotocrómicos muito
fáceis de sintetizar que mudam
de um estado incolor para
outro intensamente corado, na
presença de um meio ácido e
expostos à radiação solar ou
UV, à temperatura ambiente. A
conversão

entre

os

dois

estados é devida à formação
de uma espécie catiónica após a adição de um protão do meio ao grupo aleno da
molécula fotocrómica (Esq. 1). Na ausência de luz a molécula reverte ao estado
incolor em poucos minutos.
Para potenciar a aplicabilidade deste tipo de compostos torna-se necessário alterar a
sua estrutura de modo a aumentar o
comprimento de onda de absorção no UV

1,0

Figura 1 - Espetro de absorção de soluções separadas
do naftofurano base e um dos novos naftofuranos

para um valor próximo de 400 nm, gerar

naftofurano base sem irradiação
naftofurano novo sem irradiação
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Palavras-chave: Vinilideno-Naftofuranos; Fotocromismo; UV; Cor
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Expressão do antigénio carcino-embrionário (CEA) em útero cíclico e
nos adenocarcinomas do endométrio da gata. Estudo preliminar
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O antigénio carcino-embrionário (CEA) representa um conjunto de glicoproteínas
extracelulares ancoradas à membrana por uma molécula de glicosilfosfatidilinositol
(GPI). Expressa-se em neoplasias do trato gastrointestinal, pâncreas, fígado, pulmão,
sistema reprodutor feminino entre outros. Funcionalmente está associado à interação
e adesão celular, mas também à resposta imunológica. Está presente durante a fase
inicial do desenvolvimento embrionário e mantém uma concentração baixa na corrente
sanguínea durante a vida adulta. Surge novamente em maior quantidade quando
ocorre transformação, sendo por isso um marcador de alguns tumores.
O objetivo deste trabalho foi a identificação de CEA em tecidos uterinos de gata, assim
como em adenocarcinomas do endométrio (AEG), ainda não descritos nesta espécie.
A identificação desta proteína foi realizada pela técnica de imunohistoquímica indireta.
O anticorpo (clone A0115, DAKO) foi diluído a 1/100, incubado overnight a 4°C e
revelado pelo DAB.
Neste estudo prévio, foram usados tecidos normais em fase proliferativa (n= 5) e fase
secretora (n= 4) assim como 12 casos AEG.
Foi identificada esta proteína no endométrio normal e neoplásico da gata. Concluímos
que as glândulas normais foram o local em que se observou maior marcação com
padrão membranar e citoplasmático. Nos AEG esta marcação não foi tão homogénea
como nos úteros cíclicos, com variação no padrão e na intensidade de marcação de
membranar a citoplasmática.
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Conservation of acidity during grapevine ripening through kaolin
application
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The wine industry has a crucial economic, social and cultural relevance in Portugal,
however, it is known that climate change will challenge the wine-grape sector,
particularly in Mediterranean-like climate regions, where grapevines are often
subjected to periods of severe drought associated to high light and temperature. Future
climate trends may point to shifts in vineyard location, moving premium wine growing
regions to areas of better suitability and simultaneously leading to changes in current
grape varieties. Moreover, evidence suggests that climate change will affect both
grapevine physiology and biochemistry as well as grape berry ripening. After kaolin
foliar application (5% w/v) in two grapevine varieties (Touriga Nacional e Touriga
Franca) located at different wine-growing regions (Douro and Alentejo), several berry
qualitative attributes (total acidity, pH, tartaric acid and malic acid) of two grapevine
varities (Touriga Nacional e Touriga Franca) were monitored during the ripening
process (July – maturation and August – full maturation). In July, results obtained for all
parameters in grapevines located in the Douro region suggest the occurrence of
variability between varieties within each treatment, while in Alentejo, kaolin influenced
tartaric acid contents in both varieties under study. Besides, excepting for pH, all the
evaluated parameters presented the highest values in Touriga Nacional variety for both
treatments. At full maturation, kaolin influenced Touriga Nacional berry levels of total
acidity and tartaric acid in the Douro region, and tartaric acid content in the Alentejo
region. Overall, results showed that kaolin influences Touriga Nacional tartaric acid
content throughout berry ripening of vines located at Alentejo, suggesting a combined
effect between varietal variability, kaolin effects and site. Therefore, kaolin showed
beneficial effects in conserving organic acids during grape berry ripening, which play
an important role during wine production, and has positive effects on wine quality and
typicity.

Keywords: tartaric acid, berry quality, climate change
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Atividade biológica de um extrato hidro-etanólico de S. rosmarinifolia L.
nas linhas celulares HepG2, RAW 264.7 e Caco-2.
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A Santolina rosmarinafolia L. (Marcetão) é uma planta autóctone da Serra da Arrábida,
que também se encontra na coleção de plantas aromáticas e medicinais do jardim
botânico da UTAD. Esta apresenta propriedades medicinais descritas já desde o
tempo da Grécia antiga. Nesse sentido, atendendo a que os extratos hidro-etanólicos
do Marcetão são potencialmente ricos em compostos fenólicos que contribuem para a
sua atividade biológica, este será o objeto do nosso estudo. O objetivo deste estudo foi
determinar o efeito dose resposta de um extrato hidro-etanólico (80:20, v/v) desta
planta na viabilidade celular em três linhas celulares, células HepG2 (linha derivada de
carcinoma hepático humano), células Caco-2 (linha derivada de adenocarcinoma do
colon humano) e células RAW 264.7(linha celular de macrófagos de murganho)
através da utilização do indicador de viabilidade Alamar blue e o Trypan blue. O efeito
do extrato na atividade anti-inflamatória também foi avaliado em células RAW 264.7,
pela quantificação do óxido nítrico (NO) usando o método de Griess.
No teste de viabilidade celular, as células (HepG2, Caco-2 e RAW 264.7) foram
expostas a uma gama de concentrações entre 50 e 500 μg/mL de extratos hidroetanólicos diluídos em meio de cultura sem soro durante 24 h ou 48 h. Verificou-se
que concentrações acima de 200 μg/ml inibiram o crescimento celular (IC 50(HepG2)=
227,66±16,87 μg/mL e 184,88±7,13 μg/mL; IC 50(Caco-2)= 324,40±22,24 μg/mL e
209,02±18,48 μg/mL; IC50(RAW 264.7)= 134,92±9,04 μg/mL e 99,41±9,92 μg/mL, para
24 e 48 h, respetivamente). No teste de atividade anti-inflamatória utilizaram-se
concentrações não-citotóxicas de extrato hidro-etanólico (10, 20 e 30 μg/mL) e
verificou-se que este diminui a libertação de NO, de forma dependente da dose,
evidenciando efeito anti-inflamatório deste extrato.
Em conclusão, a S. rosmarinafolia apresenta como propriedades medicinais a
atividade anti-inflamatória e doses elevadas poderão ter atividade anti-proliferativa.
Palavras-chave: Marcetão (S. rosmarinifolia L.); viabilidade celular; atividade antiinflamatória.
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Avaliação da toxicidade de fungicidas sintéticos e naturais aplicados na
agricultura usando embriões de peixe zebra
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As doenças fúngicas (míldio e oídio) ameaçam a produção de uvas nas principais
regiões vitivinícolas e este problema é promovido pelas presentes alterações
climáticas. Estas são controladas pela utilização crescente de fungicidas. No entanto,
diversos estudos demonstraram a ocorrência de resíduos destes compostos no
ambiente e em alimentos. Porém, até ao momento, os efeitos biológicos destes
resíduos permanecem desconhecidos. Assim, foi objetivo deste trabalho avaliar o
efeito tóxico de fungicidas sintéticos e à base de extratos de plantas utilizando
embriões de peixe-zebra.
A toxicidade dos compostos foi calculada como concentração média letal após 96h de
exposição (LC50) de acordo com o protocolo 236 da OCDE. Os embriões no estado
inicial de blástula (~2 horas pós-fertilização) foram expostos aos compostos sendo o
ensaio realizado em triplicado e a mortalidade registada ao longo do período de
exposição. O valor de LC50 foi calculado através de análise Probit.
O valor da LC50 calculada foi de 1,15 ± 0,32 mg/L, 7,25 ± 2,61 mg/L e 36,33 ± 14,21
mg/L, respetivamente para os compostos à base de azoxistrobina, tebuconazole e
mancozebe. Para os fungicidas naturais o valor de LC 50 calculada foi de 223,05 ±
80,89 mg/L para o extrato aquoso de Equisetum, 15,06 ± 6,085 mg/L para o extrato
etanólico de Mimosa tenuiflora e 0,65 ± 0,50 mg/L para o timol. Assim a toxicidade dos
compostos apresentada por ordem decrescente foi extrato aquoso de Equisetum >
mancozebe > extrato etanólico de Mimosa tenuiflora > tebuconazole > azoxistrobina >
timol.
Estes resultados fornecem a base sobre a toxicidade destes compostos em animais
aquáticos que podem ser utilizados na monitorização e avaliação de riscos para o
ecossistema.
Projeto de I&D Interact, n.º da operação NORTE-01-0145-FEDER-000017, na sua linha de investigação
ISAC, co-financiado pelo FEDER através do NORTE 2020 e projetos do CITAB - UID/AGR/04033/2013 e
POCI-01-0145-FEDER-006958.
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Evaluation of the phytochemistry and biological activity of grape (vitis
vinífera l.) stems
I Gouvinhas1, R Santos1, MJ Saavedra1, R Domínguez-Perles2, M Rodrigues1, A Barros1
1 Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences, CITAB,
University of Trás-os-Montes and Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal
2 Research Group on Quality, Safety and Bioactivity of Plant Foods, Department of Food Science and
Technology, CEBAS (CSIC), University Campus Espinardo, 25, 30100 Espinardo, Spain
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Grapes are one of the most important and widely fruit crops produced worldwide, from
which around 80% are addressed to the winery industry, representing one of the most
important economical activities worldwide. In addition to main uses, an important and
growing proportion of this agricultural production is directed to vinification processes.
However, wine production generates large quantities of by-products. Grape stems are
one of the by-products generated seasonally in high amounts (representing 25% of the
total by-products produced by this industry), being stressed as a valuable candidate to
be used by various industrial sectors due to its constitution rich in phenolic compounds
with remarkable biological activities, which would allow to replace synthetic
antioxidants currently used. In this work, qualitative and quantitative evaluation of
polyphenolic extracts of grape stems as sources of individual phenolic compounds and
their biological activity in vitro (radical scavenging power and antimicrobial activity)
were assessed. Furthermore, an industrial alternative to the traditional distilled spirits
produced was developed.
The results demonstrated that grape (Vitis vinifera L.) stems are a valuable source of
phenolic compounds with powerful biological activities for the prevention of deleterious
pathophysiological events in biological systems and the functional activity of grape
stem’s extracts concerning the antimicrobial power supports the potential of this plant
material or its hydroalcoholic extracts in de development of added value products with
technological or biological functions as food preservatives or prebiotics. Furthermore,
the authors formulated and developed a liquor based beverage by the incorporation of
grape stems, which displayed a valuable phenolic composition and antioxidant activity,
proving that this first approach allowed to obtain an added value product fitting a
current market demand. Thus, grape stems can be a source of important bioactive
compounds to be included in the food and cosmetic industry as functional ingredients.
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A infeção por Talaromyces (Penicillium) marneffei é uma das principais causas de
morte em pacientes com sistema imunitário comprometido, na Asia. As manifestações
clínicas da infeção incluem: febre, perda de peso, anemia, linfadenopatia, problemas
respiratórios e lesões cutâneas. O objetivo principal deste estudo consistiu na
determinação micológica dos fungos existentes em amostras provenientes da mucosa
nasal humana.
Foram alvo do estudo 20 indivíduos adultos, dos quais foram recolhidas 40 amostras
da mucosa nasal (uma por cada narina) com auxílio de uma zaragatoa previamente
embebida em soro fisiológico. As amostras foram analisadas recorrendo a métodos
micológicos de rotina.
No total foram obtidos 46 isolados fúngicos, dos quais 24 (52%) isolados pertenciam
ao género Penicillium e destes 4 (17%) pertenciam à espécie Penicillium marneffei.
Este fungo é extremamente raro na Europa, embora já tenha sido previamente
descrito em mucosa nasal humana e no pelo de animais. Estes resultados constituem
uma prova da importância do estudo das mucosas nasais enquanto reservatórios de
agentes patogénicos, uma vez que a hipótese mais aceite para a transmissão desta
infeção é a de que o fungo entre no hospedeiro por inalação e que se dissemine para
os órgãos através de distribuição hematológica.
Palavras-chave: Fungos Filamentosos; Talaromyces (Penicillium) marneffei; Mucosa Nasal
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Imunomarcação de linfócitos B e T e Macrófagos em 7 casos de
Esporotricose Felina
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A esporotricose é uma dermatomicose causada por espécies de fungos do complexo
Sporothrix Schenckii. Esta doença é diagnosticada com maior frequência em gatos, no
entanto é descrita no Homem, cães e outras espécies.
O presente trabalho teve como objetivo analisar, recorrendo à técnica de
imunohistoquímica indireta, a presença de células inflamatórias através dos
marcadores BLA, CD3 e MCA387 (linfócitos B, T e macrófagos respetivamente),
incubados durante a noite a 4ºC, com revelação da através do polímero Novolink
Novocastra (Leica Biosystems) e o contraste com hematoxilina de Gill.
Para este estudo foram utilizados 7 casos de esporotricose felina, oriundos do
Município de João Pessoa, Paraíba, Brasil. O diagnóstico da esporotricose foi
confirmado através dos sinais clínicos, exame citológico, histopatológico (utilizando as
colorações HE, PAS e GMS) e microbiológico.
Dos 7 casos em estudo, seis eram machos e uma fêmea, todos sem raça definida e
com idades compreendidas entre 2,5 e os 3 anos.
A contagem das células inflamatórias foi feita em cinco campos de maior concentração
destas. A imunomarcação observou-se nos 7 casos, para todos os tipos celulares
estudados. A distribuição da imunomarcação variou entre as 7 e 169 linfócitos B
(média: 76,9± 63,3); entre os 9 e 216 linfócitos T (média: 72,8±75,8) e entre os 12 e
125 macrófagos (média: 42,9± 45,2).
Os linfócitos B e T são as populações predominantes nestas lesões, embora sem
significativa diferença entre si ou com os macrófagos que estão ligeiramente em
menor número.
Este estudo permitiu-nos perceber o tipo de infiltrado inflamatório na esporotricose
felina, no entanto, devido ao escasso número de casos, não nos permite tirar grandes
conclusões.
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Síntese e avaliação do potencial fototerapêutico de corantes esquarílicos
em células tumorais
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As cianinas esquarílicas são corantes polimetínicos: moléculas planares com ligações
duplas conjugadas, número ímpar de grupos metínicos e número par de eletrões ,
que possuem um recetor central de quatro membros e anéis heterocíclicos laterais.
Estes corantes podem ser utilizados no combate ao cancro, uma das doenças mais
mortais a nível mundial definida como um conjunto de patologias caracterizadas pela
proliferação celular descontrolada, através da sua aplicação como agentes
fotossensibilizadores (FSs) em terapia fotodinâmica (PDT). Nesta terapia está
envolvida uma reação fotoquímica usada para a destruição seletiva de um tecido-alvo
que necessita de um agente FS retido no tecido-alvo, oxigénio molecular e uma fonte
de luz. Embora cada um destes elementos seja idealmente inócuo, quando atuam em
trilogia revelam-se altamente citotóxicos e ao mesmo tempo seletivos. Tem vantagens
comparativamente a outras estratégias clínicas como a cirurgia, radioterapia e
quimioterapia pelo facto de se mostrar rápida, eficiente e com menos efeitos
secundários para o doente.
Este trabalho tem como objetivo apresentar as metodologias associadas à síntese de
cianinas esquarílicas derivadas da indolenina, assim como os resultados relativos à
fotocitotoxicidade dos corantes após estudos in vitro em linhas tumorais e nãotumorais, de modo a avaliar o potencial uso destes compostos como FSs para PDT.
O facto destes compostos apresentarem bandas de absorção estreitas e intensas
dentro da “janela fototerapêutica” permitiu o estudo relativo à sua potencial e
promissora utilização como FSs em PDT.
Palavras-chave: cianinas esquarílicas, fotossensibilizador, células tumorais.
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Os corantes aminoesquarílicos são compostos que derivam dos corantes esquarílicos
e possuem na sua estrutura um grupo amino ligado ao anel central de quatro
membros, presente nos corantes esquarílicos. Neste trabalho apresenta-se a síntese
de um corante aminoesquarílico 5, derivado da indolenina (1). A sua síntese (Fig. 1)
resulta de várias etapas, sendo a primeira a formação de um sal quaternário 2 de uma
base heterocíclica, neste caso a indolenina (1) por reação desta com iodeto de etilo. A
reação de condensação deste sal quaternário com o ácido esquárico origina o corante
esquarílico zwiteriónico 3 que por reação com o agente metilante forte, CF 3SO3CH3,
permite a obtenção do derivado O-metilado 4. A reação deste último com uma solução
de metilamina 2M em metanol e posterior troca do contra-ião CF3SO3- por I-, permite a
obtenção do corante aminoesquarílico 5 pretendido com rendimento de 65%.
A caracterização estrutural dos compostos 2-5 foi feita através das técnicas de p.f., IV,
Vis, RMN de 1H e de 13C e EMAR.

Figura 1 - Síntese do corante aminoesquarílico 5.

Palavras-chave: síntese orgânica, corante aminoesquarílico, caracterização estrutural
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Caracterização de sondas de painting de Sus scrofa obtidas por FACS
para aplicação na análise de cariótipo
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A análise citogenética de animais de produção é imprescindível para a manutenção
de uma elevada taxa de fertilidade e, consequentemente para a obtenção de retorno
financeiro. O cariótipo, cuja análise é a forma mais expedita de diagnóstico
citogenético, consiste na organização sistematizada dos cromossomas de uma célula,
organismo ou espécie. A certificação citogenética dos animais em questão realizou-se,
primeiramente através da técnica de bandeamento G, que possibilitou a análise
cariotípica dos animais de modo a detetar a presença/ausência de alterações
cromossómicas putativamente comprometedoras da fertilidade dos indivíduos em
questão. A técnica de bandeamento G pode, posteriormente, ser complementada pela
realização da técnica de bandeamento C. Esta última permite a análise da
heterocromatina constitutiva, eliminando possíveis suspeitas da ocorrência de
polimorfismos heterocromáticos. A combinação das técnicas supramencionadas
permitiu a análise de 16 indivíduos da espécie Sus scrofa (porco doméstico) e a sua
subsequente certificação como reprodutores.
O screening citogenético beneficia igualmente da utilização de técnicas moleculares
de maior resolução, como a técnica de Hibridação in situ por fluorescência (FISH)
(mais precisamente chromosome painting). O procedimento de chromosome painting
utiliza sondas representativas de cromossomas inteiros, que marcam especificamente
um par de cromossomas homólogos. A caracterização de sondas de chromosome
painting é realizada para identificar claramente o cromossoma em questão e para
avaliar a especificidade do sinal de hibridação. Neste caso em questão, o processo de
caracterização de sondas de painting de Sus scrofa, realizado no Laboratório de
Citogenómica e Genómica Animal (DGB/UTAD) permitiu atribuir-lhes utilidade futura
no diagnóstico citogenético em Sus scrofa.
Palavras-chave:
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As cianinas esquarílicas, vulgarmente conhecidas por corantes esquarílicos, como o
nome indica, são compostos que derivam do ácido esquárico. Esta classe de corantes
apresenta uma estrutura polimetínica 1,3-disubstituída e resultam da condensação do
ácido esquárico com um anel aromático dador de eletrões ou com bases metilénicas
heterocíclicas nucleófilas1,2.
O crescente interesse nestes corantes deve-se ao facto de apresentarem várias
propriedades fotofísicas e fotoquímicas que os tornam adequados e apelativos para o
seu potencial uso como fotossensibilizadores na terapia fotodinâmica, como sondas de
fluorescência, bem como, para a elaboração de sistemas de captação de luz, como os
painéis fotovoltaicos3,4.
De modo a potenciar as propriedades destes corantes para uma destas aplicações,
deve-se modelar a sua estrutura, através de variações ao nível da natureza do
heterociclo, da cadeia metínica, dos grupos presentes na cadeia N-alquilica, da
natureza do contra-ião, entre outras. Desta forma, o presente trabalho teve como
objetivo, a síntese de uma nova cianina esquarílica, derivada da indolenina, que
possui o grupo barbitúrico na posição 3 do anel central de quatro membros.
A respetiva caracterização estrutural do composto sintetizado, bem como dos seus
precursores, foi realizada com recurso a técnicas de RMN de 1H e de 13C, IV, UV/Vis,
p.f. e EMAR.
Palavras-chave: Cianinas esquarílicas, ácido barbitúrico
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Expressão imuno-histoquímica do Recetor do Fator de Crescimento
Epidérmico Tipo 1 (EGFR) em carcinomas mamários caninos e respetivas
metástases
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As neoplasias mamárias constituem o tumor mais frequentemente diagnosticado na
cadela. Constituiu objetivo deste trabalho a avaliação da expressão do Recetor do
Fator de Crescimento Epidérmico do Tipo 1 (EGFR) em carcinomas mamários caninos
e respetivas metástases ganglionares; foram avaliados 32 neoplasias mamárias e
respetivas metástases através do método de imuno-histoquímica, tendo sido
pesquisadas possíveis associações entre a imunoexpressão desse recetor e
parâmetros clinicopatológicos.
Dezasseis (51,6%) neoplasias malignas e dezassete (54,8%) metástases ganglionares
foram positivas para o EGFR. Apesar de não se ter observado nenhuma associação
estatisticamente significativa entre a positividade para o EGFR no tumor primário com
os parâmetros clinicopatológicos, verificou-se uma associação estatisticamente
significativa entre a expressão negativa do EGFR na metástase com o grau histológico
elevado e a presença de invasão vascular. A expressão do EGFR no tumor primário e
na metástase também se encontraram significativamente associadas, observando-se
concordância na maioria dos casos. Consideramos necessários estudos adicionais no
sentido de melhor compreender o papel do EGFR no processo de metastização.
Palavras-chave: cadela, carcinoma mamário, metástase, imuno-histoquímica, EGFR
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Onde e que fungos existem nas nossas casas? Uma análise preliminar
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Os fungos são seres ubiquitários com ampla distribuição geográfica. Algumas
espécies de fungos podem causar doenças em humanos, infetando a pele, os cabelos
e pelos, as unhas ou órgãos internos. Existem no ambiente que rodeia o homem,
inclusive nas suas casas e nos objetos que utiliza diariamente. O objetivo principal
deste estudo foi a determinação da variabilidade micológica de fungos em amostras
provenientes de diferentes objetos e locais em habitações particulares. Foram até ao
momento alvo do estudo, 2 habitações, nas quais foram recolhidas amostras em 9
locais/ objetos diferentes. As colheitas foram divididas por duas divisões da casa,
cozinha (pano de limpar a bancada, pano de limpar a louça, pano de limpar as mãos,
torneira e bancadas) e casa de banho onde foram recolhidas amostras da torneira, do
copo das escovas dos dentes, da toalha de banho e da toalha das mãos. A
amostragem foi feita recorrendo aos métodos de contacto direto com as placas e de
zaragatoas de superfície.
Dos 25 isolados obtidos e analisados por métodos micológicos de rotina, 14 (56%)
eram do género Cladosporium, 6 (24%) pertenciam ao género Penicillium e 1 (4%) ao
género Alternaria. Os fungos encontravam-se distribuídos por ambas as divisões da
casa, com exceção do género Alternaria, que apenas cresceu em amostras
provenientes da cozinha. Os resultados deste estudo mostram a presença de fungos
filamentosos em ambiente interior de habitações particulares em objetos usados por
rotina. Devido à importância da qualidade destes ambientes para a saúde dos
habitantes a continuidade desde estudo revela-se muito importante.
Palavras-chave: Fungos Filamentosos; Habitações; Saúde Pública
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Acompanhamento de ensaio experimental de indução de cancro da
próstata em ratos Wistar: Efeito do exercício físico
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O cancro da próstata é um dos tumores mais comuns no homem. Com recurso ao
modelo animal de indução de CaP em ratos macho Wistar, através da administração
da flutamida, testosterona, N-metil-N-nitrosureia (MNU) e colocação de implantes de
testosterona é possível induzir esta doença. O objetivo deste trabalho foi estudar o
efeito do exercício físico no CaP.Utilizaram-se 39 ratos macho Wistar-Unilever
distribuídos por quatro grupos: grupo I (GI), controlo sedentários; grupo II (GII), CaP
sedentários; grupo III (GIII), controlo exercitados e um grupo IV (GIV), CaP
exercitados. Durante o ensaio experimental os animais foram pesados e registados
semanalmente os seus consumos de água e de comida. Dezoito semanas após a
colocação dos implantes os animais foram sacrificados por overdose de anestesia,
recolhido o sangue e feita a sua necrópsia. No dia do sacrifício o valor da média da
massa corporal dos animais do GI (471,721±9,820g) foi superior à do GII
(408,474±7,384g) (p=0,000) e a média da massa corporal dos animais do GIII
(404,174±4,570g) foi superior à do GIV (366,780±4,051g). Os testículos, a próstata, a
vesícula seminal, e a glândula bulbouretral apresentaram uma massa relativa superior
no GI e GIII (p<0,050). Em relação às massas relativas do músculo gastrocnemius, os
grupos sedentários (I e II) apresentaram valores inferiores aos grupos exercitados (III e
IV). Analisando a expressão das proteínas do músculo gastrocnemius os níveis de
GADPH e ATP sintase dos grupos exercitados (III e IV) foram ligeiramente inferiores
aos grupos sedentários (I e II). Concluímos que a administração sequencial dos
compostos químicos referidos para induzir CaP tem repercussões significativas na
massa corporal dos animais e nos valores da massa relativa dos seus órgãos
reprodutores, podendo estes valores servir como indicadores indiretos da sua eficácia.
Palavras-chave: MNU, Wistar unilever, exercício físico.
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Composição lipídica das membranas dos tilacoides de porta-enxertos de
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O perfil lipídico das membranas dos tilacoides indica-nos o estado de saúde de uma
planta tendo sido fundamental para o estudo das variedades de porta-enxertos de
castanheiros, provenientes do cruzamento híbrido de C. sativa e C. crenata,
relativamente às alterações climáticas. Após a recolha do material vegetal, procedeuse ao isolamento de cloroplastos, usando-se quatro meios de isolamento (Grind
Buffer, Wash Buffer, Triton Buffer e BTS400). O material biológico foi lavado em água
destilada gelada e homogeneizado com o meio de Grind Buffer. Após a filtração do
homogeneizado, o filtrado centrifugou-se a 4000G durante 10 minutos a 4ºC. O pellet
obtido foi ressuspendido em meio Wash Buffer. Levou-se novamente à centrífuga nas
mesmas condições e ressuspendeu-se o pellet em meio Triton Buffer. A amostra foi
posteriormente submetida a um processo de solubilização das membranas mais
externas dos tilacoides, usando-se o Triton X-100 a 25%, o meio BTS400, glicerol a
15% sendo posteriormente congelado o material em azoto líquido e armazenado a 80ºC. Este isolado contendo as membranas lipídicas, foi transesterificado usando-se
o, método adaptado de Bligh e Dyer da qual resultou uma amostra com a
quantificação e a caracterização dos ácidos gordos através de cromatografia gasosa.
Palavras-chave: Composição lipídica, transesterificação, cromatografia gasosa
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O pão é um dos alimentos consumido pela generalidade da população e que tem um
peso significativo na dieta alimentar. Durante o cozimento do pão ocorrem várias
reações químicas, nomeadamente a reação de Maillard (RM), que são essenciais para
o desenvolvimento das características sensoriais especificas deste tipo de alimento, a
cor, o aroma e o sabor. No entanto a RM origina também compostos nocivos para a
saúde, tais como a acrilamida e o hidroximetilfurfural (HMF). A acrilamida é um
composto classificado pela Agência Internacional para a Pesquisa do Cancro (IARC)
como agente carcinogénico para os humanos. O interesse no estudo do HMF prendese com o seu potencial toxicológico. Embora os resultados dos estudos efetuados até
ao momento, relativamente à toxicidade do HMF para o Homem, não serem
conclusivos a preocupação com a presença deste composto nos alimentos resulta do
facto de alguns dos seus metabolitos, concretamente o 5-sulfoximetilfurfural e a 5clorometilfurfural, apresentarem comprovada atividade citotóxica, mutagénica e
carcinogénica.
Recentemente a produção de pães enriquecidos com outras farinhas que não a de
trigo ou a incorporação de várias sementes tem vindo a aumentar para satisfazer as
espectativas dos consumidores na procura de alimentos mais nutritivos e com
propriedades funcionais. O conhecimento dos teores de HMF neste tipo de pães é
escasso. O objetivo deste trabalho foi determinar os teores de HMF em pães
enriquecidos com diferentes tipos de farinhas e/ou sementes.

Palavras-chave: Pão, reação de Maillard, hidroximetilfurfural.
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O rastreio pré-natal de aneuploidias é uma prática comum no apoio às gravidas, com
gestação considerada de risco, que recorrem a um Centro de Diagnóstico Pré-natal. A
gravidez é de risco quando se deteta, por exemplo, anomalias ecográficas ou um
rastreio bioquímico positivo para trissomia 21,18 ou 13.
O diagnóstico habitualmente é obtido através a citogenética convencional, com análise
de cromossomas em metáfase com bandeamento G. A obtenção de cromossomas em
metáfase é realizada com recurso à cultura de amniócitos ou vilosidades coriónicas,
que demora entre 7-14 dias. Este tempo de espera pode causar ansiedade à grávida e
transtornos legais quando esta análise é solicitada tardiamente, atendendo aos prazos
previstos na lei para a interrupção voluntária da gravidez. Neste contexto, a introdução
de uma técnica fiável e que diminua consideravelmente o tempo de resposta é muito
vantajoso.
A Hibridização in situ Fluorescente (FISH) baseia-se na hibridização de sequências de
oligonucleótidos, marcados com fluorocromos, complementares a sequências alvo de
DNA, em material citológico fixo numa lâmina. Nos últimos 30 anos, esta técnica tem
evoluído e atualmente usam-se sondas comerciais permitindo a obtenção de
resultados e de rápida execução. A grande vantagem desta técnica em relação à
citogenética clássica reside na capacidade de analisar o código genético em interfase
dispensando a cultura para obtenção de resultados, o que diminui o tempo de análise
para um mínimo de 24 horas.
Outra vantagem desta técnica é possibilitar diagnóstico em outras áreas,
nomeadamente no estudo dos produtos de abortamento em que não houve
crescimento celular. Assim, é possível despistar, neste tipo de amostras, as
aneuploidias que podem ter uma incidência elevada.
No entanto a utilização exclusiva de sondas para estes cromossomas não permite a
deteção de anomalias que afetam outros cromossomas, não sendo por isso um
substituto à análise citogenética clássica.
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A manutenção do equilíbrio entre a produção de radicais livres e as defesas
antioxidantes é uma condição essencial para o bom e normal funcionamento do
organismo. Quando este equilíbrio tende para a produção de radicais livres diz-se que
o organismo está em stresse oxidativo, e nesta situação os radicais livres em excesso
podem induzir danos e conduzir a várias patologias.
Espécies reativas de oxigénio, como o radical anião superóxido, são geradas em todas
as células tendo origem na mitocôndria e na atividade de algumas enzimas tais como,
oxidases, lipoxigenases e cicloxigenases. Estas espécies reativas de oxigénio irão
promover a oxidação das macromoléculas (DNA, proteínas e lípidos da membrana),
dano e disfunção nos tecidos. Pelo que é importante o domínio de métodos de
deteção de stresse oxidativo em amostras biológicas.
No presente estudo serão descritos alguns métodos e resultados prévios obtidos com
o objetivo de avaliar alguns biomarcadores enzimáticos (glutationa redutase (GR) e
glutationa peroxidase (GPX)) e não enzimáticos (tióis proteicos) de stresse oxidativo,
em rim de ratos Wistar nos quais foi induzido química e hormonalmente cancro da
próstata.
Palavras-chave: Stresse oxidativo, rim, enzimas antioxidantes, tióis proteicos
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A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC-MS) é uma técnica
analítica, em que se combinam as características da cromatografia gasosa e da
espectrometria de massa para determinar diversos compostos existentes numa
amostra a analisar. Na cromatografia gasosa, os vários compostos existentes na
amostra são separados com base na diferente força da interação dos compostos com
a fase estacionária, sendo eluídos em diferentes tempos (tempo de retenção, RT).
Após separação, os compostos são ionizados no espectrómetro de massa com
recurso a uma fonte de ionização. As moléculas ionizadas são depois transportadas
para o analisador de massa, onde os iões são separados com base na sua diferente
razão massa/carga (m/z). O resultado desta análise é apresentado na forma de
cromatograma, em que a área ou altura do pico do composto é proporcional à sua
concentração.
O objetivo deste trabalho é determinar os compostos voláteis existentes em diferentes
amostras de vinho através de GC acoplado a um detetor MS, que tem a capacidade
de identificar inequivocamente os compostos com base no espectro de massa.
Como esta é uma técnica bastante sensível a interferentes, será necessário fazer um
pré-tratamento da amostra. Assim, na extração destes compostos existentes no vinho
irá utilizar-se um solvente orgânico, que tenha afinidade com os compostos de
interesse mas não com os interferentes. Este processo irá simultaneamente permitir a
extração dos compostos e a sua concentração no extrato final.
Para o desenvolvimento do método cromatográfico, serão realizadas injeções
individuais dos compostos a analisar, a fim de se obter o seu RT e espectro de massa.
Isto permite-nos identificar posteriormente, numa amostra, a identidade do composto
(por comparação do RT e espectro), sendo depois quantificados com o auxílio de uma
curva de calibração.
Palavras-chave: GC-MS, compostos voláteis, vinho
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A identificação de proteínas e outras moléculas celulares podem ser visualizados nas
preparações histológicas e citológicas com determinados métodos de histoquímica. No
entanto, em Anatomia Patológica, a sua identificação só pode ser confirmada com
metodologia

que

nos

assegurem

a

sua

identificação

inquestionável.

A

imunohistoquímica é um método que tem como base a formação do complexo imune,
utilizando-se anticorpos específicos para identificar a molécula alvo (que é um
constituinte dos tecidos designado por antigénio). Esta ligação permite localizar e
identificar a presença de substâncias nas células e tecidos ou dos seus produtos,
através da cor associada aos complexos imunes.
Em 1941, Coons e seus colaboradores foram os pioneiros da imunohistoquímica
conjugando um anticorpo com um fluorocromo, obtendo, no entanto, um sinal muito
fraco, porque usaram uma marcação direta do anticorpo primário (técnica direta).
Estes resultados levaram os investigadores a melhorar a técnica, ampliar e limpar o
sinal obtido, multiplicando os passos da mesma sendo que atualmente habitualmente
é usada uma técnica com vários passos, a técnica indireta, associada também a um
polímero para melhorar o sinal final.
A imunohistoquímica é aplicada em Anatomia Patológica como auxiliar de diagnóstico
principalmente na identificação, estudo e prognóstico de neoplasias, na identificação
de agentes de doenças infeciosas e no estudo de doenças degenerativas, podendo
ainda ser aplicada em fisiologia e na investigação.
Neste trabalho, acompanhámos o estudo preliminar da expressão do antigénio
carcino-embrionário (CEA) e α-fetoproteína em útero cíclico e nos adenocarcinomas
do endométrio da gata utilizando-se o método indireto da Avidina-Biotina, em que a
Estreptavidina está ligada a Biotina com revelação por diaminobenzidina (DAB).
Neste trabalho, com esta técnica identificámos a presença destes dois antigénios nos
tecidos de gata assim como nas lesões estudadas.
Palavras-chave: imunohistoquímica, anticorpo, antigénio.
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O setor vitícola é um dos setores mais representativos da economia agrícola. Contudo,
é gerador de uma quantidade enorme de subprodutos e resíduos que representam
uma perda de recursos. O engaço, a parte lenhosa do cacho de uva, é um dos
primeiros subprodutos a ser obtido do processo de vinificação, representando 25% dos
resíduos da indústria vinícola. Sendo o engaço menos estudado, comparativamente a
outros subprodutos, revela-se necessário descobrir novas formas de valorização. Este
trabalho teve como objetivo avaliar a aplicabilidade do engaço de uva branca (casta
Moscatel) como uma possível fonte de extratos com potencial atividade antioxidante.
O engaço seco de uva branca da casta Moscatel (Cooperativa de Alijó; campanha de
2016) foi pulverizado, peneirado e submetido a um processo de extração com
solventes (1h com agitação magnética a 40ºC). Foram testados 3 solventes: etanol
(100%), e duas soluções hidroalcoólicas contendo 50% e 20% v/v de etanol. A mesma
massa de engaço foi alvo de 2 extrações sucessivas com o mesmo solvente. Os
extratos foram caracterizados em termo de compostos fenólicos totais e orto-difenóis
recorrendo ao método colorimétrico com o reagente de Folin-Ciocalteau e o molibdato
de sódio, respetivamente. Para a elaboração das retas de calibração em ambas as
análises utilizou-se o ácido gálico. A capacidade antioxidante scavenging dos extratos
foi avaliada usando o radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) e comparada com o
Trolox.
As soluções hidroalcoólicas permitiram uma maior extração de compostos fenólicos. A
segunda extração mostrou ser eficiente na medida em que ainda permitiu extrair
alguns compostos fenólicos do engaço. No ensaio do DPPH os resultados indicam que
os extratos hidroalcoólicos exibiram atividade scavenging. Outros tipos de ensaios
deverão ser contemplados com o objetivo de corroborar os resultados obtidos com
esta metodologia para avaliar o potencial antioxidante do engaço de uva Moscatel.
Palavras-chave:

engaço

de

uva

Moscatel;

compostos

fenólicos;

atividade

antioxidante.

57

CIÊNCIA E CIDADANIA-UTAD 21-24 NOVEMBRO 2017
XI Jornadas de Bioquímica

Metodologias para avaliação de stresse oxidativo em fígado de ratos
Wistar submetidos a carcinogénese induzida quimicamente e
hormonalmente
J Santos1, M M Oliveira2
1 Aluna do Mestrado de Bioquímica, Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
2 CQVR, Departamento de Química, Escola de Ciências da Vida, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), Vila Real, Portugal

joana10_santos@hotmail.com

O fígado é um órgão essencial para a nossa sobrevivência, porém durante o
metabolismo hepático são produzidos vários radicais livres e quando ocorre um
desequilíbrio entre a produção desses radicais e a capacidade antioxidante neste
órgão há normalmente dano e alteração da homeostase hepática. Assim sendo, o
stresse oxidativo desempenha um papel importante no estabelecimento de variadas
doenças hepáticas, tais como fibrose, cirrose, carcinoma hepatocelular e doença
hepática alcoólica.
A manutenção do equilíbrio entre a produção de radicais livres e as defesas
antioxidantes é uma condição essencial para o normal funcionamento do organismo.
Assim, quando esse equilíbrio é perturbado dizemos que o organismo está em stresse
oxidativo, e nestes casos o excesso dessas espécies promove a oxidação de lípidos
celulares, proteínas e DNA, inibindo a sua função normal e conduzindo a várias
patologias.
A exposição do organismo aos radicais livres levou os organismos a desenvolverem
vários mecanismos de defesa antioxidante de natureza enzimática e não enzimática
de maneira a eliminar esses radicais. Dois importantes exemplos dessas defesas são:
a superóxido dismutase (SOD) e a catalase (CAT). A SOD converte o anião
superóxido em peróxido de hidrogénio que de seguida é convertido em água e
oxigénio através da catalase. A atividade desta enzima encontra-se distribuída por
todos os órgãos, encontrando-se esta enzima maioritariamente nos peroxissomas.
Neste trabalho pretendeu-se avaliar alguns biomarcadores enzimáticos (superóxido
dismutase (SOD) e catalase (CAT)) e não enzimáticos (peroxidação lipídica via teste
das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico - TBARS) de stresse oxidativo, em fígado
de ratos Wistar nos quais foi induzido química e hormonalmente cancro da próstata.
Palavras-chave: stresse oxidativo, superóxido dismutase, catalase, TBARS
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A amendoeira (Prunus dulcis) é uma das mais importantes árvores de frutos secos,
pertencente à família Rosaceae, que dada a sua resistência ao stresse hídrico
apresenta uma elevada adaptabilidade às regiões mais quentes e áridas do
Mediterrâneo. Recentemente, o seu fruto, vulgarmente conhecido como amêndoa, tem
despertado grande interesse devido ao facto de apresentar na sua composição
química um teor apreciável em compostos bioativos, associados a efeitos benéficos na
saúde humana. De facto, o miolo de amêndoa é uma fonte importante de lípidos,
nomeadamente de ácidos gordos monoinsaturados (ácido oléico e ácido linoléico),
proteínas e fibras. No entanto, são vários os estudos que referem que a fertilização
azotada afeta o crescimento das fruteiras, a produtividade e a qualidade nutricional
dos frutos. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da
fertilização azotada na composição química de amêndoas obtidas em 2015, de um
pomar localizado em Alfândega da Fé, nordeste de Portugal. Para tal foram analisados
os teores em cinza, proteína, lípidos totais e fibra de frutos recolhidos de amendoeiras
sem fertilização azotada (controlo) e amendoeiras sujeitas a um nível de fertilização
azotada de 25 kg N/ha. A fertilização com N foi efetuada em 3 aplicações, uma inicial
ao solo e duas aplicações foliares posteriores. Os resultados obtidos indicam que a
fertilização azotada não teve um efeito significativo (P>0,05) sobre os teores em cinza
(3,8 vs. 4,0 g/100 de matéria seca, MS) e fibra (19,6 vs. 19,4 g/100 g MS). No entanto,
é de salientar que se observou uma tendência (P=0,077) para teores mais elevados de
lípidos totais nos frutos obtidos de amendoeiras sujeitas a fertilização azotada (54,9
vs. 49,3 g/100 g MS). Pelo contrário, os teores mais elevados (P=0,072) em proteína
foram obtidos nas amendoeiras controlo (21,6 vs. 18.5 g/100 g MS). Os resultados
obtidos neste estudo não indiciam um efeito claro da fertilização azotada no valor
nutricional das amêndoas, pelo que em estudos futuros deverão ser avaliados níveis
de fertilização mais elevados.
Palavras-chave: amêndoa, fertilização, valor nutricional

59

CIÊNCIA E CIDADANIA-UTAD 21-24 NOVEMBRO 2017
XI Jornadas de Bioquímica

Avaliação da inibição do crescimento em Candida albicans e Candida
parapsilosis pelo método de difusão em disco e diluição em caldo
M Ribeiro1, J M P S de Carvalho3, C Amaral2
1 Aluna da Escola de Ciências da Vida e Ambiente - UTAD, Vila Real, Portugal
2 Departamento de Biologia e Ambiente – Escola de Ciências da Vida e Ambiente/ CITAB – Centro de
Investigação em Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas – UTAD, Vila Real, Portugal
3 Departamento de Agronomia – Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias/CITAB - Centro de
Investigação em Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas – UTAD, Vila Real, Portugal
m.ribeiro2995@gmail.com

Candida albicans e Candida Parapilosis tais como outras espécies de Candida têm
sido associadas a várias infeções fúngicas oportunistas. Várias substâncias têm sido
desenvolvidas para impedir o desenvolvimento de infeções causadas por estes
agentes microbianos. O ergosterol, os ácidos nucleicos e o glucano são os alvos
moleculares mais estudados para destruir espécies de Candida, sendo considerado a
base do desenvolvimento de novos fármacos antifúngicos. O azole fluconazole é
atualmente considerado a primeira linha de drogas que é eficaz contra a maioria das
espécies de Candida (Lalla et al., 2013; Serpa et al., 2012). No entanto, tem
aumentado o número de espécies resistentes a estes fármacos (Sanguinetti,
Posteraro, & Lass-Florl, 2015). Este facto tem promovido a pesquisa de moléculas
com efeito inibidor do crescimento, com base em produtos naturais, pela sua baixa
potencial toxicidade, nomeadamente o uso de extratos enriquecidos em compostos
fenólicos obtidos a partir de plantas (Martins et al. 2015), pois vários estudos
epidemiológicos e alguns estudos clínicos encontraram correlações significativas entre
a atividade dos polifenóis e os seus efeitos antioxidantes e antimicrobianos (Yigit et al.,
2009).
Para avaliar a suscetibilidade em leveduras e fungos a compostos químicos, estão
definidos métodos de referência, que incluem a difusão dos compostos a testar em
meios de cultura sólidos a partir de discos porosos, ou a diluição do composto em
meios líquidos. Em ambos se avalia o efeito de potenciais fármacos na inibição do
crescimento microbiano. A sua importância é portanto elevada, e são o primeiro passo
da investigação quando se pretendem desenvolver compostos com atividade
microbicida.
Neste trabalho, pretende-se avaliar o efeito na inibição do crescimento de isolados de
C. albicans e C .parapsilosis usando extratos obtidos a partir de resíduos de efluente
vinícola, especificamente, águas de lavagens de cubas de vinho tinto da região do
Douro.
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As sirtuínas são uma família de proteínas que estão associadas a vários processos
celulares, tais como envelhecimento, transcrição de genes, apoptose, inflamação e
resistência ao stress oxidativo, tornam-se, portanto de elevado interesse para a
comunidade científica que procura o elixir da juventude e os processos subjacentes ao
envelhecimento.
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dependentes de NADP+ assim como reações de ADP-ribosiltransferases. Existem 7
sirtuínas identificadas em mamíferos (Sirt1-7). Estas enzimas podem ser encontradas
no citoplasma (Sirt1 e 2), núcleo (Sirt1, 6 e 7) assim como na mitocôndria (Sirt3, 4 e 5).
Assim, neste trabalho pretendeu-se estudar a sirtuína 3 presente em linfócitos
isolados, de indivíduos do sexo masculino de diferentes idades, com vista a
compreender as diferenças da sua abundância relativa. Para tal, foram determinadas
abundâncias relativas desta proteína por Western Blot.
Esta técnica é frequentemente usada em biologia molecular, imunogenética e outras
áreas da biologia molecular para detetar e quantificar determinadas proteínas em
amostras de tecidos ou extratos. Neste trabalho foi usado o método de deteção
indireto no qual, após eletroforese e transferência das proteínas para uma membrana
de fluoreto de polivinilideno, se incubou a membrana com o anticorpo primário (SirT3
(C73E3) Rabbit mAb, Cell Signalling) que reage especificamente com a sirtuína 3.
Posteriormente, a membrana foi incubada com um anticorpo secundário (Goat antirabbit, alkaline phosphatase linked antibody, GE Helthcare). Após este passo, as
bandas foram reveladas com um substrato (ECF, enhanced chemifluorescence
substrate) e visualizadas num detetor de quimiofluorescência. A quantificação relativa
da Sirt3 foi realizada ferramentas gráficas do software de aquisição (BioRad), usando
β-actina como padrão interno. Este método apresenta uma elevada especificidade e
sensibilidade relativamente ao método de deteção direto, pois é utilizada uma
combinação de dois anticorpos ao invés de um só anticorpo.
Palavras-chave: sirtuína, western blot, envelhecimento
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Síntese de um corante aminoesquarílico e caracterização por técnicas
espetroscópicas
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As cianinas esquarílicas são caracterizadas por possuírem um anel central de quatro
membros ligado a dois anéis heterocíclicos através de uma cadeia polimetínica. As
cianinas esquarílicas são sintetizadas pela condensação de sais quaternários
heterocíclicos (1) com ácido esquárico (2) numa estequiometria de 2:1. Neste trabalho
foi feita a síntese de uma cianina aminoesquarílica (3), de acordo com o esquema
representado na Figura 1, utilizando as técnicas de aquecimento a refluxo, solventes
secos e atmosfera de azoto.
A evolução de cada etapa da síntese foi controlada pela técnica da cromatografia em
camada fina, bem como a avaliação da pureza dos compostos obtidos, os quais foram
purificados pelas técnicas de recristalização e por cromatografia em coluna. A pureza
dos compostos também foi avaliada através da medição dos intervalos de fusão.
Todos os compostos deste trabalho foram caracterizados através dos espetros no
infravermelho, no visível, por ressonância magnética nuclear de

1

H e de

13

C e

espetrometria de massa de alta resolução.

Figura 2 - Esquema geral da síntese da cianína esquarílica 3.

Palavras-chave: cianina aminoesquarílica, IV, Vis, RMN
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Deteção de danos oxidativos em células individualizadas, pelo Ensaio
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O Ensaio Cometa consiste em sujeitar células individualizadas a uma eletroforese.
Desta forma, os fragmentos de DNA que resultam de ruturas migram mais que os
fragmentos de DNA integro, resultando na formação de uma cauda (DNA
fragmentado) e uma cabeça (DNA integro).
É um técnica rápida, sensível, simples, que serve para quantificar ruturas de DNA e
que possui múltiplas aplicações em diversas áreas de investigação.
Neste tipo de teste, as células são, primeiramente, acamadas em gel de agarose de
baixo ponto de fusão (LMP agarose) numa lâmina de microscopia, seguidamente são
sujeitas a uma lise celular, para que apenas fique o nucleóide. Depois, são submetidas
a uma corrente elétrica, através de eletroforese. Como o DNA tem carga negativa, os
fragmentos deste migram para o ânodo. Através da microscopia de fluorescência é
possível analisar 100 cometas por lâminas, de forma a analisar a percentagem de
DNA na cauda de cada célula.
Após a lise celular, a incubação com enzimas de reparação, isto é, com
endonucleases específicas para determinados tipos de danos, é importante para que
seja possível a deteção de outros danos para além das ruturas, porque o primeiro
passo de reparação – a incisão – vai converter esses danos em ruturas que irão ser
detetáveis pelo Ensaio Cometa.
Neste

seminário,

formamidopirimidina

utilizámos
DNA

linfócitos

glicosilase

de

sangue

(FPG)

que

periférico
deteta

e

purinas

a

enzima
oxidadas,

principalmente 8-OxoGua. A diferença entre a percentagem de DNA na cauda, após a
incubação, e a percentagem de DNA na cauda sem enzima, permite-nos quantificar os
danos oxidativos.
Palavras-chave: Danos oxidativos, DNA, Ensaio Cometa, FPG
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Separação e identificação de duas proteínas da família Bcl-2 (Bcl-2 e Bax)
por Western Blot
M Garcia1, A M Silva2
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No campo da proteómica existe uma série de técnicas laboratoriais que são de
elevado interesse pois permitem a obtenção de resultados experimentais que
providenciam a possibilidade de entender melhor os mecanismos e vias de sinalização
celulares, pela identificação e quantificação de proteínas. Um exemplo dessas
técnicas é o Western Blot. A técnica de Western Blot, introduzida em 1979 por Towbin
et al., é das mais utilizada para a imunodeteção, quantificação e determinação de
estados de modificação ou degradação de proteínas em homogeneizados celulares.
O procedimento baseia-se na separação de uma mistura de proteínas com base no
seu peso molecular através de uma eletroforese em gel, a partir de um
homogeneizado celular. Por norma, esta eletroforese é feita em gel SDS-poliacrilamida
(SDS-PAGE). As proteínas separadas são depois transferidas para uma membrana
absorvente de proteínas (e.g. nitrocelulose ou PVDF (fluoreto de polivinilideno)),
ficando assim no meu acessível à imunomarcação. Esta membrana é depois incubada
com anticorpos específicos para a proteína, ou proteínas de interesse (neste caso Bax
e Bcl-2) e um padrão (geralmente actina ou tubulina) e posteriormente com um
anticorpo secundário que será ligado a uma molécula fluorescente para a sua
visualização e quantificação. Após a captação da imagem de fluorescência com a
imunomarcação, os dados são tratados usando ferramentas gráficas. Assim, o
Western Blot passa pela realização de 3 passos principais: i) separação das proteínas,
ii) transferência destas para um suporte sólido, e iii) marcação destas através da
utilização de um anticorpo primário e um secundário. Cada um destes passos é
constituído por uma série de passos intermédios.
Precedendo a técnica de Western Blot, as amostras a serem avaliadas têm que ser
preparadas adequadamente. Para tal, células (ou tecidos) devem sofrer lise de modo a
libertarem as proteínas de interesse, usando protocolos adequados à situação.
Palavras-chave:
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bioquímica
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Amplificação do DNA com a técnica de PCR
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Na ciência atual é muito importante a comparação e analise de DNA, de modo a
contribuir na identificação e filogenia dos indivíduos. Como nem sempre se obtém
quantidades necessárias ou pretendidas para realizar as devidas comparações, em
1980 Kary Mullis, desenvolveu uma técnica de replicação de DNA sem o uso de
organismos vivos, técnica essa chamada de PCR (Reação em cadeia da polimerase)
(K, Sane, Shivanna, & Ganeshan, 2014). Kit de extração DNeasy Plant mini kit Qiagen.
A partir daqui foi possível retirar DNA prévia maceração de rebentos foliares em azoto
liquido. De seguida foram adicionados tampões de forma a promover a lise das
paredes celulares e a degradação do RNA, filtrou-se a amostra numa coluna
Qiashredder para a sua posterior centrifugação, de forma a obter o material genético
pretendido.
Procedeu-se então, à medição do volume de cada amostra e multiplicou-se por 1,5 de
forma a saber que volume de tampão AW1 era necessário colocar em cada tubo.
Posteriormente foram adicionados 650 μL da mistura anterior em colunas brancas e
centrifugou-se. Posteriormente, procedeu-se a duas lavagens com diferentes tampões,
por fim adicionamos Etanol e uma nova centrifugação com o objetivo de promover a
precipitação do material genético e retirar todo o Etanol da amostra. Para finalizar,
adicionaram-se 100 μL de tampão de eluição AE (a 65˚C) à coluna passando a um
incubação de 5 minutos à temperatura ambiente. Após esse tempo de incubação,
centrifugou-se a 1 minuto a 8.000 rpm. Este último passo foi repetido mais uma vez
para a sua validação. No final, a coluna foi retirada, no tubo ficou o DNA eluído e foi
conservado a 4˚C para posterior utilização (Wiesner & Wiesnerova, 2003).
Após a obtenção do material genético era necessário obter uma maior quantidade do
mesmo, para tal usou-se a amplificação do DNA com a técnica de PCR, com a
aplicação de seis primers ISSR diferentes. Esta técnica consiste em Ciclos de
amplificação de PCR-ISSRs em 4 etapas, sendo elas, Desnaturação, Hibridação,
Extensão, Extensão final (K, Sane, Shivanna, & Ganeshan, 2014).
Após obter uma maior quantidade de material genético foi elaborada a eletroforese em
gel de agarose a 1,5% dos produtos de ISSR-PCR amplificados e foram registadas
imagens dos géis, para posteriormente se proceder a análise dos resultados obtidos.
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Avaliação da atividade antimicrobiana de nanomateriais de carbono em
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1 Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, UTAD, Vila Real, Portugal
2 CQVR - Departamento de Química - ECVA, UTAD, Vila Real, Portugal
3 CITAB- Departamento de Biologia e Ambiente - ECVA, UTAD, Vila Real, Portugal
raquelvieira1920@gmail.com

A identificação da ação de novos compostos na eliminação e controlo de doenças é
essencial. Por este motivo, há interesse em realizar estudos nas mais diversas áreas,
como é o caso da síntese de nanomateriais, que não sendo tóxicos para o organismo
humano, consigam atuar a nível de organismos patogénicos, de modo a elimina-los.
Os nanomateriais de carbono utilizados neste estudo têm propriedades inovadoras,
diferentes dos carbon dots e dos materiais à base de grafeno, sendo-lhes
recentemente atribuída a designação de “Electrogenerated hydrophilic carbon” (EHC)1.
Genericamente, EHC é o nome dado ao nanomaterial de carbono hidrossolúvel que é
libertado por elétrodos de grafite durante os estados iniciais da sua polarização em
meio aquoso. Verificou-se que este produto é constituído por um material carbonáceo
amorfo com grupos de carbonos sp2 aromáticos e catiões (por ex., iões de sódio)2.
Este trabalho foi realizado com o intuito de verificar se os EHC têm a capacidade de
inibir o crescimento de uma estirpe de coleção (ATCC0029) da espécie Candida
albicans, agente das candidíases em humanos. Para tal, seguiu-se uma adaptação do
protocolo M44-A do CLSI. As alterações realizadas ao protocolo original resultaram do
fato do nanomaterial estar dissolvido em água, contrariamente ao procedimento usual
para compostos orgânicos, em que é utilizado o dimetilsulfóxido. No protocolo original
os materiais são dispensados em discos, em torno dos quais se pode verificar a
formação de um halo quando não há crescimento microbiano (inibição do
crescimento). Neste trabalho os nanomateriais foram solubilizados no meio de
crescimento, pelo que a verificação foi feita na totalidade da placa comparando com
um controlo sem nanomaterial adicionado. A observação das placas mostrou não
existir inibição do crescimento, pelo que concluímos que este nanomaterial não é
toxico para leveduras desta espécie (ATCC 90029).
(1) DOI: 10.1002/celc.201700386
(2) DOI: 10.1002/slct.201600965
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Expressão ectópica do gene repórter GUS em plantas de tabaco, obtida
por transferência mediada pelo Agrobacterium tumefaciens
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As células vegetais são capazes de expressar e processar corretamente proteínas
estranhas complexas (incluindo proteínas terapêuticas diversas como enzimas,
vacinas, anticorpos recombinantes, hormonas, interleucinas, proteínas do plasma,
entre outras), pelo que as plantas transgénicas permitem um processo barato e
alternativo de proteínas recombinantes devido à produção ilimitada de biomassa que
se pode obter, à ausência de agentes patogénicos e ao processamento pós-produção
potencialmente simples.
A planta do tabaco, pela sua facilidade de receber genes estranhos e possuir um
sistema simples de regeneração de plantas in vitro, é uma planta particularmente
adequada para a produção de proteínas recombinantes.
No presente trabalho, utilizou-se uma construção génica com um gene repórter (GUS)
que foi transferida para plantas de tabaco utilizando Agrobacterium tumefaciens, com
o fim de demonstrar o binómio eficiência/facilidade deste sistema de produção de
proteínas recombinantes. A demonstração da transferência é obtida através da
expressão do gene gusA, pela actividade da β-glucuronidase nos rebentos de tabaco,
pelo método histoquímico descrito por Jefferson (1987). Esta enzima, sendo uma
hidrolase que cataliza a clivagem de uma larga variedade de β-glucurónidos, vai clivar
o substrato 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónido, ou X-Gluc, dando origem a um
precipitado de cor azul indigo no local de clivagem, o que leva à identificação de
células e tecidos transformados.
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Identificação dos compostos fenólicos presentes no engaço da casta
Rabigato por HPLC
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O setor vitivinícola é um dos setores socioeconómicos mais importantes em Portugal,
também responsável pela produção de grandes quantidades de subprodutos. Assim, é
essencial a sua reutilização, quer do ponto de vista económico quer do impacto que
possam ter ao nível ambiental. Um desses subprodutos maioritários é o engaço,
caracterizado pela sua composição rica em compostos fenólicos, que lhe conferem
propriedades associadas a determinados tipos de atividade biológica, o que pode
potencializar o desenvolvimento de produtos inovadores em diferentes setores
industriais.
O HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência) é a técnica analítica de separação e
identificação mais utilizada, devido à sua versatilidade. Este tipo de cromatografia
possui uma maior sensibilidade e uma melhor capacidade de visualização de todos os
compostos relativamente a outras técnicas.
Os objetivos deste trabalho consistem na identificação de compostos fenólicos
presentes nos extratos de engaço da casta Rabigato por HPLC e na avaliação da ação
antifúngica destes extratos no controle do crescimento de isolados de leveduras de
origem clínica e alimentar.
Assim, neste trabalho foi feita a identificação e quantificação dos compostos fenólicos
através de técnicas colorimétricas e da análise por HPLC, tendo sido identificados 5
compostos fenólicos: isorhamnetina-3-O-(6-O-feruloyl)-glucósido, ácido caftárico, ácido
hidroxicinâmico não

identificado, quercetina-3-O-glucurónido e

Ɛ-viniferina.

O

composto fenólico maioritário para esta casta é a quercetina-3-O-glucurónido e o
encontrado em menor quantidade um ácido hidroxicinâmico, apesar de não ter sido
possível a sua identificação.
Palavras-chave: Engaço da uva, compostos fenólicos, HPLC
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Técnicas de síntese e caracterização de uma cianina aminoesquarílica
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Os corantes cianínicos esquarílicos têm sido alvo de diversos estudos ao longo dos
últimos anos, devido às suas aplicações biomédicas, como por exemplo, a sua
aplicação como fotossenssibilizadores na terapia fotodinâmica (PDT). As cianinas
esquarílicas são derivados 1,3-dissubstituídos do ácido esquárico (3,4-di-hidroxi-1,2dioxociclobut-3-eno) e os seus análogos aminoesquarílicos possuem um grupo amino
no anel central de quatro membros (Figura 1). O propósito deste trabalho foi estudar
as técnicas de síntese, de purificação e de caraterização de um corante
aminoesquarílico.
Durante a síntese e purificação do composto pretendido foram usadas as técnicas de
aquecimento a refluxo, filtração a vácuo, evaporação dos solventes a pressão
reduzida, recristalizações e cromatografia em camada fina. Para a caraterização do
composto foi usada a técnica de determinação do intervalo de fusão que nos indica a
pureza dos cristais obtidos e a espetroscopia no infravermelho que nos indica a
presença dos grupos funcionais presentes.

Figura 1. Fórmula de estrutura da cianina aminoesquarílica sintetizada
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Vinilideno-naftofuranos: Exploração de uma nova via sintética
P Barbosa1, C Sousa2, P Coelho2
1 Aluno da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), Vila Real, Portugal
2 Departamento de Química e CQ-VR, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real,
Portugal

pedrobarbosa13@hotmail.com

Alguns compostos, quando em solução e expostos à radiação UV, são convertidos
num isómero, geralmente corado, que é termicamente instável e reverte ao estado
inicial na ausência de luz. São exemplo disso os azobenzenos, naftopiranos e as
espiroxazinas.
Estes tipo de substâncias têm sido aplicados, com sucesso, em matrizes poliméricas
permitindo obter materiais incolores e transparentes capazes de escurecer quando
expostos à luz solar. Foram aplicados na superfície de lentes oftálmicas tornando-as
fotossensíveis.
No caso dos vinilideno-naftofuranos, o fotocromismo só se manifesta em meio ácido,
na presença de luz UV, e está associado à adição de um protão ao grupo aleno
seguido de abertura do anel de furano e formação de um carbocatião muito conjugado
e corado.
Neste trabalho pretendeu-se preparar um novo naftofurano fotocrómico, com novos
substituintes, que contribuíssem para manter as suas propriedades quando
incorporado numa matriz polimérica. A síntese envolveu 2 etapas sendo o processo
acompanhado com recurso à técnica de CCF e os produtos resultantes isolados por
cromatografia liquida.
O composto final foi incorporado numa matriz polimérica obtendo-se um material
fotocrómico, todavia os problemas detectados no processo de síntese e na molécula
final mostram que o material é pouco promissor.

H+; UV

Dark

Palavras-chave: síntese, fotocromismo, viniledeno-naftofurano
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Cucurbita ficifolia Bouché (Abóbora chila) surgiu no méxico, sendo utilizada para tratar
diabetes do tipo 2, é também relatada para curar feridas e para o tratamento de febre,
esta é utilizada na alimentação principalmente em doces cristalizados e em
sobremesas. Os extratos hidro-etanólicos e aquosos desta abóbora são ricos em
compostos polifenólicos e em açúcares, sendo o nosso objetivo principal a
quantificação e a qualificação destes compostos nos diferentes extratos, através da
quantificação por métodos colorimétricos e identificação por HPLC-DAD.
Para isso os extratos brutos foram fracionados através de uma coluna de sílica de fase
reversa SPE (extração em fase solida, do inglês Solid-phase extraction) obtendo-se
duas frações de cada extrato bruto, ou seja, o extrato aquoso/ hidro-etanólico eluído
com água, fração aquosa (Fr.Aq.), o extrato aquoso/ hidro-etanólico eluído com
metanol, fração metanólica (Fr.MeOH).

A quantificação de fenóis totais foi feita

através do método de Folin-Ciocalteau. Na quantificação de orto-difenóis ocorre a
complexação do metal, o molibdénio, pelos orto-difenóis. A quantificação de
flavonóides baseia-se na complexação do alumínio por estas moléculas. A natureza
dos compostos foi analisada por HPLC-DAD uma coluna C18 a 35°C. O rendimento
dos fracionamentos foi calculado, tendo-se verificado um elevado rendimentos nas
frações aquosas de cada extrato bruto e um baixo rendimento nas frações metanólicas
de cada extrato bruto. Na quantificação de fenóis totais, orto-difenóis e flavonoides
verificamos que os fracionamentos metanólicos dos dois extratos permitiram obter
uma fração enriquecida nos compostos fenólicos presentes no extrato bruto. Na
identificação por HPLC-DAD permitiu observar que a natureza dos compostos
fenólicos presentes nos extratos aquoso e hidro-etanólico são semelhantes.
Palavras-chave: Abobora chila (Cucurbita ficifolia Bouché), compostos fenólicos,
HPLC-DAD.
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Aplicação da técnica de Imuno-histoquímica no diagnóstico e investigação
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A Imuno-histoquímica surgiu em 1941 e tem como objetivo identificar e caracterizar
moléculas nos tecidos através da reação anticorpo-antigénio, com a formação do
complexo imune que adquire cor quando associado a um cromogénio. Deste modo,
esta técnica consiste na ligação dos anticorpos específicos aos antigénios dos tecidos,
permitindo a sua visualização através de microscopia de luz ou eletrónica, após
marcação prévia dos compostos com reagentes cromogénicos. Possui elevada
especificidade e seletividade, permitindo a sua utilização em neoplasias (tanto no
diagnóstico como em estudos de investigação), doenças infeciosas e doenças
degenerativas.
A Imuno-histoquímica pode ser efetuada por métodos diretos e indiretos. No método
direto é utilizado apenas um anticorpo que se liga diretamente ao antigénio, e à
enzima permitindo a sua identificação. É o método mais rápido e simples, no entanto é
pouco sensível para detetar a maioria dos antigénios. Atualmente, é utilizado, em geral
o método indireto, mais sensível, e que se caracteriza por múltiplas etapas,
nomeadamente a ligação de um anticorpo primário ao antigénio que se pretende
identificar, com posterior ligação a um anticorpo secundário que permite a sua
posterior visualização.
No presente trabalho, acompanhamos a identificação do antigénio carcino-embrionário
(CEA) (glicoproteína com elevada expressão em diversos tumores malignos) em
tecidos

felinos

normais

e

neoplásicos,

nomeadamente

útero

cíclico

e

adenocarcinomas do endométrio, através do método indireto de estreptavidina-biotina
peroxidase, com revelação por diaminobenzidina (DAB). Esta reação tem uma leitura
semiquantitativa pela observação da intensidade e percentagem de tecido marcado,
por dois observadores independentes para se garantir a idoneidade da leitura
observada.
Palavras-chave: imuno-histoquímica; antigénio, anticorpo, complexo imune, antigénio
carcino-embrionário,(CEA)
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Inseridas no evento Ciência e Cidadania organizado pela Escola da Ciências da Vida e
do Ambiente, no âmbito da semana da Ciência e Tecnologia, decorrerão nos dias 22 e
23 de novembro as III Jornadas de Ambiente. Organizadas pelos alunos de Ciências
do Ambiente, com a colaboração da Direção da Licenciatura de Ciências do Ambiente
e Mestrado de Engenharia do Ambiente.
Tal como o ambiente deve ser encarado de forma holística, também esta semana da
Ciência e Cidadania surge com um cariz multidisciplinar, abrangendo áreas da
Biologia, Geologia, Ciências do Ambiente, Bioengenharia e Bioquímica, visando
proporcionar aos alunos uma experiência enriquecedora e promover o conhecimento
científico.
Constitui ainda uma oportunidade de discussão de temas atuais e contribui para
perceber os desafios ambientais e do mercado de trabalho.
COMISSÃO CIENTÍFICA
Prof.ª Doutora Ana Alencoão
Prof. Artur Agostinho de Abreu e Sá
Prof. Doutor Carlos Afonso Teixeira
Prof.ª Doutora Edna Cabecinha
Prof. Doutor Luís Ramos
Profª. Maria Elisa Preto Gomes
Prof. Doutor Paulo Favas
Prof.ª Doutora Teresa Pinto
Prof.ª Doutora Rosário Anjos
A COMISSÃO ORGANIZADORA
Prof.ª Doutora Ana Alencoão
Prof. Doutor Carlos Afonso Teixeira
Prof.ª Doutora Edna Cabecinha
Prof. Paulo Jorge de Campos Favas
Prof.ª Teresa Pinto
Ana Beatriz Leal
Catarina Gonçalves
Cristiana Saraiva Pinto
Maria Inês Freitas Bonifácio
Miguel Ângelo da Silva Fernandes
Pedro Moisés Fonseca Castro
Rafael Soares Rodrigues
Susana de Fátima Ribeiro Gomes
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O efeito da pressão turística fluvial na produção de resíduos urbanos

D Morais1, C A Teixeira2
1 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
2 CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
daniela_6_morais@hotmail.com

O turismo é o principal motor da economia1 Portuguesa. Os resultados refletem um
forte investimento no setor e resultam do trabalho articulado entre entidades públicas e
privadas. No ano de 2016 o crescimento do turismo aconteceu em todas as regiões e
foi a maior atividade económica exportadora do país, com 16,7% das exportações 2,
obtendo bons resultados em dormidas, receitas, hóspedes, emprego e exportações.
A gestão eficiente dos resíduos da oferta de recursos turísticos e respetivas
infraestruturas é indissociável da qualidade do serviço. Para o efeito é vital a
articulação entre os agentes do setor e as entidades responsáveis pela valorização de
resíduos recicláveis ou eliminação de indiferenciados.
A relevância económica do setor e a escassa articulação entre entidades transfere o
esforço operacional e financeiro da deposição, recolha e transporte para as Autarquias
mesmo em casos onde a produção diária excede 1100 l por produtor como é o caso
dos cais fluviais de Barca d´Alva, no Município de Figueira de Castelo Rodrigo.
O presente trabalho tem por objetivo diagnosticar os constrangimentos e propor uma
estratégia de atuação que redefina o paradigma de gestão e envolva os agentes do
setor.
Palavras-chave: Turismo fluvial; Produção de Resíduos.
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Estratégia para o Turismo 2027: pensar o futuro, agir no presente
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Turismo de Natureza na Guarda – Políticas e “Valor turístico” do distrito
J David1
1 Aluno do mestrado de Engenharia do Ambiente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), Vila Real, Portugal

al63951@utad.eu

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o Turismo de Natureza, em que se
explora o seu conceito e a sua importância nas Áreas Classificadas numa perspetiva
nacional, em que se procura entender as potencialidades e a aposta deste tipo de
turismo por parte de Portugal, sendo de seguida exploradas as mesmas ideias sobre a
região centro. Por último, o foco passa pelo distrito da Guarda, em que através de uma
análise aos alojamentos e da promoção turística existente por parte das entidades
regionais/ locais, pretende-se compreender e comparar as políticas e as dinâmicas do
Turismo de Natureza no distrito da Guarda.
Com estas perspetivas será desejável obter uma leitura geral da situação do turismo
de Natureza no distrito e retirar elações de como este pode e deve ser utilizado para
dinamizar a região.
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O potencial radiológico dos granitóides: um estudo na região de Trás-osMontes
L Martins1
1 Bolseira de Investigação, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal

lisa_martins@hotmail.com

O gás radão é incolor, inodoro e insípido, sendo considerado como o segundo maior
fator de risco de cancro do pulmão, a seguir ao tabaco. Nesta região em estudo
afloram vários tipos de granitóides: os granodioritos de S. Lourenço (Grupo I), 12
granitos de duas micas (Grupo II) e 5 granitos biotíticos (Grupo III).
Nos granitóides estudados observou-se uma correlação entre a presença e
abundância de minerais acessórios portadores de U e Th e os seus respetivos teores.
Os granitos biotíticos destacam-se na atividade em massa do

226

Ra (115.3 Bq.kg-1),

222

Rn (18.8 Bq.kg-1), potencial de produção de radão (356.7 Bq.m-3.h-1), radão nos

solos (156 kBq.m-3) e edifícios (547 Bq.m-3), conferindo-lhe um maior potencial
radiológico e um maior risco de exposição. Para além disso, as concentrações médias
anuais de radão interior nos grupos II e III foram superiores, ao limite imposto de 300
Bq.m-3 pela diretiva comunitária 2013/59/EURATOM.
As falhas geológicas funcionam como um meio de condução entre as rochas ricas em
urânio e a superfície, potenciando o risco radiológico nesta região. O teor de urânio e
potencial de produção de radão nas rochas, a concentração de radão nos solos e as
principais estruturas tectónicas que permitiram a livre circulação deste gás nos solos,
em concomitância com a concentração de radão nos edifícios e principais fatores que
o condicionam, permitiram a classificação de um risco de exposição ao radão
moderado a elevado para estes granitóides.
Todas estas observações anteriores tiveram um enorme impacto na avaliação do
potencial radiológico da região, onde se aconselha para fins estratégicos de
ordenamento do território que se introduzam novas técnicas arquitetónicas em
edifícios a construir, salvaguardando o licenciamento das novas construções em
zonas graníticas e a promoção de uma maior ventilação nos edifícios existentes.

Palavras-chave: Radão, granitóides, edifícios
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Cidades Inteligentes: Índices como instrumento estratégico para a
sustentabilidade do território
M Rodrigues1, E Cabecinha2
1 Mestre em Engenharia do Ambiente, UTAD, Vila Real, Portugal
2 Departamento de Biologia e Ambiente, CITAB, UTAD, Vila Real, Portugal
marciapdrodrigues@gmail.com

A globalização trouxe um desenvolvimento urbano massivo e consequentemente
problemas de carácter ambiental e de sustentabilidade. Esta situação é fortemente
propícia e determinante, nos tempos atuais, para a introdução do desenvolvimento
sustentável tanto a nível urbano como rural. É urgente a implementação de planos e
projetos que permitam uma evolução regrada e consciente na vertente ambiental,
social ou económica.
Este estudo, no Município de Vila Real, centrou-se particularmente na temática da sua
sustentabilidade urbana. Pretendeu-se efetuar uma seleção e caracterização de um
conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável (IDS) assentes nas diferentes
áreas estruturantes. Visando uma futura intercalibração dos indicadores selecionados,
que se pretende que sejam passíveis de comparação com outras áreas geográficas a
diversas escalas, nomeadamente, à escala Europeia, e às escalas relativas aos três
níveis da nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS 1,
NUTS 2 e NUTS 3) e Municipal.
Foram selecionados um total de 26 indicadores separados pelas diferentes áreas
estruturantes. Área de Ambiente, constituída por 3 subtemas e 7 indicadores de
desenvolvimento sustentável. Área Social, dividida em 6 subtemas e 12 indicadores e,
a Área de Economia, dividida em 3 subtemas e 7 indicadores. Para cada indicador
desenvolveu-se uma ficha individual, com parâmetros que identificam o IDS, legislação
aplicada, objetivos e metas impostas a nível nacional e internacional.
Os resultados demonstram que as boas práticas têm sido valorizadas e cada vez
estão mais presentes, quer no quotidiano, quer em empresas, com especial atenção
na área ambiental. Verificou-se ainda que há escassez de dados em algumas áreas de
grande importância, como a água e qualidade do ar. É importante ainda referir a falta
de metodologias a nível nacional apropriadas para zonas de baixa densidade,
notando-se mesmo assim uma tentativa de mudança de hábitos. A contínua procura
de soluções sustentáveis para os problemas que surgem diariamente obriga a uma
gestão criteriosa dos recursos, de modo a manter o equilíbrio da sociedade atual sem
comprometer as gerações futuras.
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Reutilização de efluentes vinícolas para rega
T R Freitas1, E Bacelar2, J Peres3
1 Aluna da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), Vila Real, Portugal.
2 Departamento de Biologia e Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, (UTAD), Vila
Real, Portuga.
3 Departamento de Química, Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal.

teresa.raquel.freitas@gmail.com

A elevada relevância económica e cultural da produção vinícola, assim como o forte
crescimento do setor estão associados à elevada produção de efluentes vinícolas
(EVs) sendo essencial minimizar os impactes ambientais inerentes a esta atividade.
Com este trabalho pretendeu-se confirmar a possibilidade da reutilização dos EVs
para rega de espaços ornamentais. Para tal, foi realizado um estudo de caracterização
físico-química de um efluente simulado e posteriormente um teste de fitotoxicidade em
sementes e um ensaio de rega com plantas envasadas da espécie Petunia x
atkinsiana. Após este ensaio realizaram-se análises fisiológicas, bioquímicas e
histológicas para avaliar a interferência dos EVs no desenvolvimento das plantas.
Verificou-se que, o efluente não interferiu negativamente na germinação das sementes
e desenvolvimento das raízes, portanto não foi fitotóxico. Da análise dos resultados
obtidos no ensaio com P. x atkinsiana concluiu-se que as plantas regadas com o
efluente vinícola (EV100%) e as plantas controlo apresentavam maior crescimento em
relação aos tratamentos efluente diluído (EV60%) e efluente corrigido (EV T). Também
se verificou um aumento de espessura das folhas nas plantas regadas com EV100%.
As plantas com EV T apresentaram um crescimento condicionado em relação às
plantas controlo devido à componente química do Ca(OH)2.
Palavras-chave: Análise de crescimento; Efluentes vinícolas; Fitotoxicidade; Petunia x
atkinsiana.
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Flumen Durius: Promoção e valorização dos recursos turísticos do rio Douro
A Alencoão1,2, H Moreira3,4,5, R Gabriel3,5, A Sá1,6, J Lourenço1,2, L Sousa1,2,
M Santos5,7, F Meireles5,8, L Quaresma3, J.Duarte9
1 Departamento de Geologia, ECAV, UTAD, Vila Real, Portugal
2. Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes
3 Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, ECAV, UTAD, Vila Real, Portugal
4 Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano
5 Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas
6 Centro de Geociências da Universidade de Coimbra
7 Departamento de Biologia e Ambiente, Lab. Ecologia Aplicada, ECAV, UTAD, Vila Real, Portugal.
8 Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista, ECAV, UTAD, Vila Real Portugal
9 IACOBUS (USC) e CITCEM/FLUP
alencoao@utad.pt

O rio Douro, com os seus quase 900 km de percurso, constitui o eixo central de uma
região particularmente rica em valores naturais e patrimoniais que no conjunto são um
recurso turístico de indubitável qualidade.
O projeto transfronteiriço Flumen Durius, que se enquadra nos eixos prioritários de
Castela e Leão e do Norte de Portugal (Ambiente e Saúde), tem como objetivo
valorizar e promover o património natural e cultural na região envolvente ao rio Douro,
de forma a atrair novos visitantes e turistas cujo fluxo, naturalmente, se refletirá numa
melhoria da economia local, particularmente nos setores da hotelaria e do comércio. A
aposta no turismo de qualidade alicerçado na natureza, na paisagem, no património
material e imaterial deverá ser alavancado na divulgação através de ferramentas TIC e
redes sociais para facilitar a visualização da oferta em qualquer parte do mundo.
A UTAD, enquanto beneficiária do projeto, selecionou para área de intervenção a subregião do Baixo Corgo na Região Demarcada do Douro, onde pretende qualificar
percursos pedestres já existentes, de acordo com a metodologia desenvolvida no
projeto Marcaduero a qual enquadra os percursos em atividades de lazer em família
(Family), em cenários de exploração científica do meio ambiente (Science) e em
percursos radicais, onde a aventura constitui o vetor chave (Adventure). Esta
classificação será feita de acordo com os indicadores temáticos: “Atividade Física”,
“Percurso e Segurança”, “Geologia”, “Fauna e Flora” e “Património Cultural”.
Trabalho financiado pelos Fundos Europeus de Investimento através do FEDER/COMPETE/POCI-Programa de
Competitividade e Internacionalização, no âmbito do projeto POCI-01-0145-FEDER-006958 e Fundos Nacionais
através da FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projeto UID/AGR/04033/2003.

87

CIÊNCIA E CIDADANIA-UTAD 21-24 NOVEMBRO 2017
Jornadas de Ambiente e de Biologia e Geologia

Transferência de Contaminantes Selecionados: Relação entre SolosSedimentos-Água
B Vieira1, A Reis2, M Roboredo3
1 Aluna de Doutoramento da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
2 Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
3 Departamento de Biologia e Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real,
Portugal

bvieira@utad.pt

O clima, topografia, práticas agrícolas e as diferentes propriedades físicas e químicas
do solo, influenciam o transporte de contaminantes do solo para os sedimentos e,
consequentemente, para a água de superfície, sendo suscetíveis de causarem
problemas ambientais e de saúde pública. As fertilizações contínuas dos solos
agrícolas levam a uma acumulação de fósforo e metais, em particular na camada
superior do solo. Uma vez no solo, o destino destas substâncias torna-se incerto,
podendo permanecer imobilizadas,

sofrer degradação ou ser transportadas,

dependendo das suas características físico-químicas, mas também das propriedades
físicas, químicas e biológicas do solo.
O presente trabalho tem como objetivo estudar os mecanismos de transferência de
fósforo e metais entre os solos, sedimentos e águas recolhidos em duas bacias
hidrográficas com geomorfologia e conetividade distintas e com diferente uso do solo:
a bacia hidrográfica da ribeira da Vilariça, afluente do rio Sabor, que se caracteriza por
uma utilização agrícola intensiva com predomínio da cultura da vinha e hortícolas; já a
bacia hidrográfica do rio Vizela, afluente do rio Ave, encontra-se numa região
fortemente industrializada em que predominam as produções agropecuárias e em que
os solos estão sujeitos a aplicações de resíduos de origem animal.

88

CIÊNCIA E CIDADANIA-UTAD 21-24 NOVEMBRO 2017
Jornadas de Ambiente e de Biologia e Geologia

Cooperação para o impulso do empreendimento inovador e a
competitividade das empresas: o Projeto UNI+i
H Moreira1,2,3, A Alencoão4,5, R Gabriel1,3, A Sá4,6, J Lourenço4,5, L Sousa4,5,
M Santos3,7, F Meireles3,8, L Quaresma1
1 Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, ECAV, UTAD, Vila Real, Portugal
2 Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano
3 Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas
4 Departamento de Geologia, ECAV, UTAD, Vila Real, Portugal
5 Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes
6 Centro de Geociências da Universidade de Coimbra
7 Departamento de Biologia e Ambiente, Lab. Ecologia Aplicada, ECAV, UTAD, Vila Real, Portugal.
8 Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista, ECAV, UTAD, Vila Real, Portugal
hmoreira@utad.pt

O UNI+i é um projeto integrado no programa INTERREG V-A España – Portugal
(POCTEP) 2014-2020, liderado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) e vocacionado para o reforço da cooperação entre instituições de
investigação, desenvolvimento e inovação do Norte de Portugal e de Castela e Leão,
nas áreas de ambiente e saúde. O principal objetivo é a criação e desenvolvimento de
empresas inovadoras em setores estratégicos comuns nas áreas de cooperação.
O projeto está alicerçado em 3 atividades essenciais, nomeadamente o programa de
apoio integral ao empreendimento inovador (A1), o serviço de acompanhamento para
a competitividade empresarial (A2) e ações de suporte ao empreendimento inovador e
à cooperação transfronteiriça (A3). A Atividade 1 é dirigida a novas empresas e incluiu
distintos tipos de formação, direcionados para o estímulo do espírito empreendedor e
da cultura empresarial e para o desenvolvimento de negócios. A Atividade 2 é
destinada a empresas de recente criação (menos de 3 anos de atividade), sendo
analisado o seu potencial competitivo e definidos planos de ação adaptados à sua
realidade. A Atividade 3 prevê a criação de uma rede de apoio ao empreendimento
inovador e de um roteiro para o impulso do empreendimento inovador, sendo
incentivada a cooperação empresarial transfronteiriça.
A equipa da UTAD neste projeto envolve um total de nove investigadores, abrangendo
as áreas de Ciências do Desporto, Geologia, Ambiente e Arquitetura Paisagista.
Trabalho financiado pelos Fundos Europeus de Investimento através do FEDER/COMPETE/POCI-Programa de
Competitividade e Internacionalização, no âmbito do projeto POCI-01-0145-FEDER-006958 e Fundos Nacionais
através da FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projeto UID/AGR/04033/2003.
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Espaços Verdes da cidade do Porto – Jardins de Arca d’Água e Marquês
J David1; L Loureiro2; J Martins3
1 Aluno do mestrado de Engenharia do Ambiente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), Vila Real, Portugal
2 Aluno do mestrado em Ensino de Geografia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP),
Porto, Portugal
3 Aluno do mestrado em Planeamento e Projeto Urbano na Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP), Porto, Portugal

al63951@utad.eu

O conceito de estrutura verde ganhou importância nos últimos tempos, devido ao seu
peso na garantia da sustentabilidade ambiental e todos os benefícios ligados às
questões ambientais, sociais e económicas num meio urbano;
Com o forte crescimento urbano existiram fortes transformações na relação espacial
entre a cidade e a sua envolvente. Desta forma, passou-se a falar na extrema
importância

dada

aos

espaços

verdes

como

elementos

estruturadores

do

desenvolvimento urbano, potencializando diversas atividades e benefícios aos seus
utilizadores;
Partimos para a realização deste trabalho com questões como: “qual o seu grau de
utilização?”; “os jardins têm o que as pessoas consideram como fundamental?”; “como
potencializar a sua utilização?” – e procuraremos responder apontando as
potencialidades e os seus problemas e se possível tentar dar soluções aos problemas;
Deste modo, é importante enquadrar o conceito de áreas verdes urbanas refletindo na
sua importância e dos seus benefícios (por exemplo: promoção de biodiversidade,
purificação do ar, promoção da interação social, etc).
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Este ano, inserida no evento da Ciência e Cidadania organizada pela Escola da
Ciências da Vida e do Ambiente, decorrerá a 11ª edição das Jornadas de Biologia.
Esta é apoiada pelo N cleo de Estudantes de Biologia com a colaboração da
Coordenação da Licenciatura de Biologia, Mestrado de Biologia Clínica Laboratorial e
outros Docentes, e terá uma duração própria de dois dias, durante esse evento.
Trata-se de um encontro de cariz científico que inclui palestras nas diferentes áreas da
Biologia e onde se pretende proporcionar momentos de discussão e partilha de
conhecimentos, aproximando investigadores e estudantes.
As Jornadas de Biologia da UTAD decorrem num ambiente estimulante para jovens
cientistas que são encorajados a apresentar o seu trabalho e interagir com cientistas
seniores, promovendo abordagens multidisciplinares e inovadoras em biologia.
Este ano apresentamos as Jornadas de Biologia num novo formato, multidisciplinar ao
departamento que rege diferentes licenciaturas, sendo estas Biologia, Biologia e
Geologia, Ciências do Ambiente e Bioengenharia, aliadas a Bioquímica, culminando
numa semana de maior aprendizagem e incremento dos horizontes do conhecimento
científico.
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VACALOURA.pt – Como ligar pessoas, insetos e madeira morta
J G Soutinho
Associação Bioliving

Lucanus cervus, comummente conhecido como vaca-loura, é o maior escaravelho da
Europa, contudo as suas populações enfrentam um declínio generalizado. É uma
espécie que depende de madeira morta, é protegida a nível europeu e tem um grande
valor iconográfico, sendo utilizada como espécie bandeira no que respeita à
sensibilização da opinião pública em relação aos problemas que os invertebrados
dependentes da madeira morta enfrentam atualmente. Este grupo de organismos
representa cerca de 30% das espécies florestais a nível mundial, pelo que urge
conhecer a sua distribuição e principais ameaças à sua conservação. VACALOURA.pt
é um projeto de ciência cidadã 100% voluntário que pretende adquirir e compilar
informação sobre a distribuição e estado das populações da vaca-loura e de mais três
espécies de escaravelhos da família Lucanidae existentes em Portugal. A participação
voluntária no projeto pode seguir duas metodologias distintas: o registo esporádico
das espécies e a adoção de percursos de monitorização.
Em 2016, primeiro ano do projeto, foi confirmado o avistamento de 552 lucanídeos em
Portugal, reportados por cerca de 500 cidadãos. Estes dados permitiram aumentar
significativamente a área de distribuição conhecida para a vaca-loura em Portugal
(36% das quadrículas agora conhecidas foram obtidas pelo Projeto VACALOURA.pt) e
ainda aumentar em 33 e 47% a área de distribuição conhecida de mais duas espécies
de lucanídeos (Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785) e Lucanus barbarossa
Fabricius, 1801, respetivamente).
Os dados recolhidos permitiram ainda perceber os padrões de atividade temporal
destas espécies em estado selvagem, informação muito relevante para futuros
estudos de monitorização e conservação da(s) espécie(s).
No futuro pretende-se continuar com a monitorização, com o objetivo de obter
informação suficiente para averiguar os principais fatores de ameaça que as
populações desta espécie enfrentam em Portugal, bem como delinear estratégias de
conservação mais eficazes. Será igualmente efetuada uma grande aposta em
atividades de educação e sensibilização ambiental para incentivar o envolvimento das
populações na conservação desta espécie carismática e do seu habitat.
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Impacto da poluição aquática na biodiversidade e nas cadeias alimentares
J S Carrola1
1 Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB),
University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugal

Todos nós estamos expostos diariamente a centenas de compostos tóxicos, quer
sintéticos quer naturais. As inúmeras atividades humanas relacionadas com a
indústria, meios de transportes, zonas urbanas, agricultura e produção animal,
mineração, entre outras produzem e libertam numerosos tipos de poluentes, de uma
forma contínua e à escala global, poluído o ar, o local de trabalho ou de habitação, o
solo, a água e os alimentos.
As sociedades atuais estão cada vez mais baseadas na intensificação da produção,
no consumismo e obsoletismo, o que agrava a volume e extensão da poluição. Até as
áreas mais remotas, incluindo as zonas abissais e de alta montanha, as que deveriam
estar pristinas, acabam por ser contaminadas pelas correntes atmosféricas ou
marinhas. Podemos por isso considerar que a poluição chega a todas as zonas do
planeta, e consequentemente contamina todas as cadeias alimentares. Estas
substâncias tóxicas afetam a saúde dos organismos vivos (mesmo em quantidades
muito baixas com é o caso dos compostos desreguladores endócrinos), incluindo os
organismos aquáticos. Estes efeitos podem levar a redução da biodiversidade nas
zonas mais afetadas. Por outro lado, temos que ter em conta que o Homem, o
elemento que se encontra no topo desta complexa teia alimentar de escala global é
afetado de forma mais intensa devido ao efeito de bioamplificação de determinados
dos contaminantes. Ele pode por isso desenvolver uma serie de doenças associadas à
exposição crónica desses compostos, sendo as crianças e as mulheres jovens as que
podem ser mais afetadas.
Neste contexto, a ictiofauna pode ser utilizada em programas biomonitorização para
avaliação do estado ecológico dos rios, estuários e oceanos, complementando a
monitorização. É, todavia, fundamental proteger o ambiente e a biodiversidade,
minimizar a poluição do ambiente e desta forma proteger os animais, as cadeias
alimentares e consequentemente o Homem.
Palavras-chave: poluição, teia alimentar, homem, biomonitorização ambiental
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Antimicrobial activity against Staphylococcus aureus (MRSA and MSSA):
bioactive compounds potencial
A Ballem1,2,3*, C Fernandes3, S Zenão3, J Gaspar4, E Carvalho4, J A Carvalho4,
A Aires2, E Rosa2, M J Saavedra1,2
1 Veterinary Science Department, Medical Microbiology Laboratory, University of Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real, Portugal.
2 Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB),
University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugal.
3 Mountain Research Centre (CIMO), ESA-Polytechnic Institute of Bragança, Bragança, Portugal.
4 Laboratory of Clinical Pathology, Hospital Center of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugal.
*andressaballembio@gmail.com

Hospital infections in diabetic patients are associated with Staphylococcus aureus,
including S. aureus resistant to methicillin (MRSA). Besides their increase incidence,
MRSA is considered one of the main pathogens causing nosocomial infections and,
furthermore, many of these MRSA isolates are becoming multidrug resistant,
constituting a public health problem. As a consequence, there is an increase for the
search of alternatives to antibiotics, either by synthesis of new compounds or by the
research for natural products with antibacterial properties. In this context, this work
investigated the antibacterial effect of natural compounds present in plants (Urtica
dioica L. and Lavandula angustifolia Mill) in several Gram-positive isolates, collected
from diabetic foot ulcers, namely Staphylococcus aureus (MRSA and MSSA). Different
plant extracts (extraction in ethanol, acetone and water) were tested and the
antibacterial activity was evaluated by disk diffusion assay method, minimum inhibitory
concentration (MICs), minimum bactericide concentration (MBC) and growth rate (µ).
Spectrophotometry methods were used to assess the total phenolic content and HPLCDAD/VIS method was used to identify and quantify the phytochemicals present in the
plant extracts. Best antibacterial activity against both MRSA and MSSA was observed
with the ethanolic extracts, reaching an effectiveness of 100%, in relation to the
antibiotic gentamicin. For both plant extracts, the effect on bacterial growth rate was
predominantly bacteriostatic. These findings indicate a potential of these plant extracts
as a natural product with antimicrobial activity. Their use in formulations, alone or with
synergistic effect with conventional antibiotics could be an alternative to limit the
infections of these bacteria.
Keywords: phytochemicals, multidrug resistant, diabetic
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Cantharellus cibarius: um cogumelo com atividade antitumoral
A Marques1, D Ferreira,2 M Ribeiro3, G Marques4, M Lemieszek5, W Rzeski5,6,
R Chaves2, F Nunes3
1 Aluna da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, UTAD, 5001-801 Vila Real, Portugal
2 Dep. de Genética e Biotecnologia (DGB) – Lab. de Citogenética e Genómica Animal (CAG), UTAD, Vila
Real, Portugal
3 Departamento de Química – Centro de Química (CQ-Vila Real), UTAD, 5001-801 Vila Real, Portugal
4 Departamento de Agronomia – Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas
(CITAB), UTAD, Vila Real, Portugal
5 Departamento de Biologia Médica, Inst. de Medicina Agrícola, Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Polónia.
6 Departamento de Virologia e Imunologia, Universidade Maria Curie-Skłodowska (UMCS), Akademicka
19, 20-033 Lublin, Polónia
marques.ap94@gmail.com

Cantharellus cibarius é um cogumelo comestível de amplo consumo devido às suas
propriedades sensoriais. Estudos prévios demonstraram que este cogumelo apresenta
uma elevada atividade antiproliferativa contra várias linhas celulares cancerígenas,
sendo o principal responsável por esta ação uma fração isolada por cromatografia de
troca aniónica, que se pensa ser constituida por ácido ribonucleico (RNA). A fração
isolada foi colocada em contacto com linhas celulares cancerígenas, provocando a
morte celular em todas as células ao fim de 48 horas. Neste estudo, isolou-se esta
fração

com

atividade

anticancerígena

que

foi,

de

seguida,

caracterizada

quimicamente, analisando-se a sua composição em ácidos gordos, fosfolípidos e
açúcares e fazendo-se uma pesquisa detalhada de ácidos nucleicos. Os resultados
apresentados neste trabalho sugerem que o componente causador desta atividade
anticancerígena deverá ser o RNA. De modo a determinar o tipo de RNA em causa,
procedeu-se à sequenciação do mesmo, obtendo-se, deste modo, o conhecimento da
possível sequência responsável por esta ação; uma sequência de pequeno tamanho e
bem conservada. As sequências foram analisadas bioinformaticamente, inferindo qual
o tipo de RNA em causa.
C. cibarius mostrou ser um cogumelo com elevada atividade antitumoral e, uma vez
descoberta a sequência de RNA alvo e demonstrado as suas interações com a célula
torna-se um trabalho bastante promissor para a síntese artificial do mesmo (mimics)
sem recorrer ao cogumelo, uma vez que este não é cultivável, podendo num futuro
mais avançado, proceder à sua incorporação em medicação.
Palavras-chave: Cantharellus cibarius, RNA, atividade anticancerígena
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Estudo da expressão imuno-histoquímica do Recetor II do Fator de
Crescimento Vascular Endotelial (VEGFR-2/Flk-1) na mama normal,
préneoplásica e neoplásica da cadela
A Silva1, A Gama2
1 Aluna da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, UTAD, Vila Real, Portugal
2 Departamento de Ciências Veterinárias, UTAD, Vila Real, Portugal
adrianaa.silva95@gmail.com

As neoplasias mamárias constituem o tipo de neoplasia mais comum na cadela, sendo
caracterizadas por elevada heterogeneidade morfológica e

biológica,

sendo

usualmente consideradas potenciais modelos para o estudo do cancro da mama da
mulher. Os receptores do Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF), VEGFR-1
(Flt-1), VEGFR-2 (KDR/Flk-1) e VEGFR-3 (Flt-4), são recetores tirosina cinase que
regulam a formação de vasos sanguíneos e linfáticos. O VEGFR-2 é considerado o
recetor mais importante na mediação das respostas induzidas pelo VEGF, regulando a
função endotelial vascular; este recetor tem um papel importante na angiogénese,
contribuindo para a sobrevivência, proliferação e progressão neoplásica. Constituiu
objetivo deste trabalho estudar a expressão do VEGFR-2 no epitélio e no estroma da
glândula mamária normal, hiperplásica e neoplásica da cadela, assim como na
glândula mamária adjacente a neoplasias, através da técnica de imuno-histoquímica.
O VEGFR-2 apresentou frequentemente uma expressão alta no epitélio da glândula
normal/hiperplasia e nas neoplasias malignas, e uma expressão baixa nas neoplasias
benignas, observando-se diferenças estatisticamente significativas. Quanto ao
estroma, verificou-se uma expressão alta na glândula normal/hiperplásica e baixa nos
restantes tecidos analisados, também com diferenças estatisticamente significativas.
Não foram observadas diferenças entre a sua expressão e os parâmetros
clinicopatológicos. Relativamente à glândula mamária adjacente, a expressão foi
semelhante nas neoplasias benignas e malignas. Consideramos necessários estudos
futuros para confirmar estes resultados e analisar a importância biológica do VEGFR-2
na progressão neoplásica da mama canina.
Palavras-chave: cadela, neoplasia mamária, imuno-histoquímica, VEGFR-2.
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Caracterização fenotípica e genotípica de Staphylococcus aureus
resistentes à meticilina (MRSA) como agente etiológico em abcessos de
leitões
C Sabença1,3, A Gonçalves4, M Sousa2,5, T Sousa1,3, V Santos2,3, G Igrejas2,3,6,
P Poeta5,6, M Vieira-Pinto4,5
1 Aluna do Mestrado em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica, UTAD, Vila Real, Portugal
2 Departamento de Genética e Biotecnologia, UTAD, Vila Real, Portugal
3 Unidade de Genómica Funcional e Proteómica, UTAD, Vila Real, Portugal
4 Centro de Estudos em Ciência Animal e Veterinária, UTAD, Vila Real, Portugal
5 Departamento de Ciências Veterinárias, UTAD, Vila Real, Portugal
6 UCIBIO-REQUIMTE, Faculdade de Ciência e Tecnologia, UNL, Lisboa, Caparica, Portugal

carolinasabenca@hotmail.com

A carne de suíno/leitão é das carnes mais consumidas a nível nacional e europeu. Isto
deve-se às suas qualidades nutricionais e por ser um produto de fácil acesso e
relativamente barato. Uma das causas que levam à reprovação total das carcaças de
leitões em matadouro são os abcessos. Um dos agentes etiológicos destas lesões é
Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) são
as bactérias multirresistentes mais comuns na Europa e a comunidade científica está
cada vez mais preocupada com este microrganismo, uma vez que foi identificado em
animais para consumo, e em outros animais com os quais o Homem se relaciona.
Para verificar a presença de MRSA como agente etiológico de abcessos em leitões
foram colhidos 48 abcessos de leitão de matadouro em Portugal. Staphylococcus
aureus foram isolados em meios de cultura microbiológica apropriados. Estes isolados
foram identificados por meios bioquímicos e moleculares. Foram ainda realizados os
testes de suscetibilidade a 18 agentes antimicrobianos segundo as normas EUCAST e
identificados os genes de resistência e virulência por PCR.
Das 48 amostras, 21 (43,7%) apresentaram MRSA. Todos os isolados apresentaram
multirresistência e agrI, frequentemente associado a doenças de pele. Ainda, foram
detetados em todos os isolados, genes de virulência associados a hemolisinas (α e β)
e à primeira fase de infeção (cna).
Existe, portanto, a necessidade que os animais com estas lesões sejam
adequadamente eliminados, de forma a não prejudicar o consumidor. Torna-se
também importante identificar se existe algum perigo para os operadores durante o
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abate do animal e se aquando do aparecimento destas lesões existe contaminação da
linha de abate, que consequentemente poderá contaminar outras carcaças.
Relativamente ao produtor é essencial identificar as perdas económicas devido a estas
lesões e as repercussões negativas a nível da exploração tanto em termos de saúde
animal como do Homem.

Palavras-chave: Leitões, Abcessos, MRSA, Antibióticos
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Evaluation of Zinc toxicity in the development and anatomy of grapevine
leaves grown hydroponically
C Castro1*, A Carvalho1, I Pavia2, J Moutinho-Pereira2, E Bacelar2, J Lima-Brito1,3
1 Biosystems and Integrative Sciences Institute, UTAD (BioISI-UTAD), 5001-801 Vila Real, Portugal
2 Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB),
University of Tras-os-Montes and Alto Douro, 5001-801 Vila Real, Portugal
3 Department of Genetics and Biotechnology, UTAD, Vila Real, Portugal
*claudiaoliveiracastro10@gmail.com

Grapevine (Vitis vinifera L.) is economically important worldwide and is mostly used in
the wine industry. Acid soils are abundant in Portugal and influence the availability of
micronutrients to plants. Zinc (Zn) is an essential micronutrient but its amount
increases in acid soils being phytotoxic to plants.
To evaluate Zn toxicity in grapevine, a hydroponic experiment with cuttings of 3
varieties (Donzelinho Branco, Verdelho Madeira and Bastardo) was performed. The
cuttings were placed in distilled water in a heat chamber (25°C, 60% relative humidity
and 12h photoperiod) for 30 days, and after treated with 4 Zn concentrations: 0
(control), 1.5mM, 3mM and 5mM, for 14 days. Leaves number, total area and dry
weight were evaluated before and after the treatment. For histological studies, 3 leaf
sections per treatment were photograph and the different leaf layers were measured.
Data were statistically analysed by two-way ANOVA and the Tukey test, with the
software SPSS Statistics (IBM). Donzelinho Branco and Verdelho Madeira showed the
highest average values of leaf dry weight (p<0.001) and leaf area (p=0.016) in 5mM
Zn. Bastardo achieved the highest average leaf dry weight in 3mM Zn (p<0.001). The
control plants presented the highest total thickness (p=0.008). Donzelinho Branco and
Bastardo showed their lowest average values of total thickness in 3mM Zn and 1.5mM
Zn, respectively. The palisade to spongy mesophyll thickness ratio increased with 3mM
Zn in Verdelho Madeira and with 1.5mM Zn in Bastardo (p<0.001), which is a sign of
water deficiency in plants, and also seems to reflect phytotoxicity. The 3 varieties
responded differently to the Zn concentrations, demonstrating the importance of
phytotoxicity studies for the development of short-term strategies of fertilization and
long-term selection and breeding of genotypes.
Keywords: grapevine, leaf, zinc toxicity
Acknowledgments: This work was supported by the projects INTERACT (NORTE-01-0145-FEDER-000017 - research
line VitalityWine) (doctoral grant BI/INTERACT/VW/183/2016); INNOVINE&WINE (NORTE-01-0145-FEDER-000038,
research line Viticulture) (postdoctoral grant BPD/UTAD/INNOVINE&WINE/593/2016); and FCT (PD/BD/113611/2015)
under the Doctoral Program “Agricultural Production Chains – from fork to farm” (doctoral grant PD/00122/2012).
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Avaliação bioquímica de proveniências de Quercus petraea e Quercus
rubra L.
C Oliveira1*, J Ribeiro1, R Anjos1,2, M J Gaspar1,3,4
1 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal
2 CITAB, Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Vila Real, Portugal
3 BioISI-UTAD, Biosystems and Integrative Sciences Institute, Faculdade de Ciências, Universidade de
Lisboa, Portugal, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal
4 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da
Ajuda, Lisboa, Portugal

*oliveira-catarina@outlook.com

As alterações climáticas tornaram-se num dos maiores desafios que o setor florestal
enfrenta no século XXI. Neste contexto, surgiu o projeto REINFFORCE que ofereceu a
oportunidade de instalar uma rede de arboretos capaz de monitorizar o efeito das
alterações climáticas na floresta Atlântica. Para o efeito, foi instalado o mesmo
material genético em 38 climas distintos desde o Reino Unido até Portugal Continental
e Açores.
O principal objetivo deste trabalho foi efetuar a comparação de 5 proveniências de 2
espécies florestais diferentes (Quercus petraea e Quercus rubra L.) relativamente ao
conteúdo em pigmentos fotossintéticos e compostos fenólicos presentes nas folhas,
usando métodos espectrofotométricos.
Verificou-se que Q. petraea apresentou concentrações mais elevadas de clorofilas e
carotenoides, comparativamente aos valores apresentados em Q. rubra, existindo
diferenças significativas nas concentrações de todos os pigmentos fotossintéticos,
exceto na clorofila b. Por sua vez, Q. rubra apresentou valores superiores quando se
comparam as razões entre as clorofilas totais e os carotenoides. Relativamente aos
compostos fenólicos, não foram observadas diferenças significativas entre as espécies
apesar de Q. petraea apresentar concentrações ligeiramente superiores.
Relativamente às diferenças entre as proveniências de cada uma das espécies,
verificou-se que em Q. rubra as análises revelaram diferenças significativas entre as
proveniências para as concentrações em clorofila a e carotenoides, tendo os
indivíduos da proveniência espanhola exibido maiores concentrações destes
compostos em relação aos indivíduos provenientes de França. Contudo, em Q.
petraea verificou-se que as concentrações em clorofila b e carotenoides são
significativamente superiores na proveniência francesa. Relativamente aos compostos
fenólicos, a proveniência inglesa foi a que apresentou uma concentração superior.
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Os resultados deste estudo contribuíram para a avaliação da resposta destas espécies
e das diferentes proveniências às condições edafo-climáticas existentes na região de
Trás-os-Montes, fornecendo, ainda, informações acerca de respostas perante o
desafio que as futuras alterações climáticas representam.
Palavras-chave: Quercus petraea, Quercus rubra L, parâmetros bioquímicos,
alterações climáticas.
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Salicylic acid improves the tolerance of olive trees against the
Mediterranean adverse summer conditions
C Brito1*, L-T Dinis1, E Silva1, A Gonçalves1, I Pavia1, M Arrobas2, M Â Rodrigues2,
J Moutinho-Pereira1, C Correia1
1 CITAB - Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apt. 1013, 5000-801 Vila Real, Portugal
2 CIMO - Mountain Research Centre, Polytechnic Institute of Bragança, Bragança, Portugal
*cvqbrito@utad.pt

The projected climate changes in the Mediterranean region, that include low rainfall,
excessive heat load and high daily irradiance, are of utmost relevance for rainfed olive
orchards, since are expected negative consequences on physiology, growth,
productivity and quality. In this sense, agronomic strategies may be implemented to
offset those negative effects. Rainfed young olive trees (Olea europaea L.) cv.
Cobrançosa were sprayed with 100 M salicylic acid (SA), a signaling phytohormone
with diverse regulatory roles in abiotic stresses responses. The results demonstrate
that SA influenced positively the leaf water status, stomatal conductance and
photosynthetic capacity of rainfed trees. The protective action of SA is associated with
the induction of some stress tolerance indicators, as the increase in soluble proteins
and ascorbate concentrations, and the improvement of plant nutritional status. This
more comfortable conditions during the summer period allowed a faster restauration of
the physiological functions in the early autumn. Finally, the sprayed plants exhibited
higher yields than the control ones. In summary, SA seems to be an efficient strategy
to improve olive tree tolerance against the adverse summer conditions of
Mediterranean region.
Keywords: Photosynthetic capacity, water status, metabolites, mineral nutrition, yield
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Efeitos do isotiocianato de benzil no stresse oxidativo em isolados de
Candida albicans
C Palito1, L-T Dinis2, A Sampaio 2
1 Aluna da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), Vila Real, Portugal
2 Departamento de Biologia e Ambiente, Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA), CITAB,
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Candida albicans é um fungo diploide, oportunista e responsável por algumas infeções
no Homem, como as candidoses, principais causas de morte em doentes com
imunodeficiência. Este fungo tem a particularidade de se adaptar facilmente a
diferentes nichos biológicos, e ainda apresentar uma elevada resistência a
antifúngicos devido à sua capacidade de defesa antioxidante como resposta às
defesas do hospedeiro.
O presente trabalho teve como objetivo estudar os efeitos do isotiocianato de benzil
(BITC) em C. albicans, avaliando o seu impacto nos mecanismos associados ao
stresse oxidativo. Dois isolados da mucosa oral de C. albicans e uma estirpe de
coleção (C. albicans ATCC 90028) foram colocados a crescer em meio líquido Yeast
Malt com e sem BITC (0,03 M) ao longo de 24 h de ensaio e foram avaliados nas suas
respostas ao stresse oxidativo, nos meios intracelular e extracelular. Nessa avaliação
recorreu-se à análise dos sistemas de defesa antioxidante enzimáticos (SOD e CAT) e
não enzimáticos (ROS totais, peróxido de hidrogénio, peroxidação lipídica, glutationa
reduzida/glutationa oxidada, ácido eritro-ascórbico, compostos fenólicos totais e
prolina). Em geral, na presença do BITC no meio intracelular, a atividade das enzimas
antioxidantes aumentou (a SOD apresentou um p<0,001 e a CAT um p<0,05),
diminuindo a concentração das ROS existentes (p<0,001) e a peroxidação lipídica
(p<0,01). Contudo, respostas não enzimáticas, como o ácido eritro-ascórbico e a
prolina, não foram significativas.
Concluímos com este estudo que o BITC induz stresse oxidativo em C. albicans,
variando a intensidade e o tipo de resposta entre as três estirpes.
Palavras-chave: espécies reativas de oxigénio (ROS), antioxidantes, superóxido
dismutase (SOD), cataláse (CAT)
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Quantitative real-time PCR assay as a diagnostic method: the case of
olive anthracnose
F Azevedo-Nogueira1*, P Martins-Lopes1,2, S Gomes1,2
1 University of Trás-os-Montes and Alto Douro, P.O. Box 1013, 5000-911 Vila Real, Portugal.
2 University of Lisboa, Faculty of Sciences, BioISI – Biosystems & Integrative Sciences Institute, Campo
Grande, Lisboa, Portugal.
* filipeM.A.nogueira@gmail.com

Olive anthracnose is caused, mostly, by Colletotrichum acutatum and leads to many
economic losses due to the mummification or necrosis of the olive drupes. In Portugal,
the disease is responsible for important olive yield losses and poor oil quality. To
maintain the best quality of the products, it is necessary to create strategies to detect
and prevent the dissemination of the pathogen in the orchards. Resourcing to the stateof-art molecular technologies, efforts are being made to detect early the infected fruits.
A total of 25 isolates were obtained from different olive PDO regions. This collection
was analysed according to different parameters: morphology (shape and size of
conidia), culture (growth rate on PDA medium and colony characteristics) and
molecular analysis. A quantitative real-time PCR (qPCR) assay was developed
considering the internal transcribed spacers (ITS) of rDNA with the aim of detecting
and quantifying C. acutatum in olive lots. Samples from three olive cultivars, with
different tolerance levels to C. acutatum, collected under a time-infection-scale were
used. qPCR analysis provides a reliable and simple method as a tool for quantitative
detection of C. acutatum pathogen in olives, enabling improved disease dissemination
in food chain.
Keywords: Olea europaea L., Colletotrichum acutatum, Real-Time Polymerase Chain
Reaction, Anthracnose.
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Efeitos de pré-tratamentos de sementes com ácido ascórbico e piridoxina
no crescimento de trigo em condições de campo
I Pavia1, G Ferrari2, L Rocha1, A Gonçalves1, E Silva1, S Martins1, H Ferreira2, L Pinto1,
C Castro4, J Moutinho-Pereira1, J Lima-Brito3,4, C Correia1
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3 Departamento de Genética e Biotecnologia, UTAD Vila Real, Portugal
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Como se verifica no presente ano em Portugal, o aumento do período estival,
consequência das alterações climáticas, atrasa a sementeira do trigo. A resultante
diminuição do período de afilhamento e de alongamento pode ter efeitos prejudiciais
no desenvolvimento de trigo de inverno. Este trabalho pretende avaliar o efeito dos
pré-tratamentos com AsA e piridoxina no desenvolvimento de plantas de trigo em
condições de campo. Sementes de Triticum aestivum L. cv Jordão foram pré-tratadas
com água, piridoxina (0.1 e 1 mM), e AsA (1 e 2 mM). Sementes sem pré-tratamento
foram usadas como controlo. A sementeira foi realizada em Nov/2016 no campus da
UTAD, Vila Real. A sementeira foi efetuada em talhões de 2,5 m 2 (×3 repetições).
Durante o período de alongamento, foi medido o índice de área foliar (IAF) (20/Mar e
12/Abr) e colhido material vegetal para avaliação morfológica e de biomassa (5/Abr e
1/Mai). A 20/Mar, plantas pré-tratadas com piridoxina-1mM apresentavam maior IAF
(p<0.01), seguindo-se os tratamentos AsA-1mM e piridoxina-0.1mM. Plantas prétratadas com piridoxina-1mM e AsA-1mM apresentaram produção de biomassa 1.5×
superior ao controlo a 5/Abr (p<0.05). Os tratamentos de piridoxina-1mM e AsA-1mM
revelaram maior tamanho médio do colmo (p<0.001), seguidas pelo tratamento
piridoxina-0.1mM. Os resultados demonstram um aumento na velocidade de
crescimento das plantas pré-tratadas com piridoxina-0.1mM, piridoxina-1mM e AsA1mM até ao período de alongamento. Estes pré-tratamentos demonstram potencial
aplicabilidade em períodos em que haja a diminuição efetiva do tempo de crescimento
do trigo.
Palavras-chave: piridoxina, ácido ascórbico, trigo, pré-tratamento de sementes
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Biorremediação fúngica de águas residuais provenientes da destilação de
subprodutos vinícolas
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I Fraga1, A A Dias1, R M F Bezerra1
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A vinhaça é o efluente aquoso que resulta da destilação do vinho e dos subprodutos
do processo de vinificação com o objetivo de recuperar etanol, aguardentes ou óleo
fusel. Este efluente de cor escura e carácter ácido apresenta uma elevada carência
química e bioquímica de oxigénio, que obrigam a um tratamento adequado.
Inicialmente, foram testados cinco fungos da podridão branca (Irpex lacteus,
Ganoderma resinaceum, Trametes versicolor, Phlebia rufa e Bjerkandera adusta), a
fim de determinar o desempenho destes na biorremediação da vinhaça, e na
capacidade de produzir enzimas extracelulares (lacase e peroxidase independente e
dependente de manganês). O fungo Phlebia rufa foi selecionado para tratar a vinhaça
durante 15 dias (27 °C; 120 rpm), tendo sido monitorizado vários parâmetros: cor,
carbono orgânico total (TOC), fenóis totais, pH, açúcares redutores e produção de
enzimas. A fitotoxicidade do efluente antes e após biorremediação foi avaliada através
de ensaio de inibição de germinação em Lepidium sativum. A toxicidade aguda foi
avaliada pelo ensaio do microtox usando uma bactéria luminescente (Aliivibrio
fischeri).
O isolado P. rufa promoveu a redução em 82,7% do TOC e 97,3% da cor e compostos
fenólicos após 15 dias de incubação. A atividade máxima de lacase (0,45 U mL-1) foi
no dia 5, enquanto as peroxidases independente e dependente de manganês
mostraram maior atividade no dia 15 (0,07 e 0,12 U mL-1, respetivamente). De acordo
com os resultados obtidos, a fermentação da vinhaça por P. rufa permitiu reduzir o
efeito inibidor da vinhaça na germinação das sementes (germinação de 99% e 8%
com efluente tratado e não tratado, respetivamente). Estes resultados sugerem que o
fungo P. rufa teve um contributo positivo na redução do impacto ecotóxico da vinhaça,
apresentando um elevado potencial para aplicação em processos de tratamento
biológico.
Palavras-chave: Phlebia rufa, vinhaça, toxicidade, biorremediação
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Aplicação da ultrassonografia num modelo de indução de cancro da
próstata em ratos Wistar sujeitos a um plano de exercício físico
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O cancro da próstata (CP) é dos mais frequentes entre homens. Neste trabalho
usamos um modelo animal de indução de CP, num plano de exercício, tendo como
principal objetivo monitorizar ultrassonograficamente o desenvolvimento da próstata
dos animais.
No modelo animal de indução CP, usamos ratos machos Wistar Unilever, a
administração sequencial de flutamida (fármaco anti-androgénio), propionato de
testosterona, N-metil-N-nitrosureia (MNU) e a colocação de implantes de testosterona
cristalina. Usaram-se 38 ratos machos distribuídos aleatoriamente por quatro grupos
experimentais: I, 8 animais de controlo sedentários; II, 10 de controlo exercitados; III,
10 induzidos com CP sedentários; IV, 10 induzidos com CP e exercitados. O exercício
físico foi promovido por corrida em tapete rolante. A massa corporal dos animais foi
determinada e os consumos de água e comida registados periodicamente. A próstata
de cada animal foi monitorizada por ultrassonografia em Modo B nas semanas 12, 15,
21, 32 e 35 de vida, e pelo modo de contraste na semana 35. No final, os animais
foram sacrificados e realizou-se uma necrópsia completa.
O valor médio da massa corporal dos animais exercitados foi inferior (p<0,05) aos
animais sedentários. Não se verificaram diferenças significativas na massa corporal
(p>0,05). Os animais induzidos apresentaram uma dimensão prostática superior e
uma ecogenicidade inferior (p<0,05) em comparação com os animais saudáveis. Não
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se registou qualquer indício de neovascularização. A massa relativa da próstata, da
vesícula seminal e da glândula bulbouretral foram estatisticamente superiores (p<0,05)
no grupo III e IV. Não se registou qualquer efeito do exercício físico na glândula,
através dos resultados obtidos.
Conclui-se que a manipulação hormonal e a administração do MNU causa
repercussões significativas nas dimensões da próstata e nos valores de massa relativa
dos órgãos reprodutores. Este estudo evidência a importância da ultrassonografia na
caraterização e monitorização da próstata num protocolo animal de indução de CP.
Palavras-chave: N-metil-N-nitrosureia (MNU), roedores, ultrassonografia, tapete
rolante
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Long-term storage effect on the antimicrobial activity of winery byproducts against multidrug resistant bacteria
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The continuous emergence of multidrug resistant bacteria is becoming a huge threat to
human, animal and environmental health (One health approach). Therefore, the
research for new natural antimicrobial compounds is the most promising alternative to
effectively control multidrug bacterial infections. The winery by-products are a cheap
source of polyphenols with potential biological activities such as antioxidant,
antibacterial and anti-inflammatory, as recently showed (Dias et al., 2015). Thus, the
aim of our study was to demonstrate the effect of long-term storage on the
antimicrobial activity of winery by-products.
Polyphenols of three varieties of Portuguese winery by-products (Sousão, Syrah, Tinta
Barroca and Tinta Barroca Cima-Corgo) were extracted with a methanol/water (70:30).
The antimicrobial activity was tested by disc diffusion assay against six different
bacterial strains: Listeria monocytogenes ATCC 15313; Staphylococcus aureus
MJS241; Enterococcus faecalis MJS257; Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145;
Escherichia coli MJS260; Klebsiella pneumoniae MJS281. Strains were isolated from
the gastrointestinal tract of humans and supplied by Centro Hospitalar de Trás-osMontes e Alto Douro.
The antimicrobial properties, from all tested winery by-products, were not affected by
64 days of storage. All extracts (with and without storage) were able to inhibit the
bacterial growth of the gram-positive bacteria and gram-negative bacteria (except
E.coli and K.pneumoniae). It is important to highlight that Tinta Barroca by-products
showed higher efficiency than antibiotics in the inhibition of the bacterial growth of
S.aureus and E.faecalis.
Acknowledgements:
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Efeitos das descargas de águas residuais na fisiologia da flora ribeirinha e
avaliação da sua reutilização em rega de espaços verdes
M Pires1, J Peres2, E Bacelar3
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Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da descarga de águas residuais (AR)
tratadas na estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Mondim de Basto na
flora ribeirinha do Tâmega e, a sua possível reutilização na rega de espaços verdes.
Inicialmente procedeu-se à caracterização físico-química das amostras de AR e
realizaram-se testes de fitotoxicidade em sementes de Cucumis sativum, Lepidium
sativum, uma mistura de relva e Sinapis alba que permitiram verificar que a inibição da
taxa de germinação foi muito reduzida ou até mesmo nenhuma.
Posteriormente, realizaram-se estudos em condições controladas em plantas
envasadas regadas com água potável e efluente da ETAR de duas espécies
ribeirinhas, o freixo-comum (Fraxinus angustifolia) e o carvalho-negral (Quercus
pyrenaica) e uma planta ornamental, a petúnia-comum (Petunia×atkinsiana).
Relativamente às espécies ribeirinhas, verificou-se que a AR da ETAR influenciou
positivamente o crescimento das plantas, mas estas revelaram maior perda de
eletrólitos. Por outro lado, não se verificaram diferenças em relação aos teores de
pigmentos fotossintéticos e fenóis totais, estado hídrico e trocas gasosas, exceto na
razão entre a concentração de CO 2 intercelular e atmosférico. Relativamente às
petúnias, verificaram-se diferenças no estado hídrico e trocas gasosas. Apesar das
plantas controlo terem feito uma melhor gestão da água, as plantas regadas com AR
da ETAR apresentaram maior taxa líquida de assimilação de CO2 quando as medições
foram realizadas no exterior, podendo este resultado estar associado à maior
espessura do mesófilo foliar.
Em suma, apesar de se tratar de um estudo a curto-prazo, as descargas de AR tratada
aparentam não ter influência negativa nas espécies ribeirinhas estudadas sendo
também de considerar a sua reutilização na rega de espaços verdes.
Palavras-chave: Água residual, fitotoxicidade, vegetação ribeirinha, vegetação
ornamental.
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O efeito da administração de ozono nas lesões cutâneas de murganhos
transgénicos K14HPV16
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O vírus do papiloma humano tipo 16 (HPV16) é um tipo de alto risco usualmente
associado ao aparecimento de cancros na zona anogenital e na orofaringe.
Recentemente a administração de ozono foi considerada eficaz nos tumores induzidos
pelo cottontail rabbit papillomavirus em coelhos. Com o objectivo de compreender
quais seriam os efeitos de uma terapia de ozono no desenvolvimento das lesões
cutâneas associadas ao HPV16, foi utilizado neste trabalho um modelo murino
transgénico (K14HPV16) no qual foi inserido a região early do HPV16 sob regulação
do promotor humano de queratina 14 (K14). Assim, 40 murganhos fêmea com 20
semanas de idade, dos quais 20 eram wild type e os restantes 20 eram transgénicos,
foram distribuídos aleatoriamente por quatro grupos experimentais: grupo 1, com 10
animais wild type sem tratamento; grupo 2, com 10 animais wild type tratados com
ozono; grupo 3, com 10 animais K14HPV16 sem tratamento e um grupo 4 com 10
animais K14HPV16 tratados com ozono. A administração do ozono foi feita durante 5
dias consecutivos, via intraperitoneal, na dose de 80mL/Kg. Durante o ensaio, os
animais foram pesados semanalmente e os seus consumos de água e comida
registados na mesma periodicidade.
Às 25 semanas de idade os animais foram eutanasiados por overdose de
pentobarbital sódico, recolhido o sangue por punção intracardíaca e a sua pele foi
fixada em formol tamponado a 4%.
Neste ensaio verificou-se uma mortalidade em 6 dos 40 animais. Observou-se que nos
animais K14HPV16 tratados com ozono existe uma menor incidência de lesões
displásicas na pele comparativamente com os K14HPV16 sem tratamento (85,7% vs
28,6%). Relativamente a outros parâmetros como a massa relativa dos órgãos,
microhematócrito

e

bioquímica

sérica

não

foram

encontrados

resultados
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estatisticamente significativos o que sugere que esta terapia não teve efeitos
toxicológicos nestas condições experimentais.
Palavras-chave: terapia de ozono, modelos animais, pele, HPV.
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Genetic analysis of the VvMybA1 grape berry colour gene in Touriga
Nacional and Touriga Franca
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The quantity and composition of anthocyanins determines the skin colour of grapes.
VvMybA1 gene regulates the production of anthocyanin and it was showed that the
colour of grape skin depends on the genotype of VvMybA1. In the allele VvMybA1a the
expression of VvMybA1 gene is blocked by the insertion of a retrotransposon, Gret 1,
upstream of VvMybA1 coding sequence. The alleles VvMybA1b and VvMybA1c are
functional.
In this work was performed the genetic analysis of the VvMybA1 gene in Touriga
Nacional and Touriga Franca, two of the most important red grape varieties in Portugal
and, in particular, in the Douro Demarcated Region. Plant material was sampled in the
vineyards of Quinta do Vallado SA (Quinta do Orgal, Vila Nova de Foz Côa, Douro
Superior sub-region). The primers F1 (Azuma et al., 2007) and d3 (Lijavetzky et al.,
2006) were used to detect the presence of Gret1 and, consequently, detect VvMybA1a.
To detect VvMybA1b and VvMybA1c were used the primers F2 and R1 (Azuma et al.,
2007). It was showed that Touriga Nacional and Touriga Franca are heterozygous for
VvMybA1: Touriga Nacional presents the non-functional allele VvMybA1a and a
functional allele, VvMybA1c, while Touriga Franca presents two functional alleles,
VvMybA1b and VvMybA1c.
The biochemical profiles of these two important Douro grape varieties are under study
and a comparative analysis will be done.
Keywords: VvMybA1; berry colour; anthocyanins
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Interferência do extrato aquoso de Laurus nobilis L. em parâmetros
fisiológicos de murganhos geneticamente modificados (K14HPV16)
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No estudo de compostos naturais, é essencial a sua avaliação em modelos préclínicos para identificar eventuais efeitos tóxicos. O extrato de Laurus nobilis L. tem
eficácia in vitro contra várias linhas celulares de cancro. Este trabalho pretende avaliar
o efeito de um extrato aquoso de loureiro (EL) em murganhos transgénicos para o
HPV16 (K14HPV16).
Foram utilizados quatro grupos (n=10) (grupo I: HPV16-/-; grupo II: HPV16-/grupo III: HPV16

+/-

e grupo IV: HPV16

+/-

com

EL;

com EL) de fêmeas com 32 semanas de

idade. O extrato foi dissolvido na água de bebida, a 20 mg/animal/dia, e administrado
durante três semanas, sendo registados a massa corporal e consumos de alimento e
água. Os animais foram sacrificados, sendo recolhidas amostras de sangue e tecidos.
O grupo IV apresentou um ganho ponderal de massa corporal negativo (-7,88g) e
significativamente menor que o dos outros grupos. O consumo de alimento não foi
diferente entre grupos tendo os grupos III e IV consumido mais água que os grupos I e
II. Os parâmetros bioquímicos avaliados (ureia, creatinina, alanina aminotransferase,
aspartato aminotransferase e gama-glutamil transferase) não apresentaram alterações
estatisticamente significativas. A incidência de lesões histológicas induzidas pelo
HPV16 não foi alterada pelo extracto, que induziu hepatites em 50% dos animais wildtype.
Com base nestes resultados, torna-se necessário avaliar a eficácia e a toxicidade in
vivo

de

diferentes concentrações de

EL,

nomeadamente

a

sua

potencial

hepatotoxicidade.

Palavras-chave: modelo murino, papiloma vírus humano (HPV), hepatotoxicidade,
Laurus nobilis L.
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Kaolin spray induces changes in ABA and IAA immunodistribution in
olive leaves
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M Ângelo Rodrigues3, J Moutinho-Pereira1, C Correia1
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apt. 1013, 5000-801 Vila Real, Portugal
2 Plant Physiology, Department B.O.S., Faculty of Biology, University of Oviedo, Oviedo, Asturias, Spain;
3 CIMO - Mountain Research Centre, Polytechnic Institute of Bragança, Bragança, Portugal
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The climate change scenarios predicted the accentuation of drought and high
temperature events during the summer season in the Mediterranean region, coming up
harmful consequences to important crops of this region, such as olive tree (Olea
europaea L.). Stress conditions often stimulate changes in plants production,
distribution or signal transduction of phytohormones as a response, then modifying
their physiology and biochemistry. Kaolin (KL) is a reflecting clay that applied on leaves
surface reduce the common damages promoted by heat load and high irradiance
levels, being important to test its effect on olive tree hormonal dynamics and
physiological parameters. Olive trees of a rainfed orchard in Northeast Portugal, were
sprayed with kaolin 5% (KL) and water (C). The immunodistribution of two hormones,
abscisic acid (ABA) and indoleacetic acid (IAA), and some physiological and growth
responses were accessed. The ABA signal was substantially more pronounced than
the IAA signal in all the analyzed leaves, concomitant with the stressful conditions of
which these plants were subjected. In general, ABA signal showed a uniform
distribution throughout the leaf in both treatments. However, its intensity was higher in
C than in KL-sprayed leaves, reflecting the better water status and higher stomatal
conductance of the last plants. While in C leaves was observed a uniform distribution of
IAA signal trough the leaf limb and an almost absence of signal in the main vascular
tissues, in KL-sprayed leaves was observed a higher signal intensity in the main
vascular tissues and upper palisade parenchyma. These data suggest its transport and
an active growth in KL plants, concomitant with the higher increase of canopy volume.
Thus, immunodetection appears to be an efficient tool to understand the translocation
of IAA and ABA in plants treated with abiotic stress alleviating products and clarify their
role in regulating the physiological responses.
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Resultados preliminares de um estudo do papel das flores como vetores
para a infeção fúngica
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O costume de oferecer flores, remonta ao período da Grécia antiga onde a tradição
estava associada a diversas situações do quotidiano, entre estas, as mensagens de
boas vindas, declarações de amor, desejos de melhoras aos doentes ou mesmo ao
reconhecimento de personalidades importantes. As flores são frequentemente
oferecidas a indivíduos doentes, podendo constituir um risco na disseminação de
agentes infeciosos. Neste sentido, realizou-se um rastreio de fungos filamentosos em
57 flores de diferentes espécies: rosas (24), petúnias (23), dálias (3), azáleas (3),
lychnis (1), crisântemo (1), girassol (1) e beladona (1). Obtiveram-se 90 isolados
fúngicos diferentes, dos quais 54 (60%) pertenciam ao género Cladosporium, 28 (31%)
pertenciam ao género Penicillium, 7 (8%) ao género Alternaria e 1 (1%) à espécie
Aspergillus niger. Neste estudo, o género fúngico Cladosporium foi isolado em
azáleas, rosas, dálias, petúnias e lychnis. O género Penicillium em rosas, dálias,
petúnias, crisântemos e lychnis. Alternaria em rosas, dálias e petúnias e a espécie
Aspergillus niger apenas foi isolada em rosas. Apesar do número de amostras
analisadas ser ainda reduzido, estes resultados sugerem que as flores podem ser
importantes reservatórios de fungos filamentosos implicados em infeções fúngicas e
justifica a aplicação de medidas, como a não permissão da entrada de flores em
ambientes hospitalares para o controlo de infeções fúngicas.
Palavras-chave: Flores; Fungos Filamentosos; Saúde Pública
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Efeitos da exposição a misturas de microplásticos e cobre no sistema de
defesa oxidativa de larvas de peixe-zebra, Danio rerio
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Os microplásticos (MPs), partículas de polímeros sintéticos com dimensão inferior a 5
mm, são considerados contaminantes ambientais emergentes. Estas partículas são
facilmente ingeridas pelos organismos aquáticos, nos quais provocam danos
relevantes. A par da sua toxicidade intrínseca, os MPs adsorvem poluentes orgânicos
persistentes e metais pesados. Contudo, as interações toxicológicas entre os MPs e
os metais pesados são ainda pouco conhecidas. De acordo com o exposto, este
trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos dos MPs e do cobre, isolados ou em
mistura, no sistema de defesa oxidativa de larvas de peixe-zebra. Embriões de peixezebra (n=100) foram, para isso, expostos durante o período de 2 a 96 horas pósfertilização (hpf) a microesferas de polietileno (MPs: 2 mg/L), cobre (Cu: 15 e 60 µg/L)
e à mistura dos dois (Mix1: MPs+15 µg Cu/L; Mix2: MPs+60 µg Cu/L). Durante o
período de ensaio foi registada a mortalidade e a taxa de eclosão. Às 96 hpf, as larvas
foram amostradas tendo-se procedido, posteriormente, à determinação da quantidade
de espécies reativas de oxigénio (ROS), dos níveis de glutationa (oxidada (GSSG)/
reduzida (GSH)) e da atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase
(CAT) e glutationa peroxidase (GPx).
A exposição a MPs e cobre, isolados ou em mistura, provocou um aumento na
mortalidade das larvas às 24 hpf (p <0,05). Foi também observada uma diminuição na
taxa de eclosão, às 72 hpf, nos animais expostos ao cobre (15 and 60 µg/L) e às
misturas. A produção de ROS aumentou significativamente no grupo Mix1.
Relativamente aos níveis de glutationa, no grupo Mix2 foi observado um decréscimo
nos níveis da GSH e um aumento nos de GSSG (p<0,05). Em suma, os resultados
sugerem que a presença de MPs pode aumentar a biodisponibilidade do cobre e
induzir stresse oxidativo em larvas de peixe-zebra.
Palavras-chave: Danio rerio, microesferas, metais pesados, ecotoxicidade
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Avaliação do dispositivo Uranotest reader na análise de urina no cão e no
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A análise bioquímica de urina é fundamental como método de diagnóstico em diversas
doenças.

Em

Medicina

Veterinária,

o

desenvolvimento

recente

de

leitores

automatizados de tiras reativas de urina, poderá constituir uma melhoria da técnica ao
diminuir a subjetividade da leitura inerente ao operador. O principal objetivo deste
estudo foi avaliar a facilidade de utilização do equipamento Uranotest reader
(Uranotest reader, Uranovet®, Espanha) em urina de cão e de gato na rotina
laboratorial. Para este fim fez-se a comparação com as tiras reativas de urina, de
leitura manual, usadas em laboratório.
Este estudo decorreu entre janeiro e julho de 2017 no Laboratório de Patologia Clínica
do Hospital Veterinário da UTAD, do qual fizeram parte 159 amostras de urina de cão
e de gato, independentemente do seu género, idade ou doença subjacente. Para o
estudo de comparação, em cada amostra, procedeu-se à leitura das tiras Combur10
test (Combur10 test®, Roche, Suiça), considerado o método padrão, e das tiras
Uranotest 11C (Uranotest 11C, Uranovet®, Espanha) através do equipamento
Uranotest reader. Ambos os testes foram realizados em duplicado, tendo as tiras
Combur10 test sido lidas por dois operadores distintos, não se observando diferenças
estatisticamente significativas (p>0,05).
Em conclusão, o Uranotest reader é um método prático de utilização na rotina
laboratorial para a análise de urina no cão e no gato. Mais especificamente é um
método de execução rápida, com registo de resultados em suporte de papel e cuja
utilização diminui a variabilidade e subjetividade inter-observador.
Palavras-chave: análise de urina, Combur10 test, Uranotest 11C, cão, gato
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Estudo retrospetivo das principais alterações encontradas na análise de
urina de cão e de gato no LPC-HVUTAD (jan a jul 2017)
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A análise de urina é uma ferramenta muito útil em Medicina Veterinária, pois permite
obter importantes informações sobre o estado clínico do doente. Esta análise baseiase em duas componentes: a análise física e a análise bioquímica. Na análise física é
avaliada a cor da amostra, o odor, o grau de turbidez e a medição da densidade
urinária. Na análise bioquímica são avaliados diferentes parâmetros (pH, leucócitos,
glicose, corpos cetónicos, bilirrubina, sangue, urobilinogénio, nitritos e proteínas)
através do uso de tiras reativas de urina. O principal objetivo deste estudo foi
identificar as alterações mais frequentes encontradas na análise de urina no cão e no
gato. Este estudo decorreu no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário
da UTAD, entre janeiro e julho de 2017, onde se utilizaram 159 amostras de urina,
independentemente do seu género, idade ou doença subjacente. Para este fim foi feita
uma avaliação macroscópica da amostra, e de seguida, procedeu-se à leitura das tiras
Combur10 test (Combur10 test®, Roche, Suiça). Foi também realizada a observação
do sedimento urinário. Relativamente aos parâmetros físicos, 18,2% (n=29) das
amostras apresentaram alterações na cor, sendo que 13,2% (n=21) eram de cor
amarelo âmbar, 3,1% (n=5) eram vermelhas e 1,9% (n=3) eram de cor laranja. Em
relação à avaliação bioquímica destacámos que 6,9% (n=11) das amostram tinham
glicosúria, 40,2% (n=64) bilirrubinúria, 52,8% (n=84) hematúria e 40,9% (n=65) piúria.
Quanto à proteinúria esteve presente em 91,2% (n=145) do total dos animais, sendo
que no gato foi observada em 100% das amostras. Relativamente à observação do
sedimento urinário, foram encontrados piúria em 8,8% (n=14) das amostras e
hematúria em 20,7% (n=33) das amostras.
Palavras-chave: análise de urina, tiras reativas de urina, cão, gato

128

CIÊNCIA E CIDADANIA-UTAD 21-24 NOVEMBRO 2017
11as Jornadas de Biologia

Biodiversidade, Biofilia e interações entre a avifauna e transeuntes em
espaços verdes urbanos: o caso de estudo do Parque Corgo de Vila Real
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Com a realização deste trabalho pretendeu-se avaliar a perceção da biodiversidade
por utilizadores de parques urbanos e as interações com aves. Foi utilizado o caso de
estudo como caso de estudo do Parque Corgo, um espaço verde urbano localizado na
cidade de Vila Real, nas margens do rio Corgo. Foram monitorizados interações e
perceções em quatro troços deste parque, utilizados maioritariamente pelos
transeuntes para práticas desportivas e recreativas.
As monitorizações decorreram nos meses de março, abril e maio do ano de 2017, em
diferentes períodos do dia. A análise da perceção de aves pelos transeuntes foi feita
com recurso a questionários, enquanto as interações foram aferidas com base em
observações, nomeadamente registando as espécies de aves, o tipo de atividades
praticadas pelos utentes, e as alterações comportamentais das aves.
Os resultados obtidos permitiram inferir de que forma os utentes percecionam a
biodiversidade e de que forma a biofilia os impele para a utilização deste espaço. Por
outro lado, as diferentes atividades evidenciadas pelos utentes demonstraram ter
impactos diversos nos comportamentos das aves monitorizadas.
Embora os espaços verdes urbanos, nomeadamente os parques das cidades,
desempenhem um papel importantíssimo na restituição da ligação dos residentes
urbanos à natureza, definida por conceitos como a biofilia e evidenciada pela perceção
da biodiversidade, e por proporcionarem condições para a prática de atividades
recreativas, estas podem implicar alterações nos comportamentos da avifauna que
poderá originar impactos sobre as espécies, muitas delas com populações restringidas
a estas áreas em zonas densamente urbanizadas.
Palavras-chave: Parques urbanos, Interações, Aves, Biofilia
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Evaluation of the phenolic profile, antioxidant and antimicrobial activities
of winery by-products
I Gouvinhas1, M Queiroz1, R Santos1, C Leal1, MJ Saavedra1, R Domínguez-Perles2,
M Rodrigues1, A Barros1
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The winery industry generates high amounts of by-products, consisting in organic
wastes, wastewater, emission of greenhouse gases, and inorganic residues,
representing large amounts of solid wastes, reaching more than >30% (w/w) of the
total material transformed.1,2 The main objective of this work is the evaluation of winery
industry by-products (grape pomace, grape stems, and wine lees), respecting their
contents in phytochemicals, namely the phenolic composition, and their antioxidant and
antibacterial activities. Grape stems, pomace, and wine lees of diverse grape varieties
were analysed. Their content in polyphenols were determined, as well as their radical
scavenging capacity by DPPH and ABTS methods. The antibacterial activity of grape
stem’s extracts against gastrointestinal pathogens was also determined. The results
demonstrated that the content in polyphenols presents in the grape stems extracts was
higher than in the grape pomace and wine lees extracts, except for one grape variety.
Furthermore, grape stems of two grape varieties showed antimicrobial activity against
all Gram positive bacteria studied, while Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae
demonstrated to be resistant to grape stem extracts.
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A videira (Vitis vinifera L.) é uma espécie bastante cultivada devido à sua importância
económica para a produção de vinho. Dada a sua importância, é de todo o interesse o
estudo morfológico e histológico dos gomos hibernantes e inflorescências pois são
fatores importante na determinação da produtividade de uma videira.
O nosso estudo, centrou-se na análise histológica de gomos hibernantes e morfológica
de inflorescências resultantes do crescimento forçado de estacas da casta FernãoPires provenientes de dois locais distintos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes,
de forma a se ter um conhecimento muito antecipado da sua produtividade.
Através da análise histológica dos gomos hibernantes foi possível observar diferentes
fases de diferenciação dos mesmos bem como a presença de primórdios de
inflorescências e com isso ter uma estimativa da sua fertilidade. Não observamos
diferenças significativas entre as parcelas de Penafiel e Celorico de Basto para o
índice de abrolhamento.
Na análise da morfologia das inflorescências recolhidas em condições de campo
apenas encontramos diferenças significativas para a largura e para o comprimento do
pecíolo. Nas desenvolvidas em condições controladas em câmara de crescimento não
foram observadas diferenças.
Palavras-chave: Abrolhamento; Fernão-Pires; fertilidade; Vitis vinifera L.
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A videira (Vitis vinifera L.) é uma cultura determinante na economia do país, sendo
necessários estudos sobre a mesma para que a sua produção seja o mais rentável
possível.
No presente trabalho foram utilizadas 90 estacas de V. vinifera L. da casta Loureiro,
provenientes de parcelas de duas sub-regiões da Região Demarcada dos Vinhos
Verdes, propriedade da Aveleda S.A. Este estudo teve como objetivo investigar
precocemente a fertilidade da casta Loureiro através da análise histológica dos gomos
hibernantes, cálculo dos seus índices de abrolhamento e análise morfológica das
inflorescências resultantes do cultivo forçado de estacas em câmara de crescimento e
em condições de campo. A análise histológica dos gomos hibernantes permitiu
observar diferentes fases de desenvolvimento e diferenciação de gomos, com e sem
primórdios de inflorescências. Relativamente aos índices abrolhamento, não se
verificaram diferenças significativas entre as parcelas de Celorico de Basto e Penafiel.
Nas inflorescências provenientes da câmara de crescimento também não obtivemos
diferenças significativas nos parâmetros avaliados. No entanto, nas inflorescências
desenvolvidas em campo, verificamos diferenças significativas entre parcelas,
nomeadamente ao nível do comprimento e largura. Assim, os resultados obtidos
permitiram identificar precocemente diferenças entre os dois sistemas de cultivo.
Palavras-chave: Abrolhamento; fertilidade; gomos; videira
This research was funded by the INTERACT project – “Integrated Research in Environment, Agro-Chain
and Technology”, no. NORTE-01-0145-FEDER-000017, in its line of research entitled VitalityWINE, cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF) through NORTE 2020 (North Regional
Operational Program 2014/2020).
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Avaliação do efeito da prática de exercício físico regular num modelo de
indução de cancro da próstata em rato macho Wistar
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O cancro da próstata (CP) é uma doença frequente no homem, para o seu estudo são
fundamentais os modelos animais. Este trabalho teve como objetivo perceber a
interferência da prática de exercício físico no modelo animal de CP induzido através da
determinação de biomarcadores. Foram utilizados 39 ratos machos da estirpe Wistar
Unilever,

divididos

em

quatro

grupos

(G):

I,

composto

por

9

animais

controlo/sedentário; II, composto por 10 animais induzido/sedentário; III, composto por
10 animais controlo/exercitado; IV, composto por 10 animais induzido/exercitado. Os
grupos II e IV fizeram 28 semanas de exercício num tapete rolante, com início às 8
semanas de idade. A indução do cancro da próstata iniciou-se às 12 semanas de
idade, recorrendo à administração sequencial de

flutamida, proprianato de

testosterona, N-metil-N-nitrosureia (MNU) e por último colocaram-se implantes de
testosterona na região interescapular. O acompanhamento aos animais foi realizado
diariamente e o seu sacrifício realizado 20 semanas após a administração da MNU, foi
realizada uma necropsia completa com a recolha dos seus órgãos e sangue e
posterior congelamento do soro para determinação dos biomarcadores (IL-6, PCR,
TWEAK, miostatina e VEGF).
Os

animais

sedentários

(GI:471,73±9,82;

tinham

GII:408,47±7,39)

uma
em

média

da

comparação

massa
aos

corporal
grupos

superior

exercitados

(GIII:404,17±4,57; GIV:366,78±4,05). As vesículas seminais, a glândula bulbouretral e
a próstata dos animais induzidos apresentaram maior média de massa relativa
(GII:0,0044±0,0001; GIV:0,0046±0,0002) em relação aos outros grupos, e menor
média de massa relativa dos seus testículos (GII:0,0016±0,0000; GIV:0,0017±0,0000).
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Na análise dos biomarcadores, observámos diferenças estatisticamente significativas
(p<0,05) na determinação da PCR e do TWEAK, o grupo induzido/exercitado
apresentou uma média de valores mais elevados 48,61±1,45 e 51,42±2,26,
respetivamente.
Em suma, através dos valores médios da massa corporal e da massa relativa dos
órgãos reprodutores, podemos afirmar de forma indireta que o protocolo utilizado tem
repercussões sobre o estado geral dos animais.
Palavras-chave: MNU, biomarcadores, tapete rolante, cancro.
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Bioentrepreneurship: of Science for Citizenship
M Ribeirinho1
1 Biology and Environment Department, Life Sciences and Environment School, University of Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), Quinta de Prados 5000-801 Vila Real, Portugal;
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Entrepreneurship in biotechnology is, more and more, an exponential business
opportunity. As in many areas, it arises from the observation that there is a serious
problem to solve, an important need to solve remedy, and that the best solution for this
is precisely our idea.
Biotechnology is mainly compromised by private companies. This companies are
strongly dedicated to research and development (R&D), users or creators of cuttingedge technologies often linked to academic institutions. Besides that, their main
customers are typically other companies, mainly pharmaceutical and agro-food
industries or research centers of their own universities and polytechnic institutes.
Biotechnology is mainly supported entrepreneurial people who challenge themselves in
projects that have the mission of developing new products, services, or both, enjoying
the latest advantages of advances in biosciences. Biotechnology is a strategic bet for
any industrialized country in this millennium. Considering this, it is important to analyze
the difficulties faced by promoters of business projects in biotechnology.
The main goal of this communication is to explore the importance of being a
bioentrepreneur. Taking my project “Sal Verde” as a starting point, the improvements
that the application of scientific knowledge can bring to society will be explored in this
presentation.
Keywords: Bioentrepreneurship, Citizenship, Sal Verde.
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Análise histológica da brânquia de tilápia de Moçambique (Oreochromis
mossambicus) visando a avaliação do efeito da temperatura e do sulfato
de cobre
O Ribeiro1, M Pinto1, D Tavares1, J Ferreira-Cardoso2, J Carrola2
1 Aluna da Licenciatura em Biologia, UTAD, Vila Real, Portugal
2 Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, DeBA, ECVA, UTAD, CITAB, Vila Real, Portugal
ondinaimribeiro@hotmail.com

O efeito de estufa provoca numerosas consequências negativas no ambiente,
nomeadamente o aumento da temperatura atmosférica e consequente incremento da
temperatura da água dos rios, lagos, e oceanos. Esse aumento de temperatura afeta a
ictiofauna acelerando o seu metabolismo e interferindo com a biodisponibilidade dos
contaminantes dissolvidos na água. Por outro lado, apesar de o cobre ser essencial
para os organismos vivos, elevadas concentrações deste metal na água podem afetar
a histologia dos peixes.
Neste trabalho, as alterações na histologia da brânquia de tilápia de Moçambique,
observadas após 28 dias de ensaio, serviram como marcador biológico para avaliar o
efeito da contaminação da água com sulfato de cobre. Foram distribuídas 70 tilápias,
aleatoriamente, em seis aquários e expostas a temperaturas da água de 25ºC e 32ºC,
existindo para cada uma destas temperaturas um aquário controlo, outro com uma
concentração de sulfato de cobre de 1,1 mg/L e um terceiro com 3,6 mg/L deste
composto. Entre as lesões observadas, as mais representativas foram o aneurisma, o
encurvamento das lamelas, a vasodilatação, o descolamento e a proliferação do
epitélio lamelar. Foi nas condições de temperatura mais alta que se registaram as
lesões mais severas, como o descolamento do epitélio das lamelas. O efeito negativo
da

temperatura

na

saúde

dos

peixes

foi

confirmado

pelas

observações

comportamentais. Mesmo no grupo controlo, os peixes sujeitos a temperatura alta não
mostravam dominância e estavam ligeiramente letárgicos. Este efeito da temperatura
foi reforçado na presença de sulfato de cobre na concentração mais alta, visto que os
peixes nestas condições não mostravam qualquer comportamento de dominância e
estavam particamente imóveis no fundo do aquário ou na coluna de água.
Todavia, importa estudar melhor o impacto da temperatura no efeito dos tóxicos de
maneira a obter resultados mais consistentes, temática que se perspetiva de grande
relevância nos próximos anos.
Palavras-chave: temperatura; sulfato de cobre; Oreochromis mossambicus; brânquia.
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Identificação de fungos com importância médica em mucosa nasal
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A mucosa nasal humana apresenta características de temperatura e humidade
favoráveis ao desenvolvimento fúngico. Dada a elevada diversidade fúngica existente
e a importância dada ao potencial patogénico de algumas das suas espécies, o estudo
da mucosa humana enquanto reservatório fúngico possui um elevado interesse quer
para a saúde do indivíduo colonizado quer para a saúde pública em geral.
O objetivo principal deste estudo foi a determinação micológica dos fungos existentes
em amostras provenientes da mucosa nasal humana.
O estudo foi efetuado em 20 indivíduos adultos, dos quais foram recolhidas 40
amostras da mucosa nasal com auxílio de uma zaragatoa previamente embebida em
soro fisiológico. Posteriormente as amostras foram analisadas recorrendo a métodos
micológicos de rotina.
No total foram obtidos 46 isolados fúngicos, dos quais 6 (13%) pertenciam ao género
Alternaria, 15 (33%) ao género Cladosporium e 24 (52%) pertenciam ao género
Penicillium. A maioria dos fungos isolados no estudo, e de acordo com a informação
disponível na bibliografia, podem desencadear infeções ou reações principalmente em
indivíduos imunodeprimidos. Apesar deste estudo ter um número relativamente
reduzido de amostras, os resultados demonstram que as mucosas nasais humanas
podem constituir reservatórios fúngicos com importância em micologia médica.
Palavras-chave: Fungos Filamentosos; Mucosa Nasal; Saúde Pública
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Dermatofitose em raposas e saca-rabos. Uma abordagem “One Health”
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As dermatofitoses são infeções dermatológicas comuns que afetam os animais
domésticos, ruminantes e animais selvagens e representam um sério risco para a
saúde das pessoas que entram em contacto com os animais selvagens (caçadores,
ecologistas, biólogos, etc.).
O objetivo deste estudo consistiu em analisar a prevalência de animais selvagens
infetados por dermatófitos em Portugal. O isolamento fúngico foi efetuado no pelo de
101 animais selvagens vítimas de atropelamento ou em espécies cinegéticas. Com
base na observação macroscópica e microscópica das culturas de fungos foi possível
identificar o género de dermatófitos.
Isolaram-se dermatófitos em duas das dez espécies estudadas: 3/51 (5.9%; IC 95%:
0.0-12.3%) raposas vermelhas (Vulpes vulpes), e 5/19 (2.6%; IC 95%: 0.0-9.8%) sacarabos (Herpestes ichneumon). Estas espécies representam famílias taxonomicamente
diferentes: Canidae e Viverridae. Torna-se por isso importante determinar o papel da
infeção por dermatófitos nos animais estudados e a sua importância numa abordagem
“One Health” ou “Uma só sa de”.
Palavras-chave: Dermatófitos; Prevalência; Animais selvagens; Raposas; Saca-rabos
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Corbicula fluminea como espécie sentinela para deteção de contaminação
por microplásticos em ambientes aquáticos
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A acumulação de microplásticos (MP), nos ambientes aquáticos é um problema à escala
global. Vários estudos referem a presença de MP em mares e oceanos, embora os dados
relativos à contaminação de MP nos ecossistemas de água doce sejam escassos. A
existência de espécies sentinela para detetar a presença de contaminantes nos
ecossistemas representa uma ferramenta útil. Contudo, até ao momento, não foi
apontada nenhuma espécie sentinela para monitorização de MP em sistemas de água
doce.
A Corbicula fluminea, originária da Ásia, encontra-se amplamente distribuída em diversos
ecossistemas de água doce, na Europa e América. Este bivalve tem sido frequentemente
utilizado em estudos de campo e laboratório para avaliar o efeito de contaminações
ambientais. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo, estudar a
possibilidade de utilizar a Corbicula fluminea como espécie sentinela para avaliação da
contaminação de MP no ambiente aquático. Para isso, os bivalves (n=45) foram expostos
a partículas de poliestireno (2 mg L -1; 250 000 partículas/mL), durante um período de sete
dias, após o que foram recolhidos e processados histologicamente. A incorporação de
MP no organismo foi analisada através de microscopia de luz polarizada. Os resultados
mostraram que numa exposição a curto prazo a Corbicula fluminea ingere as
micropartículas de plástico. Todas as amostras expostas apresentaram partículas
sintéticas no trato digestivo. A Corbicula fluminea apresenta-se assim como um potencial
organismo sentinela para monitorizar a presença de MP na água. Porém, estudos futuros
são necessários para avaliar se as partículas ingeridas são transportadas para outros
órgãos, bem como o seu real efeito no estado de saúde deste molusco.
Palavras-chave: Poliestireno, bivalve, Microscópio de polarização
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Caracterização genotípica de Staphylococcus aureus resistente à
meticilina (MRSA) como agente etiológico de lesões subcutâneas
purulentas em coelhos para consumo (Oryctolagus cuniculus)
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A carne de coelho tem vindo a ganhar uma grande importância na alimentação
humana pelas suas características nutricionais e dietéticas. Consequentemente, a
garantia da segurança sanitária na produção de carne de coelho tem-se tornado
indispensável. Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) são bactérias
multirresistentes com interesse em saúde pública que podem causar, entre outras
doenças, dermatite exsudativa e lesões purulentas subcutâneas em coelhos.
Os objetivos deste trabalho foram identificar MRSA como agente etiológico destas
doenças em coelhos para consumo (Oryctolagus cuniculus) bem como a determinação
do respetivo fenótipo e genótipo de resistência. Isolaram-se estafilococos de amostras
de lesões subcutâneas obtidas de 66 coelhos, uma amostra por animal. Os tecidos
obtidos foram mergulhadas em BHI líquido suplementado com NaCl (6,5%); 150μL
foram semeados em MSA e ORSAB. Posteriormente, as colónias de Staphylococcus
spp. obtidas em ambos os meios foram isoladas e identificadas através de métodos
microbiológicos, bioquímicos e moleculares. Os testes de suscetibilidade a 18 agentes
antimicrobianos foram realizados pelo método de difusão de Kirby e Bauer de acordo
com as normas CLSI. No total de 66 amostras 16 apresentaram MRSA (24,2%). Em
geral, todos os MRSA apresentaram resistência a várias classes de antibióticos: betalactâmicos,

fluoroquinolonas,

aminoglicosídeos,

tetraciclinas,

macrólidos,

lincosaminas, estreptograminas, sulfamidas, fenicoles e mupirocina. Não foram
encontradas resistências ao trimetoprim-sulfametoxazole, ao linezolide, à vancomicina,
à mupirocina e ao cloranfenicol. As resistências foram comprovadas por métodos
moleculares com prevalência dos genes tet(K), erm(B), erm(C) e aac6’(Ie)-aph2’’(Ia),
entre outros. Detectaram-se vários genes de virulência como hemolisinas α e β. De
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acordo com este estudo preliminar, podemos afirmar que cerca de ¼ das lesões
subcutâneas em coelhos que levam à rejeição total da carcaça são provocadas por
MRSA multirresistentes e virulentos.
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Nariz e língua eletrónicos: As máquinas que cheiram e provam por nós
A Vilela
Departamento de Biologia e Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real,
Portugal
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As sensações do cheiro e sabor resultantes de uma série de reconhecimentos
moleculares específicos e inespecíficos podem ser usadas como ferramenta analítica
em muitas indústrias, nomeadamente indústria alimentar, para medir a qualidade dos
alimentos e bebidas. Em muitos casos, existem recetores olfativos ou gustativos que
são específicos para moléculas individuais. No entanto, a maioria dos gostos e odores
são identificados através da síntese das informações químicas globais de interações
inespecíficas. Tendo como exemplo a perceção do gosto pelos mamíferos a
combinação das células gustativas, agrupadas nos gomos gustativos respondem a
seis categorias de gosto: ácido, doce, amargo, salgado, umami e fat criando um
padrão distinto para cada sabor.
Para imitar o reconhecimento não específico, o nariz e a língua eletrónicos são
compostos por uma matriz de sensores. O sentido do cheiro e o gosto estão ligados a
uma variedade de diferentes esquemas de transdução de sinal.
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Economia circular: Sustentabilidade da construção
B Paulo1, A Briga-Sá1,2, C Teixeira1,3
1 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2 C – MADE – Centre of Materials and Building Technologies, University of Beira Interior, Covilhã
3 CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences
cafonso@utad.pt]

A indústria da construção provoca impactes consideráveis no meio ambiente devido à
elevada utilização de recursos naturais e também pela produção excessiva de
resíduos. Com o desenvolvimento deste setor e a necessidade de aumentar a
sustentabilidade por forma a minorar os impactes ambientais preservando e usando os
recursos de forma mais adequada, torna-se imperativo adotar soluções num contexto
de economia circular.
A sustentabilidade da utilização de Painéis de Garrafas PET, com diferentes materiais
de enchimento (terra, água e ar), como material de construção merece aferição. A
avaliação do impacte ambiental através da Análise do Ciclo de Vida (ACV) revela-se
uma ferramenta ajustada e fiável.
Estudos recentes revelam que painéis de garrafas são eficazes e que o enchimento de
ar é entre 2 a 3% mais sustentável que os restantes.
Palavras-chave: Painéis de Garrafas PET; Análise do Ciclo de Vida; Economia
Circular.
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Biomecânica do tecido ósseo cortical
F Pereira
CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences

O tecido ósseo cortical é um material compósito, com uma complexa estrutura
hierárquica, heterogénea e anisotrópica. Além disso, é um material vivo, cuja
composição e estrutura se altera em função do ambiente mecânico e fisiológico.
Apesar da sua capacidade de remodelação, que contribui para a prevenção de
fraturas, as fraturas ósseas são bastante comuns. A previsão dos riscos de fratura do
tecido ósseo cortical é um importante tópico, com grande impacto socioeconómico.
Em particular, a previsão da sua resistência é cada vez mais importante face ao
progressivo envelhecimento da população.
Ao longo dos últimos anos, têm sido realizados vários trabalhos que pretendem
contribuir para um maior conhecimento sobre o comportamento mecânico do tecido
ósseo cortical. Foram desenvolvidos métodos, baseados em ensaios experimentais e
simulação numérica que se mostraram capazes de identificar algumas das
propriedades mecânicas do material.
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A descodificação dos genomas é suficiente para decifrar a complexidade
dos sistemas biológicos?
G Igrejas
Departamento de Genética, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
UCIBIO-REQUIMTE, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa

gigrejas@utad.pt

A “Revolução Ómica” na pesquisa das bases moleculares da vida faz parte da
compreensão e dos avanços na identificação de genes, proteínas e metabolitos com
aplicação no desenvolvimento de novos fármacos, novas variedades de plantas e
produção de biocombustíveis. As sequências de DNA do genoma dos vários
organismos já obtidas, nos projetos de genotipagem não são, por si só, informativas.
Neste sentido, o estudo de áreas complementares, como a proteómica, permitem
aprofundar o conhecimento sobre a expressão celular.
Em síntese o progresso científico alcançado permitirá mais oportunidades de
aplicabilidade do conhecimento adquirido na sociedade atual, em áreas como a saúde
ou agricultura.
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Aplicação de Processos de Oxidação Avançados no tratamento de
efluentes agro-industriais
J A Peres
Departamento de Química, Centro de Química de Vila Real, UTAD, Vila Real, Portugal

jperes@utad.pt

As indústrias agro-alimentares, como a extração de azeite, a produção de vinho e
diferentes atividades de processamento e transformação de alimentos, geram águas
residuais altamente contaminantes. Estes efluentes constituem um sério problema
ambiental

nos

países

mediterrânicos

incluindo,

naturalmente,

Portugal.

As

características inibidoras/recalcitrantes destas águas residuais atribuem-se à presença
de compostos fenólicos, devido à sua toxicidade e capacidade para inibir tratamentos
biológicos. Como consequência desta situação e das regulamentações mais rigorosas
relativas aos efluentes lançados em cursos de água, novas tecnologias têm sido
desenvolvidas para reduzir esses contaminantes. Entre eles, os Processos de
Oxidação Avançados são cada vez mais utilizados para a redução de contaminantes
orgânicos presentes numa variedade de efluentes agro-industriais.
Os Processos de Oxidação Avançados (POA) baseiam-se na geração de radicais com
elevado poder oxidante, muito recativos, especialmente radicais hidroxilo, gerados
pela reação de peróxido de hidrogénio com iões Fe 2+, o denominado reagente de
Fenton, e pela conjunção de ozono, peróxido de hidrogénio e radiação UV. Neste
trabalho, mostram-se diferentes processos de oxidação envolvendo a oxidação pelo
processo Fenton de ácidos fenólicos presentes nos efluentes de lagares de azeite
[1,2]. Apresentam-se também métodos alternativos baseados no reagente de Fenton
como os processos foto-Fenton [3], ferrioxalato/H2O2/radiação solar [4], foto-Fenton
com reator CPC solar [5] e UV-A/LEDs/foto-Fenton [6] aplicados a diferentes estudos
de caso como efluentes têxteis, efluentes vinícolas e efluentes de frutas cristalizadas.
Referências
[1] J.A. Peres, L.H. Carvalho, R. Boaventura, C. Costa, Journal of Environmental Science and Health Part A, 39, 2897-2913 (2004).
[2] M.S. Lucas, J.A. Peres, Journal of Hazardous Materials, 168, 1253-1259 (2009).
[3] M.S. Lucas, J.A. Peres, Dyes and Pigments, 71, 236-244 (2006).
[4] M.S. Lucas, J.A. Peres, Dyes and Pigments, 74, 622-629 (2007).
[5] J. Rodríguez-Chueca, L. Caldeira, J.R. Fernandes, P.B. Tavares, M.S. Lucas, J.A. Peres, Journal of
Environmental Chemical Engineering, 3 (4), 2948-2956 (2015).
[6] J. Rodríguez-Chueca, C. Amor, J.R. Fernandes, P.B. Tavares, M.S. Lucas, J.A. Peres, Chemosphere,
145, 351-358 (2016).
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Biomecânica da madeira

J Morais
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
jmorais@utad.pt

Nos dias de hoje assiste-se a um renovado e crescente interesse na construção em
madeira, no contexto de um desenvolvimento económico sustentável e baseado em
recursos naturais de origem biológica. De facto, a madeira é um material renovável e
reciclável, que é energeticamente mais eficiente que outros materiais de construção,
em todo o ciclo de vida das construções. No entanto ainda estamos longe de utilizar
todo o potencial que a madeira oferece como material de construção, em parte devido
ao relativo desconhecimento sobre alguns aspetos do seu comportamento
biomecânico. Esse desconhecimento tem a ver, em boa parte, com a complexa
estrutura hierárquica e anisotrópica da madeira. Nesta palestra iremos apresentar o
trabalho de investigação que tem vindo a ser feita na UTAD e no CITAB sobre o
comportamento mecânico e à fratura da madeira.
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Fibras de seda: biomateriais excepcionais

V de Zea Bermudez
Departamento de Química e CQ-VR, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal
vbermude@utad.pt

Um dos maiores desafios que se coloca hoje em dia à comunidade da ciência dos
materiais é o desenvolvimento de materiais multifuncionais inovadores a partir de
recursos naturais.
Neste contexto, o potencial das fibras de seda para a área dos biomateriais tem sido
amplamente reconhecido e demonstrado nos últimos anos. Estas proteínas,
hierarquicamente estruturadas e versáteis, são transformadas em fibras por várias
espécies, tais como os bichos de seda, as aranhas e as traças. As propriedades
intrínsecas extraordinárias das fibras de seda, tais como auto-organização,
biocompatibilidade, biodegradação, não toxicidade e capacidade de induzir a
aderência e a proliferação de vários tipos de células, oferecem uma ampla gama de
oportunidades para a área da biomédica e em particular para a engenharia de tecidos
ósseos.

[1] R. F. P. Pereira, M. M. Silva, V. de Zea Bermudez, "Bombyx mori silk fibers: an outstanding family of
materials", Macromolecular Materials and Engineering, 300 (2015) 1171–1198
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Forensic genetics: Much more than just a human affair
N Pinto
Grupo de Genética de Populações e Evolução, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde

Se tradicionalmente a genética forense foi orientada para o uso de DNA humano na
investigação criminal e em casos judiciais cíveis, atualmente tem vindo a ser aplicada
a um leque mais vasto de problemas que vão além de situações legais sensu stricto,
estando, nomeadamente, a desempenhar um papel importante na prevenção de
processos judiciais.
Por outro lado, o material genético analisado deixou de ser exclusivamente humano,
estando a genética forense a fazer uso de material genético não humano (de outras
espécies animais, plantas ou microorganismos). De facto, a análise deste material tem
vindo a ser progressivamente usada para a providência de evidências em casos
criminais, tais como ataques de animais, tráfico de espécies protegidas ou seus
produtos, terrorismo biológico ou fraude alimentar.
Posto isto, nesta apresentação abordaremos o enquadramento geral da genética
forense, nomeadamente naquilo que diz respeito à valoração quantitativa da prova, e
mostraremos algumas aplicações da genética forense não humana, que tem vindo a
beneficiar da crescente variedade de marcadores genéticos e ferramentas
bioinformáticas, bem como do decréscimo do custo de metodologias de sequenciação.
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Acidente Vascular Cerebral: da prevenção à reabilitação

A Matas
Assistente hospitalar, Serviço de Neurologia e Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Centro
Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro
andreia_matas@hotmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) constitui um importante problema de saúde
pública, correspondendo a uma das principais causas não só de mortalidade, como
também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no
nosso país. Em Portugal, estima-se que três pessoas por hora sejam vítimas de AVC.
O conceito “Tempo é cérebro” significa que o tratamento do AVC deve ser considerado
como uma emergência, pelo que o objetivo principal na fase pré-hospitalar dos
cuidados agudos no AVC deve ser evitar atrasos. Isto implica o correto
reconhecimento de sinais e sintomas do AVC pelo doente, por familiares ou por
testemunhas, na natureza do primeiro contacto médico e no meio de transporte para o
hospital.
Mais importante que a sensibilização da população para o tratamento do AVC, é a
sensibilização para a sua prevenção, pelo que será crucial o reconhecimento de
estilos de vida e fatores de risco associados ao AVC. Alguns destes fatores não são
modificáveis (idade, género, genética) enquanto outros o são (diabetes, hipertensão,
dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etc.). A melhoria dos estilos de vida
e a atuação sobre os fatores de risco modificáveis são determinantes na redução da
morbi-mortalidade associada ao AVC.
Após o AVC, o tratamento fisiátrico, a modificação dos estilos de vida e fármacos
dirigidos especificamente ao controlo dos fatores de risco cardiovasculares são
aspetos importantes não só na fase de recuperação do AVC, como também na
prevenção de eventos futuros.
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Comportamentos sexuais e de experimentação de risco na adolescência:
inevitáveis ou controláveis

C V Rodrigues
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, São Neutel, Chaves

Introdução: A adolescência é um período de transformações físicas, psicossociais,
cognitivas e emocionais em que o adolescente se autonomiza do controlo parental. O
adolescente tem ainda a tarefa de se descobrir e se definir, sendo frequente a adoção
de comportamentos exploratórios da sua sexualidade e de experimentação que,
frequentemente, constituem comportamentos de risco (CR). Estes condicionam perdas
de saúde não só durante a adolescência como na idade adulta.
Objetivos: Avaliar a prevalência dos comportamentos de risco em alunos do 8º ano
de escolaridade de 2 escolas do concelho de Chaves e identificar fatores de risco
associados à sua prática.
Metodologia: Aplicação de um questionário de auto-preenchimento a uma amostra de
conveniência de alunos do 8º ano das escolas selecionadas durante o ano letivo de
2014/2015.
Resultados: Quanto aos hábitos tabágicos, dos 159 alunos inquiridos, 30,8% já
tinham experimentado e 42,9% apresentavam consumo regular. A experimentação
alcoólica foi referida por 52,8% e 15,1% relataram pelo menos uma intoxicação
alcoólica. O consumo de outras drogas foi descrito em 13,3% associou-se ao consumo
tabágico. O início da atividade sexual foi declarado por 14,5% e 10,1% refere uso de
preservativo. O insucesso académico do próprio, uma opinião negativa sobre a escola
e ambiente familiar conflituoso associaram-se a uma maior prevalência de consumos.
Conclusão: O perfil do aluno com maior vulnerabilidade a CR inclui os fatores
supracitados. Sendo a combinação de diferentes consumos um preditor importante, a
implementação de intervenções escolares envolvendo a estrutura parental poderá
contribuir para a diminuição da sua prevalência nesta faixa etária.
Palavras - chave: adolescência, comportamentos de risco, tabaco, álcool, consumo,
drogas, atividade sexual, Chaves, questionário
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BIOQUÍMICA

Explorar a bioquímica recorrendo a ferramentas computacionais
N M A Cerqueira, H Fernandes, C Teixeira

Neste workshop será abordado o programa computacional VMD que pode ser utilizado
para visualizar, animar e analisar dados relativos a estruturas moleculares, tais como
bio- moléculas, ADN, membranas, etc.
Neste workshop serão abordados os vários métodos de representação molecular bem
como as diferentes formas de colorir as estruturas e que permitem ao utilizador extrair
informação útil acerca destes dados. Serão também descritos vários métodos de
renderização, que permitem criar imagens para publicações científicas ou até mesmo
animações que poderão ser incorporadas em apresentações.
Uma grande vantagem do VMD é de permitir desenvolver módulos independentes e
que podem interagir directamente com o programa. Neste workshop serão
apresentados alguns módulos que foram desenvolvidos pelo nosso grupo de
investigação e que permitem utilizar o VMD de uma forma mais eficiente e userfriendly.
Por último será feita uma pequena demonstração de visualização de resultados
científicos usando o VMD. Esta parte permitirá à plateia ter uma ideia das
potencialidades do programa VMD quando usado em contexto científico, bem como na
sala de aulas.
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GEOLOGIA
Visita Guiada ao Museu e à exposição “Um olhar sobre a geodiversidade
de Vila Real”
Museu de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

O Museu de Geologia Fernando Real:
O Museu tem como objectivo primordial, criar um espaço vivo onde os alunos da
UTAD e os visitantes, particularmente alunos e professores de todas as escolas da
região, encontrem respostas às múltiplas questões relacionadas com as Ciências da
Terra.
Exposição “Um olhar sobre a geodiversidade de Vila Real:
A região de Vila Real, mercê do seu enquadramento geológico, constitui um
verdadeiro “museu ao ar livre” que permite descobrir e explorar diversos aspetos de
índole geológica.
Esta exposição pretende divulgar a assinalável geodiversidade que constitui um
inequívoco testemunho da história geológica da região. A multiplicidade litológica e
geomorfológica bem como a tectónica inerente ao facto de Vila Real se localizar numa
zona de falha, são responsáveis pela estruturação de uma paisagem única e
diversificada enriquecida por um património material que data de tempos longínquos.
A referida geodiversidade traduz-se também nos numerosos recursos minerais
metálicos e não metálicos, como sejam as antigas minas de Vale das Gatas e Jales,
as rochas ornamentais e as águas minerais.
Pretende-se assim abrir uma janela que aguce a curiosidade e desperte a vontade de
melhor conhecer esta magnífica região.
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AMBIENTE

Empreendedorismo e Ambiente
T Pereira
QUALIN Consultores

Telmo Pereira, Licenciado em Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais, pela
UTAD, com formação em auditoria QAS (qualidade, ambiente e segurança),
desenvolve grande parte da sua atividade profissional centrada na consultoria
empresarial, desde a implementação de sistemas de gestão QAS, a elaboração de
projetos de investimento no âmbito do Portugal 2020. É auditor da TUV Austria Iberia,
onde tem focado a sua atenção nos processos de melhoria de gestão empresarial.
Paralelamente alargou as suas competências profissionais, tendo aplicado os seus
conhecimentos na procura da excelência empresarial através da aplicação de
ferramentas de Coaching, ao serviço dos empreendedores.
A formação é pois um complemento natural que surge no âmbito da sua atividade e
que tem permitido dotar os empresários de ferramentas de análise e decisão.
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GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA

O ABC da cultura in vitro
D Augusto

Afinal o que é a cultura in vitro? Para que serve? Quais as vantagens da sua
realização?
Acompanhado por um trabalho prático laboratorial de micropropagação de plantas,
passando por diferentes fases desde a desinfeção do material até à instalação em
meio de cultura haverá oportunidade de responder a estas e outras perguntas.
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