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Nota editorial: No âmbito da Semana da Ciência (16

a 20 março), o LCV dinamizou um conjunto de

atividades relacionadas com a temática do Ano Internacional da Luz e Tecnologias dependentes da Luz, com
destaque para duas palestras: “ A Luz que nos une” destinada aos alunos do 9º ano e “Lasers” para alunos do
secundário; os “Dias de Laboratório Aberto” e a “Observação do eclipse do Sol “. Estas iniciativas tiveram
grande participação dos alunos de diferentes anos de escolaridade e envolveram professores de todas as áreas
disciplinares do departamento de Matemática e Ciências Experimentais e professores do Jardim de Infância e do
1º ciclo do Agrupamento.

LUZ AO FUNDO DO TECLADO Rui Bastos
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A luz na Ciência actual II
por Rui Bastos

Alguém sabe o que é grafeno? Não? E grafite? Devem conhecer dos lápis de carvão, se forem minimamente atentos. Qual a
relação? Já lá vamos. Tudo começa com um elemento químico muito importante: carbono, de símbolo químico C. É a base
química da vida tal como nós a conhecemos, e também de vários compostos que conhecemos bem, dependendo da sua estrutura.
Por exemplo, as três formas mais conhecidas são o carvão, o diamante e a grafite. Pouco mais muda para além da estrutura
química. O espantoso é que se o carvão e a grafite podem ser vistos como semelhantes, onde raio é que encaixamos o diamante?
Não podiam haver coisas mais diferentes, com durezas tão díspares, pois não? É verdade.
E no entanto, a verdade é essa. Três coisas completamente diferentes, a partir das quais podemos compreender perfeitamente a
influência que a estrutura química tem nas propriedades dos materiais. O material de que quero falar é outro perfeito exemplo
disso mesmo: o grafeno.
Em termos muito simples, o grafeno é um dos materiais mais na moda nos dias de hoje. Leve, mas extremamente resistente,
parece que se descobrem propriedades deste material todos os dias. Cientistas e engenheiros por todo o lado procuram activamente
por uma forma de aproveitar este material e as suas aparentemente infindáveis capacidades.
A que nos interessa aqui é uma recentemente descoberta que pode ter muita influência na produção de energia solar. E novamente,
isto é algo complicado de explicar (até de perceber), mas vou fazer o meu melhor para o fazer da forma mais simples possível.
Não esperem é ficar com os pormenores todos, porque a explicação vai ser relativamente superficial.
Portanto, já sabemos que os fotões, partículas de luz, conseguem fazer saltar electrões, e que é esse princípio (o fotoeléctrico) que
faz com que os painéis solares produzam electricidade, uma vez que esses electrões que saltam fora produzem uma corrente
eléctrica.
O que se descobriu agora é que o grafeno permite um fenómeno de multiplicação de electrões. Depois do primeiro saltar, faz saltar
outros dois, e por aí fora, graças às suas várias propriedades (muitas delas ainda não completamente explicadas). Compreendem o
que isto significa? Basicamente que é preciso menos luz para produzir energia, ou que se pode usar uma luz menos intensa para
produzir energia, o que permite aproveitar muito mais toda a luz que nos chega do Sol.
Isto significa um potencial enorme desenvolvimento na energia solar, principalmente a nível de eficiência. Infelizmente ainda
estamos, muito provavelmente, longe de realmente aproveitar esta nova propriedade, mas com o tempo vamos lá.
Este é só mais um exemplo de como a luz na Ciência não é um assunto fechado, e de como as inovações e as descobertas
podem surgir de forma surpreendente, em campos surpreendentes. Mas com a Ciência, é quase sempre assim que funciona.

Experiências com a Luz : Laboratório Aberto por Helena Spencer – ESBF
Nos dias de Laboratório Aberto, 18 e 19 de março, passaram pelo LCV cerca de 500 alunos do Agrupamento, vindos de
Jardins de Infância, de escolas do 1º ciclo, e do 6º e 7º ano de escolaridade.
Estes alunos foram muito bem recebidos e acompanhados por colegas das turmas 9º4, 10º2 e 11º1, colaboradores do LCV,
que com eles desenvolveram atividades no campo das “experiências com luz”.

Balões para os visitantes

As colaboradoras do 10º2

Até á próxima!

Brincar com a Ciência: Os nossos pequenos cientistas por Helena Spencer – ESBF

Observando..

Experimentando..

A Luz persegue a água!

Um gerador feito de limões!

Parece um buraco luminoso!

Construindo..

Bolas de sabão especiais!

Será que a mesa tem um buraco?

Comunicar a Ciência: A luz que nos une

A Luz na Matemática

Haverá vida sem Luz?

A luz que nos une
Na conferência “A luz que nos une” participaram cerca de 100 alunos do 9ºano, CEF e Curso Profissional. As comunicações
estiveram a cargo de professores e alunos de diferentes áreas, o que contribuiu para o assinalável interesse da assistência:
professora Helena Spencer (Física e Química), professor Paulo Pedro (Eletrotecnia), professor Ricardo Saldanha (Informática),
Fábio Batista, aluno de 12º ano (Biologia e Geologia) e um ex-aluno da ESBF, Rui Bastos (Matemática). Foi uma atividade que
uniu todas as áreas disciplinares do departamento de Matemática e Ciências Experimentais, em torno do tema “Luz e
tecnologias dependentes da Luz”.

A luz tem velocidade

Infravermelhos

Fibra ótica

Lasers
Na conferência sobre o tema “Lasers” participaram cerca de 60 alunos de turmas do secundário que seguiram com muito
interesse a comunicação do professor e investigador do IST, Gonçalo Figueira, sobre as suas múltiplas aplicações dos lasers.

Eclipse do Sol no Observatório da ESBF
No dia 20 de março foi possível observar o eclipse parcial do Sol com o auxílio do nosso telescópio, embora as condições
meteorológicas não tivessem sido as ideais. Participaram nesta atividade alunos do 3º ciclo e secundário, professores e outros
funcionários da escola.

