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Um projecto mundial movido pelas
historicamente inegáveis curiosidade
e coragem, conhecimento e 
disciplina portuguesas



Objetivos & Missão

O grande objetivo deste projeto é utilizar a ciência cidadã na 

observação da biodiversidade terrestre e marinha  e na 

monitorização de variáveis climáticas e físico-químicas pela 
tripulação do Navio Escola Sagres (NES) durante a circum-navegação do 
percurso de Fernão de Magalhães. 

Deste modo, pretendemos utilizar a observação e a recolha de informação 

científica durante a viagem de circum-navegação de modo a comparar as 
perspetivas dos tripulantes/exploradores entre os séc. XVI 
e XXI.
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Objetivos & Missão

À semelhança do que aconteceu no navio chefiado por Fernão de 
Magalhães no séc. XVI, serão os tripulantes do NES que, ao longo 

da sua viagem de circum-navegação, irão registar, recolher e 
monitorizar aspetos tão diversos como as microalgas, as aves marinhas, 
as populações de cetáceos, a qualidade do ar nas cidades onde irão atracar, 
a temperatura e os poluentes marinhos, e as condições climatéricas.

A participação da tripulação do NES num projeto de disseminação 
dos conceitos e rigor científicos do séc. XXI, em tudo são 
semelhantes ao olhar dos então tripulantes da armada de Fernão de 

Magalhães, onde a sistematização da informação, o rigor da 
observação e a curiosidade ditaram o sucesso desta 
grande viagem! 
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Roteiro da recolha de 
informação durante a viagem 
de circum-navegação

• Identificação dos locais geográficos mais relevantes

• Informação histórica existente

• Protocolos para recolha e armazenamento de amostras 

• Protocolo para recolha fotográfica

• Bases de dados
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Biodiversidade - Fotografias

• “Aves marinhas: cantos e cores”

Galeria de fotografias das aves marinhas que pousam e sobrevoam o NES

• ”Cetáceos: companheiros divertidos”

Galeria de fotografias dos cetáceos que surgem no mar ao longo da viagem

• “O que vemos quando atracamos: a biodiversidade terrestre 
costeira”
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Fotografias - Protocolo

1. Fotografias poderão ser tiradas pelos tripulantes que estejam de 
“vigia” na ponte

2. As fotografias de aves marinhas, cetáceos e zonas costeiras

3. A pessoa que tira a fotografia deve fazer o registo na Folha 
“CIRCULARES: Biodiversidade-Fotos”

4. Sempre que possível devem enviar e descarregar a informação para 
o seguinte email: cE3cdiv@fc.ul.pt

Toda a informação fotográfica irá fazer parte da plataforma global 
“Biodiversity4ALL”, a qual constitui uma base de dados de                                                      
biodiversidade baseada em fotografia, onde a identificação da 
espécie é feita por especialistas.

CIRCULARES | Ciência cidadã na viagem de circum-navegação do Navio Escola Sagres Apresentação do projecto



CIRCULARES | Ciência cidadã na viagem de circum-navegação do Navio Escola Sagres Apresentação do projecto

A Cor do Oceano

• “Registar a cor do mar”

Através de uma App serão obtidas fotografias da cor do mar que    

darão indicação da quantidade de clorofila, e por consequência, da 

quantidade de microalgas na coluna de água.

Utilização da aplicação:

1. No telemóvel fornecido, abrir a aplicação Eyeonwater;

2. Para que a aplicação funcione, os serviços de localização do telemóvel 

têm que estar ligados;

3. O telemóvel não necessita de ter acesso à internet para adquirir dados;
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A Cor do Oceano - Protocolo

4. Clicar em GET STARTED e tirar fotografia da superfície do 

oceano: o telemóvel deverá ser posicionado horizontalmente em 

relação à superfície da água e o sol deve estar nas costas        
do utilizador;

5. Na aplicação selecionar a cor coincidente com a cor do mar e 

clicar no botão SEND;

6. Idealmente tirar 1 fotografia por semana, em condições de céu limpo ou 

pouco nublado, para que seja possível obter a imagem de satélite coincidente;

7. Assim que o acesso à internet for possível, conectar o telemóvel à 

rede e abrir a aplicação. No menu à esquerda clicar em: Queued Uploads, 

e de seguida clicar em Upload Observations.



O impacto da ação humana no mar

• “Quantificação dos metais pesados”

Material:

• 180 tubos de vidro numerados de 1 a 60 (contendo cada número                    
3 réplicas assinadas com as letras A, B e C).

• Cada tubo contém um agente fixador e um padrão interno.

• 60 pipetas de plástico.
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O impacto da ação humana no mar

Protocolo

1. Colocar a água recolhida num copo de precipitação.

2. Com o auxílio da pipeta encher 3 tubos com o mesmo número          

(por exemplo 1A, 1B e 1C) em cada estação.

3. Os tubos devem ser cheios até ao topo do gargalo.

4. Fechar os tubos com a tampa correspondente e colocar na 

caixa identificada com Projeto CIRCULARES – Metais Pesados.
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Em caso de dúvida contactar Bernardo Duarte (MARE-FCUL): baduarte@fc.ul.pt

O impacto da ação humana no mar

Protocolo

5. A caixa poderá ser armazenada em qualquer lugar estável, não         

necessitando de qualquer condição de refrigeração.

6. Deverá ser usada uma pipeta por estação de amostragem.

7. A amostragem deverá ser feita semanalmente e os dados de 

recolha preenchidos nas folhas de registo em anexo.

mailto:baduarte@fc.ul.pt


Comunicação e Outreach

• (Socio)Digital

Website e redes sociais do projeto

Galeria de fotos

Galeria de vídeos

• Material

Materiais para disseminação do projeto

Materiais de divulgação das entidades envolvidas

• Disseminação (com o apoio da National Geographic)

Entrevistas ao longo da viagem

Conferência final de apresentação dos resultados
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Consórcio

• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

• Marinha Portuguesa

• Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c)

• Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE)

• Instituto Dom Luiz (IDL)

• Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL) 

• Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT-UL) 

• Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI)

• Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO)

• Senciência
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