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resumo Nesta tese é apresentado um conjunto de propostas para Educação
Não Formal em Física sobre três temas principais: Educação Não Formal em
Produtos de Consumo, Educação Não Formal em Actividades de Ciência e
Entretenimento e Educação Não Formal para o Grande Público.
A proposta de educação não formal aplicada a produtos de consumo explora a
possibilidade de elaborar colecções de cientistas capazes de unir ideias de
Física a produtos de consumo. A Educação Não Formal em Actividades de
Ciência e Entretenimento procuram desenvolver a percepção de escalas de
tempo não perceptíveis aos sentidos humanos através de fotografia digital, ou
então o comportamento de formigas. No fim são apresentados exemplos de
Educação Não Formal para o Grande Público explorando o como o
Euromilhões pode servir a comunicar a conceitos de ciência.
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Abstract In this thesis a series of proposals on Non-Formal Education in Physics is
presented following three main themes: Non-Formal Education in Consumption
Products, Activities for Non-Formal Education and Entertainment and Non-
Formal Education for general audiences. A collection of scientists is proposed
to join consumption products to Physics ideas. Activities exploring the
perception of different time scales through digital photography or the ants
behaviour are then proposed. In the end, examples of Non Formal Education
for general audiences are presented using the Euromillions lottery to
communicate scientific concepts.
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Nesta tese é proposto um conjunto de experiências e actividades. O cariz

interdisciplinar das actividades procura conquistar uma fácil receptividade do

público, pretendendo-se que certos conceitos e métodos tradicionalmente

ensinados num contexto formal do ensino de física, ganhem sem esforço o seu

espaço, relevância e necessidade. Ao longo desta tese serão desenvolvidas três

estratégias de educação não formal: a educação não formal através de produtos de

consumo, a educação não formal através de actividades de ciência e

entretenimento e a educação não formal dirigida ao grande público.

No primeiro tema apresenta-se uma proposta que junta ideias e conceitos

em Física a produtos comercializados quotidianamente. A proposta apresentada

propõe um produto novo, com uma componente educacional e lúdica. Um

produto capaz de envolver os mais pequenos na construção de um objecto

atraente, de colecção e feito com materiais associados ao produto de consumo,

capaz de simultaneamente transmitir conhecimentos, conceitos e valores

científicos é o objectivo desta proposta.

No segundo tema são propostas Actividades de Ciência pensadas para

espaços de ciência em museus, estágios de verão ou até mesmo em clubes de

ciência existentes nas escolas. Através de actividades tão atractivas como a

fotografia digital e a construção de filmes, propõe-se o ensino não formal da

percepção e descrição de fenómenos a diferentes escalas de tempo usando

métodos de medida e conceitos em Física para a caracterização dos movimentos.

Numa segunda proposta são sugeridas actividades que ligam a Física, à

Biologia a até mesmo à computação. A observação do comportamento das

formigas é o mote para este estudo cujo alcance pode ir desde a comunicação e

organização numa sociedade complexa até à ocorrência de quebras de simetria.

Este tema é iniciado com a apresentação do referencial teórico que serviu de base

ao desenvolvimento destas actividades, sendo depois descritas as actividades

realizadas. É ainda apresentada uma modelação computacional que permite

simular o comportamento de um conjunto de formigas perante um obstáculo. Esta



segunda parte termina com uma proposta de publicação, submetida a uma revista

europeia de divulgação de ciência direccionada para professores.

Finalmente, no tema de educação não formal para o grande público

apresenta-se uma proposta de comunicação para toda a sociedade. Neste tema

usa-se um assunto quotidiano, o Euromilhões, para abordar conceitos científicos.

Explica-se a ocorrência de um crescimento exponencial no número de apostadores

em jackpots sucessivos, a noção de equiprobabilidade e o impacto das escolhas

não aleatórias dos jogadores. Propõem-se propostas e desenvolveram-se

estratégias de comunicação para o grande público e em anexo apresenta-se

comunicações que em virtude deste trabalho foram difundidas pelos diferentes

meios de comunicação social.

Tendo em mente que Educação em Ciência é mais do que promover a

fixação de termos científicos pretende-se que ao longo de todas as propostas

apresentadas, se proporcionem situações de aprendizagem que possibilitem o

fomentar de atitudes e intuições científicas, se desenvolva o interesse pela ciência e

pelos métodos científicos e se estimule o questionamento e o pensamento crítico.
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Sendo o tema deste trabalho “Desenvolvimento de Experiências em

Educação Não Formal em Física” torna-se pertinente começar por enquadrar os

conceitos principais, estabelecer as suas fronteiras e aplicações. Assim, a educação

é definida como uma comunicação organizada e sustentada, desenhada para

proporcionar aprendizagem[1]. Pode ainda incluir algo dirigido a produzir

mudanças de atitudes ou comportamentos, dado que para ocorrerem mudanças

de comportamento, houve necessariamente aquisição de conhecimentos, destrezas

e habilidades. Actualmente os contextos de educação e de aprendizagem

deixaram de estar confinados à sala de aula, ou restritos aos tempos escolares[2].

Os espaços de educação não formal assumem cada vez mais um papel de grande

relevância na educação em, para e sobre ciências, sendo considerados como



espaços ideais para a articulação do afectivo, do emotivo, do sensorial e do

cognitivo, do abstracto e da reconstrução do conhecimento[3]. Não há porém uma

dicotomia entre as diferentes formas de educação uma vez que elas coexistem e

complementam-se.

A UNESCO num trabalho dedicado ao desenvolvimento de sistemas de

educação não formal define quatro modalidades de educação/aprendizagem. São

elas a aprendizagem espontâneai, a aprendizagem informal, a educação não

formal e a educação formal[4].

A aprendizagem espontânea refere-se a aprendizagens não intencionais,

ocorridas em qualquer instante de tempo e em qualquer sítio na vida quotidiana.

A aprendizagem informal é intencional mas menos organizada e

estruturada que outras formas de educação. Pode incluir actividades de

aprendizagem que ocorrem na família, no trabalho, na vida quotidiana de

qualquer pessoa, tendo como base a direcção do sujeito, da família, da sociedade,

etc.

A educação não formal pode ocorrer dentro ou fora de instituições

educacionais e ser dirigida a pessoas de todas as idades. Dependendo dos

contextos de cada país, ela pode incluir programas educacionais para literacia de

adultos, educação básica para crianças que se encontram fora da escola, entre

outros. Os programas de educação não formal não necessitam de seguir um

sistema com diferentes níveis sequenciais e podem ter diferentes durações. No

entanto pode–se considerar como educação não formal qualquer actividade

organizada e sustentada educacionalmente, que não corresponda exactamente

com a definição de educação formal.

A educação formal é administrada em sistemas de escolas, colégios,

universidades e outras instituições de educação formal. É normalmente

constituída por níveis de educação sequenciais e ministrada a tempo inteiro, sendo

destinada a crianças e jovens. Tem o seu início habitualmente entre os 5 e os 7 anos

e prolonga-se até idades acima dos 20 ou 25 anos[4].



Os diferentes tipos de aprendizagens podem ser distinguidos segundo um

conjunto de critérios abaixo elencados:

�� Intencionalidade: Existe um esforço da parte dos organizadores para

transmitir informação e destrezas;

�� Organização: Existe uma planificação atrás de cada actividade;

�� Estrutura Institucional: A oportunidade de aprendizagem é organizada por

uma agência específica;

�� População Alvo: A oportunidade de aprendizagem é direccionada para um

grupo específico, que pode ser definido por idade, sexo ou contexto sócio-

económico;

�� Flexibilidade de ensino e métodos de aprendizagem: A oportunidade de

aprendizagem envolve métodos desenvolvidos de acordo com as necessidades

dos envolvidos;

�� Estudos a Tempo Inteiro ou a Tempo Parcial: A oportunidade de

aprendizagem pode ser desenvolvida a tempo inteiro ou a meio tempo;

	� Duração e Programa: A oportunidade de aprendizagem tem lugar dentro

de um número fixo de horas de encontro entre o educando e o educador;


� Pré-Requisitos: Como forma de poder ter acesso à oportunidade de

aprendizagem potenciais educandos precisam de corresponder a certos requisitos

de entrada;

�� Registo: os educandos são registado na admissão e/ou a sua comparência é

registada;

���Hierarquia em estrutura nível/classe: A oportunidade de aprender implica

subir na “escada” das classes ou níveis.

A aprendizagem espontânea não segue nenhum destes critérios. Como

exemplo temos a aprendizagem ocorrida no dia-a-dia, sem qualquer

intencionalidade, organização e estrutura organizacional, etc. A aprendizagem

informal corresponde ao primeiro item e enquadra as aprendizagens

desenvolvidas no seio da família ou da sociedade. A educação formal combina

i Do ingles "random learning"



todos os dez itens com excepção dos critérios 5 e 6, tem lugar em horário completo

e tem uma organização, conteúdos, métodos pedagógicos e materiais de

ensino/aprendizagem pré-determinados. Os programas de educação não formal

estão em consonância com os seis primeiros itens apesar de poderem combinar

qualquer um dos dez[4].

Segundo a UNESCO é possível enquadrar a educação não formal de acordo

com um protótipo de estrutura de conceptualização deste tipo de actividades. Os

programas de educação não formal podem ser categorizados de acordo com o tipo

de actividade de educação não formal, o tipo de agentes, o tipo de grupos alvo e

os grupos etários alvo[4]. De acordo com a categorização apresentada é possível

apresentar um possível enquadramento para as propostas deste trabalho. As

propostas inserem-se quanto ao tipo de actividade, em actividades de literacia e

podem potencialmente ser desenvolvidas por agentes educacionais, agentes

públicos ou agentes privados, de que são exemplos escolas(em clubes de ciências),

museus, industria, etc. O grupo alvo são pessoas com uma literacia básica e os

grupos etários alvo variam entre as crianças, jovens, adultos e adultos seniores,

dependendo da actividade em questão[4].

Quanto às potencialidades desta forma de educação, a educação não formal

tem um papel preponderante no incremento dos níveis de literacia cientifica

existentes nas populações uma vez que pode promover a capacidade de usar

conhecimentos científicos, de reconhecer questões científicas e retirar conclusões

baseadas em evidência, de forma a compreender e a apoiar a tomada de decisões

acerca do mundo natural e das mudanças nele efectuadas através da actividade

humana[5].

No nosso país, os níveis de literacia cientifica são dos mais baixos da

Europa. Analisando os resultados do estudo PISA 2000ii, a situação é preocupante.

Os resultados médios dos alunos portugueses são claramente inferiores aos

obtidos, em média, no espaço da Organização para a Cooperação e

iiPISA: Programme for International Student Assessment



Desenvolvimento Económico, OCDE, tal como se pode verificar no gráfico da

Figura 1[5].

Figura 1: Desempenho médio em literacia científica: semelhanças e diferenças entre países. A

barra horizontal indica a média, e a área a azul indica o I.C. a 95%. Gráfico extraído de

http://www.gave.pt/pisa/conceitos_literacia_cientifica.pdf em 16/01/2007

Atendendo a que a classificação na escala de ciências varia entre os 690

pontos, para tarefas mais difíceis que requerem capacidades cognitivas complexas

e os 400 pontos para tarefas mais fáceis que requerem apenas a evocação e o uso

de conhecimento científico simples[5], Portugal obtêm uma classificação um pouco

acima dos 450 pontos.

Estes resultados são influenciados pelo facto de muitos jovens quando

terminam a escolaridade nos sistemas formais de educação não possuírem as

competências adequadas para ter acesso a informações de saúde, ambiente,

educação, para o mundo do trabalho e formação e mais importante para

desenvolverem as aprendizagens ao longo da vida[4]. Neste contexto actividades

de educação não formal poderão ter um efeito duplo, uma vez que podem trazer

mais famílias para o prazer do conhecimento científico e levar jovens a

interessarem-se livremente por abordagens mais científicas.



A nível político a importância da educação não formal encontra-se

referenciada no programa de governação do actual governo português. Para o

governo o sistema educativo não assegura todas as respostas, pelo que a educação

não formal assume um papel fundamental, nas mais diversas formas, ao

proporcionar novas oportunidades de formação e de actuação em sociedade[6]. A

dinamização da educação não formal de ciências no nosso país esteve quase

exclusivamente a cargo do Ciência Viva através da promoção da educação

científica na escola, de uma rede Nacional de Centros de Ciência Viva e de

campanhas nacionais de divulgação científica de que são exemplo a Astronomia

no Verão e a Geologia no Verão[7].

Recentemente propostas mais diversificadas têm vindo a surgir: peças de

teatro incorporando temas de ciência e exposições temporárias em espaços

comerciais são alguns dos exemplos da notoriedade crescente desta forma de

educação.

Neste trabalho serão apresentados um conjunto de propostas que

pretendem mostrar novos caminhos de exploração num tipo de educação com

amplas potencialidades. Seguidamente apresentar-se-á um conjunto de materiais

potenciadores de educação não formal, que poderão chegar à sociedade através de

produtos de consumo, neste caso produtos necessários para as nossas rotinas

diárias.
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Actualmente são várias as solicitações da publicidade e é cada vez mais

comum sermos bombardeados com ofertas, que diversas marcas associam aos

seus produtos, para aumentar a atracção do produto e a probabilidade de compra.

Porém de uma maneira geral estas ofertas são produtos sem valor acrescido,

produtos que despertam o interesse momentâneo mas são colocados de lado com

a mesma velocidade. A possibilidade de associar a uma marca, neste caso a

Renova, um produto diferente dos existentes no mercado poderá influenciar o

consumidor na hora de escolher por qual dos produtos optará.

A nossa proposta alia uma vertente educacional a um produto que se quer

apelativo, divertido e que envolva o consumidor na execução de uma actividade

de uma forma activa. Estes produtos pretendem juntar papel e água, a físicos e as

suas descobertas, através de pequenos puzzles que podem resultar em figuras de

colecção e exposição. A cargo do consumidor exige-se a vontade de construir as

peças e as colorir(numa actividade muito importante para o desenvolvimento

psicomotor dos mais novos), e só mais água e papel higiénico para a construção

em casa de uma colecção de cientistas. A marca encarrega-se da criação de uma

colecção científica e pedagogicamente coerente com peças visualmente cativantes

e capazes de despertar o interesse dos mais jovens e respectivos encarregados de

educação.

Uma colecção de cientistas tal como sugerido nesta proposta permitiria dar

a conhecer grandes personalidades, e associá-las a conceitos de física e às suas

aplicações. Pensamos que uma proposta deste tipo envolve um baixo risco para

uma empresa como a Renova, permitindo-lhe aceder a um segmento de

consumidores sensíveis às características educação/lúdico/novo do produto.

Ainda que a Renova tenha tradicionalmente posicionado os seus produtos no

segmento destinado a consumidores sensíveis aos valores estilo/classe/luxo, esta

aposta não se coaduna com os mais novos. Assim a presente proposta permitiria

apostar num outro segmento, que no entanto não é incompatível com os esforços

já empreendidos pela marca. Isto porque acreditamos que os consumidores



sensíveis a estilo/classe/luxo serão também mais sensíveis a valores de

educação/lúdico/novo quando têm que optar por um produto para os seus filhos.

Assim, pode-se gerar um feedback positivo entre os produtos dos dois segmentos

de mercado.

Através desta proposta associam-se ideias de Física, à Educação Não

Formal e a Produtos de Consumo. O desenvolvimento desta proposta envolveu

técnicas rudimentares de prototipagem possíveis devido a trabalho executado

desde o início desta tese. Estas técnicas são fáceis de implementar e permitem a

obtenção das mais variadas peças em diversos materiais a um baixo custo. Devido

a este conjunto de características estas técnicas podem ser utilizadas em contextos

educacionais, à semelhança do que já acontece noutros países tal como pode ser

constatado em [9].

Em contextos educacionais o desenvolvimento destas técnicas fomenta

tarefas de resolução de problemas usando questões simples e materiais comuns,

propicia o trabalho de grupo com a necessária mobilização de conhecimentos e de

habilidades individuais com vista à execução da tarefa.

Seguidamente serão sumariamente apresentados os aspectos principais de

cada uma das técnicas e posteriormente será apresentada a proposta.
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A termomoldagem a vácuo é uma técnica de moldagem de termoplásticos

por aplicação de energia sob a forma de calor. Os termoplásticos são polímeros

fáceis de liquefazer ou alterar a forma através de exposição a fontes de energia sob

a forma de calor. Depois do arrefecimento estes polímeros mantêm a forma do

molde e a rigidez inicial. A termomoldagem é um dos melhores processos para

um amador obter uma forma complexa com um plástico[8].



A termomoldagem a vácuo é uma técnica que requer um conjunto de

material para a sua execução(Figura 2). Além da apresentação do material

necessário na Figura 2 encontram-se os preços unitários dos diversos materiais.

Analisando a figura é possível verificar que esta técnica pode ser desenvolvida

com baixos custos.

Figura 2: Kit de vacuum-forming[9]

Além de pouco dispendioso, todo o material necessário pode ser

encontrado no mercado com facilidade, à excepção da caixa e da prensa para

plástico. Porém, estes dois materiais podem ser construídos sem dificuldade. A

caixa fechada é feita de madeira. Na parte superior possui uma rede. Existe um

orifício lateral que permite inserir o aparelho de vácuo. A prensa para prender o

plástico foi construída com duas molduras fotográficas, unidas por dobradiças e

com a possibilidade de serem fechadas como recurso a um fecho. Estes dois

componentes podem ser observados na Figura 3.
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Figura 3: Caixa para termomoldagem a vácuo e prensa para o plástico

Além deste material é ainda necessário um dispositivo capaz de criar vácuo

- por exemplo um aspirador doméstico - a peça que se pretende obter e o plástico

para moldagem. Neste trabalho o plástico escolhido foi o PETG, Poli(tereftalato de

etileno) modificado com Glicol, com designação comercial Vivac®. Este polímero

possui óptimas propriedades ópticas, superfície brilhante, é fácil de manipular, de

moldar por vácuo e oferece bons resultados a temperaturas relativamente

baixas[10]. O preço de uma folha de dimensões mmx /12502050 e mm1 de

espessura é de aproximadamente de 40 euros.

A termomoldagem é um processo de fácil execução que pode ser descrito

através de um conjunto de passos. Inicialmente efectua-se a montagem do

material: prende-se o plástico na prensa, preparam-se os suportes, coloca-se o

aspirador na caixa e o molde sobre a rede. Seguidamente procede-se ao

aquecimento uniforme do plástico(Figura 4). Para tal, deve-se regular a

temperatura da pistola de ar quente e proceder ao aquecimento a 8-12 cm da

superfície da folha. Quando a folha de plástico estiver côncava, pode-se colocar o

plástico sobre o molde e continuar o aquecimento para facilitar a adesão do

plástico ao molde(Figura 4).



Figura 4: Aquecimento do plástico(à esquerda) e obtenção do molde em plástico(à direita)

Mantendo o aquecimento do plástico, liga-se o aspirador. Quando estiver

concluída a moldagem, desliga-se o aspirador e a pistola de ar quente e deixa-se

arrefecer um pouco. Por fim retira-se o molde e as películas protectoras do plástico

e procede-se aos acabamentos: corta-se o excesso de plástico e limam-se as

extremidades, pinta-se, etc.

A principal dificuldade que surgiu no desenvolvimento desta técnica foi a

de conceber os moldes com as formas pretendidas. Estes moldes deveriam ser

suficientemente fortes para suportar a pressão do processo de moldagem,

resistentes e não aderentes ao plástico[9]. As soluções que permitiram ultrapassar

esta dificuldade serão apresentadas de seguida.
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Uma das opções para a construção de moldes em plástico é utilizando o

gesso para a produção da peça a reproduzir. O gesso pode ser obtido facilmente e

a um custo reduzido. A construção de pré-moldes em gesso permite obter peças

com muitos pormenores(Figura 5). Para a obtenção do pré-molde apresentada na

Figura 5, foi inicialmente feita uma placa de gesso, na qual se decalcou o desenho.

Seguidamente a placa foi colocada em água e com um material pontiagudo foi-se



retirando o gesso nas zonas de contorno. Após a

execução do desenho, a placa foi retirada da água e

colocada num lugar seco e quente. Após o processo de

secagem o pré-molde pode ser sujeito ao processo de

termomoldagem a vácuo.

Apesar das vantagens apresentadas este

processo é mais moroso que o trabalho com esferovite

ou com papel, que será apresentado a seguir.

Figura 5: Molde em gesso; imagem extraída de

http://iesuribarri.iespana.es/ciclo/guillermo/introduccion.htm [11] em 16.01.2007
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Durante o trabalho com os produtos Renova verificou-se que misturando

papel higiénico com água se obtinha uma pasta que depois de seca possuía uma

consistência e resistência capazes de suportar a pressão do processo de

termomoldagem a vácuo. A fim de verificar o tipo de pré-molde que esta mistura

poderia ocasionar procedeu-se à cópia de duas peças plásticas (Figura 6a). As

peças foram totalmente cobertas com a mistura referida(Figura 6b) e o conjunto foi

colocado num lugar quente e seco para se proceder à secagem. Depois de a pasta

estar seca, removeram-se as duas peças plásticas(Figura 6c), forrou-se o molde

obtido com plástico de cozinha e encheram-se os orifícios com a mesma

pasta(Figura 6d). Repetiu-se o processo de secagem e retiraram-se as peças

finais(Figura 6e,f).



Figura 6: Processo de reprodução de duas peças�

Esta técnica de obtenção de pré-moldes é bastante simples e pode ser usada

para moldar peças com poucos pormenores ou para copiar peças que não possam

ser sujeitas a termomoldagem a vácuo. O inconveniente deste processo é a

secagem uma vez que moldes de grandes dimensões requerem um tempo de

secagem considerável. Tem no entanto grande vantagem: é económica e limpa,

sendo susceptível de utilização por qualquer nível etário.

Quando não é possível criar o molde a partir de objectos existentes como se

ilustrou no exemplo anterior, é necessário construir uma peça para efectuar o pré-

molde. Para a elaboração destas peças pode-se usar esferovite. A escolha da

esferovite para a construção destas peças deve-se ao facto de ser um material de

baixo custo, ser leve e existirem uma grande variedade de espessuras no mercado.

Além disto a esferovite é um material versátil que pode ser colado com recurso a
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cola para esferovite, cortado com serra eléctrica, lixado e até pintado com tinta

adequada. Pode ainda ser cortado a quente; porém este método liberta vapores e é

de difícil acabamento. A criação de peças em esferovite e posterior produção do

pré-molde em papel é outra opção possível para a criação de peças para

termomoldagem a vácuo.

Depois da apresentação das técnicas que permitiram a prototipagem das

peças apresenta-se de seguida o enquadramento deste tema e as propostas

desenvolvidas.
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As ideias que vamos apresentar vêm no seguimento de uma palestra

apresentada pelo orientador desta tese, nas instalações da Renova e subordinada

ao tema geral criatividade e inovação. Durante a preparação deste encontro

pensou-se em desenvolver um conjunto muito simples de pequenas ideias que

unissem ideias de ciência com os produtos comercializados pela marca. No

seguimento deste trabalho pensou-se em desenvolver um novo conjunto de

produtos em Educação Não Formal em Física.

Seguidamente será apresentada uma das ideias apresentadas neste

encontro, denominada como ideia zero e a proposta posteriormente desenvolvida

no âmbito desta tese.
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Um dos materiais que foi apresentado nesta iniciativa envolvendo ideias de

ciência com produtos da marca Renova foi uma Fita de Möbius. Uma tira de

Möbius é uma superfície obtida após a colagem das duas extremidades de uma

tira de papel, tendo sido dada meia volta a uma das extremidades. Ao pensar

numa Fita de Möbius e na Renova ressalta logo a facilidade de construção deste

modelo com produtos da marca uma vez que o papel higiénico ou os rolos de



cozinha são por si só uma grande tira de papel. Na proposta apresentada foi

utilizado o papel higiénico por razões de simplicidade, pertinência e custo.

Além da facilidade de execução a Fita de Möbius possui um conjunto de

propriedades interessantes capaz de despertar interesse a todos os níveis etários.

Uma destas propriedades é o facto da Fita de Möbius possuir apenas um

lado. Ao desenhar uma linha a meio da tira a partir de uma das extremidades, esta

linha irá terminar no ponto em que se começou a traçar a linha, mas preenche

ambos os lados da tira e tem o dobro do comprimento da tira original de

papel[12].

Outra propriedade interessante é obtida quando se corta a Fita de Möbius.

Ao cortar a tira de Möbius ao longo da linha anterior, em vez de se obterem duas

tiras distintas, como o senso comum poderia indicar, obtém-se uma longa tira com

um maior número de meias voltas(Figura 7a). Cortando de novo esta tira, obtêm-

se dois anéis entrelaçados, com metade do comprimento da tira de papel que foi

cortada.

Outra opção para a tira de Möbius inicial é cortá-la a um terço do

comprimento, a partir de uma das extremidades. Neste caso obtêm-se duas tiras,

uma delas é uma tira de Möbius, a outra uma tira com um comprimento maior e

com um maior números de meias voltas(Figura 7b)[12].

Figura 7: Fita de Möbius após (a) ser cortada a meio; (b)ser cortada próxima de uma extremidade

Além das possibilidades descritas existem outras combinações que

poderiam ser exploradas neste contexto. Pode-se encontrar em [13] um conjunto

de outras opções.
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Após a apresentação desta ideia surgiu a possibilidade de testar a proposta

com um grupo restrito de crianças. Os resultados obtidos foram motivadores tanto

ao nível do envolvimento na realização da tarefa como na sugestão de resultados

ao longo dos diversos momentos, na observação dos resultados obtidos e na

discussão das suas hipóteses.

Classificamos esta proposta como a nossa proposta zero. Isto porque foi

uma das propostas inicialmente apresentadas e também é a proposta que menos

custos de lançamento implica. Assim, seria possível à Renova auscultar o mercado

sem grandes riscos. Caso o mercado se mostre receptivo a esta gama de produtos,

será importante ter um portfólio de outros produtos que possam continuar a

cativar esses consumidores. Foi neste contexto que sentimos a necessidade de

apresentar uma outra proposta que fosse o passo seguinte, que associasse ideias

de física aos produtos comercializados pela marca. Neste contexto pretendemos

criar produtos com uma componente educativa efectivamente delineada mas que

fossem também produtos competitivos e com design apelativo. Nesse sentido

propõe-se de seguida a elaboração de uma colecção de puzzles como os que se

ilustram na Figura 10, que associam cientistas a conceitos e ideias de física.
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Habitualmente os ambientes de educação não formal encontram-se

associados a espaços de ciência no interior das escolas, de museus de ciência ou

espaços de ciência existentes no seio de instituições, criadas com objectivos

específicos e previamente determinados. Esta proposta pretendeu descaracterizar

os ambientes tradicionais de educação não formal, fazer com que qualquer sítio

seja um bom local para se poder desenvolver um ambiente de educação não

formal. Relativamente ao público-alvo decidiu-se que esta proposta não seria

apenas dirigida ao público que habitualmente frequenta contextos de educação

não formal mas aberta a toda a população. Além destes dois aspectos também se

descaracterizou o tipo de proposta que vulgarmente é apresentada em contextos

de educação não formal e o custo associado a produtos educativos neste tipo de



educação. A proposta que se apresenta consiste num conjunto de produtos

educativos que estão associados a produtos vendidos em qualquer

estabelecimento comercial ao preço de um produto Renova.

Apesar de todas estas descaracterizações a proposta que apresentamos

continua a enquadrar-se tal como apresentado em [4],[14] em educação não

formal: é uma actividade não institucionalizada, realizada fora do sistema

educacional; é organizada e desenhada para um grupo identificado. Estas

actividades são organizadas para alcançar um conjunto específico de objectivos de

aprendizagem. Neste caso, pretende-se aumentar o conhecimento dos

consumidores relativamente a personalidades, a descobertas e conceitos de ciência

e às suas aplicações quotidianas. A execução das peças pelo público permite ainda

o desenvolvimento de capacidades de autonomia, de expressão, de comunicação e

a criatividade.

Além disso requerem tempo. Este é um parâmetro importante na medida

em que o tempo dispendido durante a execução da peça abre um espaço mental

de receptividade e envolvimento em relação ao tema.

Além das vantagens desta proposta relativamente ao tipo de produto,

abordagem e custo, outro aspecto que pode contribuir para o sucesso da proposta

é a sua abrangência relativamente ao público-alvo. Além das crianças, dos jovens e

possivelmente alguns adultos, esta colecção pode cativar uma faixa da população

que vai além de quem vê. As peças da colecção foram idealizadas para possuírem

relevos, uma vez que as marcas do molde ficam impressas na pasta de papel. Estas

peças podem assim ser percepcionadas através do tacto. O processo de execução

da peça também não apresenta nenhuma dificuldade podendo ser realizada por

qualquer pessoa.

Relativamente à apresentação do produto, como já foi anteriormente

referido, a colecção foi criada para ser diferente de todos os outros produtos

existentes no mercado em termos de materiais, pressupostos, objectivos,

apresentação ao público e execução das peças. A escolha do papel higiénico como

material é lógica, mas tem ainda a vantagem de chamar a atenção do público para



outras utilizações a dar a este material. Além disto, é um material que não oferece

riscos ao ser trabalhado pelo que a sua aplicação a qualquer nível etário não

suscita apreensões nem cria novas responsabilidades.

Quanto à apresentação, a colecção pode chegar ao público através dos

produtos já comercializados pela marca. Em cada embalagem de rolos de papel

poderia ser fornecida uma pequena forma em plástico, onde estão marcados os

traços da peça do puzzle e uma nota informativa do puzzle. De posse do molde

cada consumidor pode proceder à execução da peça. À semelhança das outras

colecções onde o coleccionador fica na expectativa até obter um novo elemento da

colecção, também neste caso após a obtenção das primeiras peças é necessário

esperar até ás próximas compras, para se poderem obter novos moldes da

colecção. Como se trata de uma colecção de puzzles nada garante que as novas

peças permitam os encaixes com as restantes peças da colecção. Com o passar do

tempo e das embalagens o consumidor vai reunindo diversas peças. Nesta fase já é

possível começar a testar as compatibilidades entre as peças e estabelecer as

correspondências entre cada cientista e a sua obra. A colecção fica completa

reunindo os puzzles com pequenas fichas informativas relativas aos cientistas e às

suas contribuições.

Tendo-se delineado os traços gerais da proposta passou-se à construção de

um protótipo, um puzzle de um cientista. O primeiro passo foi definir o tipo de

puzzle que se pretendia construir. Assim, os puzzles por nós idealizados são

compostos por duas peças: numa das peças encontra-se a invocação ao cientista na

outra uma ideia, uma frase ou uma equação ligada à sua obra. A cada cientista

pode corresponder mais do que uma peça correspondente à sua obra uma vez que

para cada físico existem habitualmente diversas contribuições. A união entre as

duas peças é assegurada por um encaixe que difere de cientista para cientista.

O cientista escolhido para protótipo de puzzle foi Einstein e a associação

correspondente a expressão 2mcE = . Esta escolha deve-se ao facto da associação

ser amplamente conhecido do público em geral. Ainda assim pensamos que tem

uma importância educacional que recomenda a sua utilização na medida em que



apela ao sentido estético que uma equação matemática tão simples e com tão

grande significado pode ter.

Em termos de execução o molde foi construído com recurso às técnicas de

trabalho com gesso, termomoldagem a vácuo e ao trabalho com papel. Os moldes

construídos e o puzzle obtido encontram-se na Figura 8.

Figura 8: Material para elaboração do modelo e modelo

Após a execução do primeiro puzzle verificou-se que seria uma mais valia

para cada puzzle se eles pudessem ser expostos. A forma de expor cada puzzle

teria que ser de fácil execução, tal como os puzzles e ter um custo quase nulo. Uma

das opções possíveis consiste em criar um suporte, através de um arame

intercalado na mistura de papel com água aquando da execução da peça inferior,

tal como exemplificado na Figura 9.



Figura 9: Suporte do puzzle

Depois de finalizado o passo de construção, o puzzle apresentado na Figura

8 foi entregue a duas pessoas correspondentes a públicos alvo diferentes, um

adulto e uma criança, para que o colorissem. Os dois desempenhos obtidos

encontram-se Figura 10.

Figura 10: Puzzle de Einstein executado por indivíduos de níveis etários distintos: adulto

(esquerda); criança de 9 anos (direita).

Pela observação da Figura 10 pode-se verificar que apesar da matriz ser a

mesma, o resultado final obtido em cada um dos casos pode ser totalmente

diferente. As peças obtidas em cada colecção vão ser únicas, relativamente às

restantes colecções. Este facto pode ser usado pela marca para imprimir novas

dinâmicas à dinamização da colecção de Físicos por exemplo através de concursos



para eleição da melhor colecção ou pela divulgação na página on-line da marca as

melhores peças, dicas e desenvolvimentos no processo de execução, etc.

Este protótipo fica concluído com a apresentação da nota informativa

relativa ao puzzle (Figura 11). O conjunto de informações fornecidas pretende

apresentar de uma forma muito resumida algumas das ideias consideradas

principais para acompanhar este puzzle. No caso de se pretender chegar com esta

colecção a todos, tal como sugerido anteriormente, surge a necessidade de

imprimir estes textos também em Braille, à semelhança do que já acontece nas

embalagens de alguns produtos.

Figura 11: Nota informativa acerca de Einstein adaptada de [15]

Este protótipo de puzzle de Einstein é apenas um exemplo entre um

enorme conjunto de outras possibilidades que podem ser exploradas nesta

colecção. A escolha dos restantes cientistas e correspondentes conceitos a

integrarem a colecção pode reger-se por um qualquer critério. Sugerem-se alguns

dos assuntos abordados no ensino formal na Tabela 1.
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Cientista Ideia ou Equação Desenvolvimento/Instrumento associado

Galileu Galilei Telescópio Telescópio

Guilherme Marconi Rádio Transmissão de um Sinal Rádio

Isaac Newton Maçã Leis da Gravitação Universal

James Maxwell Luz Ondas Electromagnéticas

Pierre e Marie Curie Radioactividade Radioactividade

Michael Faraday Motor Motor eléctrico

Tabela 1 : Sugestões de puzzles para a colecção de Físicos

A escolha de temas relacionados com o ensino formal deve-se ao facto de

muitos dos destinatários desta colecção se encontrarem a frequentar o ensino

oficial. Assim a inclusão de assuntos que lhes sejam familiares aumenta o seu

envolvimento com a colecção. Abre-se assim a possibilidade de complemento do

Ensino Formal através da construção dos puzzles de Educação Não Formal. Como

exemplo, relativamente ao puzzle Maxwell/Luz/Onda Electromagnética ambos

os conceitos são abordados em “Propriedades e Aplicações da Luz”, no oitavo ano de

escolaridade. Por vezes, as ondas electromagnéticas são um conceito de difícil

compreensão por parte dos alunos devido à sua abstracção. Ao figurar este

conceito na colecção as crianças são intencionalmente obrigadas a contactar com o

conceito e ao ler a nota informativa complementar, a contactar com a ideia e

podem até ser levados a ter que formalizar esta ideia numa discussão com um

familiar. Este processo permite abordar o conceito, articulá-lo com o fenómeno e

com o cientista a que se encontra associado. Este processo pode constituir uma

mais valia para o processo de aprendizagem.

Além disso, uma colecção com as características apresentadas constitui um

instrumento útil também ao dispor do ensino formal. Muitos docentes procuram

diariamente novos materiais que permitam o desenvolvimento de competências

várias, em ambientes educacionais diversos, tal como sugerido pelas Orientações

do Ensino Básico para o terceiro ciclo do ensino básico[16]. Este tipo de materiais

pode ser incluído com extrema facilidade num qualquer plano de aula permitindo



uma abordagem a um conceito de ensino formal distinta da obtida através das

metodologias tradicionais.

A proposta aqui apresentada teve como objectivo principal desenvolver

Educação Não Formal e Física através de Produtos de Consumo da marca Renova.

No entanto este trabalho permite antever que esta proposta é apenas um exemplo

entre inúmeras opções viáveis, que se poderiam estender a outros temas de ciência

e outro tipo de actividades. Na secção seguinte apresenta-se mais um exemplo de

um projecto possível.
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A possibilidade de criar novas colecções unindo produtos da Renova com

ideias em Física é campo vasto. Uma outra ideia que começou a ser desenvolvida

consistia em desenvolver um conjunto de estruturas para abordar os conceitos de

estabilidade emergente, equilíbrio e força. Poder-se-ia desenvolver um conjunto de

estruturas mais ou menos complexas: pontes, arcos, abobadas e outras

construções. Estas estruturas propõem aos consumidores um conjunto de tarefas

mais diversificado que na colecção anterior. Além da construção das peças seria

necessário equilibrar todas as peças, montar as estruturas e testá-las por exemplo

pela aplicação de forças sobre as estruturas.

Sendo esta proposta subordinada ao tema da estabilidade emergente, o

objectivo seria o de realçar que isoladamente cada uma das peças não seria

suficiente para montar uma estrutura, apenas após a totalidade das peças estar

montada seria possível dar coesão a toda a estrutura. Assim, a estabilidade da

estrutura emerge quando toda a estrutura é montada, daí a nossa designação de

estabilidade emergente. O primeiro modelo escolhido para ilustrar este esboço de

proposta foi o do arco romano[17].

O arco romano é um elemento arquitectónico que foi usado

extensivamente nas construções do Império Romano. A sua estabilidade depende

da compressão de várias pedras em forma de cunha (as aduelas(Figura 12,

Componente 2)), que se comprimem umas contra as outras devido ao peso da



estrutura que lhes está por cima e também ao seu próprio peso. Isto provoca forças

horizontais para fora nos pés direitos dos arcos(local onde se inicia a curvatura)

que devem ser suportadas pelas paredes da cada lado do arco(Figura

12,Componente 3). É comum que em situações reais as paredes laterais sejam

muito pesadas a fim de proporcionar estabilidade horizontal. As faces das pedras

dos arcos semicirculares construídas pelos

romanos eram trabalhadas cuidadosamente. É

interessante observar que não se usava em geral

cimento entre as juntas. A resistência ao

escorregamento das aduelas era proporcionada

pelas forças compressivas e pelo atrito entre as

faces em contacto[18].

Figura 12: Componentes de um arco: 1-Chave; 2-Aduela; 3-

Contraforte, imagem adaptada de [19]

O primeiro pré-molde com vista ao desenvolvimento desta ideia encontra-

se na Figura 13. Esta estrutura apresenta estabilidade apenas quando todas as

peças da estrutura estão montadas tal como pretendido. No entanto verificou-se

que não suporta muito bem forças aplicadas na direcção perpendicular. Por

observação da figura pode-se pensar que isto se deve ao facto do arco apresentado

não possuir uma chave, ou seja um bloco superior que fecha a estrutura, tal como

apresentado no arco da Figura 12(Componente 1). Porém resultados semelhantes

foram obtidos com arcos que possuíam chave. Esta aparente instabilidade deve-se

ao facto das peças do pré-molde serem de esferovite e serem por isso peças leves.

Isto levou a que neste tipo de estrutura as forças compressivas entre as peças não

fossem suficientemente fortes para aumentar a estabilidade da estrutura em

relação a perturbações mecânicas que sobre ela pudessem ser realizadas. Também

a inexistência de paredes laterais para suportar o arco contribui para a

instabilidade desta estrutura quando lhe são aplicadas forças.



Figura 13: Modelo do arco em esferovite

Pensamos que se se passasse para a estrutura de papel amassado os

problemas se manteriam uma vez que as peças constituintes da estrutura têm as

mesmas características: são leves e possuem pouco atrito entre si.

Uma das possibilidades para superar estas dificuldades seria possivelmente

a criação de relevos entre as peças para tornar o encaixe mais efectivo. Também

poderiam ser adicionados à mistura de papel um material com uma densidade

superior, para aumentar o peso das peças constituintes da estrutura. Poderiam

ainda ser adicionadas estruturas laterais que pudessem suportar as forças

horizontais criadas no pé direito da estrutura. Porém a falta de tempo na

elaboração desta tese não permitiu testar outras soluções. Além disso pensou-se

que as limitações identificadas aumentariam a complexidade deste produto, pelo

que se optou por investir mais tempo na outra solução já apresentada. Assim, esta

ideia fica aqui registada como um esboço preliminar de uma proposta.

Ainda no que respeita a colecções em ciência usando os produtos da

Renova outros desenvolvimentos seriam possíveis: por exemplo, uma segunda

colecção poderia ser elaborada em que as figuras, em vez de serem essencialmente

baixos-relevos, poderiam ser elaboradas para serem mais tridimensionais (quais

máscaras de Carnaval). Nesse caso, quando observadas pela parte interior, efeitos

de percepção visual tridimensional poderiam causar novos efeitos visuais nestas

peças, e assim dar novo ânimo ao produto "colecções científicas".

Esta pequena amostra de ideias permite acreditar que um longo conjunto

de potenciais colecções poderia ser desenvolvido. Poderia pensar-se ainda num



enquadramento mais amplo num conjunto de colecções que pudessem envolver

ideias de outras áreas tais como química, biologia, geologia, ecologia ou

computação, à semelhança das propostas apresentadas no próximo tema, onde

temas multidisciplinares são usados como contexto para o desenvolvimento das

ideias em Física.
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Uma das estratégias frequentemente usadas para conseguir ter ideias novas

consiste em procurar compreender qual será o impacto que produtos inovadores

trarão à nossa sociedade, na forma como esta se pode relacionar com o novo

produto e tentar identificar novas áreas de aplicação. Foi talvez seguindo uma

estratégia semelhante que nos questionámos sobre as potenciais aplicações na

educação de um produto, repentinamente tornado banal, uma máquina

fotográfica digital e a fotografia digital.

A fotografia digital encontra-se vulgarizada no dia-a-dia devido a aspectos

de conveniência, controlo de qualidade, flexibilidade e diversão[20]. É comum a

sua utilização em família, em ambientes sociais, em bares e discotecas mas em

ambientes de educação e ensino a sua aplicação não está tão vulgarizada.

Uma máquina fotográfica digital é um sensor complexo que pode ser

facilmente utilizada para benefício do ensino formal e da educação não formal em

Física. Ao nível da educação formal a utilização de máquinas digitais pode

permitir a verificação de algumas leis físicas, com a vantagem de dispensar a

utilização de equipamentos mais dispendiosos que nem sempre figuram entre o

material existente nos laboratórios. Além deste aspecto logístico uma máquina

fotográfica digital em sala de aula propicia inevitavelmente uma abordagem

diferente da convencional com vantagem para professores e alunos.

Em educação não formal a utilização de uma máquina fotográfica digital

permite o desenvolvimento de um vasto conjunto de actividades. Houve assim a

necessidade de identificar um conjunto de assuntos sobre os quais se pudessem

desenvolver actividades cujo foco se centrasse na Física, mas cujos limites se

estendessem para campos mais amplos.

O primeiro passo deste processo de selecção dos temas consistiu em

diagnosticar algumas das dificuldades demonstradas pelos alunos no contexto de

educação formal. Através da experiência desenvolvida em contexto de ensino



formal é possível identificar um conjunto de dificuldades transversais ao nível dos

9º, 10º e 11º anos de escolaridade: a dificuldade que os alunos têm em perceber a

importância do conceito de escala, e de escala de tempo em particular e em

escolherem as unidades mais apropriadas para quantificar um fenómeno e em

compreender que muitos fenómenos físicos se descrevem de forma semelhante

mas em escalas de tempo diferentes.

Porém, o ser humano apenas é sensível a processos que ocorrem em escalas

de tempo que estão associadas à nossa percepção visual e à nossa memória,

tipicamente da ordem do segundo. O movimento de uma flor em direcção a uma

fonte de luz ou o movimento das pétalas no desabrochar de uma flor pela

madrugada ou até mesmo o desenvolvimento de um feijão são um conjunto de

acontecimentos que todos sabemos por conhecimento empírico que acontecem e

que têm movimento associado. Porém, a noção do tipo de movimento que lhes

está associado é uma questão sobre a qual a nossa percepção visual não permite

obter respostas.

A utilização de uma máquina fotográfica digital neste contexto constitui

uma importante mais valia. A máquina fotográfica digital tornou possível registar

a custo zero, o desabrochar de uma flor pela madrugada, em intervalos de tempo

regulares. Se estivermos a considerar intervalos entre fotografias da ordem do

minuto, parecerá a quem tira as fotografias, que nada acontece entre cada

fotografia tal como se pode constatar pela observação da Figura 14.

Figura 14: Fotografias integrantes da proposta de Actividade 3 separadas entre si por um

intervalo de tempo de 1 minuto



Porém ao montar num curto filme um conjunto de fotografias captadas ao

longo de horas, o resultado é inesperado. Conseguem-se obter através de um

processo extremamente simples filmes semelhantes aos que assistimos em

documentários televisivos da conhecida estação BBC de entre os quais “A Vida

Privada das Plantas” de David Attenborough [21] é um bom exemplo.

De um ponto de vista formativo este tipo de actividade pode ter

implicações profundas. A exploração de fenómenos que ocorrem em escalas de

tempo relativamente longas será capaz de tornar os “alunos” (conscientemente)

sensíveis a processos que se desenvolvem em escalas de tempo que vão para além

da nossa percepção quotidiana, desenvolvendo neles uma percepção diferente e

uma consciência social perante problemas que por vezes são ignorados por não

terem um efeito imediato na vida quotidiana. São exemplos destes processos o

impacto da poluição, o efeito de estufa ou os vícios como o tabaco, acções

quotidianas que podem parecer não ter consequências mas que a longo prazo

terão implicações sérias na vida de todos. Assim, muito provavelmente o tipo de

actividade aqui proposto pode ter um impacto significativo na formação de

qualquer indivíduo e quem sabe se não deveria ser alvo de uma preocupação

especial por parte de instituições que desenvolvem trabalho de educação não

formal. Finalmente, é de salientar que os próprios tempos envolvidos no registo

das fotografias propícia o desenvolvimento deste processo mental, pois dá espaço

ao imaginário para trabalhar. Assim, actividades deste tipo num quadro de

educação não formal podem ganhar uma dimensão única.

Apesar de apenas se ter referido o registo de escalas de tempo longas, as

máquinas fotográficas possibilitam também o registo de fenómenos que ocorrem a

escalas de tempo curtas. Neste caso, tal como no precedente, será possível estimar

velocidades de objectos que se movem, ou analisar e caracterizar as suas

trajectórias.

Sendo este conjunto de actividades dirigidas a um público que frequenta a

educação formal teve-se o cuidado de idealizar um conjunto de actividades

concordantes com as competências descritas para o terceiro ciclo do ensino básico



e que permitam desenvolver os conhecimentos necessários para esse cenário, em

actividades que possibilitem uma abordagem distinta e uma mobilização de

conhecimentos em situações novas e aparentemente diferentes. Assim,

conhecimentos e metodologias relativos à pesquisa bibliográfica, à observação e à

execução de experiências, à avaliação dos resultados obtidos, à elaboração e à

interpretação de representações gráficas[16] serão também exploradas nas

actividades por nós propostas. Além do desenvolvimento dos conhecimentos

processuais estas actividades permitem despertar e estimular o gosto e o interesse

por trabalhos em espaços de ciência, a cooperação através do trabalho em equipa,

entre outras possibilidades.

As actividades de ciência sugeridas apresentam uma nova abordagem para

assuntos habitualmente abordados em contextos de educação formal. Métodos de

medida e cálculo, processos de estimativa de deslocamentos, velocidades lineares

e angulares são conceitos associados a assuntos de Física porém no conjunto de

actividades propostas encontram-se associados a novas situações. São também

desenvolvidas nesta abordagem competências relacionadas com o tratamento de

imagem e elaboração de filmes partindo de registos fotográficos, sempre através

de processos extremamente simples e que por isso são acessíveis a todas as faixas

etárias.

Em termos materiais, para a concretização deste capítulo foi utilizada uma

máquina digital da Fujifilm, (Finefix S 5000). De uma forma geral, as actividades

aqui propostas podem ser realizadas com a maior parte das máquinas fotográficas

digitais de baixo custo, e mesmo com as existentes nos telemóveis. Pensamos por

isso que se tratam de actividades abertas a todo o público. Em algumas das

actividades surgiu a necessidade de usar um tripé e em todas as actividades as

fotografias foram montadas com o programa Windows Movie Maker. Este

programa é fornecido com o Windows e permite de uma forma bastante intuitiva

construir filmes a partir de fotografias, adicionar música e fichas técnicas com uma

qualidade apreciável. Mais informações acerca do programa e sobre como

trabalhar com o programa estão disponíveis em [22].



Após a apresentação deste tema serão apresentadas de seguida as

propostas de actividades em ciência nas quais a máquina fotográfica digital

desempenha um papel central.
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Nesta primeira actividade pretende-se chamar a atenção para a importância

da medição em Física e ainda desenvolver estratégias que permitam, a partir da

situação apresentada, quantificar o desenvolvimento dos feijões. Podem ainda ser

abordados outros assuntos tais como a velocidade de crescimento, os conceitos de

humidade e temperatura, bem como o impacto que estes podem ter.

Nesta actividade estudou-se o desenvolvimento de feijões em diferentes

condições de luminosidade e com diferentes tipos de substrato. Dos quatro

conjuntos de feijões, três dos conjuntos desenvolveram-se na ausência de luz.

Quanto aos substratos escolhidos dois dos conjuntos desenvolveram-se em água,

um em água com açúcar e outro em água com sal, segundo a disposição

apresentada na Figura 15. A temperatura foi mantida aproximadamente constante

com recurso a uma lâmpada de incandescência e foram registadas fotografias com

intervalos de quatro horas. O filme obtido pela montagem dos registos de imagem

encontra-se no CD multimédia em anexo.

Figura 15: Dispositivo experimental: (1) presença de luz, substrato água; (2), (3) e (4) ausência de

luz, substratos água, água com açúcar e água com sal, respectivamente
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A visualização do filme permite ver em menos de um minuto o

desenvolvimento de um conjunto de feijões. Apesar do processo ser conhecido o

filme consegue ser inesperado, principalmente para quem realizou a actividade.

Após a visualização do filme fica no ar uma questão: como se podem comparar os

diferentes desenvolvimentos? Mas como se pode quantificar o crescimento dos

feijões? Este tipo de comparação pode ser feita comparando o desenvolvimento do

feijão ao longo de cada dia, por exemplo por comparação do tamanho do feijão.

Outra possibilidade é estimar a “velocidade de crescimento de cada feijão”.

Como se pode, através do dispositivo e imagens, quantificar estas

grandezas? Uma estratégia pode consistir em medir a base do dispositivo

experimental apresentado na Figura 16, obtendo-se assim uma escala para efectuar

as restantes medições. A partir desse momento, utilizando uma simples relação de

proporcionalidade, podem-se medir as grandezas pretendidas através da

observação das fotografias, tal como demonstrado com a altura do caule do feijão.

Figura 16: Exemplo da estratégia para obtenção das medidas necessárias

Relacionando o comprimento de cada feijão com o tempo que demorou a

desenvolver-se chegaríamos a uma “velocidade de crescimento de um feijão”.

Porém o objectivo desta actividade é apenas chamar a atenção para a

importância de criar estratégias que permitam obter estimativas de medições com

o menor erro possível. Nesse sentido, poder-se-á também explorar o efeito de
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erros de paralaxe, e corrigir as medições se necessário. Pode-se concluir esta

primeira actividade estabelecendo as diferenças no desenvolvimento nos feijões

sujeitos a diferentes condições ordenando por exemplo por ordem decrescente os

factores que afectam o desenvolvimento dos feijões nas situações apresentadas.

Assim, o factor que mais prejudicou o desenvolvimento dos feijões foi a ausência

de luz, depois o substrato água com sal e por fim a água com açúcar.
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Nas plantas superiores é comum ocorrer um crescimento direccional

determinado pela fonte de luz. Este fenómeno é designado de fototropismo.

Habitualmente as plantas mostram um fototropismo positivo - crescimento em

direcção à fonte de luz - enquanto que as raízes apresentam fototropismo

negativo- o crescimento faz-se na direcção contrária à fonte de luz [23],[24]. A

captura de imagens para esta actividade durou aproximadamente 6 dias e a

cadência entre fotografias foi de uma hora.

Durante a actividade, fotografia após fotografia, nada parece acontecer.

Mesmo passando a sequência de fotografias, hora após hora no visor LCDiii da

máquina digital, nenhuma alteração é perceptível. Porém depois de montado o

filme percebe-se que o movimento da flor em direcção à fonte de luz é semelhante

a tantos outros movimentos conhecidos do dia a dia. O filme obtido encontra-se

em anexo no CD multimédia.

iiiLCD: Liquid Crystal Display



Sendo este movimento semelhante a tantos outros movimentos é possível

estimar o deslocamento e a velocidade média, neste caso de uma flor da planta.

Figura 17: Representação do deslocamento da uma flor em direcção a uma fonte de luz

Para efectuar a estimativa do deslocamento seguiu-se o procedimento

ilustrado Figura 17: escolheu-se uma das flores existentes na planta e estimou-se a

posição final, a posição inicial por leitura da régua e determinou-se o

deslocamento, aproximadamente cm2 ( cm7,1 ). Tendo uma estimativa do

deslocamento da flor determinou-se a velocidade linear do processo, relacionando

o deslocamento com o tempo, aproximadamente seis dias. Estas observações

permitiram concluir que a flor se move aproximadamente diamm /3 , ou em

unidades do Sistema Internacional smx /103 8− .
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As flores de algumas espécies de plantas abrem ao amanhecer e fecham as

suas pétalas ao entardecer. Este processo é conhecido de todos nós, porém será



que se tem uma ideia de como este processo se desenrola? Nesta actividade

investigamos este processo, registando minuto a minuto a abertura das pétalas de

dois tipos de flores diferentes.

Com vista a caracterizar o movimento da flor decidimos determinar para

cada uma das plantas a velocidade angular. Para efectuar este cálculo

determinamos para uma das flores da planta o ângulo entre um conjunto de

pétalas da flor e um ponto central no caule, tal como ilustrado na Figura 18(a).

Depois de determinar este ângulo para todas as fotografias podemos analisar o

tipo de movimento que ocorre, pela representação do ângulo, em radianos, em

função do tempo, em segundos(Figura 18b). Pela análise do gráfico são notórios

dois comportamentos. Para esta actividade apenas interessa a zona sombreada a

azul, Figura 18 (b) pois é nesta zona que a flor começa a desabrochar. O gráfico

correspondente a esta situação encontra-se na Figura 18(c).

Esta experiência revelou dois resultados inesperados. Primeiro, podemos

verificar que o desabrochar de uma flor se faz com velocidade angular constante

como se pode verificar na Figura 18(c). A partir desta representação é ainda

possível estimar a velocidade angular, através dos parâmetros da recta de melhor

ajuste ou por análise gráfica.



Figura 18: (a) Ângulo definido entre um conjunto de pétalas e um ponto do caule; (b)

representação do ângulo em radianos em função do tempo em segundo, para a totalidade das

fotografias; (c) Representação da zona representada a azul e respectiva recta de ajuste

Para esta planta o valor estimado para a velocidade angular da abertura

desta flor é de 4102 −x rad/s.

O segundo resultado inesperado nesta actividade foi de que, para duas

plantas de espécies diferentes se obtiveram dois resultados iguais 4102 −= xω

rad/s, Figura 18 e Figura 19. O facto de se terem obtido valores iguais para a

velocidade angular pode ser devido ao facto das flores terem sido fotografadas em

dias com temperaturas e luminosidades semelhantes.
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Figura 19: (a) Ângulo definido entre um conjunto de pétalas e um ponto do caule; (b)

representação do ângulo em radianos em função do tempo em segundos, para a totalidade das

fotografias; (c) Representação da zona representada a laranja e respectiva recta de ajuste

No entanto, este resultado sugere a elaboração de todo um outro conjunto

de actividades que poderão ser muito interessantes para os alunos: repetir este

tipo de experiências com outras flores, e noutras condições de luz e temperatura.
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O mundo é percepcionado a cores e uma alteração de cor pode

corresponder a diversos fenómenos. Se a cor do céu se alterar é de prever

alterações nas condições meteorológicas, se um fruto mudar de cor, pode ter

amadurecido ou pode estar a degradar-se; para alguns animais a alteração de cor
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pode constituir uma defesa, através do processo de camuflagem. Nesta actividade

pretende-se sugerir uma abordagem para estudar variações da cor.

As máquinas digitais, à semelhança dos monitores de computador

constroem as imagens misturando vermelho, verde e azul numa dada proporção,

no que se designa como sistema RGBiv. Estas três cores são designadas por cores

primárias e a cada uma corresponde o máximo na escala de 0 a 255 (1 byte), tal

como se pode verificar da análise da Figura 20[25].

Figura 20: Cores Primárias do Sistema RGB e respectiva quantificação

Da adição de proporções diferentes de vermelho, azul e verde resultam

milhões de outras cores. Esta análise permite estudar a soma das cores: ao

adicionar duas cores primárias obtêm-se as cores secundárias magenta, ciano e

amarelo; ao adicionar vermelho, verde e azul obtemos branco; à ausência de

vermelho, verde e azul corresponde a cor preta tal como pode ser observado na

Figura 21[26],[27].

Sendo o sistema RGB usado nas máquinas fotográficas digitais, a cada

pixelv de uma fotografia corresponde um dado valor de vermelho, de verde e de

azul. A quantificação destes três parâmetros para um pixel da imagem pode ser

facilmente efectuado com recurso a programas de edição de imagem, por exemplo

o Microsoft Photo Editor, fornecido com a generalidade dos computadores. Na

Figura 22 apresentam-se as proporções de vermelho, verde e azul para quatro

zonas da fotografia.

iv RGB: Red, Green, Blue
v PIXEL: Picture Element



Figura 21: Sistema RGB

Figura 22: Quantificação da quantidade de vermelho, verde e azul para quatro porções de uma

fotografia
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Nesta actividade analisou-se a alteração da cor de uma banana quando

exposta ao ar, num total de quinze registos intercalados de uma hora. O filme

correspondente ao processo encontra-se em anexo no CD multimédia. Para a

quantificação da alteração de cor durante o processo foi escolhida uma região da

banana e os valores correspondentes à proporção de vermelho, verde e azul para

um conjunto de sete fotografias encontram-se registados na Tabela 2.

Fotografia Vermelho Verde Azul

1 175 148 67

2 171 137 50

3 148 104 5

4 149 96 0

5 107 56 1

6 79 43 9

7 79 40 7

8 54 30 4

Tabela 2: Tabela RGB para a evolução da cor no processo

A partir da quantificação registada na tabela procedeu-se à reconstrução

das várias cores registadas por uma dada região da banana ao longo do processo,

tal como pode se observar na Figura 23.

Figura 23: Variação da cor de uma região de uma banana ao longo do processo
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Nas primeiras actividades apenas foram abordados fenómenos que

ocorrem em escalas de tempo longas. Uma forma de captar fenómenos que

ocorrem em escalas de tempo curtas consiste em obter fotografias com baixas

velocidades do obturador(que corresponde ao período de tempo durante o qual o

obturador fica aberto) aumentando por isso o tempo de exposição[20]. Obtêm-se

fotografias em que o objecto em movimento deixa um rasto na imagem, tal como

se pode observar na Figura 24. Sendo conhecido o tempo durante o qual o

obturador ficou aberto, (que no exemplo apresentado foi de 2 segundos) e

medindo como no exemplo da Actividade 1 as dimensões dos objectos, podemos

obter estimativas para a sua velocidade.

Na Figura 24, apresenta-se a título de exemplo uma actividade que permite

estimar a velocidade de um carro efectuando marcha-atrás.

Figura 24: Fotografia de um carro em movimento e respectiva análise

Conhecendo a altura real do farol traseiro do automóvel é possível chegar à

estimativa do percurso por comparação das medidas. Considerando que a altura
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do farol traseiro é de 5,2 cm a que correspondem a aproximadamente 3 mm na

figura, um percurso de 12,46 cm na figura corresponde aproximadamente a um

percurso de 2 metros. Considerando que a velocidade é constante durante o

movimento do veículo, pode-se estimar uma velocidade de recuo aproximada de

4km/h através da relação entre a estimativa do percurso e o tempo de abertura do

obturador.

O conjunto de actividades aqui descrito tem uma característica que

pensamos poder ser de grande valor para um ensino moderno da ciência, e que

consiste na sua capacidade de estimular o aluno a formular as suas próprias

questões na busca de respostas que nem sabe se já alguém conhece. Por exemplo,

até para nós foi surpreendente verificar que as flores desabrocham com uma

velocidade constante. Este tipo de atitude de questionamento é próprio da

actividade científica, e infelizmente só costuma ser sentido pelos alunos numa

idade avançada de formação, em geral em pós-graduações. Nas actividades

experimentais curriculares tradicionais a experimentação é muito mais garantida,

as actividades experimentais estão compartimentadas em assuntos específicos, os

resultados são previstos e pretendem ser demonstrativos. Por isso, a

experimentação no ensino não consegue comunicar ao aluno a sensação da

descoberta, do resultado inesperado, nem das consequências de uma questão mal

colocada. Será numa perspectiva semelhante que propomos o próximo conjunto

de actividades, que explorará o comportamento das formigas.
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É por vezes difícil encontrar actividades de ciência capazes de estimular

abordagens científicas e pensamento crítico. O estudo do comportamento de

formigas em ambiente real permite criar contextos multidisciplinares, onde

conceitos de física, biologia, química e até mesmo a computação são mobilizados

para dar resposta a um novo conjunto de questões.



O estudo destes animais permitiu elaborar um conjunto de actividades que

podem ser guiadas através de um conjunto de questões chave exemplificativas ou

apresentadas por temas, capazes de estimularem o desenvolvimento destas

actividades em contextos de educação não formal. Este tipo de actividades permite

fomentar o desenvolvimento de hipóteses a questões de fundo e consequente

discussão em torno das ideias presentes. Neste tema desenvolvem-se ainda

competências ligadas ao trabalho com folhas de cálculo, através da elaboração de

uma modelação que permite simular o comportamento das formigas face a uma

situação concreta, a transposição de um obstáculo. Seguidamente será apresentado

o enquadramento teórico do tema que serviu de base para a elaboração das

actividades propostas.

As formigas são insectos sociais que vivem em colónias nas quais o

comportamento é direccionado para a sobrevivência da colónia como um todo e

não para um elemento em particular[28]. Individualmente uma formiga não é

capaz de fazer muito, em grupo, a colónia é capaz de desempenhar com sucesso

várias tarefas: construir e defender o formigueiro, procurar comida, tomar conta

dos membros mais jovens da colónia, entre outras[29]. Algumas destas tarefas

empreendidas pela colónia demonstram a existência de comunicação entre estes

animais.

A comunicação entre formigas é bastante diferente da comunicação usada

por exemplo entre membros da espécie humana. Enquanto que na espécie humana

a comunicação é realizada essencialmente através da visão e da audição, em

muitas espécies de formigas a visão está apenas rudimentarmente desenvolvida e

existem espécies de formigas completamente cegas. Nas formigas a principal

forma de comunicação entre os indivíduos é indirecta, ocorre através de

modificações do meio ambiente, no que se designa por estigmergia. Estas

modificações são feitas através do uso de substâncias químicas produzidas pelas

formigas, denominadas de feromonas[30],[31].

Quando uma colónia procura alimento, as formigas exploram as

vizinhanças do formigueiro de forma casual. Neste movimento as formigas



deixam um trilho químico de feromonas no solo. Durante a viagem de regresso a

quantidade de feromona depositada no caminho pode depender da qualidade e

da quantidade do alimento encontrado[32]. Estas feromonas permitem que outras

formigas detectem e sigam o caminho até ao alimento através do olfacto[30]. Ao

seguirem o percurso estas formigas vão depositando mais feromonas neste trilho,

acumulando-se mais feromona nos caminhos com mais e melhor alimento. Este

processo é um processo autocatalítico de “feedback positivo”. De uma forma

geral, as formigas tendem a escolher preferencialmente percursos marcados com

grandes concentrações de feromonas, uma vez que caminhos fortemente marcados

promovem uma melhor orientação e constituem um estímulo. Um carreiro forte

reforça a troca de informação e a defesa do grupo e torna-o menos

vulnerável[33],[34].

Os físicos têm-se interessado por fenómenos que possam envolver quebras

de simetria quando alguma variável (interna) do sistema é alterada. Estas

situações caracterizam as mudanças qualitativas facilmente detectadas e que

podem ser reveladoras da natureza das várias interacções presentes no sistema.

Um dos fenómenos estudados na literatura foi o comportamento das formigas

quando o formigueiro e o alimento se encontram ligados através de dois percursos

alternativos, tal como ilustrado na Figura 25.

Na Figura 25 encontram-se assinalados dois caminhos, com duas linhas

ponteadas, uma a verde e outra a azul. Os dois caminhos assinalados têm igual

comprimento e no início da experiência não existem feromonas em nenhum dos

percursos. As formigas não têm preferências e escolhem os dois caminhos com a

mesma probabilidade. Devido a flutuações aleatórias, uma maior quantidade de

formigas escolhe um dos ramos. Uma vez que enquanto caminham as formigas

vão depositando feromonas no percurso, um maior número de formigas implica

mais feromona num dos caminhos. Perante um sinal de maior intensidade, mais

formigas são induzidas a escolheram este percurso. Ao fim de algum tempo, todas

as formigas convergirão seguindo apenas um dos caminhos possíveis[30]. Há uma



quebra de simetria no sistema: apesar de existirem duas opções equivalentes no

início, as formigas optam apenas por um dos caminhos possíveis.

Figura 25: Montagem experimental da dupla ponte[34]

Se a experiência for alterada e um caminho tiver um comprimento duplo do

outro, verifica-se que na maior parte dos ensaios as formigas escolheram o

caminho mais curto. Seria de esperar que em média, metade das formigas

escolhesse o caminho mais curto e que a outra metade escolhesse o caminho mais

longo. Porém um dos caminhos é mais curto que o outro, as formigas que

escolhem o caminho mais curto encontram o alimento primeiro do que as que

seguiram pelo caminho mais longo e regressam num intervalo de tempo menor ao

formigueiro. Assim, quando elas tiverem que voltar a escolher um caminho

existirá um sinal mais intenso no percurso mais curto. Uma maior quantidade de

feromonas, leva as formigas a optarem por este caminho, levando a uma ainda

maior acumulação de feromonas neste percurso. Após algum tempo o caminho

mais curto é preferido em detrimento do caminho mais longo. Esta é a explicação

defendida nalguns trabalhos da bibliografia[30].

Um outro estudo realizado com o dispositivo anterior consiste em testar o

comportamento das formigas quando após o estabelecimento de um dado
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caminho, um novo caminho mais curto entre o formigueiro e o alimento é

adicionado.

Figura 26: Esquema montagem experimental [30]

Inicialmente apenas o caminho mais longo está disponível(Figura 26,a). Só

após 30 minutos o caminho mais curto é adicionado(Figura 26, b). O caminho mais

curto é escolhido apenas esporadicamente. A maioria das formigas continua a

preferir o percurso mais longo uma vez que este possui a maior concentração de

feromonas e o comportamento autocatalítico continua o reforço deste caminho

mesmo depois de um caminho mais curto estar acessível e ter sido encontrado[30].

Nas experiências descritas até agora a opção da colónia pode conduzir a

assimetrias no sistema, quando duas opções equivalentes estão acessíveis[34],[35].

Porém, se o fluxo do carreiro for elevado, constrangimentos podem reduzir o

volume de tráfego se só um dos caminhos for utilizado. Neste caso a utilização de

um segundo caminho pode permitir a manutenção do volume de tráfego e um

transporte mais eficiente. Este fenómeno foi efectivamente observado

experimentalmente[34].

Figura 27: Interacções pelo toque e troca de percurso[34]

Este fenómeno foi explicado atendendo às interacções através do toque

entre formigas que se movem em sentidos opostos. Em pontos onde existe uma
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ramificação no caminho, duas formigas que se deslocam em sentido contrário

podem encontrar-se (Figura 27(a),(b)). Após a interacção, Figura 27(c), uma

formiga poder ser levada a mudar a trajectória que seguiria habitualmente e a

percorrer o outro caminho disponível. Se o fluxo de formigas for suficientemente

elevado, a situação repetir-se-á. Como consequência os dois caminhos ficam

marcados com feromonas ao fim de algum tempo, podendo ser escolhidos pelas

formigas de forma equivalente. Estas colisões são referidas como tendo um papel

importante na manutenção de uma elevada velocidade no transporte de alimento

para o formigueiro, uma vez que mantêm o fluxo do carreiro[34],[36].

As experiências anteriores são muito interessantes também do ponto de

vista educacional. Primeiro porque possibilitam de uma forma natural a apreensão

da necessidade de se estabelecerem referenciais que sirvam de orientação. Depois

porque nestas experiências se mostram como a classificação das simetrias que

caracterizam o estado do sistema podem ser usadas para identificar

comportamentos qualitativamente distintos e por isso a ensinar o conceito de

simetria e apreende-lo como sendo um conceito importante. Finalmente porque

envolve outra questão importante em ciência nomeadamente a minimização de

uma quantidade. As noções de optimização são transversais a muitas áreas

científicas. Foi neste sentido que se pensou que uma proposta de actividades

envolvendo os comportamentos sociais das formigas poderia ser válida e

facilmente implementável num contexto não formal. Além disso, apercebemo-nos

que este tipo de actividades poderá facilmente estimular uma actividade

investigativa e criativa, o que é sempre difícil de favorecer em actividades de

educação direccionada.

Experiências semelhantes às apresentadas podem ser realizadas colocando

obstáculos comuns e de dimensões conhecidas num carreiro, por exemplo uma

moeda ou um alfinete. Também neste caso as formigas têm que optar por um

caminho que pode ser o mais curto ou não. Este processo de selecção de um

caminho em torno do obstáculo é uma propriedade que emerge da interacção

entre o obstáculo e um conjunto de formigas[28]. A emergência é o processo de



formação de padrões complexos(neste caso a definição de um caminho) a partir de

regras simples(neste caso regras simples que guiam cada formiga). As colónias de

formigas são exemplos comuns de estruturas emergentes na Natureza. Apesar das

limitações de cada formiga, a colónia exibe grande flexibilidade na exploração de

novos ambientes. De alguma maneira as leis simples dos agentes geram um

comportamento emergente complexo que vai além das capacidades individuais: o

comportamento cooperativo faz com que o todo seja mais do que a soma das

partes[37],[38].

O estudo apresentado permitiu elaborar um conjunto de actividades que

foram desenvolvidas para realizar em contextos de educação não formal e que

serão apresentadas de seguida.
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Ao colocar um obstáculo, por exemplo uma moeda sobre uma porção do

carreiro seguido pelas formigas, elas tendem a contornar a moeda pelo lado mais

próximo do caminho que seguiam. Quando o obstáculo é deslocado

progressivamente no sentido do carreiro, as formigas continuam a contornar o

objecto. Estes percursos são cada vez mais longos afastando-se cada vez mais do

trilho inicial.

Quando se retira o obstáculo, as formigas continuam como se a moeda

existisse. O odor existente no solo deixado pelas formigas que anteriormente

descreveram este trilho é suficiente para guiar as formigas que descrevem o

caminho entre o alimento e o formigueiro. Este comportamento pode ser

observado no filme correspondente à Actividade 1(Anexo Multimédia).



Figura 28: Comunicação indirecta entre formigas
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Ao continuar a deformação do carreiro com uma moeda chega-se a um

estado em que o carreiro inicial se encontra já livre, a moeda encontra-se para lá

do início do trilho. Nesta situação as formigas poderiam ir em frente(caminho

ponteado verde) em vez de contornar a moeda(caminho tracejado azul).

Figura 29: Deformação progressiva do carreiro e escolha do caminho

Porém o caminho assinalado a azul na Figura 29 possui o sinal mais forte.

As formigas preferem os caminhos que se encontram mais sinalizados e por isso

continuam a contornam a moeda apesar de um caminho mais curto se encontrar

disponível.

Por vezes as formigas seguem em frente e encontram-se nas proximidades

do ponto assinalado por O, mas em vez de continuarem o percurso pelo caminho

mais curto voltam para trás e seguem pelo caminho mais longo que contorna a
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moeda. Este comportamento pode ser visualizado no filme correspondente à

Actividade 2(Anexo Multimédia).

Analisando o comportamento no ponto O, pode verificar-se que as

interacções através da visão e do toque não são usadas para trocar informação pois

se as formigas usassem estas formas de comunicação o caminho assinalado a

verde seria retomado rapidamente.
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Quando se coloca um alfinete sobre o trilho de formigas, continuam a haver

duas hipóteses de percurso equivalentes. A dimensão do obstáculo é reduzida e

podia-se pensar que as formigas seguiriam pelos dois caminhos indistintamente.

No entanto, verifica-se que apenas um dos caminhos é escolhido. As formigas

passam pelo alfinete usando apenas um dos caminhos, Figura 30.

Há uma quebra espontânea de simetria no sistema. A escolha de apenas um

dos caminhos diminui as perdas, reduzindo a possibilidade de dispersão da

feromonas por mais do que um caminho. Esta parece ser uma estratégia adoptada

pelas formigas com vista a ter caminhos bem marcados e por isso facilmente

utilizáveis.

Figura 30: Interposição do obstáculo e escolha do caminho
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Quando o espaço se encontra limitado o fluxo de formigas diminui uma vez

que apenas uma formiga pode passar entre o alfinete e o conjunto dos agrafes.

Enquanto passa uma formiga as restantes formigas têm que aguardar a sua vez. O

número de formigas entre os dois conjuntos de agrafes aumenta, devido à



dificuldade em ultrapassar o obstáculo. A velocidade de transporte de alimento

para o formigueiro diminui.

Figura 31: Escolha do caminho em espaços limitados

Nesta situação, as formigas alteram o seu comportamento e criam dois

caminhos simétricos em torno do alfinete, Figura 31. Esta alteração de

comportamento pode ser observada no filme correspondente à Actividade

4(Anexo Multimédia).

Esta solução diminui o tempo de passagem, aumenta o fluxo de formigas

através do obstáculo e a respectiva velocidade de transporte de alimentos.
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Os carreiros são atravessados por formigas em dois sentidos: as formigas

que se dirigem do formigueiro para o alimento e pelas que se deslocam do

alimento para o formigueiro. Estes dois movimentos podem ser separados usando

o esquema apresentado na Figura 32.

Figura 32: Dispositivo de separação em dois sentidos de um trilho de formigas



As formigas que seguem no sentido representado pela linha tracejada cor-

de-rosa percorrem o trilho marcado inicialmente com feromonas (entre os dois

conjuntos de agrafes). Este movimento impede as formigas que vêm no sentido

representado pela linha tracejada a azul de passar por esse caminho. Estas

formigas tendem a passar por baixo de um dos conjuntos de agrafes, retornando

depois ao trilho existente.

Contudo separar um trilho em dois não é fácil de obter na prática. Isto

mostra que as formigas que se moviam num sentido utilizam também informação

das formigas que viajam no percurso inverso. Porém o divisor apresentado mostra

que esta informação não é indispensável. Este dispositivo pode ser observado no

filme correspondente à Actividade 5(Anexo Multimédia).
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As actividades anteriores foram organizadas numa proposta de artigo que

foi submetida à revista “Science in School”[39] e aguarda publicação. A versão

enviada encontra-se em anexo: Anexo 1. Em anexo, no Anexo Multimédia,

encontram-se ainda pequenos filmes que permitem documentar alguns dos

comportamentos descritos em cada actividade.
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A modelação exige a formalização da nossa compreensão de um fenómeno

e através da modelação podemos testar as nossas hipóteses (pressupostos) e o seu

grau de importância. É por isso muito importante definir claramente os

pressupostos utilizados na elaboração de um modelo. O feedback entre um

resultado experimental e um modelo permite apurar a qualidade da nossa

compreensão do fenómeno.

O desenvolvimento de competências em modelação é transversal a todo o

processo de criação de modelos teóricos, em qualquer área de ciência. A criação de

modelos que visem o estudo do comportamento das formigas tem interessado

várias comunidades científicas. Sistemas aparentemente muito diferentes, como



uma colónia de formigas, uma rede de computadores ou os sistemas de transporte

podem exibir fenómenos semelhantes. Ambos os sistemas podem ser

caracterizados de forma semelhante, apesar das variáveis e dos parâmetros usados

terem significados muito diferentes[29]. Por esta razão, o estudo das estratégias

usadas pelas formigas e que resultam de milhões de anos de evolução por selecção

natural, têm sido estudadas com interesse por cientistas em muitas áreas, desde a

física, à computação, à biologia e até às ciências sociais.

De seguida apresenta-se uma abordagem de modelação do comportamento

de formigas. O objectivo será o de simular o comportamento de um conjunto de

formigas perante um obstáculo, usando para isso apenas uma folha de cálculo do

Excel. A escolha da folha de Cálculo para a execução desta tarefa deve-se a razões

de acessibilidade, também devido à simplicidade em trabalhar com este programa

e adaptabilidade a múltiplas situações.
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Para simular o comportamento das formigas perante um obstáculo é

necessário fazer algumas considerações sobre as hipóteses assumidas e o

significado dos parâmetros dos quais dependerão os resultados apresentados de

seguida.

Considera-se que em cada instante existe uma probabilidade p de uma

formiga aparecer num dos carreiros. O valor de p está compreendido entre 0 e 1 e

está relacionado com o fluxo do carreiro.

Por outro lado, no que respeita às características do carreiro, assumimos

que existe um carreiro duplo, ou seja, as formigas podem seguir dois sentidos - da

direita para a esquerda(D) e da esquerda para a direita(E) - mas que são guiadas

prioritariamente por feromonas diferentes (o tipo de feromona libertado pelas

formigas que se deslocam num sentido ou noutro é diferente; a diferença pode não

ser necessariamente química, mas antes haver uma assimetria na forma como é

depositada).



Quando se coloca um obstáculo sobre o carreiro assume-se que existem em

cada sentido dois caminhos possíveis e equivalentes para restaurar o carreiro:

considera-se que um passa por cima (C) e o outro por baixo(B) do obstáculo, tal

como se ilustra na Figura 33.

Figura 33: Em cada sentido há dois caminhos possíveis para transpor o obstáculo.

Assim, perante um obstáculo existem em cada sentido, dois caminhos

alternativos para o transpor. A escolha de um destes caminhos, por cima ou por

baixo do obstáculo, depende da quantidade de feromonas existente em cada um

dos carreiros. E nesta simulação considera-se também a existência de feromonas

diferentes se o percurso for realizado do formigueiro para o alimento ou do

alimento para o formigueiro. Esta consideração implica a existência de quatro

valores de feromonas: ),( CEf , ),( BEf , ),( CDf e ),( BDf designadamente a

quantidade de feromona correspondente ao sentido da esquerda-direita passando

pelo percurso de cima, esquerda-direita passando pelo percurso de baixo, direita-

esquerda passando pelo percurso de cima e direita-esquerda passando pelo

percurso de baixo, respectivamente. Sempre que uma formiga passa por um dos

caminhos, a quantidade de feromona, f , nesse caminho aumenta um valor

constante, I , que será um parâmetro constante do modelo em cada simulação. Em

cada instante a quantidade de feromona existente em cada caminho é normalizada

relativamente à quantidade total de feromona depositada num sentido. A

normalização desta quantidade impede que os valores da quantidade de feromona

existentes em cada caminho divirjam e é uma forma implícita de ter em conta a
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evaporação da feromona, uma vez que apesar de estar sempre a ser depositada

feromona, a quantidade de feromona existente num carreiro a partir de um dado

momento deixa de aumentar e tende para um valor constante.

Em cada instante apenas uma formiga pode passar o obstáculo em cada um

dos caminhos. Há situações em que duas formigas que se deslocam em sentidos

opostos contornam o obstáculo pelo mesmo lado, tal como se pode observar na

Figura 34. Neste caso uma das formigas, escolhida aleatoriamente, passa pelo

obstáculo primeiro e a outra aguarda pela oportunidade de passar.

Figura 34: Representação da passagem de duas formigas pelo mesmo caminho. Quando o

caminho marcado pelas formigas que se movem em sentidos opostos é o mesmo, dá-se uma

obstrução e uma formiga terá de esperar que a outra passe para poder passar.

Se o fluxo do carreiro for elevado, o número de formigas que se encontra à

espera de ultrapassar o obstáculo, n , pode aumentar, se as formigas que se

movem em sentidos opostos preferirem o mesmo caminho. Neste caso forma-se

uma fila de espera. Nesta situação passa a existir uma probabilidade MLp (

probabilidade de mudança de lado) de cada formiga mudar de caminho no

próximo instante: Figura 35.

A implementação desta troca de caminho na folha de cálculo é feita com

recurso à função CRIT.BINOM. Esta função apresenta o numero da formigas que

troca de caminhos em cada situação, através de uma tiragem aleatória de uma

função binomial partindo do número de formigas em espera, da probabilidade de

mudança de lado, MLp e da função aleatório.



Figura 35: Representação da alteração de lado de uma das formiga. Quando se forma uma fila

com mais do que duas formigas, qualquer uma das formigas da fila tem uma probabilidade de

mudar de caminho.

Uma formiga durante o seu movimento pode guiar-se apenas pelas marcas

deixadas pelas formigas que seguiram no mesmo sentido do seu movimento ou

pode utilizar também as feromonas utilizadas pelas formigas que se movem em

sentido oposto. O parâmetro r considera esta possibilidade. Considera-se que

quando aparece uma nova formiga perto no obstáculo num dado caminho, ela

aparece com probabilidade r no percurso ditado pelos níveis de feromona das

formigas que seguem no seu sentido e com probabilidade r−1 se usar a feromona

das formigas que se movem em sentido oposto para se orientar. Assim, se 5,0=r

uma formiga que se desloque da esquerda para a direita passa o obstáculo com

maior probabilidade pelo caminho marcado por cima se ),( CEf e ),( CDf ,

tiverem maior valor absoluto do que ),( BEf e ),( BDf , considerando todas estas

quantidades normalizadas relativamente ao sentido. Se 1=r uma formiga apenas

segue a feromona correspondente ao sentido do seu movimento e escolhe o

caminho superior se a quantidade de feromona normalizada existente no caminho



de cima, ),( CEf for superior à quantidade de feromona normalizada existente no

caminho de baixo, ),( BEf .

A simulação desenvolvida encontra-se em anexo no CD multimédia.

Seguidamente serão analisados alguns resultados obtidos na modelação efectuada.

Os resultados dependem dos valores atribuídos a quatro parâmetros: a

probabilidade de aparecer formiga em cada instante, p , o parâmetro relativo ao

tipo de feromona reconhecida, r , a probabilidade de mudança de lado, MLp e o

valor do incremento da feromona, I .

�
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Uma simples folha de Excel permite simular o comportamento de um

carreiro de formigas perante um obstáculo nas situações observadas nas

actividades propostas e outras passíveis de serem testadas em condições reais.

Além de se poderem variar os parâmetros I , p , MLp e r existe a possibilidade de

marcar os caminhos de acordo com um distribuição inicial de feromona. Se no

instante inicial ),( CEf = ),( BEf = ),( CDf = ),( BDf = const , todos os caminhos

têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Uma alteração nesta condição

implica que passem a existir caminhos com maior e menor probabilidade de serem

seguidos no instante inicial.

Iniciando a apresentação dos resultados com o estudo de uma situação de

fluxos máximos e considerando que todos os caminhos são igualmente prováveis

e que as formigas apenas reconhecem a feromona existente no sentido do seu

movimento, obtém-se a representação da quantidade de feromona em função do

tempo apresentada na Figura 36.



Figura 36: Gráfico da quantidade de feromona em função do tempo para I=0,10; p=0,90;

pML=0,95; r=1,00 e correspondente representação do movimento das formigas perante o

obstáculo

As formigas que se deslocam da direita para a esquerda contornam o

obstáculo pelo caminho de baixo, as que se deslocam da esquerda para a direita,

passam pelo caminho de cima. É também possível a situação inversa ou a

utilização indistinta de todos os caminhos, sendo esta última solução, pouco

frequente. Em qualquer das situações existe simetria nos caminhos percorridos em

torno do obstáculo.

Mantendo os restantes parâmetros e alterando o valor de r em apenas

cinco centésimas, há uma alteração da configuração do sistema. Para um valor de

95,0=r , as formigas seguem preferencialmente o caminho marcado no mesmo

sentido, mas reconhecem caminhos marcados por formigas que seguiam em

sentido oposto. Nestas condições é possível verificar que as formigas usam os

quatro caminhos possíveis, ou seja uma formiga que siga da esquerda para a

direita passa ora por cima, ora por baixo do obstáculo e o mesmo se verifica para

as formigas que se movimentam da direita para a esquerda, tal como ilustrado na

Figura 37.
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Figura 37: Gráfico da quantidade de feromona em função do tempo para I=0,10; p=0,90;

pML=0,95; r=0,95 e representação parcial do movimento das formigas perante o obstáculo

Nesta situação é mantida a simetria do movimento das formigas em torno

do obstáculo.

Se o fluxo do carreiro for reduzido ocorre uma situação de transição de fase.

Na representação da quantidade de feromona em função do tempo, Figura 38

verifica-se a existência de duas regiões onde ocorre uma quebra espontânea de

simetria no sistema. As formigas efectuam o seu movimento quer venham da

direita para a esquerda, quer venham em sentido contrário, usando apenas o

caminho inferior no primeiro caso e apenas o superior na segunda zona.

Quando o valor de p diminui mais formam-se poucas filas pelo que o

movimento das formigas em torno do obstáculo efectua-se apenas por um dos

caminhos. Na Figura 39 encontra-se uma representação correspondente a esta

situação. Neste caso as formigas contornam o objecto usando apenas o caminho

inferior, independentemente do sentido do seu movimento.
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Figura 38: Gráfico da quantidade de feromona em função do tempo para I=0,10; p=0,25;

pML=0,95; r=0,95 e representação parcial do movimento das formigas perante o obstáculo

Figura 39: Gráfico da quantidade de feromona em função do tempo para I=0,10; p=0,10;

pML=0,95; r=0,95 e representação parcial do movimento das formigas perante o obstáculo

Outro estudo que pode ser realizado consiste em partir de uma situação

inicial em que existam caminhos marcados. A marcação de caminhos é efectuada

introduzindo uma quantidade de feromona diferente de zero nos trilhos
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pretendidos. Neste exemplo os percursos marcados são o caminho da esquerda

para a direita baixo e direita para a esquerda cima. Para qualquer valor de fluxo

sendo 1=r ; verifica-se que apenas os dois caminhos marcados inicialmente são

seguidos, Figura 40. Esta configuração do sistema é bastante estável.

Figura 40: Gráfico da quantidade de feromona em função do tempo para I=0,10; p=0,90;

pML=0,95; r=1,00 e representação parcial do movimento das formigas perante o obstáculo

Alterando apenas o valor de r , considerando fluxos elevados verifica-se

que os caminhos inicialmente marcados dão lugar à utilização dos quatro

percursos existentes de forma indistinta. Em situações de fluxos reduzidos

estabelecem-se zonas de predominância de caminhos, semelhante à situação

apresentada na Figura 38, embora existam zonas com configurações simétricas.

Qualquer outra simulação para diferentes condições iniciais pode ser

realizada na folha de Excel, que se encontra no anexo multimédia.

5�!��!! ����!���!������!��(����!�,��!������ �
A simulação apresentada, apesar de extremamente simples, apresenta

concordância qualitativa com as observações realizadas na preparação das

actividades e com resultados apresentados na bibliografia. No entanto estudos
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mais elaborados terão que ser realizados para um confronto mais apurado entre

este modelo e o comportamento real do sistema.

A principal diferença entre a simulação apresentada e o modelo

apresentado em [34] ocorre na explicação para a utilização dos dois caminhos

possíveis, em condições de fluxos elevados. Neste caso as formigas utilizam os

dois caminhos possíveis em cada sentido como forma de garantir uma elevada

velocidade de transporte do alimento para o formigueiro. Em [34] é referida a

importância do papel das colisões entre formigas, para passagem de uma situação

de quebra de simetria para outra simétrica[34]. Porém segundo o modelo proposto

por estes autores apenas as duas primeiras formigas que seguem em cada sentido

podem interagir através das colisões. No modelo que aqui propusemos a alteração

do comportamento, com consequente utilização dos dois caminhos em cada

sentido, é explicada pela troca de caminhos efectuada pelas formigas que se

encontram em espera e onde cada formiga tem uma probabilidade MLp de mudar

de caminho uma vez que se encontra à espera. Este comportamento foi-nos aliás

sugerido pelas observações experimentais. Sempre que existam duas ou mais

formigas em espera, existe a possibilidade de várias formigas permutarem entre

carreiros com consequente manutenção do fluxo do carreiro e elevada velocidade

de transporte de alimentos para o formigueiro.

Apesar das diferenças apresentadas os resultados previstos nos dois

modelos são semelhantes.
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Uma população “educada” tem mais hipóteses de ganhar mais dinheiro

com o Euromilhões. A solução para ganhar mais dinheiro não está relacionada

com novas formas de premonição das chaves que irão sair, mas em ter atenção à

escolha da chave na hora de marcar o conjunto das sete cruzes. Quantas vezes já se

colocou a cruz no dia do seu aniversário, na data de nascimento dos filhos ou em

qualquer outra data importante? E quantas vezes se terá optado por chaves com

três números consecutivos? Possivelmente já se utilizaram diversas vezes as datas

com um significado pessoal para nós, mas poucas ou nenhumas vezes escolhemos

chaves com três números seguidos. O que se calhar nunca ninguém pensa quando

regista a aposta é no número de pessoas que pensa exactamente da mesma forma

do que cada um de nós e usa o mesmo tipo de números(por exemplo as datas)

para escolher a chave ou não aposta em conjuntos de três números consecutivos.

Mas a verdade é que quando se acerta uma chave contendo as nossas datas de

“estimação” se ganha proporcionalmente menos dinheiro do que quando se acerta

uma chave com um conjunto de três números consecutivos. A razão para isto

acontecer é bastante simples, pois o prémio é dividido pelos apostadores que

escolheram os mesmos números, e que muitas vezes o fizeram pelas mesmas

razões.

Também noutros contextos uma população “educada” tem mais

possibilidades de efectuar escolhas mais acertadas em áreas como a saúde, a

educação, o consumo. Infelizmente a escolaridade obrigatória não é suficiente para

fornecer à população a educação necessária para uma sociedade em constante

mudança sendo muitas as pessoas que carecem de competências aos mais diversos

níveis, não sendo os assuntos de ciência a excepção. Torna-se assim importante

desenvolver formas de comunicar com o grande público acerca de assuntos de

ciência que podem directamente interferir com as suas vidas, ou fornecer-lhes

novas formas de abordar e pensar sobre novas situações.

Para uma grande parte da sociedade, uma das principais formas de

contacto com a ciência foi através do ensino formal. Quando a educação escolar



cessa, a comunicação de ciência para o grande público perde o seu carácter formal

e passa a ser veiculada principalmente pelos média: jornais, revistas, rádio e

televisão.

Para a relação que estes indivíduos manterão com a ciência ao longo da

vida são determinantes: a aprendizagem e o interesse desencadeado pelo sistema

de ensino[40]. Enquanto que para a sociedade a atitude face à ciência se encontra

condicionada por estes dois factores, para os média a comunicação de assuntos de

ciência está dependente do interesse do público, uma vez que é o interesse do

público o princípio fundamental na cultura do jornalismo. Além desta

contingência o jornalismo também está dependente de um conjunto de pressões e

limitações editoriais que se repercutem na apresentação da ciência por partes

destes agentes[40]. Existe um conjunto de regras e valores que norteiam os

jornalistas e os leva a seleccionar uma notícia em detrimento de outras. Para uma

notícia ser “atraente” tem que satisfazer um conjunto de atributos: quanto ao

conteúdo, ao produto noticioso, ao meio de comunicação, ao público e à

concorrência. Relativamente ao conteúdo, deve ter em atenção o impacto sobre o

país e o interesse nacional, a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve e

a relevância do acontecimento quanto à sua evolução futura. Quanto ao produto

noticioso uma notícia deve atender à quantidade de materiais disponíveis e à

qualidade da “estória”. No que respeita ao meio de comunicação tem que se ter

em atenção a necessidade que o meio de comunicação tem em alimentar o assunto

que lançou e a existência ou não de um enviado especial ou de uma acção

informativa própria. Quanto ao público uma notícia atraente deve permitir uma

identificação do espectador, deve ser ligeira e relacionada com o assunto do dia e

aquele de que se fala. Por fim, quanto à concorrência, uma notícia deve ser

susceptível de “arrastar” os outros órgãos de comunicação[41].

A escolha de um tema que pudesse satisfazer todas as condições e originar

uma comunicação para o grande público atraente surgiu durante uma palestra:

Econofísica: Os Físicos Na Economia, apresentada pelo Professor Fernão V. Abreu,

durante o ciclo de palestras 2005, Ano Internacional da Física. O Euromilhões foi o



assunto escolhido. O principal objectivo deste capítulo é fazer uma comunicação

em ciência para o grande público. Pretende-se que possa interessar grande parte

da população comunicando um conjunto muito simples de ideias e informações

baseadas em dados que se encontram disponíveis a todo o público[42],[43]: o

comportamento dos apostadores em jackpots consecutivos; a análise das chaves

quanto ao tipo de números escolhidos e quanto aos retornos médios são alguns

dos assuntos abordados.

Como o propósito deste trabalho é comunicar com o grande público

elaborou-se uma proposta de artigo a submeter para publicação num jornal de

grande tiragem. O jornal escolhido foi o Jornal de Noticias. Os contactos

ocorreram por e-mail, a 26 de Outubro. A publicação de um artigo ocorreu a 27 de

Outubro de 2006, Sexta-Feira, dia de sorteio do Euromilhões, coincidente com um

conjunto de jackpots consecutivos. No entanto, o artigo publicado foi uma

adaptação da autoria de jornalistas sobre o artigo por nós submetido.

No seguimento deste artigo publicado no jornal a RTP demonstrou

interesse em realizar uma “peça”, relativa ao assunto, para integrar no Telejornal.

Também o Canal Up TV, elaborou um trabalho para apresentar durante a sua

emissão, com base na notícia do Jornal de Noticias e numa conversa telefónica. A

última comunicação para o grande público foi transmitida por uma estação de

rádio, a TSF, no programa Eureka. Este programa é da responsabilidade do

CEMED, Centro de Multimédia e Ensino à Distância da Universidade da Aveiro.

O programa foi transmitido a 9 de Dezembro de 2006, tendo a gravação ocorrido a

15 de Novembro do mesmo ano.

Ao longo deste capítulo será apresentada e discutida a forma como um

assunto quotidiano, um concurso, pode ser usado para transmitir ideias de ciência

para o grande público segundo duas perspectivas diferentes: imprensa escrita e

televisão.
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No público em geral existe um conjunto de ideias incorrectas sobre as

melhores estratégias para jogar no Euromilhões e o apuramento das chaves. É

comum encontrar exemplos de ideias incorrectas em “chats”, “blogs” e páginas na

Internet relativas ao concurso. Como exemplo apresentam-se nas Figura 41 e

Figura 42 dois fragmentos retirados de um destes “chats”[44] onde é possível

colocar dúvidas sobre o concurso e obter respostas por parte de outros

frequentadores:

Figura 41: Texto extraído de www.euromilhões.com em 07/11/2006

Figura 42: Texto extraído de www.euromilhões.com em 07/11/2006

A existência de ideias incorrectas relativamente ao concurso do

Euromilhões e a outros concursos semelhantes pode ser devida ao facto do

conceito de probabilidade ser usado no senso comum associado a termos como:

“sorte”, “risco”, “azar”, “duvidoso”, dependendo do contexto[45].



O conceito de probabilidade e tiragem aleatória é porém muito simples. Ao

lançarmos um dado a probabilidade de qualquer uma das faces: 1,2,3,4,5 e 6 sair

quando este é lançado é igual. A saída de qualquer um dos números é um

acontecimento equiprovável, porque qualquer uma das faces tem a mesma

probabilidade de ser obtida. No caso do Euromilhões, existem 50 números e nove

estrelas. Qualquer um dos números ou das estrelas pode ser sorteada em cada

concurso pois tal como à semelhança do dado, todos os números e todas as

estrelas são equiprováveis. Não se pode por isso afirmar por exemplo que a chave

1-2-3-4-5+6-7 é mais ou menos provável do que outro conjunto de cinco números e

duas estrelas, tal como indicado na Figura 41. Pode-se apenas constatar que um

tipo de chave não foi sorteado ou saiu um menor número de vezes até esse

momento. Porém estas observações não alteram as probabilidades futuras de saída

de qualquer tipo de chaves.

Tal como num dado não é possível prever qual o número que é apurado em

cada lançamento e também no Euromilhões não há forma de prever os resultados,

ao contrário do que é sugerido na Figura 42.
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O Euromilhões é um concurso que existe desde Fevereiro de 2004, embora

tenha apenas chegado a Portugal oito meses depois. O primeiro prémio tem um

valor estimado de 15 milhões de euros, para Portugal porém na maioria dos

sorteios o valor do primeiro prémio encontra-se acima desse valor. O grande apelo

deste concurso é sem dúvida o valor dos prémios atribuídos.

Apesar do primeiro prémio por si só já ser um bom aliciante a jogar, ocorre

um aumento acentuado do valor do prémio, em períodos correspondentes a

jackpots sucessivos. Durante estes períodos o valor do primeiro prémio acumula

para a semana seguinte, até uma máximo de onze jackpots. O prémio máximo

atribuído no Euromilhões foi de 183 milhões de euros. Relativamente ao número

de apostas registadas, durante estes períodos, os valores podem quintuplicar.



Durante os períodos de jackpots consecutivos é possível identificar um

padrão de comportamento nos jogadores que pode ser explicado através de um

modelo extraordinariamente simples, por nós proposto[46]. Segundo este modelo

existem dois tipos de jogadores. O primeiro tipo de jogadores são jogadores que

apostam independentemente dos resultados que se obtêm no decurso dos sorteios,

são os jogadores habituais ou indiferentes, iN . O outro tipo de apostadores são

jogadores que são influenciados e que influenciam outros a jogar, são designados

de jogadores persuadidos ou induzidos, PN . No início de um período de jackpots

sucessivos, a maioria dos jogadores pertencem à classe dos indiferentes. À medida

que os sorteios se sucedem os jogadores persuadidos ou induzidos criam um

frenesim que leva a um aumento muito rápido do número de apostadores[46]. No

fim deste período o número de jogadores persuadidos podem chegar a 85 % do

total dos apostadores, como se verá a seguir, após a aplicação de um modelo por

nós concebido.

Assim, no inicio de um período de jackpots consecutivos, o número total de

apostas será dado por 0)0( piA NNN += . Com o passar do tempo, enquanto que o

número de jogadores indiferentes permanece aproximadamente constante, o

número de apostas devido aos jogadores persuadidos aumenta muito:

)()( tNNtN piA += . O número de jogadores persuadidos que inicialmente é de

0pN , cresce exponencialmente uma vez que cada jogador persuadido traz α novos

jogadores: )()()1( tNtNtN ppp α+=+ [46] obtendo-se:

[ ]iAAA NtNtNtN −+=+ )()()1( α

Assim, a evolução do número das apostas ao longo do tempo é dada, para

épocas de jackpots consecutivos por:

)exp()1()( 00 tNNNNtN pi
t

piA αα +≈++= [46]

Compreende-se assim, através deste modelo a duas componentes, que o

número de apostas ao longo de períodos de jackpots consecutivos é dominado por

um crescimento exponencial de um tipo de jogadores, os jogadores persuadidos
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ou induzidos. Aplicando o modelo aos dois mais longos jackpots da história deste

concurso obtém-se:

Jackpots Datas SorteiosdeN º
iN )10( 6x 0pN )10( 6x α 2R

1 11/2005 a 02/2006 12 25,5 3,27 0,333 0,994

2 09/2006 a 11/2006 12 24,5 6,35 0,255 0,988

Tabela 3: Resultados da aplicação do modelo aos dois maiores períodos de jackpots

consecutivos.

Figura 43: Analise da aplicação do modelo aos dois maiores períodos de jackpots consecutivos

de sempre

Pela análise da tabela podemos constatar que os valores do 2R se

encontram próximos da unidade, indicando um bom ajuste entre os dados

recolhidos e o modelo. Podem ser consultados mais detalhes relativos ao ajuste em

[46].

O modelo apresentado apesar de extremamente simples, é baseado e

explica dados reais. Outro fenómeno com um crescimento exponencial semelhante



ao apresentado encontra-se descrito na bibliografia: a disseminação na Internet

das contas de e-mail do Hotmail. Foi sugerido que o crescimento do número de

utilizadores deste fornecedor de correio electrónico foi exponencial. Porém não há

informação que permita comparar os dois fenómenos e em particular, verificar se

um crescimento exponencial realmente ocorreu neste caso como se viu no modelo

presente, os dados reais requerem um modelo a duas componentes, não sendo

suficiente um modelo com um simples crescimento exponencial.

Além do comportamento dos apostadores durante períodos de jackpot

consecutivos e o aumento de utilizadores do Hotmail, outros fenómenos podem

ser regidos por leis matemáticas semelhantes. Na Física o decaimento radioactivo

é um exemplo de um fenómeno descrito por uma lei exponencial ainda que

decrescente. Também na saúde e na publicidade existem exemplos. No caso da

publicidade este tipo de fenómeno em que se gera um frenesim em torno de um

dado produto é para estes profissionais um comportamento interessante e

desejado. No caso do Euromilhões a divulgação de cada novo jackpot é um

mecanismo publicitário bastante eficiente porque se gera na sociedade uma febre,

a febre do Euromilhões na qual cada apostador se torna um potencial “vendedor”.

A passagem de informação é realizada boca-a-boca através de redes sociais pré-

existentes. Este processo é conhecido como marketing viral[47].

Outro fenómeno interessante que pode ser analisado ao longo deste

concurso é relativo ao conjunto das chaves sorteadas. Cada chave do Euromilhões

é composta por 5 números e 2 estrelas, escolhidos de entre 50 números e 9 estrelas.

Apesar de todos os números e estrelas terem igual probabilidade de serem

sorteadas e consequentemente qualquer chave ter a mesma probabilidade,

verificou-se que os retornos não eram iguais para todas as chaves. A diferença de

retorno nas diferentes chaves do Euromilhões está relacionada com o número de

apostadores para cada chave. À partida os apostadores deveriam escolher de

forma aleatória o conjunto dos números da chave. Porém os jogadores têm

dificuldade em produzir por si chaves aleatórias pois têm uma percepção

incorrecta do que é uma chave aleatória. Por exemplo a probabilidade de
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escolherem três números seguidos é muito menor do que o que aconteceria numa

tiragem aleatória não enviesada. Além disto, os jogadores de uma forma geral

jogam de acordo com superstições, apostando em números que tenham algum

significado. Este comportamento pode ser verificado matematicamente analisando

os números que compõem as chaves e relacionando para cada chave o número de

apostadores que acertou correctamente os cinco números e o número total de

apostas para cada sorteio. Assim, para efectuar este estudo começou-se por

calcular a fracção de apostadores que acertou os cinco números da chave, 5
if . Este

valor é obtido pelo quociente entre o número de apostadores que acertaram os 5

números da chave e o número total de apostas registado. Ao dividir-se a

frequência anterior pela probabilidade teórica de acertar os cinco números numa

chave, obtém-se 5
in . Os valores de 5

in devem ser próximos de 1; valores

superiores indicam que um maior número de jogadores acertou correctamente os

cinco números da chave [46].

A fim de estudar o fenómeno registou-se, para cada chave, a quantidade de

números acima de 31, g, e registaram-se os valores 5
in em função do número de

valores da chave acima de 31.

Figura 44: Gráfico de 5
in em função de g

Pela análise do gráfico pode-se constatar que chaves com todos os números

compreendidos entre 1 e 31, ou seja, com zero números acima de 31 têm um maior



número de apostadores a acertar os cinco números correctamente. Sendo grande o

número de jogadores que acertam os cinco números, o prémio será dividido por

mais gente e consequentemente o retorno é menor. Verifica-se que à medida que

aumenta o número de valores acima de 31 na chave, diminui o número de

apostadores que acerta correctamente os cinco números da chave e

consequentemente aumenta o retorno.

Outro comportamento interessante é a análise de chaves que contenham

conjuntos de números consecutivos, tal como apresentado na Figura 45.

Figura 45: Chave premiada em 11.08.2006

As chaves com cruzes consecutivas - dois conjuntos de dois números

sucessivos, um conjunto de dois números sucessivos ou três números consecutivos

- têm valores de 5
in mais baixos, quando comparadas com chaves sem números

sucessivos. A tabela seguinte apresenta para cada tipo de chave o valor de 5
in e o

número de ocorrências, N.

Tipo de Chave
5
in N

Dois conjuntos de dois números sucessivos 0,601 10

Um conjunto de dois números sucessivos 0,762 74

Um conjunto de três números consecutivos 0,311 1

Chaves sem números consecutivos 0,963 62

Tabela 4: Relação entre o tipo de chave, o valor da frequência de acerto de cinco números e o

respectivo numero de ocorrências.



Pela análise da Tabela 4 pode-se constatar que os apostadores receiam

escolher chaves que possuam dois conjuntos de dois números sucessivos e três

números consecutivos. Quando estas chaves são premiadas, os apostadores que

acertam os cinco números correctamente possuem um retorno superior pois, mais

uma vez, dividem o prémio com um menor número de apostadores.

Analisando o numero de chaves apuradas de cada tipo verifica-se que as

chaves que possuem três números consecutivos ou dois conjuntos de dois

números sucessivos são menos comuns, do que chaves que possuem um conjunto

de dois números sucessivos ou chaves sem números consecutivos.

As conclusões obtidas quanto a chaves que possuem repetição de números

são baseadas mas grelhas apresentadas para o concurso nacional. Um estudo mais

aprofundado careceria de outros dados por parte da tutela do concurso.
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A elaboração das propostas apresentadas à comunicação social obedeceu a

um conjunto de cuidados. Uma vez que se pretendia comunicar com o grande

público as propostas apresentam apenas as ideias principais do estudo. A

linguagem utilizada é simples, porém, precisa cientificamente. As informações são

apresentadas em frases curtas para que a ideia fique clara, de modo a que todos

percebam, quer tenham ou não formação científica. De seguida apresentam-se as

propostas que foram submetidas à comunicação social. No final, anotaremos

algumas das soluções concretas que foram encontradas para comunicar de forma

simples as ideias que queríamos transmitir.

*��"�!������������AB��,������.��1���!�
Como escolhem os apostadores a chave? Haverá umas chaves melhores do

que outras? Existem números mais prováveis? Como variam as apostas quando se

trata de um jackpot? E em jackpots sucessivos?



Fique excêntrico! … 10 Milhões de Euros! Era este o aliciante principal do

novo concurso que a Santa Casa da Misericórdia introduzia a 2 de Outubro de

2004. Rapidamente o Euromilhões tornou-se um sucesso e Portugal tem liderado a

par com a França, o ranking das vendas semanais, destacando-se dos outros países

europeus.

Para receber o primeiro prémio os apostadores têm que acertar 5 números,

entre 50 e 2 estrelas entre 9. O que não é fácil! A probabilidade de um jogador

acertar a chave correcta com apenas uma aposta é muito baixa é de 0,0000013%, ou

seja, 1 em 76 275 360. Esta missão é auxiliada por estatísticas diversas que por

exemplo indicam os números e as estrelas mais e menos saídos desde o início do

concurso, entre outros.

A Santa Casa da Misericórdia é um dos muitos exemplos existentes. Na sua

página on-line pode-se verificar que os números mais saídos são o 50 e o 1 com 26

e 24 ocorrências e as estrelas que mais vezes foram sorteadas foram as estrelas 1 e

6, com 38 e 37 tiragens, respectivamente. Em posição oposta temos os números 46

e 17 com respectivamente cinco e seis saídas e as estrelas 2 e 4 com o 24 e 25

tiragens, respectivamente[48].

Será então que alguns números saem mais do que outros? Apesar destes

resultados poderem indicar que uns números têm mais probabilidade de serem

sorteados do que outros, isto não é verdade. Todos os números têm igual

probabilidade de saírem, independentemente do número de vezes que já foram

apurados em concursos anteriores. O que acontece é que o Euromilhões é um

concurso relativamente “jovem”, logo registam-se algumas diferenças, que com as

tiragens sucessivas irão sendo atenuadas. No Totoloto, que é um concurso com

uma história mais longa, as 49 bolas registam aproximadamente o mesmo número

de saídas.

Apesar de todos os números terem a mesma probabilidade de sair, o

mesmo não se passa relativamente ao retorno médio (isto é aos prémios médios)

associado a cada chave. Há chaves que possuem mais retorno do que outras, ou

seja, existem chaves que valem mais que outras!



Figura 46: Chaves dos concursos de 19.03.2004; 23.12.2005 e 17.03.2006 (Linha superior) e

21.01.2005, 29.09.2006 e 17.06.2005 (Linha inferior), da esquerda para a direita respectivamente.

Observando com atenção as chaves da figura, verifica-se que as chaves na

linha superior possuem maioritariamente números superiores a 31 enquanto que

as chaves da linha inferior possuem números inferiores a 31.

As seis chaves apresentadas foram sorteadas entre os anos 2004 e 2006. As

chaves da linha superior tiveram proporcionalmente 5 vezes menos apostadores a

escolherem-nas do que as chaves contidas nas linhas de baixo. Porque razão terá

isto ocorrido? Ainda que a escolha das chaves por cada jogador possa parecer um

processo aleatório, ele não o é. Os apostadores tentam racionalizar as suas

escolhas, preferindo números que se relacionem com datas.

Um outro tipo de chaves pouco utilizado pelos apostadores, e que por isso

tem maior probabilidade de dar prémios maiores a quem nelas apostar, envolvem

a escolha simultânea de pares de números alinhados, como se ilustra ao lado.



Figura 47: Chaves dos concursos de 11.08.2006, 29.07.2005 e 06.08.2004, da esquerda para a direita,

respectivamente.

Verifica-se que chaves como dois conjuntos de dois números seguidos ou

com apenas dois números seguidos possuem menos apostadores, pelo que estes

receberão prémios 60% ou 25% maiores nestes casos, respectivamente, do que

chaves onde não há números consecutivos. Os apostadores receiam apostar em

chaves que contenham dois conjuntos de dois números sucessivos, por pensarem

que são menos prováveis. Porém estas chaves são tão prováveis como qualquer

outra chave.

Mas há um outro fenómeno interessante que ocorre com o Euromilhões.

Quando o número de jackpots sucessivos se sucede o número de jogadores tende a

crescer, como se pode ver na figura, onde as regiões sombreadas representam

estes casos.

Figura 48: Número de apostas registadas em toda a Europa ao longo do tempo.
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Ora este crescimento do número de apostadores pode ser explicado em

termos de um modelo matemático extremamente simples que mostra que há dois

tipos de apostadores. Uma classe de apostadores joga sempre e

independentemente do decurso dos prémios: são os apostadores habituais ou

indiferentes. Porém há uma outra classe de apostadores que geram um frenesim,

em que um apostador convence outro de que é bom jogar e assim sucessivamente.

Cada jogador acaba por trazer novos jogadores para o concurso, o que faz com que

o número de apostas cresça rapidamente em cada sorteio, em períodos de jackpots

sucessivos, no que se poderia assemelhar à propagação de uma epidemia: a febre

do Euromilhões! Se ninguém acertar na chave correcta, estes jogadores continuam

a jogar: afinal de contas já investiram algum dinheiro e as razões para continuar a

investir aumentam! O número de apostas chega a aumentar aproximadamente

500% !

Figura 49: Variação do número de apostas ao longo do maior jackpot

Dito isto, se na semana passada houve muita gente que pensou que valia a

pena jogar no Euromilhões, então esta semana mais razões existem. Assim não se

esqueça, mas se jogar pense bem nos números...

MJN9HJ?�O9/	�P9�
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A ideia deste trabalho é tentar perceber os padrões de comportamento

existentes perante jackpots sucessivos. Nestes períodos ocorre um aumento cada

vez mais rápido de apostas.

Foi elaborado um modelo muito simples que justifica esse comportamento.

Existem dois tipos de jogadores, um tipo de jogadores que joga

independentemente dos resultados, os jogadores indiferentes. A outra classe de

jogadores é influenciada e influencia outros a jogar. Este segundo tipo de

jogadores tende a crescer progressivamente.

Com base neste modelo verificamos que no início dos períodos de jackpots

sucessivos os jogadores indiferentes constituem 65% do total de jogadores. Este

valor reduz-se a apenas 15% no fim do período de jackpots sucessivos.

Figura 50: Variação do número de apostas ao longo do tempo para o maior jackpot de sempre

O número de jogadores que começa a jogar tende a crescer e gera-se a

“Febre do Euromilhões” que sob o ponto de vista matemático é semelhante à

propagação de uma doença numa população, ao fenómeno da radioactividade ou

ao aparecimento de modas.



O mais extraordinário é que o número de apostas pode aumentar até cinco

vezes no decurso de uma sucessão de jackpots. Podemos passar de 30 milhões de

apostas para 140 milhões tal como aconteceu o ano passado.

Figura 51: Variação do número de apostas ao longo dos sorteios do Euromilhões

Apesar de todas as chaves terem igual probabilidade as pessoas gostam de

escolher números ligados a superstições. Analisando dois conjuntos de cinco

números premiados em sorteios diferentes verificamos que nas chaves em que os

números são inferiores a 31, correspondendo a datas, o número de apostadores

que acertaram cinco números correctos é superior do que em chaves em que os

cinco números correctos são superiores a 31. Isto significa que pessoas que

acertaram chaves com números superiores a 31, partilham o prémio com menos

gente, logo o prémio é superior. Por exemplo, para um dado prémio, estes

apostadores ganharam 5, por exemplo 5 milhões de euros, enquanto os

apostadores que jogam nas datas apenas ganharam 2, por exemplo 2 milhões de

euros.



Figura 52: Chaves dos concursos de 19.03.2004 e 21.01.2005

Outra situação corresponde à escolha de cruzes seguidas. As pessoas que

colocam duas cruzes seguidas, duas vezes, recebem 5, enquanto que apostadores

que acertaram os cinco números em chaves sem números seguidos apenas

receberam 3, ou seja, pouco mais de metade do que poderiam ter recebido em

chaves com cruzes sucessivas.

Figura 53: Chaves dos concursos de 11.08.2006 e 06.08.2004

Os apostadores receiam apostar em chaves que contenham dois conjuntos

de dois números seguidos, porém estas chaves são tão prováveis como qualquer

outra.
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Analisando as propostas apresentadas verifica-se que além dos cuidados

apresentados quanto à linguagem, outros aspectos foram considerados. A

informação é expressa sempre que possível com recurso a figuras, utilizando

gráficos e imagens. A primeira situação onde se sentiu necessidade de recorrer à

utilização de figuras para facilitar a compreensão da ideia foi para a análise de

conjuntos de chaves. Na Figura 46 estão representadas seis chaves sendo três delas

constituídas por números superiores a 31 e as restantes chaves compostas por

números inferiores a 31. Para tornar a análise mais intuitiva foi utilizado como

fundo, as quadrículas do impresso do Euromilhões. Este tipo de estratégia foi

repetido sempre que se pretendeu fazer a análise de chaves premiadas. Também

as figuras Figura 47, Figura 52 e Figura 53 são exemplos deste procedimento. A

selecção das chaves usadas para transmitir as ideias principais do estudo foi feita

cuidadosamente para que as chaves “falassem por elas próprias”, reduzindo a

necessidade de explicações adicionais. Por exemplo na análise de chaves quanto à

ocorrência de números consecutivos escolheu-se o conjunto de chaves

apresentadas na Figura 47. Consegue-se verificar facilmente por observação da

figura a diferença existente entre as três chaves: analisando da esquerda para a

direita verifica-se que na primeira chave existem dois conjuntos de dois números

consecutivos(27,28/46,47), na segunda um conjunto de dois números

consecutivos(49,50) e na terceira chave não existem números consecutivos.

Além da utilização de imagens para facilitar a compreensão de alguns

aspectos, por vezes as imagens foram acompanhadas de informação sintética

numérica, que reforça a mensagem a passar e resume a informação de modo a que

esta seja apreendida pelas pessoas de uma forma simples e intuitiva. No caso do

artigo para a imprensa escrita, a informação numérica encontra-se omissa nas

figuras uma vez que na proposta apresentada a informação se encontra detalhada

no texto. No caso da RTP e TSF as propostas são mais curtas e a informação carece

de ser sumarizada uma vez que as ideias têm que ser expressas num curto



intervalo de tempo, pelo que as imagens e a informação sintética numérica

encontram-se presentes.

No que respeita à exploração do modelo matemático existe um conjunto de

informações consideradas importantes para transmitir à população. Durante os

períodos de jackpots consecutivos o número de apostas cresce muito rapidamente

em cada sorteio. Esta informação encontra-se expressa nos gráficos do número de

apostas ao longo dos diversos sorteios. As zonas dos jackpots foram assinaladas

com recurso a formas sombreadas ou com contornos tracejados, respectivamente

na Figura 48 e Figura 51. É ainda necessário mostrar que o aumento das apostas

nos períodos de jackpots sucessivos é devido à contribuição dos jogadores

induzidos ou persuadidos. Utilizou-se o maior jackpot de sempre até à data para

enfatizar o papel das duas classes de jogadores. Na Figura 49 e Figura 50 as

contribuições das duas fracções de jogadores são representadas a cor diferente. No

caso da Figura 50, para reforçar a diferença entre os dois tipos de jogadores além

da diferenciação através das cores calculou-se a percentagem dos jogadores

habituais no primeiro e ultimo sorteio da série de jackpots consecutivos e

verificou-se que estes jogadores passaram de 65% para apenas 15% do total dos

jogadores. Estes valores foram assim adicionados à imagem de acordo com o

código de cores da legenda -informação sintética numérica. Desta forma a relação

entre a porção de jogadores habituais entre o primeiro e o último sorteio é

imediata. Ainda relativamente ao aumento de apostas em períodos de jackpots

consecutivos, analisou-se o maior período de jackpots consecutivos de sempre

(Figura 51). Durante este período ocorreu um aumento do número de apostas de

30 para 140 milhões, correspondendo ao início e fim dos concursos de jackpots

consecutivos, respectivamente.

Em vez de se apresentarem estes dois valores optou-se por dizer que as

apostas aumentaram aproximadamente 5 vezes no decurso deste período

acrescentando-se a expressão “5x” ao lado na zona sombreada correspondente ao

período analisado. Deste modo salienta-se não o valor absoluto dos dois números

mas a relação entre eles.



A introdução deste tipo de informação a acompanhar as imagens foi

repetida na Figura 52 e na Figura 53, onde a diferença entre o valor do prémio

recebido para cada tipo de chave é ilustrado com recurso a uma proporção. Em

vez de se apresentarem os respectivos valores de 5
in , representam-se dois

números que expressam a relação entre os 5
in , para o conjunto das chaves

apresentado.
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A notícia publicada no Jornal de Notícias, bem como as entrevistas

apresentadas na RTP e TSF encontram-se em anexo, ordenadas por ordem

cronológica. Por fim apresenta-se a abordagem apresentada no Canal UP TV

respectivamente Anexo 3, Anexo 4, Anexo 6 e Anexo 5. As duas primeiras

comunicações foram apresentadas com o intervalo de uma semana. Ambas

ocorreram à sexta-feira, no dia de sorteio do Euromilhões, coincidindo nos dois

casos com um período de jackpots sucessivos.

Ao ler o artigo do jornal ou ao ouvir a notícia na televisão verifica-se que o

enfoque do estudo é dado à escolha das chaves, uma vez que nestes períodos o

interesse do público centra-se na melhor forma de escolher os cinco números e as

duas estrelas. Esta constatação pode ser tirada analisando os títulos das duas

notícias: “Euromilhões: Apostas são escolhidas com base em datas” ou

“Euromilhões – Universidade de Aveiro sabe em que números votam mais os

portugueses”.

A comunicação difundida no programa Eureka é mais abrangente. A

entrevista inicia-se com o enquadramento do trabalho e seguidamente é abordado

o modelo e as preferências dos apostadores na hora da escolha dos cinco números

que vão integrar a aposta.

De seguida será feita a discussão individualizada das comunicações

apresentadas.
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A comunicação com o jornal foi feita posteriormente à elaboração da

proposta da notícia e resumiu-se a um e-mail com a proposta em anexo. A

publicação efectuada foi opção da redacção e o desajuste entre a proposta

apresentada e o artigo publicado pode dever-se a este facto. Analisando a noticia

verifica-se que foram publicados excertos do documento enviado.

Quanto ao modelo apenas é referida a contribuição dos jogadores

“induzidos” para o aumento do número de apostas: “Quando um jogador inicia as

apostas continuará a jogar no caso de não haver vencedores, uma vez que já investiu algum

dinheiro e o prémio aumentou relativamente à semana anterior”. Porém há pessoas que

ao ler o artigo podem não se rever na explicação uma vez que existem jogadores

que jogam sempre independentemente do rumo dos sorteios e aparentemente não

são incluídos no modelo.

A afirmação: “Há chaves que valem mais” foi inscrita fora de contexto

podendo levar a uma dupla interpretação. Pode-se pensar que há chaves que

valem mais por terem probabilidade maior de sair do que outras chaves, neste

caso esta interpretação estaria incorrecta. Ao relacionar esta afirmação com o

retorno médio do prémio em cada sorteio, a afirmação está correcta. Há chaves

que valem mais, devido ao valor do prémio ser proporcionalmente maior. Isto

acontece porque existem menos jogadores a apostarem naquela chave e

consequentemente na hora de dividir o prémio, há um menor número de pessoas

com quem dividir.

Ainda no que respeita ao artigo do jornal, surgiu uma afirmação contrária

ao que foi transmitido ao jornal na proposta enviada. A “constatação” dos

números mais e menos saídos é da responsabilidade da Santa Casa da

Misericórdia, no seu endereço on-line e não da nossa responsabilidade. Também

quando às ocorrências a informação apresentada está incorrecta. Os números mais

saídos são realmente o “50 e o 1”, porém não são “seguidos do 46 e do 17”. Os dois

últimos números são na verdade, à data da publicação os números menos saídos.



Esta incorrecção pode ser detectada após consulta da iconografia, tal como

sugerido pelo jornalista responsável.
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No caso da notícia televisiva a entrevista com os repórteres foi editada

antes de ser emitida. Por esta razão houve a possibilidade de fornecer ao jornalista

diversos detalhes do trabalho que foram usados na edição da notícia, por inserção

de diversas informações durante a apresentação da sequência de imagens.

A única observação relativa à notícia televisiva é a referência à divisão dos

prémios: “…mesmo assim se sair prémio são poucos a apostar e há também pouco a

dividir e o bolo torna-se maior…”. A expressão pode ser interpretada como se o

prémio em jogo variasse por haver menos apostadores. A verdade é antes que são

poucos jogadores a acertar os cinco números e pois isso a fatia do "bolo" que lhes

cabe é maior, embora o "bolo" seja o mesmo independentemente das escolhas dos

apostadores.

*��������-���F�&�@)/�
Quanto à entrevista apresentada no programa da TSF, todos os assuntos do

estudo foram abordados de forma mais aprofundada. O facto do enfoque da

notícia não ser a escolha dos números que compõem a chave pode dever-se à

época em que a entrevista foi difundida para o público, num período fora da

“Febre do Euromilhões” ou seja, fora do período dos jackpots consecutivos.

�
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O trabalho apresentado no Canal Up TV apresenta informações contidas no

artigo do Jornal do Noticias e alguma informação relativa ao enquadramento do

trabalho nesta tese. A informação dos números mais e menos saídos aparece

correcta, porém é referida como sendo uma “revelação do estudo”, o que é



exagerado uma vez que como já foi anteriormente referido estes dados em

concreto são disponibilizados pela Santa Casa da Misericórdia.
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Os resultados mostraram como se conseguiu divulgar um conjunto de

comunicações em ciência usando um assunto do dia-a-dia, o Euromilhões. Para o

grande impacto destes resultados contribuiu o tema escolhido e a data da primeira

publicação, uma vez que o período de jackpots se prolongou e o Euromilhões

passou a ser o assunto do dia.

Em termos de impacto perante a sociedade não restam dúvidas que a

notícia difundida na RTP foi aquela que mais notoriedade teve. Pelo contacto com

as pessoas no período seguinte à notícia verificou-se que a escolha das chaves foi o

assunto que mais despertou a atenção do público, principalmente na relação entre

a escolha dos números e as datas. Porém estas constatações resultam apenas do

diálogo com um grupo restritos de pessoas e por isso não podem servir para tirar

mais conclusões.
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Os vários temas desenvolvidos ao longo deste trabalho: Educação Não

Formal através de Produtos de Consumo, Educação Não Formal em Actividades

de Ciência e Entretenimento e Educação Não Formal para o Grande Público

tiraram partido de contextos quotidianos. Pretendeu-se desenvolver a partir de

contextos conhecidos, novas abordagens para a educação em Física, mais

propriamente o Educação Não Formal de Física. As propostas apresentadas

procuraram ter aspectos inovadores. Isso não quer dizer que estejam

descontextualizadas das práticas actuais no ensino e do conhecimento científico

actual. Importa por isso considerar o que consideramos ser mais inovador em cada

proposta.



Na proposta apresentada em Educação Não Formal através de Produtos de

Consumo elege-se como material o papel amassado com água. O trabalho com

pasta de papel é já conhecido e tendo aplicações conhecidas em contextos de

educação formal e não formal. No entanto utilizar o trabalho com pasta de papel

com a simplicidade apresentada, para divulgar personalidades de ciência,

conceitos científicos e as suas aplicações, no contexto de um produto de consumo e

como valor acrescentado, pensamos poder representar um passo interessante e

que pode ser potencialmente bem sucedido.

No tema de Educação Não Formal em Actividades de Ciência e

Entretenimento são propostas um conjunto de actividades que tiram partido de

dois aspectos diferentes: o trabalho com máquinas fotográficas digitais e a

exploração do comportamento de formigas.

No primeiro caso é explorada a fotografia digital e a técnica de “time-

lapse”vi. Ambos os conceitos são conhecidos do público e explorada há muito

tempo em filmes[49]. No entanto, só agora está acessível a um público alargado e a

nossa proposta consistiu em chamar a atenção para um conjunto de actividades de

grande valor educacional e que abre o caminho para a construção de uma

percepção diferente para a fenómenos que ocorrem a diferentes escalas de tempo.

Nas actividades propostas parte-se apenas de uma máquina fotográfica digital e

um computador pessoal e associam-se a estes dois elementos, as capacidades de

fotografar um fenómeno na escala de tempo correspondente, as competências

necessárias para montar o respectivo filme e as aptidões essenciais para análise e

quantificação de um fenómeno com recurso a grandezas físicas. A utilização da

fotografia digital e em particular da técnica de “time-lapse”em educação

proporciona a criação de contextos de aprendizagem envolventes e estimulantes.

O segundo tema proposto para exploração de Actividades de Ciência e

Entretenimento é o comportamento animal, mais propriamente o comportamento

de formigas. As formigas são animais que despertaram a curiosidades de diversos

investigadores. Já Richard Feynman, em [50], descreve um conjunto de actividades



interessantes desenvolvidas por si com formigas. Nesta tese sugere-se um

conjunto de novas actividades que podem ser guiadas por questões-problema na

qual o aluno trabalha autonomamente na escolha das questões, na elaboração das

hipóteses, na verificação da validade da solução encontrada através da observação

ou da realização de experiências tudo isto através do desenvolvimento de

actividades multidisciplinares. Estas questões podem ser muito variadas, e no caso

apresentado representam uma forma própria dos físicos se questionarem sobre

como funciona um sistema, e como pode ser estudado.

No último tema, Educação Não Formal para o Grande Público, escolheu-se

um tema quotidiano e conhecido de todos, o Euromilhões, e apenas com recurso a

dados fornecidos na Internet interpretam-se comportamentos de populações

quanto à evolução do número de apostas em períodos de jackpots consecutivos e

quanto à escolha das chaves e aos retornos obtidos em cada concurso. Após

interpretação deste conjunto de informações elaboraram-se um conjunto de

propostas que foram divulgadas nos principais meios de comunicação social:

imprensa escrita, rádio e televisão.

Existia já uma percepção de que o número de apostadores parecia crescer

muito (possivelmente exponencialmente) ao longo de jackpots sucessivos. Neste

trabalho verificamos que realmente é assim, ainda que tivéssemos de considerar

um modelo a duas componentes para o justificar. Esta conclusão abriu uma nova

compreensão para o fenómeno em causa. Por outro lado, a análise dos prémios

atribuídos para as diversas chaves permitiu-nos perceber quantitativamente em

que medida é que certas chaves geram menos retorno que outras. Por fim, o

contacto com os meios de comunicação social serviu para criar estratégias para

uma comunicação mais intuitiva, através de estratégias sintéticas numéricas,

destes resultados e ideias, acessível ao grande público.

O desenvolvimento dos diferentes temas e das diversas actividades em

Educação Não Formal permitiu constatar que esta forma de educação pode ser

desenvolvida de forma inclusiva para todos. E em termos de perspectivas futuras

vi Time-Lapse : a captura de fotografias em determinados intervalos de tempo



seria pessoalmente enriquecedor implementar as propostas apresentadas com

alunos, observar os resultados e possíveis limitações, realizar adaptações e

desenvolver novas propostas.
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Summer Science Exploring Ants Behaviour

P. Mostardinha & F. Vistulo de Abreu

Department of Physics, University of Aveiro, Portugal

It is often difficult to find entertaining scientific summer activities capable of

stimulating scientific approaches and critical thinking. Studying ants’ behaviour

can use concepts useful in many disciplines: physics, computer and social sciences

and biology. Each discipline points to a different perspective. Biologists are

interested in describing how every living form functions. Computer scientists

have been attracted by the ants’ ability to solve difficult tasks, like that of

searching food efficiently. They search inspiration to write better computer

programs displaying similar “intelligent behaviour”. Physicists try to capture

universal laws that could also be used to describe other systems, like humans in a

traffic jam. All disciplines can gain from interacting with each other, and in

practice it may be difficult to clearly define where one ends and the other starts.

Some important progresses have been achieved when teams join scientists with

different backgrounds.

Studying ant’s behaviour can be a very engaging endeavour. It is easy to find

intriguing questions capable of triggering investigative summer school activities.

These activities should be informal, to stimulate autonomous work, even if guided

assistance may boost the level of scientific discussions. Here we propose several

activities, focusing on different issues.

Activity nº1

Triggering Questions: How can I compare my results with those of my friend?

All ants are different: how can I be sure they were behaving similarly?

One must register all parameters that may be important for understanding the

phenomenon we want to describe. Hence, one must critically select and define
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parameters that can be relevant. Figure 1a) represents how to measure the trail

intensity, I, that is the number of ants passing a given section of the trail (dashed

line) per unit of time. I can vary considerably within each day– we obtained values

that could be as large as I ~ 50 ants/minute. In Figure 1b) we illustrate how to

measure one ant’s average velocity. We obtained typical values of 1,2cm/s. Figure

1c) illustrates estimation of trail’s dispersion: the typical largest trail width. Trail’s

dispersion can vary with soil type and trail’s intensity. On stone we obtained

dispersions as large as 1,5cm. Other important parameters could be the

temperature, humidity, soil texture, light conditions, the trail direction. If ant’s

behaviour is the same, but these parameters are different, then they should not

have played a special role in a given phenomenon.

We used common materials with standardized dimensions. With the aid of

inexpensive webcams or digital cameras it became easy to record experiments,

and calculate some parameters.
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Activity nº2

Triggering Questions: What happens if we move slowly a coin into the ant’s

trail? Will ants adapt to a new path? If so, what happens if we remove the coin?

Will ants return to the former path?

When the coin is slowly introduced, ants can easily adapt to a new path. However,

they stay on the same path when the coin is removed. This happens because ants

leave on the ground guiding substances (pheromones), they continue to use after

the coin is removed.

Activity nº3

Triggering Question: What happens if we deform the ant’s trail with a coin,

forcing the ants to make a big turn: can the ants find the shortest path?

Some ants seem able to find the shortest path easily. However, for other species

this can be more difficult to do [30]. In Figure 3 we see that instead of using a

shorter path, they continue to use the longer path. The arrows in Figure 3a

indicate how we moved the coins. Interestingly, we can move the coins in such a

way that ants moving on opposite directions and on a different section of the trail,

meet on a point, O (Figure 3b). Some ants can touch each other there, and yet they

continue their way through the longer path. This shows that ants do not

����������

�
�
�
�
��



96

communicate much with each other through visual or touch senses. They do not

pay much attention with what the others do. Rather they communicate by

changing the environment they pass through, leaving pheromones. In educational

terms, this is a powerful thought. It shows that in a society individuals can have a

big impact on others, even in the absence of a direct contact.

Activity nº4

Triggering Question: What happens if we place a coin in the middle of the trail?

Will the ants turn around it through right, the left or will they use both sides?

Does it change if we use a thin pin?

When in face of an obstacle, ants will pay considerable attention to follow a single

trail. They do not favour branching their initial trail for no reason, as this would

only make it weaker and more difficult to follow. Hence they turn around the coin

either through the left or the right, but not through both sides.
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Activity nº5

Triggering Question: What if now we constrain the number of ants that can pass

around the pin: would it not become advantageous to turn around the pin on

both sides?

Ants try to keep high trail intensities, to carry food efficiently to the nest. Hence, if

the constraint limits the trail intensity too much, they start crossing the pin on both

sides indistinctively. This represents a major qualitative change in their behaviour,

from an asymmetric to a symmetric path around the pin. It is an example of a

spontaneous symmetry change [34].

Activity nº6

Triggering Question: From activity nº 4 it seems difficult that ants moving in

one direction use a different trail than those moving on the opposite direction.

Would it be possible to split the trail according to their directions?

�

��
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We found that it is hard to split a bidirectional trail in two one-directional

trails. In fact, the pheromone left by ants moving in one direction can influence

ants moving in the opposite direction, even if more mildly than they does the

pheromone left by ants moving in the same direction as them. However, the

simple scheme in Figure 6, made with staples, tricked the ants, splitting the trail in

two directed trails. Ants moving along the pink line have no trouble in following

the trail until a constraint a small aperture made with the two staples. There they

will force their way through, making it hard for ants moving in the opposite

direction to cross this aperture at the same time. As a result ants moving in the

opposite direction choose the longer blue path.

Many other intriguing questions still await puzzling answers and may reveal

important conclusions. Here we propose that studying ants can develop an

investigative approach to the understanding of nature. An important fact is that

answers are not always those we wait for, and that consequently we should learn

to accept them to build a better understanding of how the nature works. These

activities can require defining and developing important quantities and concepts

(like trail intensity, velocities, symmetries and symmetry changes) to characterize

the system’s behaviour. Thus it can stand as a useful educational activity.

������
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Triggering Questions for other Activities:

a) Would it be possible to put ants moving on a circle?

b) Does the ground type change the trail’s shape and its dispersion?

c) What type of strategies ants use to find food efficiently?

d) Can we identify different types of ants, specialized in different tasks?

e) Are there typical trail intensity fluctuations during the hours of the day? Are

they crucial to explain the activities described here?
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Na literatura foi proposto um modelo para descrever a transição entre um

comportamento de distribuição de tráfego assimétrica para um de distribuição

simétrica, com o dispositivo experimental da dupla ponte. Este modelo foi

publicado recentemente na revista Nature.

Estes investigadores defendem que para baixos valores de fluxo apenas um

caminho se estabelece. Porém quando o fluxo do carreiro aumenta e o tráfego de

formigas é afectado, outro caminho é estabelecido como forma de garantir a

manutenção da velocidade de retorno do alimento para o formigueiro. Este

fenómeno é segundo estes autores explicado por um modelo cujo mecanismo

básico é a interacção por inibição, entre formigas que seguem em sentidos opostos,

como ilustrado na figura abaixo(Figura 54).

Figura 54: Interacções por inibição e troca de percurso[34]

Este mecanismo foi desenvolvido após estudos realizados variando a

largura da ponte na experiência da dupla ponte, descrita anteriormente. Estes

;�= ;>= ;�=
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autores verificaram que o fluxo era aproximadamente constante quando se

variava a largura do ramo. Para uma largura de ponte de 10 mm as formigas

efectuavam o movimento apenas por um dos ramos(distribuição assimétrica). No

entanto, para larguras iguais ou inferiores a 6 mm a distribuição das formigas

pelos caminhos tornava-se simétrica. Assim concluíram que há uma transição de

um tráfego assimétrico para um simétrico entre 10 e 6 mm.

Para explicar estes resultados, os autores descrevem a evolução da

concentração de feromonas em cada ramo, i , após o nó, j através da expressão:

jjcomtvCtqtq
dt

dC
ijijij

ij −=−−Φ+Φ= 3')()()( ' τ

Equação 1

Sendo ijC a concentração de feromona nos percursos, q a quantidade de

feromona deixada no trilho, Φ o fluxo de formigas em cada carreiro, τ é o tempo

médio requerido para uma formiga percorrer um ramo e v é a velocidade de

decaimento da feromona. Substituindo a Equação 1, para o ramo de baixo

(supondo que ao ramo de baixo corresponde 1=i )

considerando o ponto de escolha 1=j temos que:

)()()( 111211
11 tvCtqtq

dt

dC
−−Φ+Φ= τ Equação 2

Figura 55: Aplicação da Equação 2 ao ramo 1

Assim, a variação da concentração de feromona no caminho de baixo, em

1=j , relaciona a quantidade de feromona deixada no caminho, com o número de

formigas que se encontram no ponto 1=j no instante de tempo t e com as

formigas que se encontravam em 2=j , há τ instantes de tempo atrás. Neste

modelo considera-se no último termo uma velocidade de decaimento da

concentração de feromona (por exemplo devido à evaporação). No nosso modelo,
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a evaporação da feromona é considerada implicitamente, ao se usarem

concentrações normalizadas de feromona.

Podem ser escritas quatro equações para a variação de feromona para as

quatro possibilidades de percursos à semelhança do ilustrado na Figura 55.

Os autores consideram que se não ocorrerem interacções entre formigas, o

que ocorre para fluxos pequenos, o fluxo de formigas )(tijΦ pode ser dada pelo

produto entre o fluxo do carreiro e uma função ijF dada por:

iicomF
CkCk

Ck
F ji

jj

ij
ij −=−=

+++
+

= 3'1
)()(

)(
'2

2
2

1

2

Equação 3

A função ijF representa uma normalização da concentração de feromona no

percurso pela quantidade total de feromonas existente nos dois caminhos, num

dado sentido. Comparando a equação dada com a simulação por nós apresentada

pode-se verificar que em ambos os casos são considerados quatros quantidades de

feromonas: 22211211 ,, FeFFF correspondentes às grandezas ),( CEf , ),( BEf ,

),( CDf e ),( BDf , por nós usadas. Também em ambos os casos a quantidade de

feromona presente no carreiro é normalizada pela quantidade total de feromona

existente em cada um dos carreiros, num sentido considerado.

Procedendo ao estudo da Equação 3 através da representação gráfica de ijF

em função de ijC para dois valores de k(Figura 56) verifica-se que se k for nulo, a

função ijF é nula para valores de ijC inferiores a 0,1. Isto significa que quando o

caminho não está marcado, as formigas não o utilizarão. Porém, se k=0,6 ijF não é

nula qualquer que seja o valor de ijC . Ou seja, mesmo quando o caminho não está

marcado há uma certa probabilidade das formigas passarem por ele.
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Figura 56: Representação de ijF em função de ijC para dois valores de k

Até aqui não foram consideradas as interacções entre formigas, o que será

válido para fluxos reduzidos. Porém, quando o fluxo aumenta as formigas

começam a interagir nos nós, correspondentes aos pontos assinalados por 2,1=j .

As formigas que seguem num caminho sofrem colisões com as formigas no

sentido contrário provocando a alteração do percurso inicial. Nesta situação o

fluxo no ramo i após o ponto de ramificação j é dado por:

[ ] wtatFtwtatFt jijijijijjij /)()()(/)(1)()( '''' τγφτγφ −Φ+−Φ−=Φ

Equação 4

O primeiro termo da equação representa a diminuição no ramo i de fluxo

de formigas pelas colisões com formigas que seguiam em direcção oposta. O

segundo termo representa o fluxo de formigas que ao colidir com as formigas que

percorriam o ramo i , seguiram o caminho 'i . O segundo termo representa a

situação inversa: o fluxo de formigas que se encontrava no ramo 'i e até colisões

passou para o ramo i .

Este fenómeno é apresentado pelos investigadores como explicativo para a

passagem de configurações assimétricas do sistema em torno do obstáculo para

configurações simétricas.
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No caso da simulação por nós proposta a passagem de uma configuração

assimétrica para uma configuração simétrica é devida é troca de lado operada por

formigas que se encontram em filas. Quando os fluxos são máximos, as filas de

formigas aumentam e podem-se encontrar em espera aproximadamente duas

dezenas de formigas, Figura 57.

Figura 57: Gráfico do numero de formigas em espera em função do tempo para I=0,10; p=1,00;

pML=0,95; r=1,00

Na nossa proposta, além das interacções entre formigas que sigam em

sentidos opostos são também consideradas interacções entre formigas que se

movem no mesmo sentido. Qualquer formiga que se encontre na fila, pode trocar

de caminho. Esta interacção entre formigas que se deslocam no mesmo sentido

acrescentaria um termo não linear suplementar na Equação 4, apresentada. Esta

diferença entre os dois modelos deveria por isso poder ser confirmada

experimentalmente para situações em que o fluxo de formigas é grande.

Outra diferença reside no facto de na nossa proposta as formigas terem

tendência a seguir um dos caminhos por ajuste do parâmetro r , o que não se

verifica no modelo em discussão. O nosso modelo é essencialmente estocástico,

pelo que mesmo quando o sistema não se encontra num regime simétrico, pode
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ainda ter situações em que as formigas usam os dois caminhos, enquanto existir

um congestionamento, mas em que depois de resolvido o sistema volta a

configurações assimétricas. Isto leva a que nas nossas simulações as formigas

possam adoptar soluções diferentes numa mesma simulação. Estes

comportamentos obtidos na simulação poderiam ser testados na prática. Porém

este trabalho apenas será desenvolvido posteriormente.
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Figura 58: Noticia:Apostas são escolhidas com base em datas e respectiva iconografia[51]
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Nestas altura ganha um carinho especial nos sonhos de muita gente o sorteio de concursos como o
Euromilhões, esta noite é sorteado o segundo maior jackpot de sempre da história do concurso, o
primeiro prémio é então de 131 milhões de euros. Um estudo feito na Universidade de Aveiro
apurou os números em que os portugueses mais apostam.
Anda tudo à procura do mesmo, dinheiro, muito dinheiro. No segundo maior jackpot de sempre do
Euromilhões. Um estudo feito na Universidade de Aveiro mostra que há muita gente a apostar em
números relacionado com datas importantes da vida: o casamento ou o nascimento, por exemplo.
Chaves que têm os cinco números correctos acima de 31têm um menor número de apostadores do
que chaves que têm números inferiores a 31, ou seja, chaves que se relacionam com datas. As
pessoas em vez de escolherem os números de uma forma mais ou menos aleatória, elas tentam jogar
por superstições e apostar em números que lhe dizem alguma coisa. Outra das conclusões é que há
pouca gente a apostar em chaves como esta com dois números seguidos. Mesmo assim se sair
prémio, são poucos a apostar, há também pouco a dividir e o bolo torna-se maior.
Nós temos uma fracção de jogadores que são jogadores indiferentes, eles jogam independentemente
do resultado que têm e há outro tipo de apostadores que influencia e que são influenciados durante
este tipo de jackpots.
Para se acertar não há segredos mágicos todas as chaves têm matematicamente a mesma hipótese de
fabricar um milionário[52].
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“…Ontem ficamos a conhecer os números da sorte que todas as semanas levam milhões de

jogadores a depositar num boletim de apostas a esperança de se tornarem ricos. Hoje, mostramos-

lhe as tendências do comportamento de quem sonha ser euromilionário. Os dados estão lançados,

fique para ouvir as excentricidades científicas em mais uma edição do eureka.”

Boa noite, hoje voltamos a ter em jogo um fantástico prémio…

Catarina Lázaro(CL): Filas acumulam-se à porta de quiosques e cafés, verdadeiras romarias

inspiradas no sonho de fazer inchar a conta bancária. De boletim da mão a tinta cai em sete

algarismos que podem carimbar o passaporte para uma vida nova cheia de excentricidades. Patrícia

Mostardinha, professora do ensino básico e secundário e aluna de mestrado na Universidade de
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Aveiro, baseou-se em dados fornecidos on-line, para mostrar que a física também está presente no

concurso do Euromilhões.

Patrícia Mostardinha(PM): Nós temos informação do valor do primeiro prémio, do número de

apostas da semana, das chaves que saíram em todos os concursos, e dependendo do que tratamos

fomos seleccionar a informação que pretendíamos.

CL: A partir desta informação desenvolveu um modelo que permite descrever o comportamento do

número de apostadores ao longo dos jackpots consecutivos.

PM: O que nós estamos a fazer é contabilizar o número de apostas que foram registadas em cada

sorteio e fomos vendo a evolução. Depois com uma função matemática fazemos o ajuste. É uma

função exponencial. Desde o primeiro jackpot da série até ao último as apostas sobem muito

rapidamente.

CL: Com este modelo PM concluiu que durante estes períodos há dois tipos de apostadores.

PM: Um jogador que é indiferente joga em todos os concursos independentemente da evolução dos

prémios ao longo dos sorteios. Depois temos outro tipo de jogadores que são jogadores que

influenciam e são influenciados. Durante estes períodos, cria-se uma febre toda a gente quer jogar

no Euromilhões. No início este tipo de jogadores que influencia e são influenciados é muito

pequenino, no final do período de jackpots consecutivos nós vemos que esse conjunto de jogadores

de jogadores é a grande parte dos jogadores. Cria-se um frenesim, cada pessoa comunica com outras

pessoas que vai jogar e por sua vez as pessoas que ouviram também vão jogar e falam com outras

pessoas. Gera-se uma febre, acaba por um grande número de pessoas jogar nos concursos.

CL: Ao longo de doze semanas consecutivas ninguém acertou na combinação e à medida que o

prémio se ia acumulando subiam as apostas. Em Portugal passamos de sete milhões e oitocentas mil

para quase vinte milhões de apostas, em 17 de Novembro, altura em que estavam em jogo cento e

oitenta milhões de euros. Deste aumento transparece um traço do comportamento humano que

também é observado noutros fenómenos.

PM: É um comportamento semelhante ao que nós temos em física para o decaimento radioactivo, ou

para a propagação de uma epidemia, ou de um vírus de computador na Internet.

CL: Analisando as chaves que já saíram a investigadora da Universidade de Aveiro verificou que os

apostadores estão muito apegados a datas especiais e têm tendência a escolher números que retratem

dias do mês.

PM: Eles jogam de acordo com números que lhe dizem alguma coisa, por exemplo, os números que

eles escolhem são datas que lhes sejam familiares. Então o que nós fizemos foi pegar em todas as

chaves que saíram em todos os concursos e fomos analisar o que acontecia para chaves em que os

cinco números correctos estavam compreendidos entre 1 e 31 ou eram superiores a 31 e verificamos
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que chaves em que os números eram inferiores a 31 tinham um maior número de apostadores que

acertavam os cinco números correctamente, comparativamente com chaves em que os números são

superiores a 31.

CL: O jogo é aleatório portanto todas as chaves tem a mesma probabilidade de sair. Mas na hora de

fazer as contas ao prémio há chaves que valem mais!

PM: Não valem mais porque tem mais probabilidade, mas valem mais porque os apostadores têm

um prémio maior proporcionalmente. Se eu tenho uma chave que tem os cinco números abaixo de

31, como eu lhe disse os jogadores tem preferência por este tipo de chaves, quando sai uma chave

com cinco números abaixo de 31 o que acontece é que eu vou ter um maior número de jogadores a

acertar os cinco números correctamente, então o prémio vai ter que ser dividido por um maior

número de pessoas, consequentemente cada pessoa vai receber um prémio menor do que um

apostador que por exemplo que ganhou o prémio quando a chave é composta por números

superiores a 31, porque proporcionalmente neste tipo de chaves eu tenho um menor número de

apostadores a apostar.

CL: O modelo desenvolvido por PM mostra ainda que traçar duas cruzes seguidas no boletim não é

uma estratégia seguida pela maioria dos apostadores.

PM: Chaves que têm dois conjuntos de dois números seguidos, as pessoas não apostam tanto, do

que chaves que não contém qualquer número consecutivo.

E o primeiro número…

Certezas só há uma, não há modelo matemático nem fórmula física que permita gritar Eureka,

descobri os números que vão sair na próxima sexta feira.”53
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