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• Ciência Aberta;

• Impulsionar a investigação científica – nos PALOP;

• Permite uma complexidade de experiências;

• Diversidade de material biológicos que podem der 
utilizado;

• Preciso de confiável

• Vários Componentes:

1- Lupa

2- Densitómetro

3- Incubadora 

4- Bento Lab

• Diferentes componentes - uso único ou em conjunto

“LIS” - Laboratório portátil



1- LUPA (Lentes magnificadoras)

A lupa é formada por uma lente portátil passível de ser acoplada ao

telemóvel, podendo captar imagens com a câmara traseira do

Telemóvel. Permite a confirmação, identificação e classificação de

várias estruturas e detalhes especificos difíceis de serem

visualizados a olho nú

Amplificação 
60x



Convallaria majalis

Epiderme

Floema

Xilema

Endoderme

Cortex 

Organização da estrutura primária do rizoma do lirio do vale.
Identificaão e caraterização

Lupa Olympus SZX7Lupa 60 x LIS

1- Lupa



Cabeça e antena

Ocelos (compostos por escamas de 
diferentes cores)

Ocelos e Pincel de pêlo

Fotos: Oskar Brattström (wet season) e 
Andre Coetzer (dry season)

Bicyclus anynana 

Lupa Olympus SZX7Lupa 60 x LIS
1- Lupa



Bidens sp. 

Estigma

Pólen

Lupa Olympus SZX7Lupa 60 x LIS1- Lupa



Arabidobsis thaliana 

Raizes

Fase inicial de germinação da arabidopsis

1- Lupa Lupa 60 x LIS



Ovário axial dissecdo com cinco óvulos

Filete
Polén

Antera biteca (Sacos polínecos com 4 tecas)

Hibiscus rosa-sinensis

Óvulo

Lupa 60 x LIS1- Lupa



?
Gnat larvae?

Encontado na flor
Hibiscus rosa-sinensis

Aparato bucal

Sistema digestivo

Lupa 60 x LIS1- Lupa



Inflorescência

Flor lateral

Bellis sylvestris

Sepalas

Lupa 60 x LIS
1- Lupa



Males WT Females WT

Drosophila 
melanogaster

Females WT. 
Em detalhe o ovopositor

Lupa 60 x LIS

1- Lupa



Danio rerio

Detalhes de partes de corpo de um mutante de peixe zebra 

Lupa 60 x LIS

1- Lupa



2- Densitómetro
O densitómetro é composto por:

a-Suporte de cuvete impresso em 3D
b-Telemóvel (câmara fotográfica - LED)
c-Aplicação móvel que permite fazer a
leitura da densidade ótica de amostras
líquidas

a

b

c



Densitometro



2- Densitómetro

Densidade óptica

Cultura líquida de bacteria Urina Água



3- Estufa

A estufa é composta por:
a- Caixa térmica 
b- 2 latas de refrigerante + Resistências de alta 
potência
c- Sensor de temperatura e de humidade
d- Micro-ventoinha de baixo consumo
e- Controlador proporcional/integral/
derivativo (PID) controlado por um
microcontroladorc

b

d

e





3- Estufa

UroculturaMeio líquido Meio sólido



a

b

c

d

e

O bento é composto por:
a- Termociclador  
b- Microcentrífuga 
c- Transiluminador
d- Eletroforese 
e- Suporte de amostras
f- Pipetas

O Bento Lab é um laboratório portátil de experiências em Biologia molecular.

f

4- Bento 

https://www.bento.bio

https://www.bento.bio/


4- Bento 

Caracterização da comunidade bacteriana em insetos



4- Bento 

Identificação e registo de patógenos associados a mosquitos

1. Coletar mosquitos adultos;
2. Macerar grupos de 5 mosquitos em 500 µL de PBS ou água estéril;
3. Fazer a extração do DNA total das amostras,
4. Fazer um PCR com primers específicos para os patógenos



4- Bento 

Análise da qualidade de água

Escherichia coli e outros coliformes fecais



4- Bento 

Detecção de Giardia e Entamoeba em fezes humanas ou de animais



Que tipo de experiências podemos fazer com o LIS?
Exemplo 



Insects dissected body (head, 

torax & abdomen)
Pestle 

+ tissuelyser

Incubator at 27- 37°C

BLEACH ETHO

20 ´´ 20 ´´

washed

PBS

20 ´´

+ PBS
Dilutions

+ plating

Caracterização fenotipica e 
Extração de DNA

Amplificação de DNA

Cultura de bacteria

Isolamento e caraterização da comunidade bacteriana de insetos

Caraterização molecular



Thank you


