índice
06 Bioeconomia

44 Economia

08

Energy Power Simply Matters

46

Patrocínio desportivo

09

Folha Azul

47

O verão de 2021: tempo de prosperidade para o Turismo?

48 Engenharias

10 Biologia
12

Biorremediação ex situ de água proveniente da Lagoa

50

EPFbARM

da Ervedeira: Utilização de Chlorella vulgaris.

51

BOW – Based on Water

13

Bacillus thuringiensis como promotor do crescimento de Pisum sativum

52

Casas amigas do ambiente - Desperdícios urbanos

14

Efeitos da apanha de lapas em praias rochosas alentejanas

15

Influência da presença de minhocas (Eisenia foetida)

16
17
18
19

no isolamento acústico
53

Honorata Santos Costa Pereira

no desenvolvimento de ervilheira e tomateiro

54

AirRactor

Inventariação e comparação da flora das

55

BioCase Project

Matas de Penafirme e Varatojo

56

Health Sensors

Influência da Alimentação na Postura da Espécie

57

InOut Counter

Gallus gallus domesticus

58

Smart Night Light

Influência da suplementação com borras de café no

59

Micro Stove

crescimento e desenvolvimento de pintos

60

Internet das coisas (IOT): eletrocardiograma feito
com base em Arduíno e aplicação móvel

Yes, Phytoremediation
61

20
22
23

2MOS - 2 Modes Operation Switch

Ciências do Ambiente
Potencial de Lemna minor e Callitriche stagnalis para

62 Física

a remoção de fosfomicina de águas residuais

64

Teste de Aerodinâmica e Construção de um Túnel de Vento Didático

Influência da vegetação das valas de drenagem na

65

O Xilofone de Água Colorido

depuração de efluentes agrícolas
24

Relações de biomassa/densidade de plantas

66 Matemática

25

Utilização da pasta celulósica de bananeira para a remoção

68

da probabilidade teórica

de microplásticos de águas contaminadas
26

Remaskus

27

pH2O - Swimming in Acid

28

The Air We Breathe - A Aprendizagem Saudável é Possível?

Da aproximação experimental à ordem de grandeza

69

Uma viagem mágica pelo mundo das matemáticas

70 Química

29

A Pegada de CO2 da Escola

72

Nanossistemas para remediação ambiental - Sensores

30

Máscaras cirúrgicas: Resíduos emergentes causados pela pandemia

73

UCOap

31

Portugal Já Está a Aquecer?

74

KOFFEECO - Um resíduo a tratar do ambiente

75

Desenvolvimento de microsferas ferromagnéticas à base de quitosano

32 Ciências Sociais
34

Impacto da comunicação nas perceções sobre a menstruação em 		
mulheres de diferentes idades e culturas

35

O ano de Francisco Rodrigues Lobo: Quando a poesia e a ciência
se encontram

36

Confinamento? Sim ou Não As Estratégias Portuguesa
e Sueca face à pandemia de Covid-19

37

O risco de rotura da Segurança Social Português

38

Abdel Omran tinha razão?

39

(Cons)Ciência Cidadã: Biodiversidade do Arouca Geopark

40

Comunicação Pais-Filhos e Patologias Psicológicas associadas
a crianças e adolescentes

41

Violência na escola

42

Abandono de recém-nascidos em Portugal

Caros Jovens
Cientistas
Parabéns!!
Vocês foram selecionados para participarem na 15ª Mostra Nacional da Ciência Virtual, e
passaram no processo de seleção do 29º Concurso Nacional para Jovens Cientistas, este
concurso é promovido em Portugal, desde 1992, pela Fundação da Juventude, e apoia
e premeia o mérito e a investigação científica de jovens a frequentar o ensino básico e
secundário.
Na edição deste ano, estão presentes mais de 50 projetos com origem em diversas áreas de
estudo: Bioeconomia, Biologia, Ciências do Ambiente, Ciências Sociais, Engenharias, Física,
Matemática e Química. Projetos que são da autoria de 124 jovens cientistas e investigadores,
orientados por 37 professores, que são o resultado de uma seleção realizada pelo Júri do 29º
Concurso Nacional para Jovens Cientistas.
A MOSTRA NACIONAL DA CIÊNCIA, em modo virtual, será também uma oportunidade
de alargar a participação a mais jovens, mais professores e público geral que, por
impossibilidade de deslocação, muitas vezes não têm a possibilidade estar presentes e que,
neste formato, irão participar neste certame que reúne os principais players da comunidade
científica.
A plataforma digital, desenvolvida especificamente para a MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA,
recria o mesmo contexto de networking que é vivido durante os dias das Mostras presenciais,
para que todos os participantes possam ter oportunidade de alargar a sua rede de contactos
e conhecer outras pessoas de outras áreas científicas.

Representamos na plataforma virtual o cenário real da Mostra de Ciência, pelo que podem
visitar os stands, votar nos que mais gostarem, assistir a palestras, participar nos diversos
desafios e ganhar prémios, e ainda nas nossas redes socias.
A Mostra termina com o tão aguardado momento da atribuição de prémios e participações
internacionais. Todos vocês que participam já estão de parabéns pelo esforço e pela
resiliência de terem chegado até aqui.
Importa realçar que a realização de mais uma edição do Concurso Nacional para Jovens
Cientistas e da Mostra Nacional de Ciência Virtual, não teria sido possível sem o apoio dos
coorganizadores e dos parceiros institucionais, com quem fazemos questão de partilhar mais
este sucesso.
Uma palavra de apreço a todos os professores que acompanham ano após ano estes jovens
cientistas e realizam com eles um trabalho de grande mérito e qualidade, mesmo em tempos
de pandemia.
Uma palavra de apreço também a todos os elementos do Júri, que são extraordinários em
todo o processo de seleção. Estamos gratos pela vossa dedicação e disponibilidade.
Em 2022 vamos celebrar a 30ª edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas,
contamos com todos para continuar a inovar este concurso!

A 15ª MOSTRA NACIONAL DA CIÊNCIA, que resulta do 29ºConcurso Nacional para Jovens
Cientistas, é mais um exemplo de iniciativa a que a Fundação da Juventude se dedica em
Portugal, sendo há quase três décadas um dos maiores catalisadores do aparecimento de
Jovens Cientistas em Portugal.
Apesar da pandemia, a Fundação da Juventude, organiza pelo segundo ano consecutivo
a Mostra em formato virtual, para permitir que os jovens cientistas e seus professores
possam continuar a participar neste que é o maior evento de ciência juvenil. Esperamos em
2022 retomar o formato presencial da Mostra Nacional de Ciência, e que a mesma possa
acontecer em formato hibrido, de modo a divulgar os trabalhos dos Jovens Cientistas a um
público mais alargado.
Este ano, a Mostra apresenta um programa de conferências com temas atuais que
acompanham as últimas tendências nas áreas da ciência, tecnologia, ambiente, digitalização
das escolas, inteligência artificial. Serão ainda apresentados testemunhos de Jovens
Cientistas Alumni que vão partilhar convosco as suas experiências. Teremos, ainda a
apresentação de um painel dedicado a projetos que promovem as raparias na ciência.
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Francisco Maria Balsemão
Presidente do Conselho de Administração
da Fundação da Juventude
Carla Da Cruz Mouro
Presidente da Comissão Executiva
da Fundação da Juventude
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Mostra Nacional
de Ciência | Virtual
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Folha
Azul

Gabriel Duarte Rabaço Miranda, Martim Francisco Serra Cardoso,
Rodrigo Filipe Azenha Belas

Francisco da Silva Magalhães Dias,
Sara Ferreira da Rocha Loureiro

Professor coordenador
José Carvalho

Professor coordenador
Luísa Maria Meira Santos

“Energy Power Simply Matters”, deu continuidade ao estudo sobre os consumos
energéticos da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM), iniciado em
2018. Foi caracterizada a escola quanto à eficiência energética, especialmente
no que diz respeito aos sistemas de iluminação, sistemas de ar condicionado
e sistemas de aquecimento de águas.

Este projeto tem como objetivo averiguar se é possível recorrer ao poder biológico
das plantas macrófitas, a fitorremediação, na criação de uma Fito-ETAR.
Deste modo, estaríamos a promover um processo mais ecológico e sustentável,
permitindo que o processo tradicional de tratamentos de águas fosse menos
utilizado. Com isto, utilizamos duas espécies de plantas macrófitas: os lírios da paz
e os nenúfares e investigamos a capacidade de filtração destas plantas em águas
de rio. Embora não tenha sido possível estudar a vertente económica do projeto,
principalmente, nos custos de manutenção das plantas e de controlo, os dados
obtidos indiciam que efetivamente estas plantas conseguem ser agentes eficazes
na filtração da água.

Procedeu-se à organização do arquivo das plantas do edifício, das faturas da luz
e elaborado para que avaliar o local de trabalho em termos de conforto térmico
e luminoso. Seguiu-se o trabalho de campo sobre os vários sistemas energéticos
em cada espaço da EPSM, posteriormente, tratados e analisados para que
conseguíssemos perceber onde existia o menor rendimento energético.

Bioeconomia

Bioeconomia

Energy Power
Simply Matters

Numa perspetiva de adaptação proativa à realidade do ensino à distância,
a pandemia COVID-19 criou a oportunidade realizar o projeto.
Para completar este projeto, com os dados recolhidos, foi utilizado o Minecraft
para representar a escola e o curso.
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Biorremediação
ex situ de água
proveniente da
Lagoa da Ervedeira:
Utilização de Chlorella
vulgaris.

Bacillus
thuringiensis
como promotor
do crescimento de
Pisum sativum

Mariana Da Silva Simões, Matilde Lagoa Tarenta

Professor coordenador
Paula Canha

12

A eutrofização é um processo de degradação dos ecossistemas aquáticos,
consequência do aumento de nutrientes na água, essencialmente fósforo
e azoto, que pode ser controlado recorrendo a técnicas de biorremediação,
como a ficorremediação, um processo que utiliza algas, que assimilam nutrientes.
O presente trabalho estuda a possibilidade deste método se poder aplicar na
Lagoa da Ervedeira, Leiria, célebre pelo seu estado eutrófico nos meses de verão.
Utilizou-se a microalga verde C. vulgaris imobilizada em alginato de cálcio
e amostras de água da Lagoa, posteriormente enriquecidas com meio de
cultivo BBM2N. Monitorizou-se a concentração de nitratos, nitritos, fosfatos,
pH, temperatura na água e a densidade celular (início e fim), durante 12 dias.
No ensaio, concluiu-se que, como a remoção de nutrientes, por parte da microalga,
foi bem-sucedida e a densidade da mesma aumentou para níveis ótimos,
esta técnica poderá enquadrar-se nas estratégias de limpeza e gestão
eco-eficientes da Lagoa.

A preocupação com os impactes da agricultura intensiva levou ao desenvolvimento
de técnicas sustentáveis como a utilização de Bactérias Promotoras do Crescimento
de Plantas,onde se inclui Bacillus thuringiensis(Bt),comercializado como inseticida
mas que tem vindo a revelar o seu potencial bioestimulador e biofertilizante.
Tivemos como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de Bt na
germinação,crescimento e desenvolvimento da ervilheira.
O solo dos dois tratamentos experimentais foi suplementado com diferentes
concentrações de suspensão bacteriana ao contrário do grupo controlo. Calculouse a taxa de germinação e de crescimento,número de frutos,massa fresca das
raízes e massa seca da parte aérea.

Biologia

Biologia

Professor coordenador
Rui José Bernardo Lucas Pinto Fernandes

Maria de Mira Santos Galvão Pires, Leon Noel Deml,
Carolina Duarte Santiago

Os testes estatísticos não detetaram diferenças significativas entre os três grupos.
Concluiu-se que,nas condições em que o estudo se realizou,Bt não promoveu o
crescimento da ervilheira, mas a hipótese não foi rejeitada dada a dificuldade em
controlar variáveis independentes.
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Manuel Paiva de Almeida, Sofia Mendes Matias, Lena Sofia Beunk

Biologia

Professor coordenador
Paula Canha
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O aumento na atividade turística no Alentejo litoral levou-nos a questionar se a maior
pressão humana sobre as praias teria impacto na comunidade intertidal. Tomando
as lapas dos géneros Patella e Siphonaria como indicadores dos impactos do
marisqueio, realizou-se uma investigação com o objetivo de verificar se a apanha
de lapas influencia o seu tamanho e a sua densidade. Para isto realizaram-se
amostragens em quatro praias (duas praias mais frequentadas e duas menos
frequentadas). Os resultados mostraram que o comprimento máximo da cocnha
das lapas Patella tende a ser menor em praias mais frequentadas, mas não se
verificaram impactos da apanha na densidade de lapas Patella e Siphonaria. Assim
conclui-se que a apanha de lapas parece ter impacto no seu tamanho médio, mas
não na sua densidade.

Influência da
presença de minhocas
(Eisenia foetida)
no desenvolvimento
de ervilheira e
tomateiro
João Pedro Guerreiro Pereira Lopes, Rafael Filipe Pereira Ramires,
André Rodrigues Costa Pinto
Professor coordenador
Paula Canha
As minhocas têm um papel essencial na criação de características químicas,
físicas e biológicas que tornam os solos mais produtivos. Colocámos a questão:
a presença de minhocas no solo, por si só, influenciará o crescimento das plantas
Pisum sativum (ervilheira)e Solanum lycopersicum (tomateiro)? Montaram-se dois
grupos de vasos com ervilheiras e tomateiros, todos com a mesma quantidade
e tipo de solo e o mesmo número de plantas. A única diferença foi a presença
de indivíduos de Eisenia foetida (minhocas) no grupo experimental. Os resultados
mostram maior crescimento nas plantas dos lotes experimentais, embora essa
diferença não seja estatisticamente significativa. Nos tomateiros, os sintomas
de carência de nitrogénio e de magnésio foram maiores no grupo controlo, o que
sugere que as minhocas podem estar a disponibilizar nutrientes minerais às plantas.

Biologia

Efeitos da apanha
de lapas em praias
rochosas alentejanas
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Inventariação
e comparação da
flora das Matas de
Penafirme e Varatojo
Afonso José Reis da Silva, Beatriz Bento Paulo,
Beatriz Maria Pereira Santos
Professor coordenador
Carla Teles

Influência da
Alimentação na
Postura da Espécie
Gallus gallus
domesticus
Elsa Sofia Da Silva Freitas, Luciano Manuel Rasteiro Oliveira,
Mariana Beatriz Teixeira da Costa
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O projeto começou em outubro de 2019 numa atividade interdisciplinar no Convento
do Varatojo. Teve como objetivos: fazer o levantamento das espécies da Matas
de Penafirme e da Mata do Varatojo, analisar a biodiversidade em termos de
número de famílias, perceber a sua composição em termos de estatuto
e porte das espécies, estabelecer uma comparação entre ambas, colocar placas
identificativas no Externato de Penafirme, e, por último, elaborar um Guia de apoio
à sua exploração. Com este estudo, concluímos que há uma maior biodiversidade
no Varatojo, porque contabilizamos mais famílias. Contudo, existe também uma
maior quantidade de espécies invasoras, a qual pode dever-se ao facto de haver
uma maior manutenção da Mata de Penafirme. Consideramos que, pelas espécies
encontradas, as duas Matas podem ser consideradas Mediterrânicas e que, com
a colocação de placas identificativas e a elaboração do Guia, a Mata de Penafirme
pode ser usada também para fins pedagógicos.

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da alimentação na
postura da espécie Gallus gallus domesticus, mais concretamente, entender se
é possível providenciar uma postura rentável e sustentável à espécie. Para isso,
decidimos comparar a postura de um mesmo grupo de vinte e cinco galinhas, com
idades semelhantes, introduzindo, inicialmente, uma alimentação à base de ração
e, posteriormente, uma alimentação à base de desperdícios alimentares. Assim,
estas foram colocadas num local para um estudo científico dos seguintes
parâmetros: frequência de postura e aspeto dos ovos, a massa, o tamanho,
a cor da gema e a cor da casca dos mesmos.

Biologia

Biologia

Professor coordenador
Sérgio Luís Barbosa Cruz Guimarães
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Influência da
suplementação
com borras de café
no crescimento
e desenvolvimento
de pintos

Yes,
Phytoremediation
Diana Filipa Dias Oliveira, Cláudia Alexandra Salgado Fernandes,
António Oliveira Fernandes
Professor coordenador
José André Sampaio Pereira

Lara Sofia Guerreiro Alexandre
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As borras de café são um resíduo muito comum produzido em grandes quantidades
em todo o mundo. Durante a sua degradação liberta gases de efeito de estufa
para a atmosfera. Existem variadas maneiras de reutilizar as borras de café entre as
quais o uso de subprodutos do café na alimentação de porcos, peixes
e frangos de corte. O objetivo desta atividade experimental foi estudar a influência
das borras de café fermentadas no crescimento de pintos. Os resultados obtidos
indicaram que não existe um aumento significativo de peso quando comparado
o grupo experimental com o controlo, concluindo assim que as borras de café não
beneficiam nem prejudicam o crescimento dos pintos. Apesar das muitas questões
em aberto no final deste trabalho, este uso das borras do café é uma via possível
para diminuir este tipo de resíduo nos aterros. Realizei este trabalho em casa pois,
devido à minha saúde, não frequentei o estabelecimento escolar durante todo
o 12º ano.

O uso de metais está inerentemente associado ao desenvolvimento da civilização.
No entanto os metais constituem-se como um dos principais contaminantes
dos solos, representando um grande problema ambiental. O objetivo deste
trabalho é avaliar o potencial de fitorremediação da espécie vegetal Typha
latifólia, para a recuperação de solos contaminados por Cobre (Cu). No trabalho
experimental desenvolvido colocamos as referidas plantas em solos que
contaminamos com este metal, obtido através de soluções de sulfato de cobre,
com diferentes concentrações, de forma a fornecer múltiplos dos valores de
referência da Lei de Ontário. Após algum tempo nesses solos, as plantas foram
desidratadas, queimadas e incineradas. Através de um conjunto de análises e
testes comprovamos que a espécie Typha Latifolia revela uma boa capacidade
de fitorremediação de solos contaminados por cobre, permitindo também a
recuperação deste metal.

Biologia

Biologia

Professor coordenador
Paula Canha
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Influência da
vegetação das valas
de drenagem na
depuração de
efluentes agrícolas

Joana Metrogos Cardoso, Mariana Isabel dos Reis Duarte,
Catarina Maria Gonçalves dos Santos

Professor coordenador
Paula Canha

Professor coordenador
Paula Canha
A presença de antibióticos em águas superficiais pode ser prejudicial tanto
à vida selvagem como à saúde humana. Esta presença deve-se, em parte, ao facto
de as ETARs não removerem totalmente os resíduos de antibióticos das águas
residuais. Assim, decidimos testar se as plantas flutuantes Lemna minor e Callitriche
stagnalis têm ou não a capacidade de remover o antibiótico fosfomicina do meio
aquático. Para tal, colocaram-se estas duas espécies de plantas numa solução de
fosfomicina, assegurando-se os controlos necessários. Após 24h e 8 dias, realizouse um teste de crescimento bacteriano em meio líquido inoculado com as soluções
de controlo e experimentais. Mediu-se a turbidez do meio como forma indireta
de quantificar o crescimento bacteriano e, consequentemente, a presença de
antibiótico no meio. Callitriche stagnalis removeu uma quantidade significativa de
antibiótico ao fim de 8 dias, sugerindo o potencial desta espécie para realizar
a remoção da fosfomicina de águas residuais.

Pedro Gabriel da Conceição Santos, Ricardo Jorge Pacheco Alves,
Carolina Costa Patrício Matos Serralha

No concelho de Odemira, a agricultura intensiva tem vindo a aumentar no
Perímetro de Rega do Mira (PRM). Observámos que as explorações agrícolas
libertam efluentes, potencialmente ricos em nutrientes minerais, impactando os
recursos naturais. Colocámos a hipótese de as macrófitas, plantas abundantes nas
valas de drenagem, terem um papel importante na remoção de fertilizantes dos
efluentes. Na primeira fase (laboratório) investigamos a eficácia do agrião-bravo
na remoção de alguns nutrientes minerais de uma água com concentração de
fertilizante conhecida. Não se comprovou a eficácia do agrião na remoção desses
iões. Na segunda fase (trabalho de campo) mostrámos os mesmos parâmetros
da fase anterior, em linhas de água que atravessam campos de agricultura e
pecuária intensivas e comparámos os valores com pontos controlo, fora do PRM.
Comprovamos que existe poluição da água superficial do PRM e que esta desagua
no oceano sem que as macrófitas consigam remover os fertilizantes em excesso.

Ciências do Ambiente

Ciências do Ambiente
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Potencial de
Lemna minor
e Callitriche stagnalis
para a remoção
de fosfomicina de
águas residuais
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Relações de
biomassa/densidade
de plantas
Ana Catarina Afonso Marques da Silva,
Maria Joana Facha Loureiro de Brito,
Maria Carolina Brito Caiado Correia Alemão
Professor coordenador
Andreia Luz

Utilização da
pasta celulósica
de bananeira para
a remoção de micro-plásticos de águas
contaminadas

24

A presença de antibióticos em águas superficiais pode ser prejudicial tanto
à vida selvagem como à saúde humana. Esta presença deve-se, em parte, ao facto
de as ETARs não removerem totalmente os resíduos de antibióticos das águas
residuais. Assim, decidimos testar se as plantas flutuantes Lemna minor e Callitriche
stagnalis têm ou não a capacidade de remover o antibiótico fosfomicina do meio
aquático. Para tal, colocaram-se estas duas espécies de plantas numa solução de
fosfomicina, assegurando-se os controlos necessários. Após 24h e 8 dias, realizouse um teste de crescimento bacteriano em meio líquido inoculado com as soluções
de controlo e experimentais. Mediu-se a turbidez do meio como forma indireta
de quantificar o crescimento bacteriano e, consequentemente, a presença de
antibiótico no meio. Callitriche stagnalis removeu uma quantidade significativa de
antibiótico ao fim de 8 dias, sugerindo o potencial desta espécie para realizar
a remoção da fosfomicina de águas residuais.

Professor coordenador
Ângela Mónica Costa Morais
Numa sociedade atual com valores ecológicos e de sustentabilidade cada vez
mais marcados, existe uma preocupação crescente com o aumento da produção
de plástico, o qual todos os anos tende a acumular-se no ambiente sobre
a forma de nano ou microplásticos (MPs). Com origens diversas (produtos de
limpeza, cosméticos, macroplásticos, entre outros) os MPs têm um impacto nos
ecossistemas terrestres e principalmente nos marinhos, colocando em risco muitas
espécies devido aos processos de bioacumulação e bioampliação.
No presente projeto produziram-se biofiltros simples a partir da pasta celulósica
da bananeira e biofiltros nanomodificados com exopolímeros provenientes
de microalgas e bactérias, e testou-se a sua eficiência na retenção de MPs.
Esta eco-tecnologia revelou resultados bastante promissores, minimizando
a libertação de MPs no ambiente, e valorizando um resíduo muito abundante na ilha
da Madeira, contribuindo desta forma para a economia circular do arquipélago
e para a Agenda 2030.

Ciências do Ambiente
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Artur Alexandre Freitas Mendonça, José Tiago Fernandes Vieira
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Debora Cardoso Madile,
Isabel Maria Lacerda e Mello Pignatelli de Avillez

Ciências do Ambiente

Professor coordenador
Carla Martins
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Cerca de 3 milhões de máscaras são descartadas por minuto, pelo planeta, ou seja,
entre 4,32 mil milhões e 3,4 mil milhões de máscaras são deitadas fora por dia. As
máscaras descartáveis são feitas de polipropileno, assim como também podem
ser de poliestireno, policarbonato, polietileno ou poliéster – tecidos derivados de
polímeros termoplásticos, podendo levar até 400 anos a se degradar.
Assim, criámos um método de reciclagem para as mesmas. Recolher-se-ão
máscaras usadas que serão submetidas a um período de quarentena de 12 dias,
em ambiente controlado. Depois, serão separadas em três componentes (tecido,
elásticos e arame); o tecido é derretido, numa fôrma, com a ajuda de uma pistola
de ar quente; os elásticos são utilizados para a criação de redes; o arame é
integrado, ou dentro do molde do plástico, ou nos pontos de junção da rede. Assim,
pretendemos criar produtos de longa vida que contribuem para a sustentabilidade
ambiental, nomeadamente através da criação de jardins suspensos.

pH2O
- Swimming in Acid
Andreia Filipa Marques Sampaio
Professor coordenador
Honorata Santos Costa Pereira
O projeto pH2O - Swimming in Acid visa o estudo das consequências da
acidificação dos Oceanos decorrente do aumento da concentração de dióxido de
carbono, de origem antropogénica, na atmosfera os seus possíveis efeitos bem
como avaliar formas de resgate do excesso de dióxido de carbono na troposfera.

Ciências do Ambiente

Remaskus
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The Air We Breathe
- A Aprendizagem
Saudável é Possível?

A Pegada de CO2
da Escola

Mário Daniel Soares Vilas, Miguel Nunes Alves Liñan da Silva,
Sara Ascenso Xavier

Professor coordenador
Rui Duarte

Beatriz Gomes Farias, Diogo Alexandre Pereira Carrola,
João Pedro do Carmo Ribeiro

28

Cada estudante passa em média 1/3 do dia na escola e apenas com intervalo de
1 hora para almoço e ainda com pequenos intervalos pelo meio. Torna-se assim
importante estudar a qualidade do ar onde passamos grande parte da nossa
vida. Desta forma realizámos um estudo onde fizemos a monitorização do dióxido
de carbono na sala de aula, sala de estudo e ginásio. A principal ferramenta
utilizada é uma estação de monitorização da qualidade do ar de baixo custo do
estilo “Do It Yourself”. Esta estação foi construída e programada por nós através
do projeto de Ciência+Cidadã “Carbon Tree”. Essa monitorização foi realizada
em diferentes horas do dia e ainda com a variação de porta aberta/fechada, para
perceber a importância do arejamento das salas. Foi feita ainda uma pesquisa da
possível relação CO₂ vs “atenção” que será aprofundada em estudos futuros. Com
este estudo podemos concluir que o ar das salas de aula da Sebastião e Silva é
saudável e recomenda-se.

O presente trabalho insere-se na disciplina de Ciência Política e procura averiguar a
quantidade de dióxido de carbono (CO2) que a Escola Secundária Amato Lusitano
emitiu no 1º Período do Ano Letivo de 2020/21.
Para isso, procedemos à realização de um formulário/inquérito com o objetivo de
obter informação sobre qual o meio de transporte utilizado pelos alunos, professores
e pessoal não-docente no seu percurso Residência-Escola e qual a distância
do mesmo e procurámos também ter acesso às faturas de gás e eletricidade da
Escola. Efetivamente, a nossa Escola emite grandes quantidades de CO2 para a
atmosfera, na medida em que constatámos que seria necessário plantar 27 000
árvores para que as 46 t de CO2 emitidas pela ESAL, no período considerado,
fossem compensadas.
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Professor coordenador
Cristina Pinho

Por esta razão, neste trabalho também demonstramos que existem medidas que
podem ser adotadas de forma a minimizar as emissões da Escola, promovendo,
assim, uma maior sustentabilidade.
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Máscaras cirúrgicas:
Resíduos emergentes
causados pela
pandemia

Portugal Já Está
a Aquecer?
Mariana Batista Mendes,
António Mateus Mendes Marinho de Magalhães
Professor coordenador
Rui Manuel dos Santos Duarte
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Professor coordenador
Maria Isabel Pinto
Resumo do trabalho: Com a pandemia da covid19, o consumo de máscaras
cirúrgicas disparou a nível mundial. Para evitar o contágio, tornou-se obrigatório
o uso de máscara. Estas são constituídas maioritariamente por polipropileno e o seu
uso massivo por parte da população poderá representar um potencial risco para
o ambiente e para a saúde.
Este projeto tem como objetivo avaliar a decomposição das máscaras quando
sujeitas a ambientes agressivos (ácidos e base) e sujeitas apenas às condições
ambientais durante um determinado período de tempo, no âmbito
do desenvolvimento de um tratamento ideal para as máscaras cirúrgicas.
Nos ensaios realizados foi possível concluir que o material constituinte das
máscaras é bastante resistente, não sendo facilmente degradado mesmo em
condições severas. Assim sendo, será de esperar que este tipo de material
quando descartado para o meio ambiente se mantenha intacto durante um
longo período de tempo.

As alterações climáticas cada vez mais são um problema para Portugal por conta
das diferenças de temperatura que causam mudanças no clima. Estas ocorrem
em consequência de um fenómeno chamado efeito estufa que é resultado da
radiação infravermelha que fica retida na atmosfera, que devido ao aumento dos
GEE os quais são provocados pela sociedade industrial, se tem intensificado. Por
conta dessas modificações e diversas previsões feitas para o século XXI, os países
pertencentes à UNFCCC criaram uma estratégia global de adaptação. Foi criado
no país o projeto SIAM perante as circunstâncias vividas no início deste século,
no sentido de explicar em profundidade estas alterações, posto que a subida das
temperaturas e a diminuição da precipitação têm sido cada vez mais percetíveis.
Assim, foram adotadas políticas climáticas que visam reverter os danos criados.
Podemos neste seguimento comprovar que Portugal está de facto a aquecer.
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Joana Monteiro Gomes, João Pedro Gomes da Silva Pereira
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Maria Luísa Ramos Nobre, Carolina Cabrita Coelho,
Mariana Filipa Silva Duarte

Ciências Sociais

Professor coordenador
Paula Canha
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A menstruação está rodeada de tabus e mitos que atravessam as gerações, as
culturas e os países de todo o mundo. Estudos científicos referem a influência de
diferentes fatores nas representações sociais do período menstrual. O acesso ao
conhecimento, a cultura e a religião são alguns desses fatores. Consideramos
importante que o período menstrual seja vivido da forma mais positiva possível, e
essa foi a motivação para este trabalho. Os objetivos deste estudo eram: verificar
a diferença na forma como mulheres de diferentes culturas e idades encaravam o
período menstrual e contribuir para uma visão mais positiva deste fenómeno da vida
da mulher. Metodologia: Formaram-se quatro grupos de participantes voluntárias do
sexo feminino, portuguesas e estrangeiras, dois deles compostos por jovens e os
outros dois por adultas. Para cada um dos grupos foram realizadas duas sessões. A
1ª sessão teve como objetivo criar laços de grupo, motivar as participantes e avaliar
a perspetiva que cada grupo tem sobre a menstruação, através de um 1º inquérito.
A 2ª sessão teve o intuito de transmitir informações e promover a comunicação
sobre a menstruação de forma interativa. Foi também aplicado um inquérito no final
da segunda sessão avaliando as eventuais mudanças resultantes da participação
neste projeto. Resultados: A comparação das respostas dos inquéritos realizados
na 1ª e na 2ª sessão permitiu-nos verificar que a comunicação contribui para uma
visão mais positiva da menstruação, uma vez que foram verificadas mudanças
positivas, entre as quais o aumento de predisposição para falar do tema e o
reconhecimento de mitos relacionados com o período menstrual.

O ano de Francisco
Rodrigues Lobo:
Quando a poesia
e a ciência se
encontram
Filipa Isabel dos Santos Pereira Dinis, Luana Filipa Oliveira Silva,
Marta Alexandra da Silva Pinhal
Professor coordenador
Isabel Vieira
Há 400 anos, Francisco Rodrigues Lobo fazia a sua poesia inspirado na paisagem
natural e nos ribeiros do Lis. Nesses tempos pré industriais, já se buscava na
natureza, a beleza e a ordem que as cidades e o progresso pareciam estar
a destruir. Por essa altura, o campo e a mata eram dominados por espécies
autóctones e a relação do Homem com a natureza era sustentável. Podemos
reconhecer essa realidade na poesia de Rodrigues Lobo.
Hoje, a paisagem natural e os ribeiros do Lis estão muito diferentes dos do tempo
do poeta e cabe à nossa geração encontrar na ciência a matéria para fazer
a necessária poiesis, que aspira à sustentabilidade. O nosso trabalho, reflete sobre
a estrutura das biocenoses nos tempos de Rodrigues Lobo e hoje, o tempo dos
nómadas digitais, refugiados da pandemia. Afinal, o bucolismo continua vivo,
só que agora, a mão destruidora do Homem está em todo o lado.
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João Filipe Nunes Dias, Tomás Marques Martinho,
Guilherme Miguel Águas Estêvão Candeias

Ciências Sociais

Professor coordenador
Rui Duarte

Com o aumento da propagação do vírus Covid-19 pelo mundo instalou-se uma
crise mundial que veio a afetar o estilo de vida, a economia e até as condições
sociais das pessoas. Neste trabalho, procuramos expor os motivos mais aparentes
que levaram ao rápido crescimento do número de casos de infeção e relacionar a
situação pandémica de Portugal e Suécia em termos de estratégias e estatística a
nível económico e social. Esta temática é importante para que se possa entender
se houve necessidade ou não de recorrer a medidas mais drásticas que é isso que
distingue a ação nos dois países.

O risco de rotura
da Segurança Social
Português
Mariana Marques Temudo, Marta Basilio Frango
Professor coordenador
Rui Duarte

O presente trabalho pretende verificar de que forma o Estado Social atua em
Portugal. Analisa-se de que forma a Segurança Social, a ADSE (Direção-Geral de
Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Pública ) e a CGA (Caixa Geral de
Aposentações) redistribuem as receitas obtidas, e gerem as despesas. Através da
análise de alguns factos verifica-se que o Sistema de Segurança Social Português
é o único que se encontra em risco de rotura entre estes três. Isto deve-se ao facto
de a população portuguesa estar cada vez mais envelhecida e a taxa de natalidade
ser cada vez menor. A solução está apenas em incentivar a natalidade. Por fim,
estuda-se o impacto que as crises económicas têm tido no Sistema de Segurança
Social, e são apresentadas medidas para contornar este problema.

Ciências Sociais

Confinamento? Sim
ou Não às Estratégias
Portuguesa e Sueca
face à pandemia
de Covid-19

Começámos por apresentar o que são os Coronavírus, as diferentes hipóteses
relatadas da origem do vírus Covid-19 na China e a sua evolução e expansão
por todo o globo. Posto isto, apresentamos as diferentes medidas de resposta
à pandemia por parte dos dois países em estudo, analisando cronológica e
estatisticamente o resultado das decisões dos mesmos.
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Carolina Pio Oliveira, Sara Valente Teles

Ciências Sociais

Professor coordenador
Rui Duarte

38

Tendo em conta o aumento de óbitos por tumores malignos e a sua relação com
o nível socioeconómico de cada país, o presente trabalho pretende interpretar
este aumento, em Portugal e no mundo, partindo da definição de cancro e da
sua história, determinando os fatores que influenciam a evolução constatada e
respondendo a questões que relacionam o cancro com o nível socioeconómico
de cada país. Para alcançar este fim, é ainda estudada a Teoria da Transição
Epidemiológica de Abdel Omran, que apresenta uma relação entre a mortalidade
e a transição demográfica de uma dada sociedade ou país, tendo em conta várias
mudanças, essencialmente ao nível da saúde e das doenças de uma população.

(Cons)Ciência Cidadã:
Biodiversidade do
Arouca Geopark
Ana Beatriz dos Santos Machado
Professor coordenador
Carminda Gomes dos Santos

Este trabalho tem como propósito descrever o modo de operacionalização do
projeto de ciência cidadã que está a ser implementado no Arouca Geopark
“Biodiversidade do Arouca Geopark” e apresentar os resultados mais relevantes
deste primeiro ano de existência. A metodologia do projeto foi baseada no modelo
desenvolvido pelo Cornell Lab of Ornithology para o desenvolvimento
e implementação de um projeto de ciência cidadã.
Os resultados mostram um envolvimento crescente dos cidadãos na recolha
de dados, revelando, também, a presença de várias espécies ameaçadas de
extinção, quer do grupo dos animais quer da Flora vascular de Portugal continental,
no território do Arouca Geopark. Com o contributo dos cidadãos, o projeto tem
disponibilizado informação sobre a distribuição geográfica destas espécies e as
áreas onde são requeridos planos e ações de conservação a curto-médio prazo.
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Abdel Omran
Tinha razão?
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Mafalda Rafaela Ramalho de Almeida, Joyce Fernanda Soares Guerra,
Inês Filipa Cruz da Silva
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Professor coordenador
Cristina Maria Tristão Rodrigues
Desde o momento em que entramos na escola, agente de socialização secundário,
e que interagimos com jovens de diversas idades, vamos apercebendo que, tal
como alguns de nós, existem imensos casos (por muito que não seja tão falado)
de crianças e adolescentes que por conta de problemas de comunicação com os
pais desenvolveram patologias diversas, tais como depressão, ansiedade e por
vezes até fobias sociais. Na fase de vida em que mais precisamos dos nossos pais,
da sua ajuda, proteção e acima de tudo compreensão e comunicação assertiva,
que eles nos ouçam e nos deem conselhos, não ter este tipo de ação e atitude, vai
afetar bastante a construção do nosso eu como ser social e integrante da vida em
sociedade. A base de um bom ambiente, seja ele familiar ou não, é a comunicação.
A comunicação entre pais e filhos é algo que atualmente acaba por ser mais difícil
devido à diferença entre gerações, às exigências do mercado de trabalho, às
diferenças de horários entre pais e filhos etc.

Violência
na escola
Paula Cristina Reis Gonçalves,
Iara Sofia dos Santos Gomes
Professor coordenador
Nelson Soares

Qual é o conceito de violência escolar?
“A violência contempla os atos que se exercem para impor ou obter algo através da
força. Trata-se de ações deliberadas que podem causar danos físicos ou psíquicos
à outra pessoa. Noutros termos, a violência também é aquilo que está fora do seu
estado natural, fora do controle próprio de quem a exerce.”
Causas da violência da escola?
“Os especialistas apontam várias causas podendo propiciar o surgimento da
violência escolar. Entre elas, destacam-se a exclusão social, a exposição à violência
transmitida pelos meios de comunicação e a ausência de limites no comportamento
social.”
Como a escola pode acabar com esse problema?
“Não há fórmula mágica para acabar com o problema da violência escolar. Mas,
algumas estratégias podem e devem ser adotadas no sentido de combater essa
triste realidade.”

Ciências Sociais

Comunicação
Pais-Filhos e
Patologias Psicológicas
associadas a crianças
e adolescentes

Como evitar a violência dentro da escola?
“Para evitar a violência dentro da escola e facilitar a convivência social existem
normas, regras de conduta “
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Abandono de
recém-nascidos
em Portugal
Inês Filipa Teixeira de Miranda, Lara Ferreira Borges,
Bruna Filipa Vicente Gouveia

Como alunas do 10.º ano do Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa,
pareceu-nos importante pesquisar, analisar e tentar compreender as situações de
abandono de recém-nascidos em Portugal. Escolhemos este tema interessante, por
ser um facto social reincidente, por interessar à Sociologia o estudo e análise do
comportamento das mães e por queremos saber o destino das crianças, das mães
que os abandonam e ainda da legislação aplicável e o papel das instituições de
apoio.
Ao longo deste trabalho, procurámos saber mais sobre os recém-nascidos e os
cuidados imediatos, as causas e consequências do abandono, para além de
identificarmos alguns casos reais.
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Professor coordenador
Cristina Rodrigues

Temos consciência que a vida nem sempre é fácil e que estas decisões muitas
vezes surgem como a opção mais viável, para que as crianças tenham uma vida
digna e feliz.
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Manuel Esteves Pereira

Economia

Professor coordenador
Nuno Francisco

46

Alegria, respeito e devoção são três dos principais sentimentos que ligam
o desporto às pessoas. Hoje em dia, o patrocínio desportivo pode ser descrito
como um dos principais meios de comunicação que tem como finalidade
transmitir o nome e a imagem da empresa e os seus produtos e serviços, através
de publicidade, de eventos e entidades desportivas. Para o clube, o patrocínio
significa receber apoio ou colaboração em forma de ajuda monetária e fornecimento
de serviços ao longo da época desportiva, como pagamento das despesas de
transporte, equipamentos, alimentação, novos acessórios, entre outros. No fundo,
trata-se de uma relação de benefício mútuo entre ambas as partes. Assim como
o clube espera receber os apoios que necessita, o patrocinador também espera
receber algo em troca, investindo com o objetivo de mais tarde recolher os lucros.
Isso permite uma exposição positiva tanto da marca como do clube ou jogadores,
reforçando a notoriedade da empresa, e aumentando o número de vendas
e clientes. Por vezes, as pequenas ou médias empresas locais usam este meio
de promoção como uma ferramenta de marketing para melhorar a sua posição na
comunidade. Para o patrocinador, é principalmente um investimento de marketing
onde espera ter um retorno financeiro. Muitas empresas procuram tornar-se tão
familiares para os fãs que estes sejam levados a identificar-se com a marca,
promovendo o posicionamento dos seus jogadores face à sua própria marca para
converter os adeptos em consumidores. As marcas sempre conseguem medir
o retorno do investimento que fazem no patrocínio ao desporto quando as
estratégias são bem planeadas e delineadas. São várias as modalidades que
têm vindo a ser alvo de interesse, e as marcas, clubes e atletas geram impactos
económicos de vários milhões de euros. Essencialmente, a exposição cria
benefícios mútuos no patrocínio.

O verão de 2021:
tempo de
prosperidade
para o Turismo?
Ivo Alexandre dos Santos Menezes de Assis
Professor coordenador
Rosa Rodrigues
Este projeto de investigação visa analisar e caracterizar o impacto da pandemia
COVID-19 no setor do turismo em Portugal, no mundo e apresentar soluções.
Perceber, com o aumento da imunidade à COVID-19, o que foi feito e elaborado
para a sua recuperação, que, por sua vez, sendo indelével, representava 19,1%
do PIB português em 2019, porém teve uma descida devastadora de 49,1% no seu
valor em 2020. Como influenciou o rendimento, desempenho turístico e a vida dos
portugueses. Será que Portugal vai apostar no turismo para que possa ver livre da
crise económica? Será o turismo a alavanca da recuperação económica?
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EPFbARM

Alexandre Clemente Pereira Coelho, Emmanuel Lopes Moura
Professor coordenador
Hélder Sampaio

BOW
– Based on Water
Nicolás Vicente Carmezim, Lara Rafael Moreira Pontes,
Maria Luís Silva Garrido

É com as mãos que manipulamos grande parte dos objetos. Estas têm um grande
número de nervos, sendo estes responsáveis por transmitir ao nosso cérebro,
diversas sensações, em função dos objetos que manipulamos ou tocámos. Cerca
de 70% dos acidentes de trabalho estão relacionados com as mãos e dedos, sendo
responsáveis por mais de 60% das amputações. Quem sofre uma amputação da
mão, vê-se limitado na realização de tarefas profissionais e pessoais essenciais.
Existem no mercado próteses semelhantes às mãos humanas, mas muito caras.
Tivemos então a ideia de criar uma mão biónica, de baixo custo, que possa estar
acessível a um maior número de pessoas. Criámos então um protótipo de uma mão
biónica, que através dos sinais recebidos pelo cérebro, é capaz de agarrar objetos,
permitindo assim realizar várias tarefas cotidianas essenciais ao ser humano,
melhorando consideravelmente a sua qualidade de vida, em termos pessoais
e profissionais.

A nível doméstico, estima-se que os duches representem entre 32% a 37% do total
de água consumida por um agregado familiar. O uso desregulado deste recurso
facilita o seu desperdício, assim como o de energia usada para o seu aquecimento.
A solução Based on Water integra dois segmentos, um dispositivo eletrónico
programável e uma app. O dispositivo eletrónico é associado a um chuveiro
e possibilita a visualização do volume máximo diário de água disponível para
duches, bem como medir o tempo de duche, o volume, o fluxo e a temperatura
da água utilizada. A app para dispositivos móveis que comunica, via router, com
o dispositivo físico, permitindo a sua programação e o tratamento dos dados
recolhidos.

Engenharias

Engenharias

Professor coordenador
Fernando Silveira

A solução tecnológica desenvolvida é de simples implementação numa casa
de banho, é intuitiva e permite poupanças significativas no consumo de água
e de energia elétrica, estimando-se o retorno de investimento em aproximadamente
um ano.
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Rodrigo Manuel Pereira Gomes Machado da Encarnação,
Tomás Leitão Pimenta da Gama, Guilherme Tomé da Silva
Professor coordenador
Maria Isabel Pinto

Engenharias

A engenharia civil está na base das nossas cidades e, por conseguinte, tem
influência direta na nossa vida, incluindo a nossa segurança e saúde.
A acústica é parte fundamental na construção de edifícios, na medida em que
interfere não só no nosso conforto no dia a dia, como também na nossa saúde,
sendo que o ruído pode ter implicações no ciclo de sono, tal como a poluição
sonora é prejudicial, por isso é imperativo o desenvolvimento desta área nas
grandes cidades.

Iupy - Iogy
Honorata Santos Costa Pereira
Professor coordenador
Ana Lúcia Costa Neves, Rodrigo José Portugal Carvalho

O projeto “Iupy – Iogy” objetivou desenvolver uma bolsa de fermentação
sustentável, num contexto de economia circular. Desta forma, o projeto assenta em
três pilares, económico, social e ambiental.
Do ponto de vista económico e ambiental procurou-se recorrer a matériasprimas que fossem desperdícios da indústria local ou desperdícios domésticos,
desta forma reduzem-se os custos com a matéria-prima e impactos ambientais
relacionados com o transporte. Para minimizar o uso da água, a bolsa foi
impermeabilizada com um produto natural, de produção local, para reduzir
o número de lavagens. A nível social, o produto final foi desenhado, não só para
ser usado como bolsa de fermentação, mas também como bolsa de piquenique
e estufa de “slow - cooking”, sendo que, será comercializada dentro dos valores
de referência do mercado.

Engenharias

Casas amigas do
ambiente - Desperdícios
urbanos no isolamento
acústico

No mundo de hoje, onde os problemas ambientais estão tão presentes e os
desperdícios são cada vez maiores, a sustentabilidade é o futuro. Como tal,
a construção sustentável não foge à regra. Cada vez se torna mais importante
a procura de alternativas à construção tradicional tendo por base a
sustentabilidade.
Por isso, neste projeto partimos dos desperdícios com o objetivo de perceber de
que forma podem ser inseridos no mundo da construção eficientemente.
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Gorka Álvarez Ruiz, Ibon García Molina, Pablo Wu
Professor coordenador
Alberto Llamosas Rubio

O projeto consiste num extrator de ar para equipar a sala de aula de robótica, que
tem pouca ventilação e pouco espaço para melhorias.

Engenharias

O protótipo consiste em 48 ventiladores de computador reutilizados divididos em
4 bandas verticais. Cada banda é independente, e é controlada por um relé e um
sistema de amplificação. Este seria o quadro de potência.
A placa de controlo é constituída por uma placa Arduino UNO e um sensor de
ultrassom HC-SR04. Isto permite-nos uma ativação rápida dos ventiladores e uma
programação simples mas eficaz.
O protótipo é programado para que a primeira passagem da mão em frente do
sensor de ultrassom ative as duas bandas centrais, a segunda passagem ativará
todas as bandas e a terceira vez que a mão for passada em frente do sensor, todos
os ventiladores serão desligados. O modo de funcionamento será determinado pela
capacidade real da sala.

BioCase Project

Gustavo Gonçalves Gouveia Pinto de Faria,
Jorge Manuel Amorim Cardoso e Sá, Luís André Romano Ribeiro
Professor coordenador
Luísa Maria Meira Santos

O projeto “BioCase” consiste no desenvolvimento de uma capa de telemóvel feita
com materiais biodegradáveis. Esta ideia tem como objetivos principais: privilegiar
a utilização de matérias biodegradáveis (como o amido de milho) para a produção
de plásticos; contribuir para a diminuição da poluição provocada pelo plástico no
meio ambiente; produzir capas de telemóvel de forma mais sustentável, a fim de
concretizar o objetivo referido anteriormente.
Em suma, embora não tenhamos conseguido executar a nossa ideia na sua
plenitude, obtivemos um produto inovador e amigo do ambiente, comprovando
assim, que o nosso método é viável e que deve ser alvo de estudos e
aperfeiçoamentos, nomeadamente no que diz respeito ao molde.

Engenharias

AirRactor

A fonte de alimentação de 12V é fornecida por uma unidade de fornecimento de
energia, que também é reutilizada.
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Mariana Achando Coimbra

Engenharias

Professor coordenador
Isabel Penteado

56

Cada vez mais é prestado auxílio médico no domicílio dos utentes, particularmente
a pessoas debilitadas. Para isso, os cuidadores necessitam de levar material
médico portátil e registar e monitorizar no local os dados biomédicos. Assim,
surge a necessidade de desenvolver sistemas amovíveis de captação de sinais
vitais. Com esta investigação pretende-se criar dispositivos que recolham dados
no domicílio dos utentes, sem que estes tenham de se deslocar a uma unidade
de saúde e sem contactar com outros utentes. Para a realização deste projeto foi
necessário desenvolver um software específico que permitisse registar as medições
de dados biomédicos e sinalizar os dados recolhidos, utilizando o microcontrolador
Arduino e hardwares de recolha e sinalização. Conseguimos criar um dispositivo
móvel e confortável, que faz as leituras biomédicas fundamentais para analisar os
sinais vitais de um ser humano. Este protótipo poderá ser transformado num produto
comerciável de baixo custo.

InOut Counter

Ana Mafalda Pinto de Vasconcelos e Sousa Fonseca,
Bernardo Alcobia Gil, Leonardo Miguel Pereira Silva
Professor coordenador
José Carvalho

O projeto “InOut Counter” visa dar resposta a uma realidade vivida por todos nós
atualmente, a pandemia Covid-19, que veio condicionar atitudes e rotinas que
pensávamos adquiridas. Devido à situação de pandemia global, o distanciamento
social tornou-se uma necessidade de Saúde Pública e tivemos de adaptar a nossa
vivência à nova realidade. A contextualização do projeto retrata a prevenção
através do distanciamento físico como uma das medidas mais efetivas para quebrar
cadeias de transmissão.
A observação da afluência ao bar da Escola Profissional de Salvaterra de Magos
(EPSM), que inclui serviço de refeições, levou à proposta de criação de uma
resposta que permita evitar as filas de espera, generalizada para o exterior dos
estabelecimentos, que são especialmente críticas durante os picos de frio e calor.
Em particular em contexto escolar, os objetivos do projeto passam por encorajar as
equipas a reorganizarem as suas rotinas de forma eficiente.

Engenharias

Health Sensors
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Smart Night Light

Micro Stove

Professor coordenador
António Fernando Coelho Pinto

Professor coordenador
Ângela Maria Pereira Resende

O presente projeto destina-se à construção de um sistema de iluminação exterior,
económico e inteligente. As suas três funções essenciais são: ativação automática
da(s) lâmpada(s), restringida ao período noturno, ajuste do nível de iluminação
desejado e ativação automática do nível de iluminação máximo em função da
presença de pessoas.

O presente projeto refere-se a um sistema de controle de temperatura para
germinação de sementes que tem as funções de germinar, aquecer e refrigerar.
Em síntese, a função deste sistema consiste no auxílio na germinação de sementes.
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Em síntese, o funcionamento deste sistema consiste na ativação do mesmo apenas
à noite, com um nível de iluminação reduzido, ou mesmo nulo, ajustável ao critério
do utilizador, com o objetivo de reduzir o consumo energético e só ativando a
iluminação no seu nível máximo quando justificar, ou seja, quando houver pessoas
que dela necessitem, isto tudo de forma totalmente automática e autônoma.

André Filipe dos Santos Oliveira, Samuel Gonçalves Teixeira

Engenharias

Engenharias

Francisco Andrade Gomes, Tomás André Santos Almeida,
Simão Leitão Soares
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Internet das coisas
(IOT): eletrocardiograma
feito com base em
Arduíno e aplicação
móvel

2MOS - 2 Modes
Operation Switch

Professor coordenador
Arminda Lopes

Este sistema tem 2 funções: ativação temporária, e permanente.
A ativação temporária consiste num automático de escada em que se regula
o tempo pretendido em minutos. O modo permanente consiste no modo normal
de um interruptor simples.
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Aplicação da solução no rastreio e diagnostico na população idosa
Sendo Portugal um dos países mais idosos do mundo, a criação que rastreio que
em termos de logística não seja dispendiosa é uma das formas de chegar os
cuidados de saúde a tempo e hora as populações mais isoladas.
É cada vez mais o número de idosos que vivem sozinhos e não conseguem
deslocarem-se aos centros de saúde com muita facilidade. Um dispositivo que
coleta informações que os sensores médicos leem e envia para cloud possibilitando
uma visualização em tempo real através de uma plataforma mobile é um caminho
andado para prevenir e fazer chegar os cuidados médicos a essa população
isolada.

Professor coordenador
Ângela Maria Pereira Resende

Este projeto destina-se à construção de um sistema de iluminação normal
e temporizado, automático e prático .

Engenharias

Engenharias

Nildo João Salomão Langa

Válter Renato Ferreira da Silva Modesto,
Francisco José Aleixo da Silva Murteira
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Bioeconomia

Bioeconomia

Física
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Teste de Aerodinâmica
e Construção de um
Túnel de Vento Didático
Dinis Rodrigues Fernandes Alves Felgueiras

O Xilofone
de Água Colorido
Gonçalo André Pereira Lopes
Professor coordenador
Rosa Costa
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A Aerodinâmica é um campo muito extenso e interessante da área da Física. Os
pilares da aerodinâmica são o estudo das forças, como o Peso, a Resistência do Ar,
a Descolagem e o Impulso, e a compreensão da função da aerodinâmica no design
de aeronaves e aviões. Neste trabalho, o objetivo é estudar as diferentes forças
que afetam a aerodinâmica de um determinado objeto e como o avanço nesta área
permite um design mais eficaz e seguro de aeronaves. Pode ser construído um
protótipo, barato e de fácil utilização nas escolas, de um túnel de vento para testar
a aerodinâmica de objetos, de forma a promover a metodologia de um movimento
colaborativo entre ciências e artes (Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics).

O projeto «O Xilofone de Água Colorido», tem como objetivo mostrar a versatilidade
da física e a forma como esta está presente no nosso quotidiano, desde os
acontecimentos mais simples, como andar de carro ou caminhar, até aos assuntos
mais complexos, que passam por abordar buracos negros ou o cosmos, sendo
esta a ciência responsável por estudar os fenómenos do meio. Nesta pequena
experiência, com materiais básicos (que qualquer um possuí e pode facilmente
arranjar em casa), conseguimos construir um instrumento musical que permite,
mais do que apenas produzir belas melodias a partir dele, estudar a forma como se
comporta, através de uma análise crítico-científica, e em especial para perceber o
que é, como é e como trabalho o som, e também como e porque razão, nós, seres
vivos, o entendemos.

Física

Física

Professor coordenador
Nuno Francisco
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Tiago Lucas Ferreira Tavares, José Pedro Soares Marques dos Santos,
Pedro Filipe Pinho Oliveira

Matemática

Professor coordenador
Fátima Pais
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Pretende-se descobrir se existe ou não uma relação entre a grandeza da
probabilidade de um acontecimento e o nº. de simulações de Monte Carlo que
são precisas realizar para obter uma probabilidade experimental próxima.
A investigação foi realizada usando um programa (C) que simula diferentes números
de lançamentos para vários dados (2 a 5). Calcularam-se as probabilidades do
acontecimento em estudo (sair 1 em todos os dados lançados) e analisou--se o
comportamento da probabilidade experimental, fazendo variar o nº. de simulações.
Verificou-se em quantas experiências se obtém uma probabilidade experimental
com um desvio de 5% relativamente à probabilidade teórica para os diferentes
números de dados e tentou-se encontrar uma relação matemática.
Os resultados obtidos para o acontecimento estudado apontam para uma relação
de proporcionalidade inversa entre a ordem de grandeza da probabilidade teórica
de um acontecimento e o nº. de simulações de Monte Carlo necessário para um
desvio de 2%.

Uma viagem
mágica pelo mundo
das matemáticas
Pedro Emanuel Nunes da Rocha, Tânia Filipa da Silva Fernandes,
Francisca Maria Monteiro da Rocha
Professor coordenador
Paulo Gil

Procurar fazer magia com cartas sob uma perspetiva matemática foi o nosso
propósito, com o objetivo de ilustrar o papel desempenhado e as vicissitudes
vividas por algumas mulheres que se destacaram na investigação matemática.
Em épocas em que o ensino era de certa forma vedado ou até condicionado às
mulheres, muitas, e de formas por vezes peculiares, procuraram contornar esse
constrangimento. Desafiados a desenvolver um trabalho em que integrasse a
Matemática com a área de Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente sobre
questões de igualdade de género, optámos por realizar um trabalho de divulgação
que permitisse proceder a uma viagem histórica sobre algumas personalidades
femininas, destacando e realçando o seu papel na história da matemática, mas
também, que cativasse os leitores de uma forma mágica, daí uma “viagem mágica”
de truques com cartas, evidenciando a respetiva justificação matemática.

Matemática

Da aproximação
experimental à ordem
de grandeza da
probabilidade teórica

69

Bioeconomia

Bioeconomia

Química

70

15ª
Mostra Nacional
de Ciência | Virtual

71

Nanossistemas
para remediação
ambiental - Sensores

UCOap

Inês Sofia Vieira Antunes, Raquel Araújo Faria,
Ana Carolina Mendes Barbosa
Professor coordenador
Luísa Maria Meira Santos

Gustavo Nuno Chaves Jorge, Carolina Gonçalves Amaral,
Leonor de Sá Maciel Fontinha
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A água limpa é vital para todas as formas de vida e, muitas vezes, não lhe é dada
a devida importância. Assim, com este projeto, pretendemos facilitar a deteção
de poluentes das águas através de sensores óticos baseados na síntese de
compostos luminescentes. Os sensores deverão, em condições normais da água,
emitir luz e na presença de poluentes alterar as suas propriedades luminescentes,
permitindo a monitorização dos mesmos. A síntese dos compostos luminescentes
que vão ser aplicados como sensores óticos será feita usando iões lantanídeo e
redes metalo-orgânicas (MOFs). As principais etapas do projeto são: (i) síntese
de MOFs utilizando Ln3+ como centros metálicos e diferentes ligandos orgânicos;
(ii) caracterização química e estrutural dos MOFs preparados; avaliação da
hidroestabilidade dos materiais e (iii) a aplicação dos materiais sintetizados como
sensores óticos para a deteção de poluentes nas águas, em particular de iões de
metais pesados (M2+).

Para este trabalho, decidimos focarmo-nos em dois problemas de extrema
relevância: a poluição dos oceanos e a pandemia. Deste modo, decidimos dar outra
finalidade ao óleo alimentar usado, transformando-o em sabão líquido, bastante útil
no combate à COVID-19. O óleo alimentar usado não é devidamente reciclado
e muitas vezes é despejado para os esgotos domésticos, danificando as
canalizações e comprometendo o bom funcionamento das ETAR’s, poluindo
os oceanos.
Para tal, houve um tratamento prévio da amostra de óleo, que consiste na sua
filtração e lavagem. De seguida, com a adição de uma solução alcoólica de
hidróxido de potássio, dá-se uma reação de saponificação, da qual resulta o sabão.
Posteriormente, foram adicionadas essências, tornando o cheiro mais agradável.
Assim, obtivemos um sabão líquido muito semelhante aos comerciais - cor branca,
fragrância a alfazema (eliminando por completo o cheiro a óleo), textura agradável
e que, depois de usado, deixava as mãos bastantes macias.

Química

Química

Professor coordenador
Ricardo Quelhas
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Desenvolvimento
de microsferas
ferromagnéticas
à base de quitosano

Leonor Soares Oliveira, Tomás Magalhães Novais Barros,
Luísa Pereira Leite Couto

Maria Luís Campos Dias, Inês Pereira Desport Coelho,
Francisco Castro Alves de Lima

Professor coordenador
Isabel Allen

Professor coordenador
Anabela Veiga

Diariamente, milhões de pessoas consomem bebidas de café, o que leva
à produção de grandes quantidades de borra de café, que são, geralmente,
descartadas. Por isso, é urgente encontrar novas formas para reaproveitar estes
resíduos. O nosso projeto visa utilizar borra de café para produzir carvão ativado
e nanopartículas de ferro zerovalente (nFZV), que podem ser usadas para
remediação ambiental. Pretendemos

Este trabalho resume-se em desenvolver microsferas ferromagnéticas à base de
quitosano para tratamento de efluentes. Nesta atividade experimental, procuramos
arranjar um método de tratamento de águas contaminadas com metais pesados
de uma forma sustentável. Assim, vamos testar as propriedades de adsorção
das nanopartículas de quitosano em soluções de Zn (II) e Cu (II) através da
espectofotometria UV/Visível.

Química

Química

KOFFEECO
- Um resíduo
a tratar do
ambiente

avaliar qual dessas abordagens é mais eficaz relativamente à remoção de
Carbamazepina (um anticonvulsivante) de água contaminada. Os resultados
obtidos revelaram que tanto as nanopartículas de ferro zerovalente como o carvão
são soluções promissoras para remover produtos farmacêuticos de água poluída.
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