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Valorização de Resíduos e Reciclagem

Caracterização térmica de lamas urbanas e
celulósicas para valorização energética
• Objectivo: Análise das características físico – químicas
e térmicas do processo de decomposição de dois tipos de
lamas, urbanas e celulósicas.

• Métodos:





Orientador(es):
José Carlos Góis ( DEM-FCTUC)
José Baranda Ribeiro (DEM –
FCTUC)

Composição elementar;
Teor de humidade;
Teor de cinzas;
Poder calorífico;
Parâmetros cinéticos ( DSC/TGA).

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente
Competências Transversais III

Sob-Orientação:

José Carlos Góis
(DEM-UC)
Margarida Quina
(DEQ- UC)

Avaliação da possibilidade de recuperação de Fósforo
de Lamas de ETAR urbanas para produção de
fertilizantes
Metodologia:
• Levantamento de dados bibliográficos
relativos ao tema;
• Caracterização em laboratório de amostras
de lamas de ETAR;
•Aplicação de um método experimental
para determinação de Fósforo nas suas
várias formas em amostras de lamas de
ETAR.
Fonte: http://santotirsoonline.com/

Estabilização da matéria orgânica em
resíduos sólidos
• Objectivo: Estabilização da matéria orgânica com o intuito
de dar um fim útil às lamas provenientes da estação de
tratamento mecânico biológico com o auxílio de um
tratamento químico pelo processo de Fenton. Estas lamas
depois de aplicado o tratamento que se deseja, poderão servir
para a agricultura como fertilizantes pois são ricas em
nutrientes que ajudam no crescimento dos produtos hortícolas.

• Métodos:
 Processo de Fenton, para assim fazer o tratamento
químico às lamas e ver a quantidade de matéria
Orientador(es):
orgânica que foi degrada.
Margarida Quina ( DEQ –
 Teste respirométrico com consumo de oxigénio,
FCTUC)
para assim ser quantificado o consumo de oxigénio
Rui Martins( DEQ – FCTUC)
das lamas.

Potencial de produção e utilização de CDR a partir de
Resíduos Urbanos
• Objectivo:
• Analisar a validade das técnicas comuns de análise e caracterização de combustíveis
aplicadas a CDR urbanos e contribuir assim para a avaliação da viabilidade dos CDR,
do ponto de vista técnico-económico e ambiental.

• CDR – Combustíveis Derivados de Resíduos

Figura 1 - CDR em fluff
(Ambitrena, 2008).

Orientador(es):
José Carlos Góis ( DEM –
FCTUC)

Figura 2 - CDR em pellet
(TratoLixo, s.d.).

Figura 3 - CDR em
briquette (Rictec, s.d.).

De grafite a grafeno: uma nova técnica de
aproximação económica
• Objectivo: transformação de um resíduo da indústria, na forma de elétrodos de
grafite, em matéria prima, na forma de grafeno, através de um processo
industrializável

• Métodos:
 recurso a tratamento químico e explosão

Fig. 1 – Elétrodos de
grafite

Orientador(es):
Teresa Vieira ( DEM – FCTUC)

Análise das potencialidades de aplicação de materiais
geológicos de escombreiras de antigas minas de Urânio
• Objectivo: Análise das potencialidades de aplicação de materiais geológicos de
escombreiras de antigas minas de Urânio.

Orientador(es):
Alcides Pereira ( DCT – FCTUC)
Teresa Vieira ( DEM – FCTUC)

Lamas de corte, serragem e polimento de mármore:
Caracterização e Aplicabilidade
• Objectivo:
• Avaliar a recuperação e reutilização de subprodutos
provenientes das indústrias de processamento de mármore;
• Ensaios de Caracterização e Aplicabilidade;
• Pó micronizado de carbonato de cálcio para:
• Indústria cerâmica usando uma mistura com xistos
radioactivos (inertização);

• Métodos:

Orientador(es):
Teresa Vieira ( DEM – FCTUC)

Lamas de corte e polimento são geradas no
processo de produção do granito ornamental
e representam cerca de 15% de massa do
bloco descartada com resíduo

1. Produção de
revestimentos
cerâmicos
Permite a
valorização de
material radioativo
por meio de
tratamento
térmico.
É realizada de
acordo com os
diversos requisitos
normativos.

OBJETIVOS
PROCESSAMENTO DA MATÉRIA PRIMA

A- Estado inicial
tratamento térmico

B – “Verdes”

C- Provetes após
consolidados

2. Produção de
peças de
cerâmica técnica
Por injeção com
um ligante permite
fazer peças com
excelentes
propriedades
mecânicas para
utilizações diversas

Valorização De Lamas De Corte E Polimento Graníticas
Por: José João Pacheco de Oliveira
Sob Orientação de: Prof.ª Dr.ª Maria Teresa Vieira e do Prof. Dr. Alcides
Pereira

Tema Proposto pelo aluno Helder Silva:
Recuperação e valorização de resíduos da fragmentação de veículos em fim
de vida
Objetivos:
- Proceder a análise dos metais não ferrosos originados pela fragmentação dos Veículos em Fim de
Vida
- Identifica-los e caracteriza-los física e quimicamente, percebendo quais as suas possibilidades de
recuperação e valorização, tentando reintroduzi-los no mercado como matérias-primas, reduzindo
assim as quantidades enviadas para aterro e incineração, reduzindo a necessidade de extração de
novos metais e maximizando os recursos existentes.
- Perceber como funciona o sistema de gestão de Veículos em Fim de Vida em Portugal
- Verificar e identificar as tecnologias de despoluição, descontaminação e fragmentação de Veículos
em Fim de Vida em Portugal.
Metodologia:
- Pesquisa bibliográfica.
- Visita a instalações com vista á recolha de amostras.
- Moagem da amostra.
- Análise de Raio-x para identificar os componentes presentes na amostra.
- Tratar a amostra química e fisicamente para obter um produto comercializável.

Incêndios Florestais/Comportamento
do Fogo

Validação do Índice de Risco de Incêndio
Florestal - ICRIF
• Objectivo: Validação do Índice de Risco de Incêndio
Florestal - ICRIF

• Métodos:
 Método da triangulação (Interpolação de dados –
61 estações para 278 concelhos);
 Inverso do quadrado da distância;

Orientador(es):
Xavier Vegas ( DEM – FCTUC)

Estudo da Formação de Vórtices de Fogo Durante um
Incêndio Florestal
• Objectivo: Desenvolvimento de uma metodologia de ensaio
para analisar as condições de formação dos vórtices de fogo.
• Características termodinâmica e cinemática (taxa de massa
queimada de combustível, altura das chamas, diâmetro médio
da chama, velocidade de escoamento, velocidade rotacional).

• Métodos:
 Medições de valores ambientais e humidade do
combustível.
 Pesagem e preparação do combustível, posterior
colocação no interior do cesto.
 Colocação no interior do túnel, ignição e realização
do ensaio.

Orientador(es):
Xavier Vegas ( DEM – FCTUC)

Utilização da metodologia PIV (Particle Image Velocimetry) na
caracterização de partículas incandescentes libertadas durante a queima
de árvores de eucalipto.
• Objectivo: Caracterização de partículas incandescentes através de sua:
•
•
•

-distribuição de tamanhos (raio equivalente, S, V);
-distribuição numérica,
-distribuição de velocidade de ejeção

• Métodos:
 A metodologia consiste na tiragem de fotos de experiências
realizada em laboratório através de um câmara especial ,tratandoas de seguida por o sftuer dynamicStudio

Orientador(es):
Xavier Vegas ( DEM – FCTUC)

SHST – Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho

Técnicas de Arrefecimento do Corpo Humano: Validação de um

Modelo Termofisiológico
• Objectivo:
• Avaliar e validar um software de simulação do comportamento
termofisiológico do corpo humano, o programa Huthereg, em
situações de combate a incêndios de alta intensidade.
• Identificar, analisar e quantificar a eficácia de técnicas de
arrefecimento corporal.

• Métodos:
 Bibliografia:
 Técnicas de arrefecimento corporal
 Levantamento de dados experimentais
 Ferramenta de Cálculo:
 Programa Huthereg
Orientador(es):
António Raimundo ( DEM –  Tratamento dos Dados:
 Microsoft Excel
FCTUC)
Divo Quintela ( DEM – FCTUC)

Eficiência Energética e Energias
Renováveis
Qualidade do Ambiente Interior

Melhoria da Eficiência Energética em Complexos
Desportivos: caso do Complexo Olímpico de Piscinas de
Coimbra

• Objectivos:

• Detetar perdas energéticas desnecessárias que possam existir;
• Avaliar possíveis tecnologias para aplicar no Complexo Olímpico das
Piscinas de Coimbra;
• Melhorar a eficiência do complexo e com isso redução nos custos e emissões
associadas.

• Métodos:
 Levantamento de dados;
 Tratamento dos dados;
 Modelação através do software “Solterm 5.0”;
Orientador(es):
José Carlos Góis ( DEM-FCTUC)
Adélio Gaspar (DEM – FCTUC)

Eficiência Energética em Complexos de Piscinas
Interiores: Complexo de Piscinas Rui Abreu
Objetivos:
-Encontrar valores e indicadores
energéticos da instalação e
compará-los com os valores de
referência encontrados
previamente;
-Fazer uma desagregação de
consumos para apurar os
equipamentos ou os sistemas que
estão com menores eficiências
energéticas;-Estabelecer um conjunto de
medidas a serem tomadas de
forma a melhorar a eficiência do
edifício.

Metodologia:
-Levantamento de dados: consumos e custos
de energia e de água dos últimos 3 anos,
perfis de utilização;
-Cálculo e comparação de indicadores
energéticos;-Visita de reconhecimento ao
complexo em estudo;
-Elaboração de um esquema de princípio
simplificado;

-Cálculo dos consumos de cada equipamento;
-Realizar um levantamento de soluções a
implementar consoante os resultados obtidos.

Resultados:

Ano

2014

Eletricidade/Área de Sup. de Piscinas [kWh/m2.ano]

726

Gás Natural/Área de Sup. de Piscinas [kWh/m2.ano]

1415

Energia Total/ Área de Sup. de Piscinas [kWh/m2.ano]

2141

Indicadores energéticos obtidos a partir do Complexo de
Piscinas Rui Abreu.

Fonte: http://www.asbeiras.pt/2011/12/piscina-dapedrulha-esta-fechada-para-obras-ate-janeiro/

Avaliação de oportunidades de eficiência energética
Estudo de caso - Blocos A e B dos edifícios do Instituto Pedro Nunes

• Objectivo:
• Realizar uma auditoria energética e avaliação da qualidade do
ar interior por medições in situ.
• Propor medidas de melhoria a implementar nos edifícios, que
promovam a redução de consumo energético e que garantam o
conforto dos ocupantes e qualidade do ar interior dos edifícios.

• Métodos:
 Análise de dados disponíveis (Plantas de
arquitetura, histórico dos consumos, ocupação,
iluminação, equipamentos, certificado energético
(2013))
 Medições in situ, levantamento de dados
Orientador(es):
fotográficos)
José Costa ( DEM – FCTUC)  Conformidade com a legislação
Adélio Gaspar ( DEM – FCTUC)

Estudo da interação térmica e dinâmica matriz-ar para
aplicação a um coletor solar de placa plana
• Objectivo: Caracterização duma matriz porosa metálica de baixo custo - elemento
absorvedor num coletor.

• Métodos:
 Realização de ensaios experimentais numa unidade experimental
preenchida com a matriz porosa metálica, com várias orientações espaciais
conforme o ensaio pretendido.
 Tratamento posterior de alguns dos dados experimentais, com recurso a um
modelo teórico matemático.

Orientador(es):
Rui Figueiredo ( DEM-FCTUC)
Victor Silva (DEM – FCTUC)

Tema: Soluções de Elevada Eficiência Energética na
Reabilitação de um Edifício de Habitação.
Objetivos: Análise energética e estudo do potencial
de aplicação de equipamentos em pequena escala,
que produzam energia renovável, num edifício de
habitação antigo.

Metodologia: Programa de simulação energética
EnergyPlus 8.3.

Fig. 1- Vista panorâmica da habitação em estudo (Brito, 2015)

Sara Henriques

Ecologia Industrial
Impacto Ambiental

Eco-conceção de componentes plásticos para a
indústria automóvel
Objetivos:





Análise de apoios de braço já existentes e comparação a novos
modelos desenvolvidos pela empresa com diferentes caraterísticas na
fase de produção que não alterem a componente estrutural da
peça;
Avaliação de categorias de impacte ambiental;
Identificar os modelos (soluções técnicas) com menor impacte
ambiental a nível de produção e a nível de ciclo de vida (produção,
utilização e fim de vida).

Metodologia:

‘

Eco-conceção - implementação dos aspetos ambientais aos
processos de deliberação tradicionais na conceção de produtos ou
sistemas, de modo a proporcionar melhores decisões relativamente ao
desempenho ambiental nas fases iniciais de ciclo de vida.
Esta metodologia será conjugada com estudos de avaliação
de ciclo de vida, permitindo assim uma perspetiva global do ciclo dos
apoios de braço e decisões mais fiáveis na escolha das matériasprimas a utilizar.

Apoio de braço de um
automóvel
Fonte: www.kia.pt

Com a colaboração da empresa CIE Plasfil.

Joana Gouveia / Orientadores: Fausto M.C.S. Freire (DEM – FCTUC); João M. N. Malça M.
Ferreira (ISEC – ADAI)

Medição e caracterização das
nanopartículas resultantes do sistema
de travagem de viaturas pesadas
Autor: Ana Margarida Ferreira
Orientadora: Professora Doutora Teresa Vieira

Objetivos:
 Analisar e quantificar as emissões de nanopartículas de
quatro pastilhas de travão fornecidas pela empresa AUTO
TRAVÕES VISEU – única empresa em Portugal que fabrica
estas pastilhas;
 Identificar os principais elementos químicos emitidos;
 Estabelecer um paralelismo entre a pastilha que apresenta
menores emissões, ou menos tóxicas vs pastilha com
melhor comportamento mecânico.

Medição e caracterização das
nanopartículas resultantes do sistema
de travagem de viaturas pesadas
Objetivos:





Analisar e quantificar as emissões de nanopartículas de
quatro pastilhas de travão fornecidas pela empresa
AUTO TRAVÕES VISEU – única empresa em Portugal
que fabrica estas pastilhas;
Identificar os principais elementos químicos emitidos;
Estabelecer um paralelismo entre a pastilha que
apresenta menores emissões, ou menos tóxicas vs
pastilha com melhor comportamento mecânico.

