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1.

TEMAS DE DISSERTAÇÃO – 1º Semestre

1.1. Avaliação das tendências de consumos energéticos em edifícios
habitacionais decorrentes das alterações climáticas
Descrição
De acordo com os dados disponíveis na EuroStat, os edifícios na UE são responsáveis por quase 40%
dos consumos de energia final e cerca de 36% das emissões de gases com efeito estufa. Por estes
motivos, e tendo em conta as alterações climáticas a médio e longo prazo, torna-se cada vez mais
premente tornar os edifícios energeticamente mais eficientes. Neste contexto, e a partir de um
conjunto de “casos de estudo”, propõe-se como tema de investigação a avaliação das tendências de
consumos energéticos em edifícios habitacionais decorrentes das alterações climáticas, tendo por
base cenários/projeções propostas por organismos internacionais de referência, para médio e longo
prazo.
Orientadores: Diogo Mateus; Andreia Pereira

1.2. Caracterização experimental higrotérmica de soluções construtivas
Descrição
Em elementos homogéneos e com fluxo de calor unidirecional o cálculo dos coeficientes de
transmissão térmica é relativamente simples e os desvios em relação ao verificado in situ são
reduzidos. Contudo, na prática os edifícios encontram-se cheios de singularidades que podem
influenciar de forma decisiva o comportamento térmico global dos edifícios. Neste trabalho pretendese efectuar a avaliação de desempenho térmico de soluções construtivas, incluindo algumas pequenas
singularidades habituais em obra, através da determinação experimental do coeficiente de
transmissão térmica. Pretende-se ainda a comparação destes resultados com resultados teóricos.
Orientadores: Diogo Mateus; Andreia Pereira

1.3. Sistemas modulares sustentáveis para controle acústico de espaços –
estado da arte e desenvolvimentos
Descrição
O presente tema enquadra-se num projeto de investigação em curso. O projeto visa a conceção,
desenvolvimento, caracterização e validação de soluções construtivas e/ou decorativas inovadoras,
integrando o tecido de Burel, bem como desperdícios de Burel incorporados em materiais
compósitos, que requeiram elevado desempenho acústico e térmico. As soluções propostas
privilegiam a utilização de componentes e tecnologias sustentáveis, com recurso a materiais naturais
autóctones e mão-de-obra tradicional, mas especializada, distinguindo-se da maioria das soluções
existentes no mercado.
O presente trabalho será enquadrado nas atividades iniciais do projeto onde será efetuada a definição
das exigências funcionais dos produtos, nomeadamente através da análise de soluções concorrentes,
do estudo da regulamentação aplicável nacional e internacional, da definição de requisitos funcionais
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a nível nacional e internacional e da definição/seleção de materiais e componentes de
sustentabilidade acrescida.
Orientadores: Julieta António e António Tadeu

1.4. Compósitos cimentícios isolantes sujeitos a altas pressões – estado da
arte e requisitos
Descrição
O presente tema enquadra-se num projeto de investigação em curso.
O projeto tem como objetivo desenvolver um material de base cimentícia integrando cortiça que
possa oferecer uma solução otimizada para oleodutos sanduíche que permita, de uma forma mais
eficaz, escoar a produção de reservatórios de petróleo em águas profundas e distantes da costa. O
oleoduto sanduíche é um novo conceito que consiste em 2 tubos de aço concêntricos com um anel
entre eles feito de um compósito cimentício flexível que é projetado para garantir uma resistência
mecânica elevada e melhorar o isolamento térmico.
O presente trabalho será enquadrado nas atividades iniciais do projeto onde será efetuado o
desenvolvimento do compósito, incluindo a definição de requisitos e a seleção de materiais e
composições.
Orientadores: Julieta António e António Tadeu

1.5. Automação em arquitetura bioclimática
Descrição
Num ano anterior um aluno do DEC-FCTUC desenvolveu uma dissertação subordinada ao tema das
soluções de arquitetura solar passiva e da implementação de sistemas de automação (domótica)
potenciando os seus benefícios. Nessa dissertação procedeu-se à identificação das soluções genéricas
de arquitetura solar passiva, os ciclos de funcionamento dessas soluções e os mecanismos de
automação,
Na dissertação agora proposta dever-se-ão construir modelos à escala reduzida de modo a testar o seu
funcionamento. Existe a possibilidade de financiamento para a sua construção.
O aluno que pretenda desenvolver este tema deverá ter apetência pela montagem e programação de
sistemas domóticos.
Orientadores: Telmo Dias Pereira

1.6. Conceção de redes prediais de esgoto
Descrição
A nova legislação relativa ao projeto e dimensionamento de redes prediais, que será publicada em
breve, introduz formas de conceção e de funcionamento presentes nas normas europeias no domínio.
A tema que agora se propõe visa o estudo dessas formas de conceção e a sua implementação nos
projetos de obras correntes.
É um tema interessante para quem quiser projetar este tipo de redes de uma forma adequada e de
acordo com princípios e padrões reconhecidos internacionalmente.
Existe financiamento para a produção de elementos desenhados a incluir no documento da tese.
Orientadores: Telmo Dias Pereira
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1.7. O processo de concurso na contratação pública
Descrição
As recentes (agosto de 2017) alterações na legislação da contratação pública introduziram aspetos
novos nos procedimentos ligados à contratação de obras públicas.
O trabalho que se propõe visa analisar o atual enquadramento legal com precisão e definir formas
pragmáticas de contratação, desde o lançamento do procedimento de contratação até à apreciação das
propostas dos respetivos concursos.
Cremos que será um trabalho interessante e com muita utilidade para alunos que tenham como
objetivo o enquadramento na área da contratação de obras públicas, representando cerca de metade
do valor total da indústria da construção e que engloba as maiores e mais desafiantes obras de
engenharia.
Orientadores: Telmo Dias Pereira

1.8. Normas de segurança para a construção
Descrição
Existe um grande número de normas que tratam de questões relacionadas com a segurança no
trabalho. Quer estejamos a falar de equipamentos de proteção coletiva ou individual, de
equipamentos de trabalho ou de procedimentos, verificamos que muitas dessas normas são aplicáveis
à indústria da construção.
Contudo não é claro quais são as aplicáveis numa situação específica. Daqui decorrem alguns
problemas salientando-se:
• A definição exata das condições de segurança a implementar nos trabalhos e no estaleiro pois
quem é responsável pela segurança não pode ser confrontado com delimitações imprecisas da
sua responsabilidade;
• A aferição dos custos envolvidos na segurança, uma vez que, quem orçamenta deve ter
informação prévia sobre o que irá orçamentar.
O trabalho inerente a este tema envolverá certamente:
• Uma pesquisa sobre as normas em vigor (NP, EN, ISO, DIN, BS, etc.) nos vários domínios da
segurança no trabalho;
• A definição criteriosa das que serão mais adequadas ao trabalho na indústria da construção;
• Investigar um conjunto de causas de acidentes em trabalhos (na construção) com elevado grau
de risco;
• Definir as normas a seguir na escolha de equipamentos de proteção coletiva ou individual,
equipamentos ou procedimentos a seguir na execução dos trabalhos atrás referidos.
Orientadores: Telmo Dias Pereira

1.9. A influência das características do suporte nas características das
argamassas
Descrição
Os revestimentos de paredes mais utilizados no nosso país continuam a ser ainda, sem dúvida, os
rebocos de argamassas, quer sejam à base de cal ou de cimento, quer sejam tradicionais, feitos insitu, ou ainda pré-doseados.
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O estudo das características das diferentes argamassas é quase sempre feito em provetes executados
em laboratório, com diversas configurações, de acordo com as exigências das respetivas normas. No
entanto, o comportamento das argamassas quando aplicadas em suportes reais não será exatamente o
mesmo que o comportamento que as mesmas argamassas têm dentro dos moldes. As características
dos suportes reais são bastantes diversas das características dos moldes laboratoriais.
Depois da aplicação da argamassa no suporte forma-se uma interface entre a argamassa e o mesmo e
as interações que ocorrem após o contato da argamassa ainda no estado plástico com o suporte vão-se
modificando ao longo do tempo devido à cinética de hidratação e a absorção do suporte. O
comportamento da argamassa ao longo do tempo é então influenciado diretamente pelas
características do suporte e da interface que vai ser criada entre os dois materiais de construção
(suporte e argamassa). Quais serão os parâmetros que irão influenciar este comportamento?
Com a realização deste trabalho pretende-se responder a algumas destas questões. É um trabalho
essencialmente experimental, que está integrado num trabalho de investigação mais amplo. Serão
analisadas as características de alguns tipos de argamassas, a escolher. Essas argamassas serão
caracterizadas em moldes laboratoriais e aplicadas em suportes e será executada uma análise
comparativa do seu comportamento.

Orientadores: Isabel Torres

1.10. Isolamentos térmicos para a construção em estrutura metálica leve
(LSF)
Descrição
O adequado isolamento térmico da envolvente de edifícios é fundamental para assegurar um bom
comportamento térmico e uma elevada eficiência energética dos mesmos. Devido à elevada
condutibilidade térmica do aço, os edifícios com estrutura metálica leve (LSF – “Lightweight Steel
Framing”) necessitam de uma especial atenção no que se refere à seleção, dimensionamento e
aplicação do isolamento térmico nos vários elementos construtivos da sua envolvente.
Hoje em dia existem diversas soluções de isolamento térmico. As soluções mais utilizadas incluem
materiais como o poliestireno expandido (EPS), o poliestireno extrudido (XPS) e a lã de rocha.
Existem também soluções de isolamento térmico mais recentes, utilizando materiais inovadores
como os aerogéis e os painéis de vácuo (VIP – “Vacuum Insulation Panels”). Adicionalmente,
começam também a surgir no mercado soluções de isolamento térmico que poderemos designar de
ecológicas ou “amigas do ambiente”, pois são isolamentos resultantes da reciclagem de outros
materiais, e.g., borracha, fibras têxteis, papel, etc.
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Pretende-se com esta dissertação efetuar uma revisão do estado-da-arte sobre esta temática,
identificando os diversos materiais de isolamento térmico (convencionais e não convencionais), bem
assim como as vantagens e inconvenientes de cada um.

(a) VIP - “Vacuum Insulation Panels”

(b) Aerogel

Materiais de isolamento térmico não convencionais
Orientador:
Paulo Fernando Antunes dos Santos

1.11. Desempenho térmico de uma parede de Trombe instalada num
protótipo em LSF
Descrição
Existem diversas soluções passivas para melhorar o desempenho térmico e a eficiência energética de
edifícios. Uma dessas soluções é a parede de Trombe, normalmente constituída por um elemento
acumulador de energia térmica solar, composto por um material de elevada massa e com calor
específico também elevado. A transmissão de calor entre o elemento acumulador e o interior do
edifício pode ser realizada por condução, radiação e convecção, existindo habitualmente umas
aberturas, na parte superior e inferior da parede de Trombe, que permitem a circulação de ar e
respetivas trocas com o interior do edifício.
Para estudar experimentalmente este tipo de sistemas, foram executados dois protótipos com
estrutura metálica leve (LSF – “Lightweight Steel Framing”), conforme ilustrado na figura em baixo.
Estes módulos experimentais são exatamente iguais para permitir a comparação de valores registados
entre ambos. Num dos módulos foi instalada uma parede de Trombe devidamente monitorizada para
registo de temperaturas (do ar e superficiais), fluxos de calor, velocidade do ar, etc.
Pretende-se com esta dissertação efetuar a avaliação experimental do desempenho térmico da referida
parede de Trombe. Pretende-se ainda otimizar o referido desempenho através do adequado controlo
de funcionamento da parede de Trombe.
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Protótipos em LSF e parede de Trombe
Orientador:
Paulo Fernando Antunes dos Santos

1.12. Utilização de PCMs para o incremento da inércia térmica em edifícios
com estrutura leve em aço
Descrição
O comportamento térmico de edifícios depende de muitos parâmetros, sendo um deles a respetiva
massa com influência preponderante na inércia térmica. A inércia térmica dos edifícios pode resultar
em benefícios no que respeita ao seu comportamento térmico e respetivo consumo de energia para
aquecimento e arrefecimento. Existem várias estratégias para aumentar a inércia térmica em edifícios
com reduzida massa global, como é o caso dos edifícios com estrutura metálica constituída por perfis
metálicos enformados a frio. Uma das estratégias é a utilização de materiais que mudam de fase
(PCMs – “Phase Change Materials”), devido à sua grande capacidade de acumulação de calor sem
variação significativa de temperatura (calor latente), conforme ilustrado na figura seguinte (a).
Existem no mercado, hoje em dia, diversos produtos contendo PCMs para utilização/aplicação no
sector da construção. Alguns exemplos destes produtos são apresentados na figura (b).
As atividades a desenvolver nesta dissertação estão relacionadas diretamente com o projeto de
investigação financiado pela FCT: “PCMs4Buildings - Sistemas com cavidades retangulares com
materiais de mudança de fase para o aproveitamento de energia solar térmica em edifícios” que
decorre na FCTUC desde Junho de 2016.
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(a) Calor latente vs calor sensível

(b) Exemplos de utilização de PCMs na construção

Materiais com mudança de fase (PCMs)
Orientadores:
Paulo Fernando Antunes dos Santos
Nelson Soares (ADAI, DEM-FCTUC)

1.13. Conforto térmico no interior de edifícios
Descrição
O conforto térmico no interior de edifícios depende de diversos parâmetros incluindo: o nível
metabólico, o vestuário, a temperatura do ar, a temperatura radiante e a velocidade do ar. Nesta
dissertação pretende-se estudar a relação existente entre algumas estratégias passivas de para
melhoria do comportamento térmico dos edifícios (e.g. ventilação) e o nível de conforto sentido pelos
ocupantes do mesmo. Para o efeito será utilizado um software específico, conforme ilustrado na
figura seguinte.

Print-screen do software utilizado para análise do conforto térmico
Orientadores:
Paulo Fernando Antunes dos Santos

1.14. Avaliação experimental do desempenho térmico de paredes
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Descrição
Existem diversas metodologias para caraterização do desempenho térmico de elementos construtivos
(e.g. paredes), incluindo o cálculo analítico do coeficiente de transmissão térmica, a modelação
numérica e a avaliação experimental. A avaliação experimental pode ser realizada in-situ ou em
laboratório. Embora o cálculo analítico e a modelação numérica sejam métodos mais expeditos e
económicos, por vezes (e.g. para validação do cálculo analítico/numérico) é necessário recorrer à
avaliação experimental, em particular sob condições controladas, isto é, em laboratório.
Os métodos designados em Inglês por “Guarded Hot Box” e “Calibrated Hot Box”) são os mais
utilizados em laboratório. Nesta dissertação pretende-se descrever os métodos de avaliação
experimental do desempenho térmico de elementos construtivos em laboratório e realizar alguns
ensaios utilizando o método da “Guarded Hot Box”, utilizando a instalação experimental ilustrada na
figura seguinte.

a) Modelo 3D

b) Foto do equipamento

Equipamento experimental do tipo “Guarded Hot Box”
Orientador:
Paulo Fernando Antunes dos Santos

1.15. Estratégias de minimização de pontes térmicas em edifícios com
estrutura metálica leve
Descrição
As alterações climáticas (aquecimento global), assim como a escassez e os elevados preços das
energias fósseis (não renováveis), conduziram a uma crescente preocupação e exigência
relativamente à eficiência energética, em particular nos edifícios. As perdas de calor originadas pelas
pontes térmicas podem representar uma importante parcela da energia consumida para aquecimento
(30%), podendo estas serem superiores aos benefícios extraídos da utilização de coletores solares
térmicos para produção de água quente sanitária.
Nos edifícios com estrutura metálica as pontes térmicas originadas pela elevada condutibilidade
térmica do aço, necessitam de ainda mais atenção no sentido de as mitigar (ver imagem seguinte).
Nesta dissertação pretende-se estudar diversas formas de minimização de pontes térmicas em
edifícios com estrutura metálica leve constituída por perfis enformados a frio. Para além da revisão
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do estado da arte sobre esta temática, pretende-se comparar a eficácia de cada uma das estratégias de
mitigação de pontes térmicas e verificar qual a melhoria do comportamento térmico e eficiência
energética através de um caso de estudo.

Distribuição de temperaturas e valor de U em paredes leves com perfis metálicos verticais
Orientador:
Paulo Fernando Antunes dos Santos

1.16. Estratégias para o incremento da inércia térmica em edifícios com
estrutura leve em aço: “Ground heat source ventilation”
Descrição
A inércia térmica dos edifícios pode resultar em benefícios no que respeita ao comportamento
térmico e respetivo consumo de energia para aquecimento e arrefecimento. Existem várias estratégias
para compensar a fraca inércia térmica inerente a edifícios com reduzida massa, como é o caso dos
edifícios com estrutura metálica constituída por perfis metálicos enformados a frio. Uma das
estratégias é a ventilação através de tubagens enterradas (“Ground heat source ventilation”), que tem
a vantagem adicional de promover a ventilação do edifício.
Efetivamente devido à grande inércia térmica do solo, a diferença de temperatura entre este e o ar
exterior é significativa, podendo atingir para o clima de Coimbra quase 8ºC, como ilustrado na figura
seguinte (a). Como se pode verificar, esta diferença de temperatura é favorável tanto no Inverno
como no Verão. As tubagens enterradas funcionam como um permutador de calor solo-ar.
Numa dissertação anterior foram utilizadas fórmulas simplificadas para modelar a transferência calor
em tubagens enterradas, por onde circula o ar, que foram implementadas numa folha de cálculo em
Excel. Neste trabalho pretende-se utilizar ferramentas de cálculo mais sofisticados (ex. elementos
finitos e CFD “Computational Fluid Dynamics”) para modelar o referido escoamento e
10
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correspondentes trocas de calor e posterior comparação com os resultados numéricos anteriores e
com medições in situ num sistema implantado num edifício residencial em Coimbra (ver figura
seguinte (b)).
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(a) Temperatura média mensal do ar e do solo a 2 m de
profundidades e respetivas diferenças (Coimbra)

(b) Instalação das tubagens enterradas para um
edifício residencial em Coimbra

“Ground heat source ventilation”
Orientadores:
Paulo Fernando Antunes dos Santos
António Gameiro (DEM-FCTUC)

1.17. Iluminação natural e ganhos solares em edifícios
Descrição
A iluminação natural através de vãos envidraçados desempenha um papel muito relevante nos
edifícios em termos de conforto visual e térmico, bem assim como na sua eficiência energética. Uma
adequada iluminação natural deve proporcionar condições de conforto visual durante o dia
minimizando o consumo de energia para iluminação (artificial). No entanto, os ganhos solares pelos
vão envidraçados associados à iluminação natural poderão aumentar as necessidades de energia para
arrefecimento no Verão.
Pretende-se nesta dissertação, para além de uma revisão do estado da arte sobre as diversas
estratégias de sombreamento, estudar a relação existente entre as necessidades de iluminação natural
e o consequente aumento das necessidades energéticas de arrefecimento.
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Representação gráfica da posição solar em redor de um edifício
Orientador:
Paulo Fernando Antunes dos Santos

1.18. Estimativa das perdas de calor para o solo em edifícios: Estudo
paramétrico
Descrição
As perdas de calor para o solo podem representar uma parcela significativa do balanço térmico do
edifício, em particular nos edifícios de reduzida altura (como por exemplo moradias). Se no inverno
estas perdas têm um efeito desfavorável no consumo de energia para aquecimento, no verão ocorre
precisamente o oposto. De facto, no verão as trocas de calor com o solo (normalmente mais fresco)
permitem aumentar as perdas de calor e assim minimizar as necessidades de arrefecimento.
Sendo assim, é essencial aquando da conceção do edifício escolher adequadamente o tipo de solução
construtiva mais eficiente (ver três hipóteses ilustrativas na figura seguinte), bem como especificar
adequadamente a espessura e o local para colocação do isolamento térmico junto ao solo.
Pretende-se com este trabalho efetuar um estudo paramétrico por forma a comparar o desempenho de
diversas soluções construtivas no que respeita às perdas de calor para o solo e correspondente
balanço térmico anual. Para o efeito poderá ser utilizada uma folha de cálculo, onde foi previamente
implementado o algoritmo que permite efetuar estes cálculos de acordo com a norma ISO 13370
(2007).
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a) Pavimento térreo

b) Vazio sanitário

c) Pavimento térreo em cave

Três soluções construtivas previstas na ISO 13370 (2007)
Orientador:
Paulo Fernando Antunes dos Santos
Estudo do comportamento de barreiras acústicas sustentáveis com base no conceito de cristais
sónicos
Nos últimos anos, tem vindo a ser desenvolvido o conceito de “cristal sónico” como tecnologia
aplicável na atenuação do ruído. Estas estruturas apresentam uma configuração totalmente distinta
das convencionais barreiras acústicas, tendo uma estrutura aberta, constituída por elementos
individuais separados entre si. Este tema enquadra-se num projeto de investigação atualmente em
curso na FCTUC, onde se pretende explorar a aplicabilidade deste conceito à mitigação do ruído de
tráfego, fazendo uso de troncos de madeira dispostos de forma periódica em filas paralelas à via.

(imagem retirada de http://www.lboro.ac.uk/microsites/enterprise/noise/applications.html)

Orientadores: Paulo Amado Mendes e Luís Godinho
Análise da difusão sonora de estruturas do tipo cristal sónico – Análises experimental e
numérica
Os metamateriais são estruturas interessantes, com propriedades físicas peculiares, que têm sido
estudadas comparativamente a materiais mais tradicionais nas últimas décadas. Um caso particular de
metamateriais acústicos é o caso de cristais sónicos. Estes são constituídos por estruturas dispostas
periodicamente, com elementos espaçados regularmente, e que apresentam um determinado
comportamento, revelando elevados níveis de atenuação do som numa gama de frequências
conhecidas como “band-gap”. Contudo, no âmbito deste trabalho, pretende-se explorar uma
característica acústica diferente das estruturas do tipo cristal sónico, nomeadamente a sua capacidade
para funcionar como um difusor de som em comparação com uma superfície plana. Pretende-se
desenvolver um estudo experimental, num espaço semi-anecóico simplificado, recorrendo a
diferentes configurações de cristais sónicos construídos em escala reduzida, e analisar os coeficientes
de difusão e de dispersão ao longo da gama de frequências. Paralelamente, será utilizado um modelo
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computacional, de forma a simular a capacidade difusora desses conjuntos de tubos cilíndricos
distribuídos periodicamente e definindo as estruturas do tipo cristal sónico. Assim, pretende-se
analisar os efeitos da presença dos cristais sónicos sobre os coeficientes de difusão e de dispersão,
quando em comparação com uma superfície plana ou com outras soluções de difusores mais
convencionais.

Orientadores: Paulo Amado Mendes e Luís Godinho
Mitigação do ruído de tráfego ferroviário através de soluções de barreiras acústicas
Atualmente, observa-se a nível europeu um interesse e investimento muito significativos no
transporte ferroviário. Este representa um modo de transporte mais sustentável, com menor consumo
energético, menor ocupação de espaço e menor pegada de carbono quando comparado com outros
meios de transportes, aéreo ou terrestre. Contudo, os níveis de ruído produzidos por este meio de
transporte resultam num considerável desafio ambiental que urge mitigar de forma eficiente. A
implementação de barreiras acústicas é uma das medidas mais frequentemente adotadas para fazer
face a este problema, apresentando um impacto significativo na redução do ruído. De qualquer modo,
as barreiras acústicas usualmente aplicadas encontram-se muito longe de constituírem soluções
ótimas, não sendo geralmente pensadas para o caso específico do ruído ferroviário. Neste trabalho
pretende-se efetuar uma recolha de informação bibliográfica relativa às principais soluções de
mitigação do ruído produzido pelo tráfego ferroviário, com principal ênfase nas soluções do tipo
barreira acústica. Esta recolha de informação será complementada pelo estudo de diferentes soluções,
designadamente no que respeita aos requisitos a observar, aos materiais a utilizar, à geometria das
barreiras e aos seus comportamentos acústico e estrutural.

(retirado de Petra ČÍŽKOVÁ, in InterNoise 2016)
Orientadores: Luís Godinho e Paulo Amado Mendes
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Formulação e caracterização acústica de materiais granulares porosos
A utilização de materiais granulares porosos é bastante frequente em aplicações de Engenharia Civil,
sendo por vezes utilizados com funções acústicas em virtude do seu interessante comportamento do
ponto de vista da absorção sonora. Encontram-se aplicações deste tipo de materiais em elementos
construtivos de edifícios, mas igualmente em aplicações exteriores, como as barreiras acústicas ou as
camadas superficiais de pavimentos.
No presente trabalho, depois de uma recolha bibliográfica sobre as tipologias de materiais granulares
e seu comportamento, serão desenvolvidas formulações que possam ser adotadas em diferentes tipos
de elementos construtivos, recorrendo a materiais granulares leves. O estudo incluirá, também, a
caracterização das suas propriedades acústicas, recorrendo a ensaios laboratoriais e a análises dos
resultados obtidos face a modelos teóricos de previsão.

a)
b)
(retiradas de: a) Arenas e Crocker, Sound & Vibration, july 2010; e b) Carbajo etal., Materiales de Construción, 65(320),
2015)

Orientadores: Paulo Amado Mendes e Fernando G. Branco
Caracterização do desempenho térmico de soluções de coberturas verdes
As coberturas verdes são um exemplo de construção sustentável que podem ajudar a mitigar alguns
dos problemas associados ao crescimento das cidades, tais como a impermeabilização dos solos e a
redução de áreas verdes. Verifica-se atualmente uma crescente preocupação em promover as
coberturas verdes pelos benefícios de comportamento térmico que garantem ao edificado, mas
também por assegurarem a mitigação do efeito da ilha de calor, fixação de poluentes, e ainda, a
redução dos níveis de ruído e o atraso no escoamento das águas pluviais, prevenindo o risco de
enchentes.
O comportamento térmico das coberturas verdes é complexo devido à variabilidade das propriedades
das suas componentes, nomeadamente função do
teor
em
água e da vegetação que apresenta. Para que seja
possível
estimar com o máximo de rigor esse
comportamento é necessário desenvolver métodos
de
caracterização específicos. O presente trabalho
pretende
contribuir no desenvolvimento de estudos teóricos
e/ou
aplicação de métodos experimentais para a
caracterização do comportamento de soluções de
cobertura
verde.
Este trabalho enquadra-se em projetos de
investigação em curso.
Orientadores: Nuno Simões e António Tadeu
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Caracterização de soluções de isolamento altamente eficientes para aplicação em edifícios
O setor dos edifícios é responsável por uma grande quantidade do consumo de energia e,
consequentemente, de emissões de gases com efeito de estufa. Face a isto e à crescente preocupação
global com as alterações climáticas e com a escassez de
recursos,
têm vindo a ser implementadas políticas e medidas de
eficiência
energética que vieram aumentar consideravelmente a
espessura
mínima da camada de isolamento aplicada nos edifícios,
(o
que
tem vindo a criar limitações arquitetónicas e dificuldades
técnicas).
Uma vez que estes requisitos têm tendência a serem cada
vez mais
exigentes, tornou-se necessário explorar a utilização de
materiais
altamente eficientes. Os painéis de isolamento a vácuo
(VIP)
surgem como uma forte alternativa aos materiais
convencionais, uma vez que possuem uma capacidade
isolante
que pode ser até 10 vezes superior. Estes produtos são
atualmente usados com alguma regularidade noutros setores. Contudo, a sua aplicação em edifícios
apresenta um conjunto de desafios específicos que devem ser ultrapassados. O presente trabalho irá
focar-se na caracterização de soluções de isolamento com recurso a VIPs para edifícios,
nomeadamente através da realização de ensaios (e.g. mecânicos, higrotémicos). Este trabalho irá
contribuir para o desenvolvimento de soluções construtivas altamente eficientes com menor
espessura do isolamento.
O trabalho enquadra-se num projeto de investigação em curso.
Orientadores: Nuno Simões e Catarina Serra
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