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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.
Orientação: Diogo Mateus; Andreia Pereira

1.2. Contribuição dos sistemas de aproveitamento de energias renováveis
para a eficiência energética dos edifícios
Descrição
Com o crescente aumento dos consumos de energia nos edifícios, aliada à limitação das
fontes de energia convencionais, baseadas nos combustíveis fósseis, o estudo de fontes de
energia alternativas está na ordem do dia. Neste contexto, é objetivo do presente trabalho o
estudo do desempenho de sistemas de microprodução e de outras formas de aproveitamento
de energias renováveis, quando aplicados em edifícios habitacionais.
Orientação: Diogo Mateus; Andreia Pereira
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1.3. Tema: Desempenho acústico de materiais utilizados em soluções para

isolamento a sons de percussão
Descrição
Em Acústica de Edifícios, um dos ruídos que é geralmente causa de incómodo é o originado
por objectos a cair, passos ou arrastar de móveis. Estes tipos de ruídos, designados por sons
de percussão, podem ser muito atenuados utilizando soluções construtivas adequadas, que
integram materiais resilientes, com características flexíveis.
Neste trabalho pretende-se caracterizar o desempenho acústico de materiais utilizados em
soluções para garantir o isolamento aos sons de percussão, em edifícios, que está previsto no
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios. Trata-se de um trabalho essencialmente
experimental.
A presente proposta enquadra-se num projecto de investigação, em curso, Tyre4BuildIns,
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Orientação: Andreia Pereira; Diogo Mateus

a)

b1)
b2)
b3)
Figura – a) Exemplo de uma solução construtiva eficaz na atenuação dos sons de
percussão; b) Alguns materiais utilizados em soluções para atenuar sons de percussão:
b1) Polietileno reticulado de célula fechado; b) Aglomerado de borracha; c)
Aglomerado de borracha e cortiça.
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1.4. 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 in-situ, ou ainda pré-doseados.
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.

Orientação: Prof.ª Isabel Torres – DEC-FCTUC; Profª Inês Flores – DEC-IST
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1.5. Desempenho físico, mecânico e durabilidade de argamassas com
agregados leves e reciclados
Descrição
A preservação dos recursos naturais, poupança de energia e investimento no sentido de
favorecer a economia circular são preocupações de grande actualidade, com que se debate
indústria da Construção. O desenvolvimento da actividade normal da indústria da construção
está associado à exploração de matérias-primas e geração de resíduos. Estes fenómenos dão
origem a impactes ambientais que urge minimizar. Por outro lado, ao longo da sua vida útil,
os edifícios requerem gastos em energia para manter as condições de conforto e habitabilidade
exigidas pela sociedade actual.
O trabalho proposto no âmbito deste tema consistirá no estudo e caracterização experimental
de argamassas produzidas com base em agregados leves e materiais reciclados, tendo por
objectivo quantificar o seu desempenho em termos térmicos, físicos e mecânicos e comparar
com as argamassas tradicionais.
Orientação: Fernando G. Branco; Marcos Ortega (Universidade de Alicante).
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1.6. Utilização de RCD na Indústria da Construção
Descrição
A protecção e preservação do ambiente e os recursos naturais encontra-se na ordem do dia
como uma preocupação crescente. O desenvolvimento da actividade normal da indústria da
construção está associado à geração de resíduos, emissão de gases de efeito de estufa e
extracção/exploração de matérias-primas. Estes fenómenos dão origem a impactes ambientais
que urge minimizar. Nesse sentido, é vital a sensibilização para a necessidade de tratamento e
reutilização de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), sendo necessário identificar
novas utilizações que permitam a reutilização destes resíduos, e demonstrar a aplicabilidade
dos resíduos nessas utilizações. O presente tema tem como objectivo constituir uma
contribuição neste sentido. Serão estudadas formas de reutilização dos resíduos de construção,
prevendo-se a realização de testes laboratoriais que permitam qualificar e quantificar a
adequabilidade dos resíduos nessas novas utilizações.
Orientação: Fernando G. Branco; Lurdes Belgas (IPT).
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1.7. Desenvolvimento e caracterização experimental de materiais compósitos
baseados em aproveitamento de resíduos de transformação de pedra
Descrição
A indústria das rochas ornamentais representa uma parcela significativa das exportações em
Portugal. A produção de resíduos constitui um dos principais constrangimentos desta
indústria, em ambas as suas componentes (extrativa e transformadora). As pedreiras de rocha
ornamental apresentam uma baixa taxa de aproveitamento, sendo responsáveis pela
acumulação de grandes aterros de resíduos.
O tema proposto pretende estudar soluções para o reaproveitamento dos resíduos gerados na
extração e no corte das rochas, contribuindo assim para reduzir o volume de resíduos através
da sua incorporação em materiais de maior valor acrescentado. Pretende-se estudar e
caracterizar soluções que permitam o aproveitamento das lamas e partículas granulares
através do desenvolvimento de compósitos que integrem os resíduos e que sejam aplicados à
Construção.
Orientação: Fernando G. Branco e Luís Godinho
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1.8. Caracterização acústica de materiais granulares porosos baseados em
resíduos industriais
Descrição
A utilização de materiais granulares porosos é muito comum em aplicações de Engenharia
Civil. Em virtude do seu comportamento do ponto de vista da absorção sonora, estes materiais
são frequentemente utilizados com funções acústicas. 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.
Orientação: Paulo Amado Mendes e Fernando G. Branco

a)
b)
(retiradas de: a) Arenas e Crocker, Sound & Vibration, july 2010; e b) Carbajo etal., Materiales de Construción, 65(320),
2015)
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1.9. Caraterização do comportamento mecânico do aglomerado de cortiça
expandida para aplicação em sistemas de cobertura e fachada verdes
Descrição
Os elevados impactos ambientais associados ao sector dos edifícios têm vindo a promover a
procura de materiais e soluções naturais, com um melhor desempenho ambiental. Neste
contexto, o aglomerado de cortiça expandida (ICB) surge como uma alternativa sustentável
aos materiais convencionais. As suas propriedades permitem que este seja utilizado como um
material de isolamento térmico, natural, podendo ser aplicado em sistemas de cobertura e
fachada verdes com vista a melhorar o desempenho destas soluções. Contudo, tais aplicações
carecem ainda de estudos que permitam caraterizar o comportamento deste material,
nomeadamente quando sujeito a ações ambientais. Desta forma, é objetivo deste trabalho a
caraterização do comportamento mecânico do aglomerado de cortiça expandida,
nomeadamente em termos do seu comportamento à compressão, à flexão, ao corte e à tração
perpendicular às faces, quando sujeito a diferentes condições experimentais. Os trabalhos
experimentais serão realizados nas instalações do Itecons.
Orientação: António Tadeu; João Almeida

9

Mestrado Integrado em Engenharia Civil – Área de Especialização de Construções 2019-2020

1.10. Caracterização mecânica e vibro-acústica de materiais compósitos
com casca de arroz e borracha reciclada
Descrição
O setor da construção é reconhecido como um dos principais pilares do desenvolvimento
social e económico da Europa. Por outro lado, esta indústria é também responsável por
impactes ambientais que não podem ser negligenciados, derivado do elevado consumo de
recursos naturais e energéticos e produção de resíduos.
O desenvolvimento de novos materiais com baixo impacte ambiental orientados para o sector
da construção tem sido amplamente reconhecido como uma prioridade estratégica em direção
a uma indústria mais sustentável. Adicionalmente, o desenvolvimento de soluções inovadoras
com elevado desempenho mecânico e vibro-acústica poderá contribuir para um maior
conforto dos utilizadores e durabilidade das construções.
O objetivo desta dissertação é a caracterização experimental de materiais compósitos com
elevada taxa de incorporação de resíduos e subprodutos provenientes de diferentes sectores
produtivos, como é o caso da casca de arroz e do granulado de borracha reciclada. Prevê-se
que este trabalho possa contribuir ativamente para o desenvolvimento de soluções inovadoras
e eficientes para a construção e para a valorização de processos construtivos sustentáveis. Os
trabalhos experimentais serão realizados nas instalações do Itecons.
Orientação: António Tadeu, Julieta António

Provetes

Ensaio de compressão

Ensaio de transmissibilidade

Exemplo de provetes de ensaio dos materiais compósitos em desenvolvimento e de alguns equipamentos dos
ensaios a realizar.
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1.11. 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 a nível nacional e internacional e da definição/seleção de
materiais e componentes de sustentabilidade acrescida. Serão ainda realizados ensaios iniciais
de caracterização de materiais e componentes. Os trabalhos experimentais serão realizados
nas instalações do Itecons.
Orientação: Julieta António e António Tadeu
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1.12. Desenvolvimento de compósitos cimentícios termicamente isolantes
de alta resistência
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, assim como a realização de ensaios iniciais. Os trabalhos experimentais serão
realizados nas instalações do Itecons
Orientação: Julieta António e António Tadeu

12

Mestrado Integrado em Engenharia Civil – Área de Especialização de Construções 2019-2020

1.13. Caraterização experimental das propriedades térmicas de materiais
(de isolamento)
Descrição
Os materiais de isolamento térmico possuem um papel fundamental no desempenho térmico e
energético dos edifícios. A utilização de valores reais das suas propriedades térmicas (e.g.,
condutibilidade térmica, difusividade térmica e calor especifico) é também essencial para uma
rigorosa avaliação do desempenho térmico dos elementos da envolvente de edifícios (e.g.,
resistência térmica) e consequente eficiência energética dos mesmos.
Por vezes os projetistas e auditores energéticos, utilizam valores tabelados das propriedades
térmicas de materiais de construção, incluindo de isolamento térmico, que não correspondem
à realidade. Adicionalmente, até os valores das propriedades térmicas dos materiais
declarados pelos fabricantes podem ser, em determinadas circunstâncias, diferentes dos reais.
Pretende-se, com esta proposta de tese, fazer uma caraterização experimental das
propriedades térmicas de materiais, incluindo de materiais de isolamento térmico e posterior
comparação com os valores tabelados e declarados pelos fabricantes. Para a referida
caraterização experimental será utilizado o método “Transient Plane Source” e o equipamento
Hot Disk TPS 2500 S. Esta tese será enquadrada no projeto de investigação Tyre4BuildIns –
“Recycled tyre rubber resin-bonded for building insulation systems towards energy
efficiency”.

Equipamento Hot Disk TPS 2500 S.
Orientação:
Paulo Santos
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1.14. O método dos termofluxímetros para medição da resistência térmica
de elementos construtivos
Descrição
Existem vários métodos (destrutivos e não destrutivos) para medir a resistência térmica de
elementos da envolvente de edifícios. Um dos métodos não destrutivos mais utilizados é o
método dos termofluxímetros, em Inglês: “Heat Flow Meter” – HFM. Este método requer o
registo do fluxo de calor que atravessa o elemento em estudo e das temperaturas em ambas as
superfícies do mesmo. No entanto, a aplicação deste método, não é trivial, devendo ser
cumpridos determinados procedimentos prescritos em normas e também pelos fabricantes dos
termofluxímetros, para que os valores medidos sejam fiáveis.
Pretende-se fazer uma caraterização experimental das propriedades térmicas de elementos
construtivos, utilizando o método dos termofluxímetros. Para além da revisão do estado-daarte, onde se irão indicar normas e trabalhos de referência, que possibilitem conhecer mais em
detalhe o método e os fatores com maior influência nos resultados do mesmo. Posteriormente,
será feita uma campanha experimental de modo a confirmar os pressupostos identificados
anteriormente e avaliar a sua influência na precisão do referido método. Esta tese será
enquadrada no projeto de investigação Tyre4BuildIns – “Recycled tyre rubber resin-bonded
for building insulation systems towards energy efficiency”.

a) Face fria
b) Face quente
Termofluxímetros utilizados no método HFM.
Orientação:
Paulo Santos
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1.15. Análise custo-benefício de estratégias de melhoria de desempenho
térmico em elementos da envolvente de edifícios
Descrição
Quando o desempenho térmico de um elemento construtivo da envolvente de um edifício
(e.g., parede exterior) é insuficiente, torna-se necessário melhorar o referido desempenho
(e.g., diminuir a sua transmissão térmica, U). Em função do elemento construtivo em causa,
existem várias estratégias de melhoria disponíveis, sendo umas mais adequadas e eficientes
do que outras.
Nesta tese pretende-se avaliar a eficiência de determinadas medidas de melhoria de
desempenho de elementos construtivos em LSF (“Light Steel Frame”) em termos da melhoria
das suas caraterísticas térmicas (valor de U) e em termos da melhoria do desempenho térmico
e energético do edifício. Pretende-se também avaliar os custos associados às medidas de
melhoria estudadas, que irá possibilitar a posterior análise custo-benefício de cada estratégia
de melhoria, confrontando os seus custos com os benefícios resultantes da sua
implementação.
Esta tese será enquadrada no projeto de investigação Tyre4BuildIns – “Recycled tyre rubber
resin-bonded for building insulation systems towards energy efficiency”, pretendendo-se que
uma das estratégias de melhoria estudadas seja a utilização de tiras de corte térmico, feitas de
material isolante (e.g., contendo borracha reciclada de pneus), para mitigação das pontes
térmicas em elementos LSF.

Análise custo-benefício.
Orientação:
Paulo Santos
Diogo Mateus
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1.16. Avaliação experimental do desempenho térmico de paredes
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 “Hot Box”, utilizando a instalação experimental
ilustrada na figura seguinte. Esta tese será enquadrada no projeto de investigação
Tyre4BuildIns – “Recycled tyre rubber resin-bonded for building insulation systems towards
energy efficiency”.

Equipamento experimental do tipo “Hot Box”
Orientação:
Paulo Santos
Diogo Mateus
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1.17. 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.
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. Esta tese será
enquadrada no projeto de investigação Tyre4BuildIns – “Recycled tyre rubber resin-bonded
for building insulation systems towards energy efficiency”.

(a) VIP - “Vacuum Insulation Panels”

(b) Aerogel

Materiais de isolamento térmico não convencionais
Orientação:
Paulo Santos
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1.18. Materiais compósitos com elevado desempenho térmico e acústico:
avaliação da reação ao fogo
Descrição
O objetivo principal do trabalho a desenvolver nesta tese é a quantificação experimental da
reação ao fogo de materiais compósitos com elevado desempenho térmico e acústico. É
espectável que estes materiais possam contribuir para uma maior resistência ao fogo quando
usados em paredes de edifícios em LSF (“Lightweight Steel Frame”), apresentando uma baixa
combustibilidade e reduzida condutibilidade térmica.
Este estudo paramétrico irá incluir vários materiais compósitos fabricados à base de borracha
reciclada de pneus, atualmente em estudo no projeto: Tyre4BuildIns – “Recycled Tyre Rubber
Resin-Bonded for Building Insulation Systems Towards Energy Efficiency”. A campanha
experimental será desenvolvida em laboratório através da realização de ensaios de
ignitabilidade e de não combustibilidade.

Ensaio de não ignitabilidade.
Orientação:
Paulo Santos
Aldina Santiago
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1.19. 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 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.
Esta tese será enquadrada no projeto de investigação Tyre4BuildIns – “Recycled tyre rubber
resin-bonded for building insulation systems towards energy efficiency”.

Distribuição de temperaturas e valor de U em paredes leves com perfis metálicos verticais
Orientação:
Paulo Santos
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1.20. LCA & LCC of composite rubber strips
Descrição
The main goal of this thesis is to quantify the cost-effectiveness (LCC) and environmental
performance (LCA) of the composite rubber strips over the complete life cycle of the
building. This thesis includes: i) collection of data and estimation of the costs and the
environmental impacts of the composite strips; ii) characterization of the main lifecycle stages
and processes involved in the composite strips production in the LCA and LCC; iii) simplified
evaluation of the potential of incorporation of composite strips in LSF buildings, in an LCC
and LCA perspectives.
The LCA model will be developed following the guidance provided by ISO and CEN
standards for the sustainability assessment of buildings. On the other hand, the LCC model
will be developed to determine the cost-effectiveness of the new solution. This work will be
related with the research project Tyre4BuildIns – “Recycled tyre rubber resin-bonded for
building insulation systems towards energy efficiency”.
Orientação:
Paulo Santos
Helena Gervásio

1.21. Multicriteria assessment of composite rubber strips
Descrição
The main objective of this thesis is to support decision-making in the application of the
composite rubber strips in a holistic approach, combining LCA and LCC. The multicriteria
analysis intends to weigh the environmental and economic criteria related to the use of rubber/
aerogel composite strips and to enable comparisons base in traditional LSF solutions. The
main output of this thesis will be a simplified software tool which can assist designers in the
application of composite strips in LSF buildings. This tool intends to implement a very
simplified method to assess the energy savings delivered by the new composite material and
proposed thermal break mitigation strategy. This work will be related with the research
project Tyre4BuildIns – “Recycled tyre rubber resin-bonded for building insulation systems
towards energy efficiency”.
Orientação:
Paulo Santos
Helena Gervásio
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1.22. Caracterização do desempenho térmico de soluções de coberturas
verdes
Descrição
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.
Orientação: Nuno Simões e António Tadeu
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1.23. Caracterização de soluções de isolamento altamente eficientes para
aplicação em edifícios
Descrição
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.
Orientação: Nuno Simões e Catarina Serra
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1.24. Impacto do aumento de isolamento nas pontes térmicas lineares
Descrição
Os edifícios são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia em Portugal,
que varia consoante as características construtivas dos mesmos. Nesta irão ser estudadas
situações de pontes térmicas lineares existentes nos edifícios, responsáveis pelo aumento das
perdas de energia através das envolventes. O peso de uma ponte térmica na perda total de
calor através de um pormenor construtivo é tanto mais elevado quanto maior for o coeficiente
de transmissão térmica linear, Ψ, a ela associado.
A norma internacional ISO 10211 descreve o método de cálculo a ser seguido para a
determinação dos coeficientes de transmissão térmica linear, referindo a norma ISO 13370
para situações relativas a pavimentos
térreos.
Propõe-se
seguir
estas
normas,
utilizando
ferramentas de cálculo bidimensional
específicas,
para avaliar o impacto do aumento de
isolamento
nas pontes térmicas lineares. Pretende-se
com
este
trabalho discutir as tipologias de pontes
térmicas
ilustradas no catálogo disponibilizado
pelo
ITeCons
em
http://www.itecons.uc.pt/catalogoptl.
Orientação: Nuno Simões e Joana Prata
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1.25. Estudo do comportamento de barreiras acústicas sustentáveis com
base no conceito de cristais sónicos
Descrição
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)

Orientação: Paulo Amado Mendes e Luís Godinho
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1.26. Estudo de difusores acústicos com forma curvilínea otimizada
Descrição
Os difusores acústicos são habitualmente usados no condicionamento acústico de espaços
com maiores exigências acústicas (estúdios, salas de espetáculos, etc.), de modo a garantir
uma acústica adequada, sem absorções excessivas, e espalhando o som mais uniformemente
pela sala. Um número significativo de difusores disponíveis atualmente corresponde a
dispositivos com geometrias angulosas e baseados em poços ou subelementos
paralelepipédicos (por exemplo, os conhecidos difusores de Schroeder). Contudo, o seu
aspeto não é por vezes apreciado pelos arquitetos e pelos utilizadores das salas a que se
destinam. Deste modo, têm sido propostos, recentemente, difusores acústicos com geometrias
alternativas, apresentando superfícies com formas curvilíneas, que poderão ser esteticamente
mais apreciados e que, simultaneamente, estejam otimizados para dispersar uniformemente o
som neles incidente.
No âmbito deste trabalho, pretende-se desenvolver um estudo experimental, num espaço
semi-anecóico simplificado, recorrendo a protótipos de difusores curvilíneos com diferentes
configurações e produzidos com materiais distintos, e analisar o seu comportamento acústico
em termos da difusão sonora ao longo da gama de frequências. Assim, pretende-se analisar os
coeficientes de difusão sonora de um conjunto de soluções de difusores acústicos (com
diferentes escalas geométricas), quando em comparação com uma superfície plana ou com
outras soluções de difusores mais convencionais.

Orientação: Paulo Amado Mendes e Luís Godinho
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1.27. Mitigação do ruído de tráfego ferroviário através de soluções de
barreiras acústicas
Descrição
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)
Orientação: Luís Godinho e Paulo Amado Mendes
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