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CÓDIGO  
 
C01 

Tema  Análise do efeito de difusores suspensos na medição do coeficiente de 
absorção sonora em câmara reverberante 

Orientador António Pedro Oliveira de Carvalho 
Co-orientador -- 
Arguente Cecília Alexandra Abreu Coelho da Rocha 
Tipo Investigação 

Descrição de 
OBJECTIVOS 

O objectivo desta tese é permitir a um(a) aluno(a) aprofundar a sua capacidade 
de análise e investigação de uma área temática particular da Acústica de 
Edifícios. Trata-se de investigar e caracterizar um tipo específico de uso 
laboratorial de grande importância: a análise do efeito do número e posição de 
difusores suspensos, na medição do coeficiente de absorção sonora em câmara 
reverberante. 

Grau de 
Dificuldade 

Elevado 

Palavras-Chave Acústica, câmara reverberante, difusão, absorção sonora 

Planeamento 
de ACTIVIDADES 

Pesquisa – 1,5 meses 

Medições – 1 mês 

Tratamento dos dados – 1 mês 

Redacção – 1 mês 

Recursos Laboratório de Acústica da FEUP 

Pré-requisitos 
Disciplina Acústica Ambiental e de Edifícios concluída ou a frequentar este ano 
de 2018/19 
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CÓDIGO C03 
TEMA  Caracterização acústica de piscinas cobertas 
ORIENTADOR António Pedro Oliveira de Carvalho 
CO-ORIENTADOR -- 
ARGUENTE Cecília Alexandra Abreu Coelho da Rocha 
TIPO Projecto 

DESCRIÇÃO DE 

OBJECTIVOS 

O objectivo desta tese é permitir a um(a) aluno(a) aprofundar a sua capacidade 
de análise e investigação de uma área temática particular da Acústica de 
Edifícios. Trata-se de investigar e caracterizar um tipo específico de espaço: as 
piscinas cobertas através de casos de estudo na zona do Grande Porto. Será feito 
uso de parâmetros acústicos adequados que possibilitem a caracterização dos 
aspectos mais significativos da acústica desses locais relativamente ao seu uso. O 
objectivo final será a caracterização objectiva por medições in situ em algumas 
piscinas seleccionadas. 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
Médio 

PALAVRAS-CHAVE Acústica, Ruído de Fundo 

PLANEAMENTO DE 

ACTIVIDADES 

Pesquisa – 1,5 meses 

Medições – 1 mês 

Tratamento dos dados – 1 mês 

Redacção – 1 mês 

RECURSOS Laboratório de Acústica da FEUP 

PRÉ-REQUISITOS 
Disciplina Acústica Ambiental e de Edifícios concluída ou a frequentar este ano 
de 2018/19 
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CÓDIGO * C12 
TEMA  * AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE IMAGENS TÉRMICAS 
AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
 

ORIENTADOR * Eva Barreira 
COORIENTADOR Maria de Lurdes Simões – FEUP 
ARGUENTE  

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS * 

A termografia de infravermelhos é uma tecnologia inovadora e cada vez mais utilizada para 
o diagnóstico de edifícios. No entanto, a sua utilização ainda se baseia numa interpretação 
qualitativa dos resultados, o que poderá conduzir a conclusões erradas, nomeadamente, 
quando fatores externos criam padrões térmicos que não estão relacionados com 
anomalias reais. 
Neste trabalho, pretende-se avaliar as potencialidades da análise de componentes 
principais como ferramenta de apoio à análise quantitativa de imagens térmicas, de forma 
de eliminar a influência de fatores externos à medição (convecção,reflexões, sombras, 
humidificação, aquecimento diferencial e emissividade variável). Para tal, serão efetuados 
ensaios em laboratório, durante os quais serão tiradas imagens térmicas a provetes com 
destacamento do revestimento face ao suporte. Em determinados instantes durante as 
medições será simulado o efeito dos fatores externos. 
Utilizando o software da câmara de infravermelhos e outras ferramentas de análise 
estatística, os termogramas captados serão tratados através da análise de componentes 
principais (ACP) e de estatísticas de ordem superior, que permitirão decifrar o sinal térmico 
detetado pela câmara e, eventualmente, eliminar de uma forma mais eficaz o efeito dos 
fatores externos simulados.  

PALAVRAS-CHAVE * Termografia de infravermelhos, Análise quantitativa, Análise de componentes principais 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES * 

Pesquisa – 1 mês; 

Ensaios e tratamento dos dados – 2 meses; 

Redação – 1 mês. 

RECURSOS  
Os ensaios serão realizados no LFC e serão fornecidos os programas para análise das 
imagens térmicas. 

PRÉ-REQUISITOS  

*Informação obrigatória nesta fase 
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CÓDIGO C14 
TEMA 1 MODELAÇÃO NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL DE ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 

MELHORADOS COM COLUNAS FLUTUANTES DE JET-GROUT E GEODRENOS 
VERTICAIS 

ORIENTADOR JOSÉ LEITÃO BORGES 
CO-ORIENTADOR  
ARGUENTE  

DESCRIÇÃO DE 

OBJECTIVOS 

Utilizando um programa de elementos finitos (RECRIB), desenvolvido por J. Leitão Borges, 
que inclui formulação acoplada mecânico-hidráulica (análise tendo em conta os efeitos da 
consolidação) e modelos constitutivos do solo baseados na Mecânica dos Solos dos 
Estados Críticos, pretende-se analisar o comportamento (estrutural e geotécnico) de 
aterros sobre solos moles utilizando a solução mista de geodrenos verticais e colunas 
flutuantes de jet-grout. Realização de modelação numérica tridimensional. 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
 Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Aterros sobre solos moles; geodrenos verticais; jet_grout; elementos finitos; modelação 3D. 

PLANEAMENTO DE 

ACTIVIDADES 

Revisão bibliográfica. Aplicação do programa de elementos finitos na modelação numérica 
tridimensional de um problema-base de aterro sobre solos moles incorporando colunas 
flutuantes de jet-grout e geodrenos verticais. Estudos paramétricos (modelações 
tridimensionais de variantes ao problema-base) – análise da influência de diferentes 
parâmetros, como por exemplo: comprimento da colunas; deformabilidade do jet-grout; 
espaçamento entre drenos; espaçamento entre colunas; permeabilidade dos solos moles; 
“smear zone”; reforço com geossintéticos na base do aterro; etc.. 

RECURSOS 
Programa de cálculo automático RECRIB (método dos elementos finitos), desenvolvido por 
J. Leitão Borges. 

PRE-REQUISITOS 

Frequência da unidade curricular de Contenções e Fundações em Edifícios (5º ano do 
MIEC, Ramo de Construções). Aptidão para utilização de programas de elementos finitos 
(modelação estrutural e geotécnica). 
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CÓDIGO C15 
TEMA 2 GEODRENOS VERTICAIS EM ATERROS SOBRE SOLOS MOLES. MODELAÇÃO 

NUMÉRICA PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 
ORIENTADOR JOSÉ LEITÃO BORGES 
CO-ORIENTADOR  
ARGUENTE  
TIPO  Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJECTIVOS 

Utilizando um programa de elementos finitos (RECRIB), desenvolvido por J. Leitão Borges, 
que inclui formulação acoplada mecânico-hidráulica (análise tendo em conta os efeitos da 
consolidação) e modelos constitutivos do solo baseados na Mecânica dos Solos dos 
Estados Críticos, pretende-se analisar o comportamento (estrutural e geotécnico) de 
aterros sobre solos moles utilizando a técnica dos geodrenos verticais. Realização de 
modelação numérica bidimensional e tridimensional. 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
 Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Aterros sobre solos moles; geodrenos verticais; elementos finitos; modelação 2D e 3D. 

PLANEAMENTO DE 

ACTIVIDADES 

Revisão bibliográfica. Aplicação do programa de elementos finitos na modelação de um 
problema-base de aterro sobre solos moles incorporando geodrenos verticais: (i) 
modelação da “célula unitária” (modelação axissimétrica de um geodreno e dos solos da 
fundação e do aterro da sua área de influência); (ii) análise da célula unitária em estado 
plano de deformação (método das bandas drenantes); (iii) modelação bidimensional do 
problema-base considerando a geometria completa (bandas drenantes); (iv) modelação 
tridimensional do problema-base. Análises comparativas. Estudos paramétricos 
(modelações bidimensionais e tridimensionais de variantes ao problema-base) – análise da 
influência de diferentes parâmetros, como por exemplo: permeabilidade dos solos moles; 
“smear zone”; espaçamento entre drenos; possança dos solos moles; etc.. 

RECURSOS 
Programa de cálculo automático RECRIB (método dos elementos finitos), desenvolvido por 
J. Leitão Borges. 

PRE-REQUISITOS 

Frequência da unidade curricular de Contenções e Fundações em Edifícios (5º ano do 
MIEC, Ramo de Construções). Aptidão para utilização de programas de elementos finitos 
(modelação estrutural e geotécnica). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6 

 
 
 
 
MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA: CONSTRUÇÕES   

 

 

CÓDIGO C19 
TEMA MCG1 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS MODELOS DE VISTORIAS, DE 

INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO SOFTWARE FIRECHECK  
ORIENTADOR Miguel Chichorro Gonçalves 
COORIENTADOR  
ARGUENTE  
TIPO (Projeto ou Investigação) INVESTIGAÇÃO 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Aprofundar o conhecimento específico da nova regulamentação de segurança contra 
incêndio no que se refere ao licenciamento da SCIE. Análise e plano de trabalho.  
Implementação do modelo de VISTORIAS definido por Vitor Primo e Bruno Seixas no 
Organigrama do modelo existente FIREcheck de André Magalhães para INSPEÇÕES.  
Implementação do modelo de INSPEÇÔES a definir por José Manuel Silva no 
Organigrama do modelo existente FIREcheck. 
Levantamento e estruturação dos dados de forma a facilitar a implementação dos 
modelos. Programação e implantação do software na web NUMA PLATAFORMA MAIS 
COMERCIAL. Já há software base.  
Realização de uma vistoria no Porto e aplicação de análise de risco.  

GRAU DE 

DIFICULDADE 
(Elevado, Médio ou Baixo) Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Incêndio, Segurança, Plano de vistoria, Gestão da segurança, Risco 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa: 1 mês; 

Desenvolvimento: 3 meses; Implementação dos modelos;  

Caso de estudo: Tratamento dos dados – 0,5 mês  

Redação da tese – 1 mês 

RECURSOS 
Software FIREcheck 

Acesso CMP -BSB 

PRÉ-REQUISITOS 
(Conhecimentos específicos prévios…) De preferência com Frequência da disciplina de 
Segurança contra Incêndio em Edifícios 
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CÓDIGO C21 
TEMA MCG3 CARTA DE RISCO DO CUA DE VISEU - AVALIAÇÃO DO RISCO DE INCÊNDIO EM 

EDIFÍCIOS EXISTENTES ATRAVÉS DO MÉTODO CHICHORRO 
ORIENTADOR Miguel Chichorro Gonçalves 
COORIENTADOR  
ARGUENTE  
TIPO (Projeto ou Investigação) Projeto 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Aprofundar o conhecimento da nova regulamentação de segurança contra incêndio, bem 
como de outros documentos técnicos sobre o tema.  
Estudo do Método de Leça Coelho, Miguel Gonçalves e André Correia, MARIEE. 
Levantamento das diferentes tipologias de edifícios existentes no CUA Porto. 
Analisar o enquadramento legal de SCIE e a implementação de medidas para obtenção de 
um modelo de análise de risco ajustado aos edifícios. Avaliação das simplificações a 
adotar. Comparação com a avaliação regulamentar existente. 
- Análise de risco de incêndio e identificar procedimentos para o minimizar.  
Elaboração de uma proposta de medidas orientadoras para edifícios existentes. 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
(Elevado, Médio ou Baixo) Médio 

PALAVRAS-CHAVE Incêndio, segurança, análise de risco, Gestão do Património Existente 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa: 0,5 mês; 

Implementação do modelo de risco: 0,5 meses; 

Análise de edifícios: 2,5 meses; 

Redação da tese – 1 mês 

RECURSOS Correntes: Software chichorro 

PRÉ-REQUISITOS 
(Conhecimentos específicos prévios…) De preferência com Frequência da disciplina de 
Segurança contra Incêndio em Edifícios 

 

 


