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MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA:MATERIAIS E PROCESSOS DE 

CONSTRUÇÃO 
 

 

 

CÓDIGO * MPC01 
TEMA * GESTÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA ÁREA METROPOLITANA 

DO PORTO 
AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
- 

ORIENTADOR * Castorina Fernanda da Silva Vieira 
COORIENTADOR  
ARGUENTE  

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS * 

O uso adequado dos recursos naturais é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento 
sustentável que se impõe às gerações atuais e futuras. O setor da construção civil gera 
grandes quantidades de resíduos resultantes das mais diversas atividades, consumindo, 
simultaneamente, elevadas quantidades de recursos naturais. Com este trabalho pretende-se 
fazer um levantamento das práticas de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) 
na área territorial correspondente aos 17 municípios que compõem a Área Metropolitana do 
Porto (AMP). O estudo englobará, por um lado, a análise dos regulamentos municipais e a 
sua aplicação e por outro, o levantamento dos operadores licenciados de gestão de resíduos 
localizados na AMP e dos serviços por eles disponibilizados. 

PALAVRAS-CHAVE * 
Resíduos de Construção e Demolição; Gestão de resíduos; Sustentabilidade ambiental; 
Economia circular 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES * 

Pesquisa e levantamento de dados: fevereiro – abril 2018; 

Tratamento dos dados: abril - maio 2018 

Redação da tese: maio - junho 2018 

RECURSOS   

PRÉ-REQUISITOS  

*Informação obrigatória nesta fase 
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CÓDIGO * MPC02 
TEMA * ESTUDO DO COMPORTAMENTO A LONGO PRAZO DE AGREGADOS RECICLADOS 

PROVENIENTES DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
- 

ORIENTADOR * Castorina Fernanda da Silva Vieira 
COORIENTADOR Fernanda Bessa Ferreira 
ARGUENTE  

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS * 

Nos últimos anos têm surgido vários estudos e aplicações de agregados reciclados 
provenientes de resíduos de construção e demolição (RCD), mas o conhecimento sobre o 
comportamento a longo prazo destes materiais alternativos ainda é bastante limitado. A 
fragmentação das partículas dos agregados reciclados e as consequentes alterações no seu 
comportamento mecânico são, frequentemente, apontados como um dos problemas na sua 
potencial utilização. Com este trabalho pretende-se avaliar o efeito de degradação induzido por 
diversos ciclos molhagem-secagem, sob condições controladas, sobre o comportamento 
mecânico de dois agregados reciclados e de um agregado natural, que será utilizado como 
termo de comparação de desempenho. 
 

PALAVRAS-CHAVE * Resíduos de Construção e Demolição; Agregados reciclados; Sustentabilidade ambiental;  

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES * 

Pesquisa bibliográfica: fevereiro – março 2018 

Realização de ensaios e tratamento de resultados: março – maio 2018 

Redação da tese: maio - junho 2018 

RECURSOS   

PRÉ-REQUISITOS  

*Informação obrigatória nesta fase 
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CÓDIGO * MPC03 
TEMA * ESTUDO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS PROVENIENTES 

DE RCD EM ESTRADAS FLORESTAIS 
AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
- 

ORIENTADOR * Castorina Fernanda da Silva Vieira 
COORIENTADOR  
ARGUENTE  

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS * 

Ao longo das últimas décadas a sustentabilidade ambiental tem vindo a exigir uma 
redução de resíduos enviados para aterro e o aumento da valorização de resíduos na 
construção. Entre os diversos tipos de resíduos passíveis de serem utilizados na indústria 
da construção, encontram-se os próprios resíduos provenientes desta atividade – os 
Resíduos de Construção e Demolição (RCD). Em Portugal, a utilização de agregados 
reciclados não tem, ainda, grande significado, em parte devido à falta de confiança da 
indústria da construção no desempenho destes materiais. Com este trabalho pretende-se 
caracterizar laboratorialmente dois agregados reciclados e um agregado natural, que 
permitirá comparar o desempenho, e avaliar a viabilidade de utilização destes materiais 
na construção de caminhos rurais e florestais. 
Este estudo de viabilidade contemplará os requisitos mínimos estabelecidos pela 
especificação LNEC E 484: 2016, assim como uma análise comparativa dos 
desempenhos exigidos noutros países. 
 

PALAVRAS-CHAVE * 
Resíduos de Construção e Demolição; Agregados reciclados; Sustentabilidade ambiental; Estradas 
rurais e florestais 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES * 

Pesquisa bibliográfica: fevereiro – março 2018 

Realização de ensaios e tratamento de resultados: março – maio 2018 

Redação da tese: maio - junho 2018 

RECURSOS   

PRÉ-REQUISITOS  

*Informação obrigatória nesta fase 

 

 

 


