Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Manuel Parente; Coorientador: António Gomes Correia
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Caracterização avançada de geomateriais
Projeto de Investigação: Projeto Estratégico
Tema:
Aplicação de algoritmos de data mining na interpretação de leituras de bender elements em ensaios
triaxiais
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
A incorporação de bender elements em ensaios triaxiais tem-se tornado cada vez mais comum como um
método de medição da velocidade de propagação de ondas de corte em geomateriais, permitindo estimar
o seu módulo de distorção no âmbito das muito pequenas deformações (G0). No entanto, o tempo de
chegada da onda de corte pode variar dentro de uma vasta gama, dependendo do método adoptado para
o identificar. Para além disso, o processo de interpretação do tempo de chegada da onda pode ser
suscetível a subjectividade e propício a incerteza em várias instâncias.
Neste contexto, o desenvolvimento na área de descoberta de conhecimento em bases de dados e data
mining deram origem a algoritmos de análise de ponto de mudança. Estes algoritmos são uma
ferramenta poderosa capaz de detetar mudanças subtis em padrões existentes em bases de dados
extensas correspondentes a várias medições ao longo do tempo (séries temporais), que podem
inclusivamente passar despercebidas na análise dos gráficos de controle correspondentes. Para além da
identificação dos diferentes padrões numa série temporal, os algoritmos são ainda capazes de apontar
com exatidão o ponto onde ocorreu a mudança de padrão.
Este trabalho diz respeito à aplicação de algoritmos de deteção de ponto de mudança em bases de dados
sob a forma de séries temporais, provenientes de ensaios triaxiais com leituras com bender elements,
tendo em vista o melhoramento do processo de interpretação do tempo de chegada de ondas de corte no
domínio temporal. De fato, a capacidade dos algoritmos de estudar os padrões existentes numa série
temporal e de identificar o(s) ponto(s) de mudança tem o potencial de acelerar e facilitar o processo de
interpretação, já que os pontos de chegada das ondas de corte são coincidentes com as alterações nos
padrões da base de dados. Assim, a contribuição deste trabalho para o estado do conhecimento está
relacionada não só com a inovação inerente à aplicação de um método conhecido numa área nova, mas
também com a automatização do processo de interpretação das leituras e eliminação de potenciais
componentes subjectivs do mesmo.
Resultados esperados:
Avaliação da viabilidade da aplicação de algoritmos de deteção de ponto de mudança a bases de dados
provenientes de leituras com bender elements. Esta análise pode ser estendida a leituras
correspondentes a mais de um material.
Validação dos resultados por comparação com os métodos convencionais de interpretação deste tipo de
leituras.
Recursos disponíveis:
Software estatístico R (https://www.r-project.org/)
Base de dados (séries temporais) correspondentes a leituras com bender elements em ensaios triaxiais
realizados em diferentes geomateriais

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Perfil de Estruturas e Geotecnia
Orientador: António Gomes Correia
Co-orientador: Miguel Azenha
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Metodologia EMM-ARM aplicada a solos estabilizados
Projeto de Investigação: Colaboração europeia com a ULB (Bélgica) e o IFSTTAR (França)
Tema: Avaliação contínua da deformabilidade de solos estabilizados desde a compactação:
refinamentos à metodologia EMM-ARM.
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
A estabilização de solos com ligantes é uma prática utilizada já há vários anos com vista ao
melhoramento das propriedades mecânicas dos solos. No entanto, quer a composição, quer o controlo
de qualidade em obra dos solos estabilizados são habitualmente desafios acompanhados de diversas
dificuldades. Uma dessas dificuldades prende-se com a inexistência de métodos que permitam
acompanhar o processo de cura dos solos estabilizados, de forma contínua desde a compactação, e
sem necessidade de intervenção humana. De modo a preencher esta lacuna, têm sido efetuados na UM
trabalhos que visam o desenvolvimento de uma técnica baseada em identificação modal para a
monitorização do módulo de deformabilidade de materiais em cura, a qual é designada por EMM-ARM.
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Pretende-se com este trabalho de dissertação MIEC integrar o aluno nos trabalhos de investigação em
curso, com especial ênfase na realização de trabalho experimental em ambiente laboratorial ou em
obra, nomeadamente no refinamento da metodologia, através da utilização de excitadores e aplicação
de metodologias de análise modal “input-output” e “output-only”, do melhoramento da amostragem e
da aplicação “in-situ”. O aluno terá ainda a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de uma
nova variante da metodologia EMM-ARM, a qual tem um forte potencial de aplicação quer
laboratorialmente quer em ambiente de obra. Para além do trabalho experimental, o aluno terá a
oportunidade de integrar o desenvolvimento de modelos numéricos de simulação
Os trabalhos a realizar terão o apoio de aluno de doutoramento e existe a possibilidade de serem
incluídos numa colaboração europeia com a ULB (Bélgica) e o IFSTTAR (França) para validação dos
resultados experimentais e numéricos.
Resultados esperados: Conjunto de experiências de refinamento da metodologia baseada em
identificação modal para a monitorização do módulo de deformabilidade de materiais em cura, que
resultem em melhor desempenho e maior aplicabilidade da técnica. Validação da nova variante da
metodologia EMM-ARM.
Recursos disponíveis: Equipamento disponível no laboratório de Geotecnia do DEC;
Softwares: DIANA; MATLAB; LabView
Dissertações com temas na mesma área de investigação: Jacinto Silva. 2010, Sónia Costa. 2011,
Nelson Magalhães. 2013, Rui Rios (2014) e outros.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: António Gomes Correia Coorientador: Ivo Rosa (Grupo Teixeira Duarte)
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Caracterização avançada de geomateriais (balastros)
Projeto de Investigação: Integrado no EIP (ROSE) e PTPC-Geotecnia e Fundações
Tema: Reutilização de balastro em fim de ciclo de vida como material de construção
Objetivos e/ou Questões de Investigação: Com base em estudos preliminares realizados sobre
balastros em fim de ciclo de vida de vias férreas existentes, estudar as possíveis reutilizações (reciclagem)
destes materiais como material de construção tendo em conta os meios tecnológicos para a sua
implementação.
Resultados esperados: Inovação na construção com valorização de um material em fim de ciclo de
vida, com recurso aos princípios da sustentabilidade.
Recursos disponíveis: (1) Bibliografia disponibilizada pelos orientadores; (2) Meios laboratoriais no
Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho, no CVR e no Grupo Teixeira Duarte.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Francisco Martins
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Materials characterization and modelling
Projeto de Investigação: Tema: Aplicação de técnicas de data mining na previsão dos parâmetros de compactação de solos para
diferentes energias de compactação.

Objetivos e/ou Questões de Investigação: A determinação de parâmetros de compactação
de solos tais como o teor em água ótimo e o peso volúmico seco máximo exige o dispêndio de
muito esforço na realização do ensaio de compactação e consome muito tempo. No presente
trabalho, para obter esses parâmetros terá de ser construída uma base de dados obtida a partir
de resultados publicados na bibliografia. Os valores dos parâmetros de compactação deverão
corresponder a diferentes energias de compactação incluindo as do ensaios de Proctor normal e
de Proctor modificado. Nessa base de dados, para além dos parâmetros de compactação (teor
em água ótimo e peso volúmico seco máximo), deverão constar as energias de compactação, as
densidades e dimensões das partículas e os limites de consistência. Pretende-se obter os
parâmetros de compactação de solos através de técnicas de data mining. Nessas técnicas
incluem-se as árvores de decisão, as regressões múltiplas, as redes neuronais artificiais, as
máquinas de vetores de suporte e os k-vizinhos. Através destas técnicas será possível gerar
modelos de previsão do teor em água ótimo e do peso volúmico seco máximo com base na
energia de compactação, na densidade e dimensões das partículas e ainda nos limites de
plasticidade dos solos.
Resultados esperados: Desenvolvimento de modelos de data mining de previsão do teor em
água ótimo e do peso volúmico seco máximo com base na energia de compactação,
características granulométricas, dos limites de consistência e da densidade das partículas.
Recursos disponíveis: Software disponível na UM.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Francisco Ferreira Martins;
Co-orientador: Nuno Miguel Faria Araújo
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Materials characterization and modelling
Projeto de Investigação: Tema: Desenvolvimento de ferramenta numérica pedagógica para análise da consolidação
unidimensional de solos.

Objetivos e/ou Questões de Investigação: Pretende-se com este estudo desenvolver uma
ferramenta numérica pedagógica (recomendavelmente em MATLAB e/ou LABVIEW) para análise
de problemas de consolidação unidimensional solos. A ferramenta deverá realizar o cálculo do
assentamento por consolidação dos solos (nomeadamente em função do tempo), a variação da
pressão intersticial, da tensão efetiva, e a quantificação da probabilidade de ocorrência de
assentamentos superiores a um dado limite imposto.
Será necessária a implementação numérica das expressões analíticas utilizadas em projeto
convencional para o cálculo dos assentamentos devidos à consolidação, e do método das
Diferenças Finitas para avaliação do processo de consolidação ao longo do tempo. Para a análise
probabilística deverão ser implementadas 3 metodologias: métodos das estimativas pontuais,
método do segundo momento de primeira ordem, e método de Monte Carlo.
Resultados esperados: Desenvolvimento de uma ferramenta numérica para análise de
problemas de consolidação de solos.
Recursos disponíveis: Programas MATLAB e LABVIEW disponíveis na UM.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Transportes e Geotecnia
Orientador: Tiago Miranda
Co-orientador: Nuno Cristelo (UTAD)
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Geotecnia
Projeto de Investigação: Inovação na construção ferroviária
Tema: Avaliação preliminar da capacidade de melhoramento de solos argilosos na fundação de vias
ferroviárias com recurso à ativação alcalina de resíduos
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A dissertação proposta insere-se num projeto de
investigação em curso, no qual participam, para além da Universidade do Minho, duas empresas
espanholas e uma portuguesa, e que conta ainda com a colaboração da empresa pública Infraestruturas
de Portugal. O projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de soluções alternativas para
melhoramento de solos fracos, com vista à sua utilização como fundação de vais ferroviárias. O projeto
tem em vista encontrar soluções vantajosas, nas vertentes mecânica, ambiental e financeira,
relativamente a soluções mais convencionais, à base de cimento e cal que têm maior impacto ambiental
e económico. A técnica a utilizar para produção destes ligantes alternativos é genericamente designada
por “ativação alcalina”, que combina resíduos industriais (normalmente cinzas volantes) com ativadores
químicos e tem vindo a ser estudada na Universidade do Minho nos últimos anos.
O plano de trabalho experimental consiste, numa primeira fase na caracterização geotécnica laboratorial
dos dois solos em estudo com recurso a ensaios de identificação (granulometrias, limites, proctor…) e de
caracterização mecânica (triaxiais e edómetros). Seguidamente serão analisadas várias combinações
solo-ligante, permitindo assim constituir um conjunto de resultados que ajudem a enquadrar o projeto ao
nível das combinações mais eficazes e das tendências mais promissoras em termos das variáveis com
mais influência no comportamento mecânico.
Para quantificar o desempenho mecânico de cada mistura serão fabricados vários tipos de provetes e
realizados vários tipos de ensaios, tais como ensaios de compressão uniaxial e triaxial, medição da
velocidade de ondas sísmicas não-destrutivas, ensaios de compressão diametral, entre outros.
Resultados esperados: Balizamento das formulações mais eficazes, do ponto de vista mecânico, para
melhoramento do comportamento mecânico de dois solos argilosos, com base na técnica de ativação
alcalina.
Recursos disponíveis: Todo o equipamento de laboratório necessário ao desenvolvimento do trabalho
experimental. O(A) aluno(a) terá apoio de um aluno de doutoramento que está a estudar técnicas de
melhoramento de solos com base em ativação alcalina e será enquadrado(a) na equipa do projeto.
Parte do trabalho experimental (aproximadamente 10%) será realizado na Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro sob orientação do Professor Nuno Cristelo.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Transportes e Geotecnia
Orientador: Tiago Miranda
Co-orientador: Graça Vasconcelos
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Estruturas e Geotecnia
Projeto de Investigação: Tema: Caracterização mecânica de granitos da região Norte com recurso a ensaios triaxiais
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A caracterização mecânica dos granitos da região Norte é
muito importante no contexto quer da análise de construções históricas construídas neste tipo de rocha
quer no âmbito de obras geotécnicas construídas em maciços em que os granitos são predominantes. A
realização de ensaios triaxiais em rocha é a forma mais avançada para a obtenção das características de
resistência e deformabilidade neste tipo de materiais. No entanto, muito pouco foi realizado até à data
para a caracterização triaxial dos granitos da região norte. Recentemente foi desenvolvido um sistema
automatizado para a realização deste tipo de ensaios no Laboratório de Estruturas da Universidade do
Minho (LEST). Assim, pretende-se nesta dissertação tomar partido deste sistema de ensaio e realizar uma
caracterização com ensaios triaxiais a alguns granitos típicos da nossa região. Esta informação será muito
útil quer em aplicações estruturais quer em aplicações geotécnicas. O trabalho a desenvolver passa por
recolher uma série de amostras de granitos típicos da região norte em pedreiras que já estão
identificadas e sobre estas realizar, numa primeira fase, um conjunto de ensaios mais correntes (peso
volúmico, velocidade de ultrassons, compressão uniaxial, compressão diametral) e posteriormente a
campanha de ensaios triaxiais sobre os mesmos. Desta forma poderá correlacionar-se os resultados dos
ensaios mais simples e expeditos com os resultados dos ensaios triaxiais mais complexos e morosos.
Resultados esperados: Caracterização do comportamento triaxial de granitos típicos da região Norte
de Portugal.
Recursos disponíveis: Todo o equipamento de laboratório necessário ao desenvolvimento do trabalho
experimental. O(A) aluno(a) terá apoio dos técnicos do laboratório na realização dos ensaios.
O trabalho experimental será realizado integralmente nas instalações do LEST (Laboratório de Estruturas
da Universidade do Minho).

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Nuno Miguel Faria Araújo
Co-orientador: Elisabete Fraga de Freitas
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE, C-TAC
Linha de Investigação: Materials characterization and modelling
Projeto de Investigação: Tema: Avaliação do desempenho do sistema solo-prumo em guardas de segurança.
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A homologação de sistema de segurança rodoviária
implica a utilização de solos de fundações controlados e de boa resistência mecânica, as quais nem
sempre se encontram in situ. Neste contexto, pretende neste tema de dissertação o desenvolvimento
de metodologia numérica capaz de permitir o dimensionamento de sistemas de segurança
rodoviários previamente normalizados em fundações de baixa resistência. O processo de
dimensionamento passará pela introdução de um elemento a anexar ao prumo, o qual garanta a
manutenção da homologação existente do prumo. A metodologia a definir permitirá a definição do
comprimento total de cravação do sistema. É usual (na simulação dos solos de fundação) o recurso
a um sistema de molas com comportamento não linear. Contudo, tal simplificação não atende à
influência dos esforços de corte entre as molas, pelo que se utilizará nesta tarefa um programa de
elementos finitos tridimensionais (RS3 - ROCSCIENCE). O processo de validação experimental,
fundamental para atestar a qualidade da metodologia desenvolvida, passará pela realização de uma
campanha de ensaios de prumos homologados em condições de fundações controlada. A variável
em estudo será o comprimento de escavação na resistência ao deslocamento horizontal (até
ocorrência da rotura do prumo por flexão ou rotação de 30º do comprimento não cravado).

Resultados esperados: Metodologia numérica para avaliação do desempenho do sistema
solo-prumo em guardas de segurança.
Recursos disponíveis: Software RS3 - ROCSCIENCE disponível na UM.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Nuno Miguel Faria Araújo
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE, C-TAC
Linha de Investigação: Materials characterization and modelling
Projeto de Investigação: Tema: O fenómeno de consolidação na prática laboratorial.
Objetivos e/ou Questões de Investigação: O fenómeno de consolidação, bem conhecido pela
comunidade geotecnia, é analisado laboratorialmente em vários ensaios distintos,
nomeadamente: ensaio edométrico, célula de Rowe, ensaio de corte direto e ensaio triaxial. A
qualidade da informação obtido nestes ensaios condiciona diretamente as simulações numéricas
realizadas, principalmente quando os mesmo são necessários na calibração de modelos
constitutivos mais avançados (e.g., lei constitutiva de Cam-Clay).
Neste contexto pretende-se quantificar a influência do procedimento de ensaio em três ensaios
distintos, sobre um solo argiloso do distrito de Braga. Numa 1ª fase, por meio do ensaio
edométrico, analisar: reprodutibilidade do ensaio, influência do incremento aplicado, influência
da saturação inicial do provete, possibilidade de ocorrência de drenagem radial (a influência da
técnica de compactação já foi analisada por Pereira (2015)). Numa 2ª fase, será analisada e
corrigida a implementação do processo de consolidação no ensaio de corte direto, identificado
por Pereira (2015) como ineficiente. Numa 3ª e última fase, serão realizados trabalhos
introdutórios para a implementação da célula de Rowe no laboratório de Geotecnia.

Resultados esperados: Definição e melhoramento dos procedimentos laboratórios atuais para
reprodução laboratorial do fenómeno de consolidação, e implementação da célula de Rowe.

Recursos disponíveis: Equipamento laboratorial (bancada edométrica, caixa de corte e célula
de Rowe) disponíveis no laboratório LEST.GEO - UMINHO.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Dr. Joaquim Tinoco ; Coorientador: Prof. António Gomes correia
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Estabilidade de taludes
Projeto de Investigação: Projeto Estratégico
Tema:
Sistema de classificação do estado de conservação de taludes de escavação em solo para a rede
viária/ferroviária.
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
No âmbito das infraestruturas de transporte, a gestão da rede de taludes representa uma tarefa de
elevada importância. Se por um lado a ausência de manutenção poderá colocar em risco a
operacionalidade da via, por outro a realização de inspeções periódicas e respetiva implementação de
rigorosos planos de manutenção e conservação representa um custo significativo para a entidade gestora,
frequentemente sujeito a verbas limitadas. Nesse sentido, é importante dispor de ferramentas que
auxiliem o decisor a canalizar as verbas disponíveis para a manutenção/conservação dos taludes que
realmente necessitem.
Tendo em conta o elevado número de variáveis que condicionam o estado de conservação de um talude,
o uso de ferramentas de inteligência artificial poderá representar uma mais-valia na definição dos taludes
a intervir.
Esta dissertação tem como principal objetivo o desenvolvimento de um sistema de classificação de
taludes de escavação em solo através da aplicação de ferramentas de data mining bem como a
identificação das variáveis chave na definição do estado de conservação dos mesmos recorrendo a
análises de sensibilidade detalhadas.
Resultados esperados:
Desenvolver um sistema de classificação do estado de conservação de taludes de escavação em solo e
identificar as variáveis chave.
Recursos disponíveis:
Acesso a documentação técnica e bibliografia;
Software estatístico R (https://www.r-project.org/);
Base de dados de taludes de escavação em solo.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Dr. Joaquim Tinoco ; Coorientador: Prof. António Gomes correia
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Linha de Investigação: Misturas solo-cimento
Projeto de Investigação: Projeto estratégico
Tema:
Análise comparativa do desempenho de diferentes algoritmos de data mining na previsão das
propriedades mecânicas de formulações solo-cimento.
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Em determinadas obras geotécnicas há por vezes a necessidade de proceder à correção das
propriedades físicas e mecânicas do solo de fundação. O tratamento através da adição de um ligante
tem-se mostrado uma solução técnica e economicamente eficiente. Contudo, previamente à iniciação dos
trabalhos é necessário definir/validar a solução a implementar, através do estudo de diferentes
formulações as quais são testadas em ambiente laboratorial. Tendo por objetivo minimizar os custos
inerentes a este procedimento, existem atualmente alguns modelos matemáticos desenvolvidos com
recurso à aplicação de análises estatísticas avançadas.
A presente dissertação pretende dar continuidade a estudos já desenvolvidos através da aplicação de
diferentes algoritmos de data mining na previsão da resistência à compressão uniaxial e respetivo módulo
de deformabilidade de formulações laboratoriais. Tendo por base diferentes métricas de desempenho
global, bem como a realização de análises de sensibilidade pretende-se realizar uma análise comparativa
dos diferentes modelos de previsão propostos/existentes.
Resultados esperados:
Comparar o desempenho de diferentes algoritmos de data mining quando aplicados na previsão das
propriedades mecânicas de formulações de solo-cimento.
Utilizar como critérios de comparação métricas de desempenho global e análises de sensibilidade.
Recursos disponíveis:
Acesso a documentação técnica e bibliografia;
Software estatístico R (https://www.r-project.org/)

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Daniel Oliveira e Rui Silva
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC: Estruturas
Linha de Investigação: Sísmica & Terra
Projeto de Investigação: SafEarth (FCT)
Tema: Reforço sísmico inovador de construções de taipa
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A construção em terra representa uma parte muito
significativa do património construído mundial. Apesar da construção nova em terra ser
atualmente residual em Portugal, este tipo de construção representa uma parcela significativa do
património construído, nomeadamente na região Centro e Sul do país. No caso do Alentejo e
Algarve, a construção em taipa é milenar, onde se destacam construções militares como o
Castelo de Paderne e o de Silves.
Nos últimos anos, tem-se assistido ao renascer da construção em taipa no Sul de Portugal,
potenciado por diversas vantagens (conforto, ambientais e estéticas) e pelo crescimento do
turismo da região. Nos próximos anos espera-se que a crescente procura turística destas regiões
se manifeste num investimento económico para a reabilitação do património construído em taipa
e na execução de novas construções. Contudo, a construção em taipa apresenta vulnerabilidade
sísmica relevante, que, associada à perigosidade sísmica não negligenciável do Sul de Portugal,
torna necessário estabelecer soluções de reforço sísmico, tanto para construções de taipa
existentes (militares e civis) como novas.
A técnica de rebocos armados com geomalhas tem sido estudada, sobretudo no Peru, para o
reforço de construções em adobe, de onde se tem destacado a sua grande capacidade de
melhorar o desempenho sísmico destas construções, em termos de aumento da capacidade
resistente e de dissipação de energia. No caso da taipa, esta solução parece ter um potencial
semelhante, mas praticamente nada tem sido estudado. Neste caso específico, torna-se
necessário investigar materiais compatíveis e adequados para o reforço de paredes taipa,
nomeadamente em termos de argamassas, geomalhas e ligadores. É também necessário perceber
os mecanismos de interação destes materiais, de forma a definirem-se metodologias de cálculo e
dimensionamento.
Esta tese pretende contribuir para o desenvolvimento do estado da arte relativo ao reforço
sísmico de construções em taipa com rebocos de terra armados com geomalhas. O trabalho a
desenvolver terá uma forte componente experimental e envolverá tanto ensaios de
caracterização material como ensaios para caracterização da eficiência do reforço. Na parte
final, haverá uma aplicação numérica desta técnica a um caso de estudo.
Resultados esperados: Com os resultados do programa experimental espera-se contribuir para
a caraterização do reforço sísmico de construções de taipa baseado em rebocos armados e para a
elaboração de recomendações para a aplicação desta técnica. Os resultados experimentais irão
futuramente contribuir para o desenvolvimento de metodologias de dimensionamento e
modelação numérica.
Recursos disponíveis: Estão disponíveis todos os recursos necessários ao bom
desenvolvimento deste trabalho, nomeadamente computador pessoal (aluno), recursos
laboratoriais e computacionais (Departamento) e bibliografia de referência (supervisores).

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Daniel Oliveira e Tiago Miranda
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC: Estruturas
Linha de Investigação: Construção em Terra
Projeto de Investigação:
Tema: Desenvolvimento e validação de um sistema construtivo estrutural em BTC
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A construção em terra apresenta diversas vantagens
quando comparada com soluções construtivas convencionais usadas nos países desenvolvidos,
muito baseadas na utilização do betão armado e na alvenaria de tijolo, nomeadamente em
termos do baixo valor de energia incorporada e reduzida produção de CO2, mas também em
termos de desempenho térmico e acústico, elevada resistência ao fogo e custo relativamente
baixo.
De entre as diferentes técnicas de construção em terra, o adobe é ainda a técnica mais popular,
mas o uso de blocos de terra compactada (BTC) está a tornar-se cada vez mais conhecido. A
produção de BTCs recorre muito frequentemente à estabilização química do solo, a fim de
promover aumentos de resistência e durabilidade, semelhantes aos materiais ditos
convencionais.
Nesta tese pretende-se desenvolver e avaliar experimentalmente um sistema construtivo
estrutural de paredes de blocos de terra compactada estabilizados, produzidos com solo residual
granítico do Minho. Esta solução deverá obedecer aos aspetos regulamentares internacionais
aplicáveis.
A presente proposta de dissertação está enquadrada em trabalhos correntemente em curso na
Universidade do Minho pelo Grupo da Construção em Terra, sendo o estudante envolvido na
equipa de investigação.
Resultados esperados: Esta dissertação contribuirá para a validação mecânica da execução de
paredes de blocos de terra compactada usando solos residuais graníticos do Minho. O resultado
final deste trabalho consiste na obtenção de uma solução construtiva com características
mecânicas que respeite as exigências regulamentares atuais, assegurando simultaneamente
resistência, durabilidade e baixo custo.
Recursos disponíveis: Estão disponíveis todos os recursos necessários ao bom
desenvolvimento deste trabalho, nomeadamente computador pessoal (aluno), recursos
laboratoriais (Departamento) e bibliografia de referência (supervisores).

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Daniel Oliveira e Bahman Ghiassi
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC: Estruturas
Linha de Investigação: Compósitos &
Alvenaria
Projeto de Investigação: RILEM TC 250-CSM
Tema: Reforço compatível de estruturas de alvenaria baseado na técnica FRCM
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A reabilitação e reforço do património construído é
um tema incontornável na área da engenharia de estruturas. No caso das estruturas
antigas/históricas de alvenaria, a definição de procedimentos de reparação e reforço económicos
e compatíveis com a construção existente são temas muito atuais na investigação científica.
Neste contexto, tem havido interesse na utilização de materiais compósitos reforçados com
fibras, nomeadamente os compósitos de FRP. Apesar das vantagens do uso de FRP, este
material é relativamente frágil, é muitas vezes incompatível com o substrato e a sua
durabilidade é motivo de preocupação.
Assim, há uma tendência de procura de novas soluções, baseadas principalmente no uso de
matrizes inorgânicas, mais compatíveis com o substrato (desde que não se use cimento). Por
outro lado, as fibras usadas correntemente no reforço de estruturas de betão armado não são as
mais adequadas para o reforço da alvenaria antiga, devido aos baixos valores de resistência e
rigidez desta.
Nesta tese pretende-se caracterizar o comportamento experimental do reforço de estruturas de
alvenaria antiga baseado em matrizes de argamassa. Serão realizados ensaios para caracterizar o
comportamento de cada material isoladamente (fibras, matriz e substrato) bem como do
conjunto (fibras-matriz, matriz-substrato e fibras-matriz-substrato). Será ainda considerado o
comportamento cíclico, algo praticamente não estudado neste domínio.
A presente proposta de dissertação está enquadrada em trabalhos correntemente em curso na
Universidade do Minho, sendo o estudante envolvido na equipa de investigação.
Resultados esperados: O resultado final deste trabalho consiste na caracterização da
capacidade resistente de sistemas de reforço compósitos baseados na técnica FRCM, com enfâse
em questões de aderência, comportamento cíclico e modos de rotura, com vista à futura
definição de recomendações de projeto. Este trabalho está ainda diretamente relacionado com
trabalhos em curso a nível europeu por parte do Comité RILEM 250-CSM (ver ainda
www.rilem.org/gene/main.php?base=8750&gp_id=299).
Recursos disponíveis: Estão disponíveis todos os recursos necessários ao bom
desenvolvimento deste trabalho, nomeadamente computador pessoal (aluno), recursos
laboratoriais (Departamento) e bibliografia de referência (supervisores).

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas & Geotecnia
Orientadores: Eduardo Pereira & José Sena Cruz
Dissertação tipo Projeto de Investigação

Dissertação tipo Projeto

Centro de Investigação: ISISE

Área(s) disciplinar(es) do DEC:

Linha de Investigação: Sustentabilidade em
ambiente marítimo

Estruturas

Tema: Sustentabilidade de estruturas de betão em ambiente marítimo com recurso a FRP.
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
No contexto das estruturas, a água do mar merece especial atenção por diversas razões. No caso
particular das estruturas de betão destacam-se as seguintes: (i) as estruturas marítimas costeiras
e offshore estão expostas à ação simultânea de uma série de processos de deterioração físicos e
químicos; (ii) os oceanos constituírem cerca de 80% da superfície da terra e existe uma
concentração acentuada da atividade humana em zonas costeiras, havendo portanto um grande
número de estruturas exposta ao efeito da água do mar; (iii) cerca de 98% da água existente no
planeta Terra é salgada e, num contexto de escassez de água doce, torna-se necessário explorar
o potencial da utilização direta da água do mar na conceção de estruturas em betão armado.
Com o advento dos FRP (polímeros reforçados com fibras), a indústria da construção tem vindo
sofrer uma revolução devido às inúmeras vantagens que estes materiais apresentam, entre as
quais se destacam a resistência aos mais importantes mecanismos de corrosão em armaduras
convencionais.
Neste contexto pretende-se explorar a oportunidade de utilizar água do mar na conceção de
estruturas de betão armado associada à utilização de FRP, assim como estudar os mecanismos
desencadeados pela presença da água do mar nestas estruturas e as suas consequências. Deste
modo a dissertação incluirá as seguintes principais tarefas: (i) conceção de betões cuja
composição inclui água do mar; (ii) estudo das características físicas, químicas e mecânicas do
betão desenvolvido; (iii) estudo da aderência de materiais do tipo FRP (varões em fibra de vidro
e carbono) ao betão desenvolvido; (iv) avaliação da influência da presença de água no
desempenho e durabilidade de estruturas de betão reforçadas com FRP e; (v) análise do ciclo de
vida do sistema construtivo baseado nas premissas anteriores e das suas vantagens ambientais.

Fig. 1: (a) Distribuição da água na Terra; (b) FRP’s; (c) Corrosão em estrutura de BA.
Resultados esperados: Com esta dissertação esperam obter-se os seguintes resultados:
(i) desenvolvimento e caracterização física e mecânica de composições de betão recorrendo a
água do mar; (ii) estudo da aderência de FRP ao betão desenvolvido; (iii) avaliação da
influência da presença de água no desempenho e durabilidade de estruturas de betão reforçadas
com FRP; (iv) avaliação do benefício ambiental das soluções estudadas.
Recursos disponíveis: Encontram-se disponíveis todos os recursos necessários ao
desenvolvimento desta dissertação, nomeadamente computador pessoal (a dispor pelo aluno),
bem como os meios laboratoriais para a realização dos ensaios e bibliografia de referência (a
facultar pela equipa de supervisores).

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas & Geotecnia
Orientadores: Eduardo Pereira & Tiago Miranda
Dissertação tipo Projeto de Investigação

Dissertação tipo Projeto

Centro de Investigação: ISISE

Área(s) disciplinar(es) do DEC:

Linha de Investigação: Sustentabilidade na
consolidação de solos e de betões.

Estruturas e Geotecnia

Tema: Mecanismos biomiméticos para consolidação de meios granulares e de compósitos
cimentícios.
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
A consolidação de meios granulares e de compósitos de matriz cimentícia tem uma
característica em comum. Atualmente, em ambos os casos é frequente o recurso a materiais
ligantes tais como o cimento ou a cal hidráulica, cujo custo ambiental é considerável. No caso
dos meios granulares, a incorporação destes materiais ligantes visa a melhoria das
características mecânicas tendo em vista requisitos particulares de fundações ou camadas de
base ou sub-base. Adicionalmente, a utilização de ligantes pode permitir a conversão de
materiais granulares em materiais de construção de resistência moderada. No caso dos
compósitos de matriz cimentícia, é frequente a necessidade de recorrer a estes materiais ligantes
como consequência indireta de fenómenos de degradação acelerada das estruturas, que
comprometem a sua utilização e obrigam a operações de reparação que exigem a substituição de
matriz. Recentemente, a atenção da comunidade científica tem-se voltado para a tentativa de
encontrar novas formas de promover a consolidação em materiais de diversa índole, em muitos
casos mimetizando processos naturais e biológicos.
Neste contexto, pretende-se explorar a oportunidade de adaptar alguns destes processos naturais
à consolidação de materiais de diversa índole. Para o efeito, selecionar-se-á como casos de
estudo mais importantes os meios granulares e solos, e os compósitos de matriz cimentícia
reforçados com fibras.
Deste modo o trabalho a realizar incluirá as seguintes
tarefas: (i) revisão do estado de arte e identificação dos
mecanismos de consolidação que atualmente
apresentam maior potencial para aplicação em
engenharia civil; (ii) estudo das características físicas,
químicas e mecânicas dos materiais granulares e dos
compósitos de matriz cimentícia a estudar; (iii) estudo
da aplicabilidade dos processos identificados na
revisão do estado de arte aos dois materiais alvo deste
estudo; (iv) realização de trabalho experimental para
caracterização dos processos estudados nas duas
vertentes identificadas.
Resultados esperados: Com esta dissertação esperam obter-se os seguintes resultados:
(i) identificação dos mecanismos de consolidação emergentes que atualmente apresentam maior
potencial para aplicação em engenharia civil; (ii) identificação dos métodos experimentais mais
adequados para a avaliação do contributo dos mecanismos estudados para a consolidação dos
materiais; (iii) quantificação da contribuição dos mecanismos estudados para a melhoria das
características mecânicas dos materiais; (iv) avaliação do benefício ambiental das soluções
estudadas.
Recursos disponíveis: Encontram-se disponíveis todos os recursos necessários ao
desenvolvimento desta dissertação, incluindo os laboratoriais e bibliografia de referência.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Elisa Poletti
Co-Orientador: Graça Vasconcelos
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC: Estruturas e
Linha de Investigação: Comportamento de
Geotecnia
ligações tradicionais de madeira as acções
climaticas
Projeto de Investigação: Investigação de pósdoutoramento/ISISE
Tema: Comportamento de ligações tradicionais de madeira – efeitos de acções ambientais
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A madeira constitui um material de construção
muito difuso nas casas tradicionais portuguesas, assim como no resto da Europa. Neste âmbito,
as ligações representam a parte mais importante, mas também mais frágil da estrutura. Nas
últimas décadas, a Europa tem sofrido as consequências das alterações climáticas, com
fenómenos meteorológicos extremos (altas temperaturas e períodos de seca/baixas temperaturas
e períodos de cheias e vento). Estes eventos podem ter efeitos catastróficos sobre as estruturas
antigas, que não foram pensadas para estas variações climáticas. É portanto essencial
compreender melhor o impacto que estas alterações podem ter sobre os elementos estruturais e
consequentemente sobre as estruturas.
Assim os principais objetivos do trabalho consistem; (1) avaliação do comportamento de
estruturas de madeira sujeitas a ações climáticas; (2) avaliação do efeito de ciclos de molhagemsecagem sobre ligações tradicionais; (3) avaliação do efeito de ciclos de molhagem-secagem
sobre ligações reforçadas.
O trabalho prevê as seguintes tarefas:
(1) Estado da arte sobre comportamento de estruturas de madeira sujeitas a condições
climáticas extremas;
(2) Caracterização experimental do comportamento de ligações tradicionais (meia madeira em
cruz, meia madeira em cauda de andorinha, furo e respiga) a ações ambientais
considerando o efeito de ciclos de molhagem/secagem. Para o efeito serão realizados
ensaios cíclicos;
(3) Avaliação do efeito das ações ambientais sobre possíveis reforços;
(4) Caracterização experimental do comportamento de ligações tradicionais reforçada;
(5) Análise de resultados e avaliação de métodos de mitigação e prevenção.
Resultados esperados: (1) Compreensão do comportamento de ligações tradicionais de
madeira a acções ambientais; (2) avaliação do efeito das acções ambientais sobre o reforço; (3)
avaliação de metodos de mitigação e prevenção.
Recursos disponíveis: Bibliografia, recursos laboratoriais

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Graça Vasconcelos/ Francisco Martins
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: HMS
Projeto de Investigação: Plurianual
Tema: Caracterização mecânica de argamassas com base em ensaios triaxiais
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Os padrões de fendilhação observados na alvenaria sujeita à compressão são
predominantemente constituídos por fendilhação vertical devido às tensões de tração lateral
induzidas na alvenaria. Como a alvenaria se trata de um material compósito, a diferença de
rigidez entre as unidades de alvenaria e a argamassa resulta num estado biaxial de compressão
tração no tijolo e num estado de tensão triaxial na argamassa nas juntas horizontais. Assim,
apesar de a resistência à compressão da alvenaria se relacionadas geralmente com a resistência à
compressão uniaxial dos constituintes, nomeadamente das unidades de alvenaria e argamassa, é
importante avaliar o comportamento das argamassas em compressão triaxial. Assim, o principal
objetivo deste trabalho consiste na avaliação do comportamento mecânico de argamassas à
compressão triaxial considerando diferentes níveis de tensão de confinamento. Para o efeito: (1)
serão definidos diferentes tipos de argamassas de assentamento com diferentes composições: (2)
definição do programa experimental com base em ensaios triaxiais; (3) construção de prismas
de alvenaria e caracterização do comportamento mecânico à compressão; (4) comparação dos
resultados experimentais obtidos em (3) com formulações que têm em consideração com estado
triaxial de tensão das argamassas.
Resultados esperados:
Caracterização experimental das argamassas e envolventes de rotura em estado triaxial de
tensão
Utilização de formulações analíticas de previsão da resistência à compressão de prismas de
elavenaria tendo em consideração do comportamento triaxial da argamassa
Recursos disponíveis:
Recursos laboratoriais

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Honey Ramezansefat (Pós-doc) e Joaquim A. O. Barros
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Reforço de estruturas
de betão armado
Projeto de Investigação: Reforço ao corte e
torsão de tabuleiros de ponte de secção tubular
Tema: Nova técnica de reforço ao corte e torsão de tabuleiros de ponte de secção tubular de
betão armado recorrendo a materiais compósitos
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Por intermédio de modelação numérica pretende-se avaliar a eficácia de uma nova técnica de
reforço baseada na utilização de um novo tipo de laminado de fibras de carbono no reforço ao
corte e torsão de tabuleiros de ponte de betão armado em secção tubular.
Resultados esperados: Aquisição de conhecimentos no reforço de estruturas de betão armado
recorrendo a materiais compósitos e modelação numérica avançada, com especial incidência no
reforço ao corte e torsão pontes de secção tubular.
Recursos disponíveis: Software de análise estrutural, com modelos capazes de simular o
comportamento até à rotura de estruturas de materiais de matriz cimentícia e matriz polimérica;
Bibliografia da especialidade.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Hélder Manuel da Silva e Sousa; Co-orientador: José C. Matos
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Estruturas em Madeira
Projeto de Investigação: ProTimber
Tema: Incerteza da inspeção visual na avaliação de segurança e robustez de estruturas de
madeira
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
A madeira é um dos materiais mais presentes na construção antiga, sendo encontrada em
diversas formas estruturais, e podendo apresentar diferentes estados de conservação tendo em
conta a sua idade e durabilidade. Para avaliar a segurança e robustez de estruturas existentes em
madeira, o primeiro passo a considerar é a inspeção visual dos seus elementos. Este passo é
fundamental e é uma peça chave para toda a restante análise. Durante uma inspeção visual, os
diferentes defeitos naturais da madeira (nós, fissuras, desvio das fibras) são caracterizados e
catalogados. No entanto, existe uma lacuna de experiência de técnicos aptos para a realização
destas inspeções visuais, que é amplificada por uma crescente procura e tendência para a
reabilitação e conservação do património construído.
Para além da dificuldade em inspecionar elementos de madeira no local, a inspeção visual é
sempre afetada pela experiência de quem a realiza e isso poderá levar ao descrédito desta
técnica na avaliação da segurança e robustez de uma estrutura. Assim, é fundamental que a
incerteza originada pela realização de uma inspeção visual através de técnicos diferentes possa
ser contabilizada e quantificada. Atualmente em Portugal, as normas de inspeção visual para
madeira são escassas e não consideram elementos já existentes em obra, sendo assim necessário
perceber se outras normas de inspeção visual podem ser interpretadas de forma semelhante e se
os seus resultados podem ser compatíveis.
Inspeções visuais realizadas à mesma estrutura mas com diferentes resultados poderão
condicionar a intervenção de reabilitação, e como tal é imperativo que essa incerteza seja
tomada na análise de segurança e robustez da estrutura. O objetivo desta dissertação é então
determinar qual o efeito da incerteza na inspeção visual de elementos e na análise de segurança
e robustez de estruturas de madeira e avaliar se essa incerteza poderá ser mitigada através do
uso de outras técnicas, tais como ensaios não destrutivos.
Resultados esperados:
O aluno(a) irá realizar a sua própria inspeção visual a elementos de madeira, complementada
com ensaios não-destrutivos, que através da correlação com resultados de ensaios já existentes,
permitirá aferir sobre a qualidade de diferentes normas de inspeção. Através da análise
estatística de uma base de dados de inspeções prévias, o aluno(a) irá quantificar a incerteza e
propor intervalos de confiança para este método de acordo com a metodologia prevista no Joint
Commitee of Structural Safety.
Os resultados obtidos desta análise servirão para analisar dois casos de estudo: uma asna de
cobertura e uma ponte em madeira. Devido à variabilidade intrínseca da madeira, esta análise
contemplará uma avaliação probabilística da estrutura de forma a obter as probabilidades de
rotura e níveis de robustez para diferentes cenários de inspeção visual.
Assim os resultados desta dissertação serão divididos por três tarefas principais: (i) inspeção
visual de elementos de madeira; (ii) análise estatística de uma base de dados; (iii) avaliação da
segurança e robustez de uma estrutura com diferentes cenários de inspeção visual.
Recursos disponíveis:
Os elementos de madeira para classificação visual serão disponibilizados, assim como as
normas de inspeção visual e um manual de inspeção (http://hdl.handle.net/1822/32948). O
aluno(a) terá acesso a equipamento para ensaios não destrutivos em madeira. Para análise da
incerteza da inspeção visual será disponibilizado uma base de dados pré-existentes com os
resultados de inspeções anteriores. No que respeita à avaliação de segurança e robustez, será
utilizado um software de análise estrutural.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Isabel Valente
Dissertação tipo Projeto de Investigação

Dissertação tipo Projeto

Centro de Investigação: ISISE

Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Estruturas

Linha de Investigação: Estruturas mistas em aço e betão
Projeto de Investigação:

Tema: Desenvolvimento de novas soluções para pavimentos mistos em aço e betão
Objectivos e/ou Questões de Investigação:
Os pavimentos mistos em aço e betão são cada vez mais utilizados em edifícios, pois
proporcionam um aumento significativo dos vãos livres e a colocação de um menor número de
pilares do que numa solução tradicional.
Num pavimento misto, associa-se normalmente um perfil metálico a uma laje mista com chapa
colaborante e camada de betão. Estes dois elementos estruturais funcionam em conjunto devido
à existência de conectores que garantem a ligação entre eles. Os conectores são elementos
metálicos que são soldados ao perfil metálico e posteriormente ficam embebidos na laje, após
betonagem e endurecimento do betão.
Com este trabalho, pretende-se realizar um estudo que abordará novas disposições destes
elementos, considerando que a viga metálica é realizada com perfis metálicos enformados a frio
e a laje é mista com chapa colaborante, aos quais se associa um conector metálico com elevada
capacidade resistente, comportamento dúctil e capacidade para garantir o funcionamento misto
pretendido. Este conector consiste numa chapa lisa recortada, que é posteriormente soldada à
viga metálica e fica embebida na laje, após colocação e endurecimento do betão.
Estes conectores devem permitir a transferência de forças de corte entre a laje mista e a viga
metálica. Por se tratar de um sistema inovador, é importante compreender o seu comportamento
mecânico, para que se possa garantir a capacidade resistente necessária e um comportamento
dúctil do conector.
Prevê-se a realização de ensaios experimentais de tipo push-out para avaliação do
comportamento do conector e também o ensaio de um trecho de pavimento (associando a viga
metálica, o conector e a laje mista), tendo por base a montagem já utilizada em ensaios
anteriormente realizados na Universidade do Minho. O trabalho experimental desenvolvido em
laboratório será complementado com a análise dos resultados obtidos e com a descrição do
comportamento dos elementos estruturais analisados.
Resultados esperados:
Os ensaios a realizar permitirão descrever e analisar o comportamento estrutural do conector e
da solução de pavimento misto. Os resultados obtidos servirão para verificar sua adequabilidade
tendo em conta a sua utilização em edifícios com vigas mistas em aço e betão.
Recursos disponíveis:
Recursos do Laboratório de Estruturas de Engª Civil da UM.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas
Orientador: Jose C. Matos; Daniel Oliveira
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Avaliação de Pontes
Ferroviárias em Alvenaria
Projeto de Investigação: Ação Europeia COST
TU 1406 - BridgeSpec
Tema: Análise estrutural da ponte ferroviária de Durrães considerando novos critérios de
robustez e resiliência
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Hoje em dia, as avaliações de estruturas existentes passam por critérios muito mais robustos do
que aqueles que se prendem com a questão de segurança e comportamento em serviço. Dois
critérios muito importantes a considerar, à luz do CEN TC 250, grupo técnico internacional
dedicado ao desenvolvimento de um novo Eurocódigo para avaliação de estruturas existentes,
serão o de robustez, face a um determinado fenómeno (ex. incêndios, inundações, etc.), e
resiliência, i.e., capacidade da estrutura recuperar as funções para a qual foi pensada após a
ocorrência desse fenómeno. Estes critérios obrigam os engenheiros a olharem para as suas
estruturas não de uma forma isolada, mas como constituintes de um sistema com as devidas
externalidades. Nomeadamente, terão de ter em consideração as questões associadas à
vulnerabilidade, aos eventos extremos, às suas consequências, e, obviamente, os riscos
associados. De todas as estruturas analisadas, verifica-se as históricas como sendo aquelas que
pelo seu valor patrimonial poderão ser consideradas como mais importantes para a sociedade.
As estruturas associadas à mobilidade e transporte o serão também pelas suas funções. Neste
sentido, à luz do indicador de criticidade recentemente definido pela Associação Nacional de
Proteção Civil (ANPC), poderemos concluir que as pontes históricas em alvenaria são de alta
criticidade. Neste sentido, estas pontes terão de ter uma análise mais cuidada, considerando
ambos critérios de robustez e resiliência. Durante este trabalho o aluno irá proceder à avaliação
e estudo de uma ponte real à luz dos critérios anteriormente elencados, propor novas medidas
para o seu aumento/mitigação, e avaliar a forma como poderão ser incorporados numa análise
de ciclo de vida.
Resultados esperados:
Pretende-se, com este tema, que o aluno desenvolva o estudo de uma ponte ferroviária em
alvenaria (ponte de Durrães). Esta ponte ferroviária enquadra-se na tipologia das infraestruturas
críticas definida pela ANPC (Associação Nacional de Proteção Civil). A análise a desenvolver
passa, numa primeira fase, por uma avaliação de segurança da ponte. Posteriormente, o aluno
deverá proceder a um estudo dos diferentes conceitos de robustez e resiliência. Nomeadamente,
terá de definir quais as principais causas de dano estrutural, motivadas por eventos extremos, e
qual a resiliência estrutural associada. Numa fase final, procederá à avaliação de um conjunto de
pontes similares de forma a analisar quais as tipologias que conferem uma melhor resposta aos
diferentes riscos identificados, e de forma a estudar como tais parâmetros poderão ser
incorporados numa análise de ciclo de vida de uma estrutura.
Recursos disponíveis:
Desenhos do Projeto de Execução da Ponte de Durrães
Resultados Experimentais de Caraterização da Ponte de Durrães
Software de Análise Estrutural ROBOT/RING
Software de Análise Numérica MatLab/Excel

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Jose C. Matos; Aires Camões
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Ciclo de Vida de
Estruturas Marítimas
Projeto de Investigação: Ação Europeia COST
TU 1406
Tema: Avaliação do Tempo de Vida Útil de Estruturas Marítimas – Aplicação à Ponte Cais do
Porto de Leixões
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Recentemente, o CEN TC 250 criou um grupo de projeto para desenvolvimento de um novo
Eurocódigo para avaliação de estruturas existentes. Um dos pontos mais importantes de tal
Eurocódigo se prende com o tema do service life design, ou, por outras palavras, qual a
determinação do tempo de vida útil das estruturas existentes. Tal é extremamente importante,
pois não só permite a projetistas e construtores optarem em fase de conceção e execução pelas
soluções mais sustentáveis, mas também possibilita aos operadores e donos de obra estimarem
com alguma credibilidade o tempo de vida das suas estruturas e qual a necessidade
correspondente de uma intervenção a curto ou a longo prazo. Um tipo de estruturas que, pela
sua exposição, se tem vindo a revelar como alvo principal destes estudos, são as designadas de
estruturas marítimas, de que é exemplo a Ponte Cais do Porto de Leixões. Esta estrutura sofreu
um processo severo de degradação, fruto da sua exposição, e será brevemente intervencionada,
sendo que poderá ser considerada como já tendo atingido o seu “fim de vida”. Neste sentido,
existe aqui um caso real, onde tais ferramentas de previsão, existentes e em desenvolvimento,
poderão ser atualizadas com dados reais e posteriormente, os seus resultados confrontados com
o valor real do tempo de vida em serviço. Tal estudo será extremamente importante não só para
validar tais ferramentas, mas também a própria metodologia a propor no futuro Eurocódigo para
estruturas existentes.
Resultados esperados:
Pretende-se, com este tema, que o aluno desenvolva a análise do ciclo de vida da Ponte Cais do
Porto de Leixões, considerando os modelos existentes nos atuais Eurocódigos para degradação e
deterioração (exemplo do modelo de cloretos), e outros que se encontram em fase de estudo. O
aluno terá de estudar a fundo a estrutura em análise (betão utilizado, desenhos de projeto,
resultados de inspeção, etc.), os diferentes mecanismos de degradação e deterioração de
estruturas em betão armado pré-esforçado, as ferramentas existentes para realização da previsão
do tempo de serviço, e os critérios necessários para definição daquilo que se designa de “fim de
vida” de uma estrutura. Posteriormente, serão utilizados modelos preditivos mais simples,
analíticos, existentes nos atuais Eurocódigos, que serão aferidos com dados recolhidos “in situ”
e que têm, como objetivo, determinar o respetivo tempo de vida da estrutura. Seguidamente,
proceder-se-á a um procedimento similar mas considerando modelos mais avançados, em estudo
no âmbito do novo comité CEN TC 250 para estruturas existentes. Os resultados para uma e
outra situação serão confrontados com os valores reais, obtidos da campanha de ensaios prevista
para os meses de Fevereiro e Março de 2016, tendo o aluno a possibilidade de acompanhar a
realização de tais ensaios.
Recursos disponíveis:
Desenhos de Projeto de Execução e de Reabilitação da Ponte Cais do Porto de Leixões
Resultados Experimentais de Durabilidade da Ponte Cais do Porto de Leixões
Software de Analise Estrutural ROBOT/ATENA
Software de Analise Numérica MatLab/Excel

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas
Orientador: Jose C. Matos; Isabel Valente
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Avaliação de
Segurança de Estruturas Existentes
Projeto de Investigação: Ação Europeia COST
TU 1406
Tema: Avaliação de Segurança, Robustez e Fadiga do Viaduto Misto Aço-Betão sobre o Rio
Sousa na A43
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
O Viaduto Misto Aço-Betão sobre o Rio Sousa, na A43, tal como vários outros viadutos mistos
recentemente construídos, foram dimensionados à luz dos códigos existentes à data
(Eurocódigos). Recentemente, foi constituído um novo comité CEN TC 250 cujo objetivo é o
desenvolvimento de novos Eurocódigos, sendo de realçar o Eurocódigo para Robustez
Estrutural e o Eurocódigo para Estruturas Existentes, que irá abordar de uma forma mais
detalhada o tema do comportamento à fadiga, muito importante para as estruturas mistas açobetão. Neste sentido, pretende-se avaliar se este tipo de estruturas, recentemente projetadas,
verificam os novos critérios de robustez e fadiga propostos na futura regulamentação. Será
realizada uma primeira análise de segurança, à luz dos atuais Eurocódigos, de forma a analisar o
projeto existente, e, numa segunda fase, avaliar-se-ão as questões da robustez associada a
determinados fenómenos (como por ex. a infraescavação) e o tempo de vida à fadiga,
considerando os atuais critérios e os critérios mais inovadores propostos na futura
regulamentação.
Resultados esperados:
Pretende-se, com este tema, que o aluno desenvolva a avaliação de segurança do viaduto misto
aço-betão (viaduto sobre rio sousa na A43, com projeto desenvolvido pela Lisconcebe) de
acordo com os diferentes níveis de avaliação preconizados no atual Eurocódigo 0. Pretende-se,
também, que o aluno realize um estudo sobre os efeitos da infraescavação no viaduto em causa,
e, nomeadamente, se a estrutura tem robustez suficiente para tal fenómeno, à luz do novo
Eurocódigo para a robustez. Numa segunda fase, o aluno desenvolverá uma análise de fadiga, à
luz do Eurocódigo para estruturas mistas, tentando, desta forma, determinar o tempo de vida do
viaduto (fatigue lifetime). Estes últimos resultados serão cruzados com outros modelos mais
avançados para análise do tempo de vida em fadiga de estruturas mistas aço-betão. No final,
serão analisados três aspetos muito importantes deste tipo de pontes, sendo dois deles (robustez
e fadiga) inovadores à luz dos novos Eurocódigos estruturais para análise de estruturas
existentes.
Recursos disponíveis:
Desenhos de Projeto de Execução do Viaduto sobre Rio Sousa
Resultados Experimentais de caracterização do Viaduto sobre Rio Sousa
Software de Análise Estrutural ROBOT/ATENA
Software de Análise Numérica MatLab/Excel

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Joaquim A. O. Barros
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Novos materiais e
novos sistemas estruturais
Projeto de Investigação: Dimensionamento de
torre eólica em ambiente offshore
Tema: Análise e dimensionamento de um novo conceito material e estrutural de torre eólica em
ambiente offshore.
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Pretende-se fazer o pré-dimensionamento de uma torre eólica em ambiente offshore recorrendo
a ferramentas de cálculo automático. Os estudos a desenvolver pretendem dar formação sobre
quantificação de ações neste tipo de estruturas, modelação do comportamento de novos
materiais (betão de elevado desempenho reforçado com fibras e varões de polímero reforçado
com fibras); comportamento estático e dinâmico com interação estrutura-fluído; novas
tecnologias de fabrico e instalação.
Resultados esperados: Avaliação da eficiência estrutural de uma nova solução para torre eólica
em ambiente offshore com aquisição de conhecimentos na modelação numérica avançada, e na
avaliação da competitividade económica da solução.
Recursos disponíveis: Software específico de análise do comportamento estático, dinâmico e
não linear material de estruturas; bibliografia da especialidade

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: João Miguel Pereira; Coorientador: Paulo B. Lourenço
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE – Instituto para Área(s) disciplinar(es) do DEC:
a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas
de Engenharia
Linha de Investigação: Avaliações de risco e
segurança estrutural contra explosões
Projeto de Investigação:
Tema:
Avaliação de risco em infraestruturas submetidas a explosões.
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
A proteção não é um conceito absoluto e há um nível de proteção em que o custo da proteção
em relação às perdas possíveis está em equilíbrio. Por um lado, não é possível garantir proteção
e segurança absoluta, por outro lado, demasiada proteção pode ser um desperdício de recursos
em relação ao que se espera proteger. O objetivo de proteção, no caso de estruturas, é melhorar
a probabilidade de sobrevivência dos seus ocupantes e seu conteúdo, para uma ameaça
específica, obtendo uma probabilidade adequada. Para isto ser possível é necessária uma
compreensão detalhada da ameaça e da estrutura. Isto implica que o projetista detenha
conhecimento relativamente à ameaça anteriormente à conceptualização da estrutura, o que não
é possível na maior parte dos casos. No entanto, com recurso a informação sobre uma
determinada ameaça e avaliações de risco é possível estimar o resultado desse mesmo incidente.
Existe um conjunto de metodologias disponíveis capazes de avaliar o risco em infraestruturas
para determinadas ameaças. Todas estas metodologias possuem um objetivo comum, aplicar um
método de avaliação quantitativo capaz de identificar os elementos da infraestrutura com o risco
mais elevado. Pretende-se com este trabalho, realizar uma revisão destas metodologias,
aplicando estas metodologias a infraestruturas de transportes públicos, possibilitando a
identificação dos elementos da rede com maior risco associado a determinadas ameaças e
posterior análise mais detalhada desses mesmos elementos na rede.
Resultados esperados:
Com este trabalho pretende-se que seja efetuada uma revisão detalhada das possíveis
metodologias de avaliação de risco em infraestruturas, identificando possíveis particularidades e
limitações de cada metodologia. Esta revisão terá que ter em atenção: a) a importância relativa
do elemento (impacto); b) a probabilidade de ocorrência da ameaça (ameaça); c) a
suscetibilidade do elemento na ocorrência da ameaça (vulnerabilidade). Pretende-se, além de
uma análise comparativa das diferentes metodologias em estudo, aplicar estas metodologias a
um caso de estudo (infraestrutura de transportes públicos) possibilitando a identificação dos
elementos da rede estudada com maior risco associado a determinadas ameaças. Esta
informação possibilitará um planeamento e uma gestão de risco eficiente para os operadores.
Com os elementos com maior risco associado identificados, pretende-se também uma análise
mais detalhada desses elementos em termos de medidas de proteção efetiva: a) proteção
perimétrica; b) proteção estrutural; c) prevenção de colapso progressivo.
Recursos disponíveis:
Acesso a documentação técnica e bibliografia.
Acesso a programas de cálculo estrutural de elementos finitos.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas & Geotecnia
Orientadores: José Sena Cruz & Eduardo Pereira
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Reabilitação
Projeto de Investigação: EasyFloor
Tema: Desenvolvimento e caracterização de painéis sanduíche híbridos para a reabilitação de
pisos de edifícios
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A presente dissertação insere-se no âmbito do
Projeto ID&T EasyFloor (Projeto no. 3480 / Aviso 08/SI/2015), sendo o consórcio constituído,
para além da Universidade do Minho, pelo Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa e pela
empresa ALTO – Perfis Pultrudidos.
Os edifícios antigos apresentam geralmente paredes resistentes em alvenaria, sendo os pisos
constituídos por barrotes em madeira. Em Portugal, esta tipologia corresponde essencialmente
aos edifícios construídos antes de 1940. A degradação natural dos materiais associada à
ausência de programas de manutenção e/ou reabilitação deste tipo de edificado tem conduzido à
sua significativa degradação. Esta situação, que se verifica um pouco por toda a Europa, é
particularmente gravosa em Portugal, onde cerca de 1 milhão de edifícios tem necessidades de
reabilitação, 41% dos quais necessitando de intervenções médias a grandes.
Um dos objetivos do projeto EasyFloor consiste no desenvolvimento de um painel sanduíche
pultrudido para a reabilitação de pisos degradados em madeira de edifícios antigos constituído
por uma lâmina inferior em GFRP ou G/CFRP, uma lâmina superior em argamassa reforçada
com fibras de ultraelevada resistência e ductilidade (UHPFRM) e um núcleo em PUR. Face às
soluções tradicionais, que envolvem a substituição dos pisos por elementos em betão armado,
metálicos ou mistos aço-betão, o sistema construtivo a desenvolver procurará garantir, a um
custo competitivo, um desempenho melhorado em termos de: (i) leveza; (ii) facilidade de
transporte; (iii) rapidez e facilidade de montagem/desmontagem; (iv) cumprimento das
exigências regulamentares de segurança estrutural e de desempenho térmico, acústico e em
situação de incêndio; (v) ausência de manutenção; (vi) durabilidade; e (vii) possibilidade e
facilidade de reutilização.
No âmbito da presente dissertação pretende-se que o candidato participe nas seguintes tarefas:
(i) desenvolvimento da arquitetura estrutural do painel sanduíche híbrido, que inclui a ligação
painel-painel e painel parede resistente; (ii) acompanhamento na produção dos painéis híbridos;
(iii) proceda à caracterização mecânica dos materiais intervenientes nos painéis; (iv) proceda à
caracterização da resposta estrutural, até à rotura, dos painéis híbridos com recurso a ensaios de
flexão em quatro pontos de carga.

Entrada do Campus Novartis (Basileia, Suíça): instalação de painéis sanduíche (foto esq.) e aspeto final (foto dir.).

Resultados esperados: Com a realização desta dissertação são esperados os seguintes
resultados para os painéis sanduíche híbridos: (i) arquitetura estrutural; (ii) caracterização
mecânica dos materiais intervenientes; (iii) caracterização da resposta estrutural, até à rotura.
Recursos disponíveis: Encontram-se disponíveis todos os recursos necessários ao
desenvolvimento desta dissertação, nomeadamente computador pessoal (a dispor pelo aluno),
bem como os meios laboratoriais para a realização dos ensaios e bibliografia de referência (a
facultar pela equipa de supervisores).

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas & Geotecnia
Orientador: José Sena Cruz
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Reforço/Reabilitação
Projeto de Investigação: FRPLongDur
Tema: Durabilidade de estruturas de betão armado reforçadas com recurso a laminados de
CFRP
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A presente dissertação insere-se no âmbito do
Projeto I&D FRPLongDur (Projeto FCT no. PTDC/ECM-EST/1282/2014), sendo o consórcio
constituído, para além da Universidade do Minho, pelo EMPA – Structural Engineering
Research Laboratory, Suíça e pelo LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
O principal objetivo do FRPLongDur, onde a presente dissertação se insere, é o de contribuir
para o conhecimento do comportamento a longo prazo e de durabilidade de elementos de betão
armado reforçados com laminados de CFRP de acordo com as técnicas EBR e NSM (sistemas
passivos e ativos) sob diferentes condições ambientais em ambiente real. Para tal serão
instalados protótipos de distintas escalas (amostras dos materiais, provetes para ensaios de
arranque e lajes) em diferentes locais do país de modo a avaliar os efeitos da carbonatação
(Lisboa), cloretos (Porto), gelo-degelo (Serra da Estrela), temperaturas elevadas (Évora).
No âmbito da presente dissertação pretende-se que o candidato participe nas seguintes tarefas:
(i) construção dos protótipos e aplicação dos sistemas de reforço (incluído os que recorrem ao
pré-esforço); (ii) acompanhamento na instalação dos protótipos nos distintos locais;
(iii) caracterização mecânica dos materiais intervenientes nos protótipos; (iv) caracterização da
resposta estrutural até à rotura, por via experimental, dos protótipos de referência; (v) simulação
numérica dos protótipos de referência (objetivo complementar).

Visão geral do projeto (esq.), técnicas de reforço ativas a usar (centro), localização dos provetes (dir.)

Resultados esperados: Com a realização desta dissertação são esperados os seguintes
resultados para os protótipos: construção e aplicação dos sistemas de reforço; (ii) instalação nos
distintos ambientes reais; (iii) caracterização mecânica dos materiais intervenientes; (iv)
caracterização da resposta estrutural até à rotura, por via experimental, dos protótipos de
referência; (v) simulação numérica dos ensaios experimentais (objetivo complementar).
Recursos disponíveis: Encontram-se disponíveis todos os recursos necessários ao
desenvolvimento desta dissertação, nomeadamente computador pessoal (a dispor pelo aluno), os
meios laboratoriais para a realização dos ensaios e bibliografia de referência (a facultar pela
equipa de supervisores), bem como os meios financeiros para o acompanhamento da instalação
dos protótipos.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Luís F. Ramos
Co-Orientador: Raul Fangueiro
Dissertação tipo Projeto de Investigação

Dissertação tipo Projeto

Centro de Investigação: ISISE – C-TAC

Área(s) disciplinar(es) do DEC:

Linha de Investigação: Estruturas de Membrana
Projeto de Investigação:
Tema: Análise Experimental de Estruturas Tensionadas em Membrana
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Estruturas de membrana expressam tanto simplicidade como complexidade. Conceitos opostos,
mas que traduzem simultaneamente a forma como funciona este tipo de estruturas. A sua forma
natural, a leveza e translucidez dos materiais traduzem-se numa silhueta simples e minimalista.
Por outro lado, tendo em consideração que esta estrutura dispõe de uma forma livre e sujeita a
deformações, o seu dimensionamento é um processo complexo e sujeito ao erro, tornando-se
imprescindível o auxílio de cálculo automático e à realização de ensaios em modelos à escala
reduzida.
O objetivo geral da presente dissertação é analisar o comportamento de estruturas de membrana
através de uma análise global e da realização de ensaios laboratoriais, quer aos materiais
correntemente utilizados (cabos, membranas, etc.), quer de modelos estruturais à escala reduzida
construídos com os mesmos materiais. Incluem-se nesta dissertação as estruturas
convencionalmente conhecidas por arquitetura têxtil, assim como as estruturas cinemáticas e
com princípio ativo em flexão (active bending structures).

Os objetivos específicos são: 1. Pesquisa bibliográfica sobre arquitetura têxtil; 2. Análise
do comportamento global das estruturas de membrana através da utilização de um
software de cálculo estrutural; 3. Ensaios mecânicos dos materiais utilizados nas
estruturas de membranas; 4. Definição do equipamento e técnicas de ensaio para
modelos à escala reduzida (métodos de carga, seleção de sensores, técnicas de medição
de deformações, etc.); 5. Construção de um protótipo ensaiar à escala reduzida no
laboratório; 6. Realização de ensaios laboratoriais para caracterização da resposta
estrutural e comparação com a resposta numérica; 7. Análise dos resultados
experimentais e comparação com os resultados numéricos. 8. Proposta para trabalhos
futuros.
Resultados esperados:
Pretende-se com a presente dissertação desenvolver conhecimentos para a experimentação de
estruturas tencionadas de membrana, atualmente pouco exploradas em Portugal.
Recursos disponíveis:
Softwares dedicados para análise de estruturas tensionadas de membrana. Equipamentos de
ensaio dos laboratórios de Engenharia Civil e de Engenharia Têxtil. Maqueta de uma estrutura
de membrana. Bibliografia disponível na biblioteca.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Luís F. Ramos
Co-Orientador: Daniel V. Oliveira
Dissertação tipo Projeto de Investigação

Dissertação tipo Projeto

Centro de Investigação: ISISE

Área(s) disciplinar(es) do DEC:

Linha de Investigação: Estruturas
Projeto de Investigação:
Tema: Desenvolvimento de módulos pedagógicos sísmicos para o Laboratório Pedagógico
Objetivos e/ou Questões de Investigação:

O Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho possui um Laboratório
Pedagógico para apoiar Alunos e Docentes: o LabPEC. O laboratório tem três funções
principais: (a) apoiar e motivar os alunos no seu estudo dentro e fora da sala de aula; (b)
apoiar os docentes nas suas aulas, melhorando a exposição das matérias; e (c) suportar o
desenvolvimento permanente de investigação em novos métodos de aprendizagem sobre
estruturas de Engenharia Civil.

Pretende-se com esta dissertação continuar a implementação do laboratório para apoiar
o ensino das unidades curriculares de estruturas, com especial ênfase para a UC de
Análise Dinâmica e Engenharia Sísmica. Para tal, pretendem-se construir módulos
pedagógicos que abordem diferentes temáticas da Dinâmica de Estruturas e Engenharia
Sísmica que possam ser testados na mesa sísmica do LabPEC.
Os objetivos específicos da dissertação são os seguintes: 1. Criação de novos modelos
para experiências pedagógicas relacionadas com engenharia sísmica; 2. Utilização de
software e equipamento de ensaio para controlar e medir a resposta dinâmica da
estrutura; 3. Criação de fichas de trabalho para as novas experiências pedagógicas; 4.
Apoio e motivação dos alunos no seu estudo dentro e fora das aulas; 5. Apoio aos
docentes nas aulas, melhorando a exposição das matérias; 6. Suportar o
desenvolvimento permanente de investigação e de novos métodos de ensino em
Engenharia Civil, com reflexos positivos na qualidade pedagógica; 7. Maior
coordenação vertical entre as unidades curriculares de Estruturas; 8. Encorajar os alunos
relativamente à possibilidade de efetuar trabalhos de investigação em ambiente
universitário, podendo até promover opções por carreiras científicas.
Resultados esperados:
Criação e aquisição de material pedagógico; Criação da identidade gráfica e da página web do
Laboratório; Manutenção do laboratório e do seu espaço físico; Criação de fichas dos
demonstradores/experiências; Acompanhamento alunos da UC de Mecânica das Estruturas ou
Resistência de Materiais II noutros trabalhos de índole pedagógica que decorrerão no 2º
semestre.
Recursos disponíveis:
Bibliografia, equipamento de ensaio do LabPEC: mesa sísmica e modelos pedagógicos
disponíveis.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2014/2015
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Luís F. Ramos
Co-Orientador: Francisco Fernandes
Dissertação tipo Projeto de Investigação

Dissertação tipo Projeto

Centro de Investigação: ISISE

Área(s) disciplinar(es) do DEC:

Linha de Investigação: Construções antigas
Projeto de Investigação:
Tema: Levantamento e Diagnóstico Estrutural com recurso a Fotogrametria
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
A inspeção e o diagnóstico estrutural são tarefas muito importantes para a preservação do
património construído. Nessas tarefas incluem-se o levantamento geométrico da
construção/estrutura e o levantamento de anomalias (estruturais e não estruturais). Por outro
lado, as construções antigas apresentam uma elevada complexidade no que refere à sua
geometria, variedade e comportamento dos materiais utilizados, e múltiplos problemas de
conservação e manutenção face à debilidade de alguns materiais/construções. A necessidade de
modelação torna-se premente para a avaliação da segurança estrutural, com especial ênfase para
a segurança sísmica.
No âmbito da inspeção e diagnóstico estrutural, múltiplas são as técnicas de inspeção e
diagnóstico que podem ser utilizadas, realçando-se, entre elas, as técnicas ou ensaios não
destrutivas. Dentro do leque de possibilidades surge as técnicas de inspeção visual e de
levantamento de geometria e anomalias com recurso à fotogrametria. Esta é uma técnica que
permite realizar levantamentos de objetos, edifícios, terrenos, com algum rigor a partir de
fotografias. Antes do processamento de imagem, é necessário efetuar um levantamento
fotográfico exaustivo da construção, com fotografias tiradas de diferentes pontos, por forma a
haver sobreposição entre imagens, resultando num conjunto de pontos (nuvem) com informação
tridimensional e radiométrica do objeto. No caso do levantamento de edifícios, a utilização de
drones é frequente para a recolha de informação.

O objetivo geral da presente dissertação é potenciar o uso da fotogrametria nas tarefas de
inspeção e diagnóstico estrutural. Os objetivos específicos são: 1. Análise da bibliografia
existente sobe o tema; 2. Realização de levantamentos fotográficos em vários casos de estudo
com recurso a drones; 3. Aplicação da técnica de fotogrametria para diferentes aplicações: a)
levantamento geométrico; b) levantamento e análise histórica de elementos construtivos; c)
mapeamento e análise de anomalias; d) criação de modelos numéricos de elementos finitos; e)
medição de grandes deformações/deslocamentos em ensaios; f) modelos virtuais para promoção
turística, etc.; 4. Análise da complementaridade da técnica com outras ferramentas de inspeção e
diagnóstico; e 5. Análise da informação recolhida e recomendações para trabalhos futuros.
Resultados esperados:
Pretende-se com a presente dissertação explorar a técnica de fotogrametria nas várias vertentes
da inspeção e diagnóstico estrutural.
Recursos disponíveis:
Software de fotogrametria, software de análise estrutural com elementos finitos, drones.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Miguel Azenha; Supervisor em empresa: Engº Miguel Pires (CASAIS)
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação:
Projeto de Investigação:
Tema:
Simulação numérica do faseamento construtivo de estruturas de edifícios em betão armado
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
O objetivo da dissertação centra-se no estudo dos níveis de tensões introduzidos nas estruturas
de edifícios de betão armado e respetivos sistemas de escoramento durante a construção.
Pretende-se incidir especificamente sobre o estudo de edifícios com vários pisos, permitindo
obter conclusões específicas sobre as soluções mais vantajosas a adotar em termos de
configuração dos sistemas de escoramento, e dos seus tempos de permanência. O caso de estudo
específico incidirá sobre um edifício de vários pisos atualmente em construção, com possíveis
efeitos diretos sobre as estratégias a adotar na construção.
Trata-se de um estudo inovador a nível mundial face ao conjunto de complexidades que serão
especificamente incluídas, particularmente no que diz respeito a: (i) consideração dos efeitos do
calor de hidratação sobre as deformações térmicas iniciais do betão; (ii) efeito da evolução das
propriedades mecânicas do betão durante as primeiras idades; (iii) consideração dos efeitos da
fluência; (iv) consideração dos efeitos da fissuração.
O estudo é inovador na medida em que, apesar das várias metodologias de cálculo a utilizar já
existirem de forma estabilizada a nível internacional (e particularmente nos trabalhos de
investigação da UMinho), não existiu ainda nenhum estudo desta profundidade compreendendo
os aspetos acima citados.
Para realização do trabalho, será utilizado o software de análise não linear DIANA
(www.tnodiana.com), para o qual será dada formação diretamente por parte do orientador
através de exemplos de modelos de análise recentemente elaborados para finalidades
semelhantes.
Adicionalmente ao objetivo central acima identificado, e mediante o decorrer dos trabalhos,
poderão ser realizados outros trabalhos complementares, como por exemplo: (a) criação de
interface automática entre plataforma BIM (p.ex. Revit) e software de análise estrutural não
linear (DIANA), aproveitando a riqueza de informação existente no modelo BIM (toda a
geometria e as armaduras); (b) análise do comportamento em serviço da estrutura em estudo,
tendo em conta o efeito combinado das deformações impedidas (p.ex. a retração) e as cargas
aplicadas.
A originalidade do trabalho a realizar irá previsivelmente criar as condições necessárias para
redação e submissão de artigo científico à revista internacional “Engineering Structures”.
O conhecimento adquirido com a dissertação pode ser considerado de relevância significativa
quer no contexto da prática profissional, quer no contexto de investigação científica.
Os trabalhos desta dissertação têm interesse direto no contexto do projeto FCT IntegraCrete
“Estudo multi-físico e multi-escala dos efeitos combinados de cargas aplicadas e deformações
devidas a variações de temperatura e retração em estruturas de betão armado”. Caso esteja
interessado, o aluno que encetar os trabalhos da dissertação com sucesso terá competências
consideradas de interesse especial no contexto de ingresso a uma bolsa de investigação de 2
anos a iniciar-se em 2017 no âmbito do projeto de investigação, sendo dada a possibilidade de
matrícula simultânea no programa Doutoral em Engenharia Civil.
Resultados esperados:
Simulação de vários cenários de construção, tendo em conta as tipologias e estratégias de
colocação dos escoramentos.
Conclusões sobre as melhores práticas a aplicar na construção, com eventual geração de tabelas
com propostas tipificadas para a estratégia de colocação de escoramentos.
Artigo a publicar em revista científica internacional.
Recursos disponíveis:
Software DIANA (licença completa)
Licenças académicas de vários softwares BIM, como por exemplo REVIT, Rhinoceros3D

Tekla, VicoSoftware, Solibri Model Viewer, etc.
Servidor BIM do SC/ISISE com aplicações BIM disponível para sessão remota
A presente dissertação desenvolve-se em parceria com a empresa CASAIS, com supervisão em
ambiente empresa por parte do Engº Miguel Pires. Os trabalhos poderão decorrer nas
instalações da UMinho ou na sede da CASAIS, mediante o interesse do aluno e a fase do
trabalho em questão. Não se prevê obrigatoriedade sistemática de desenvolvimento do trabalho
no contexto da empresa, mas é de esperar uma cadência significativa de reuniões e participação
do supervisor em empresa (criação de grupo de orientação na plataforma www.glip.com).

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Miguel Azenha; Co-orientador: Luís Ramos
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação:
Projeto de Investigação:
Tema:
Um método inovador monitorização in-situ do endurecimento do betão com base em
monitorização do comportamento dinâmico
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
O conhecimento da forma como a rigidez do betão evolui durante as primeiras idades é
fundamental para que possam ser feitas estimativas corretas das tensões instaladas no
material/estrutura. No entanto, os métodos atualmente disponíveis para análise experimental do
módulo de elasticidade do betão são normalmente trabalhosos e de difícil implementação no
contexto das primeiras idades. Por essa razão, bem como pela crescente recorrência de obras
sensíveis a problemas durante as primeiras idades do betão, tem-se tornado cada vez mais
imperioso dispor de novas técnicas experimentais mais capazes de obter informação de forma
contínua sobre as propriedades mecânicas do betão.
Em face da importância da temática e da necessidade associada da indústria, têm havido vários
estudos e desenvolvimentos na UMinho no sentido de criar novas metodologias experimentais
para estudo das propriedades mecânicas durante as primeiras idades. Devido a uma solicitação
recente da Indústria (Teixeira Duarte) a equipa de investigação da UMinho criou um novo
método que permite a monitorização da rigidez do betão ainda no estado fresco, fornecendo
informação quantitativa sobre estados de endurecimento que antecedem a presa. O método em
questão não pode ser descrito em detalhe no presente documento por razões relacionadas com a
sua patenteabilidade. No entanto, é possível assinalar a necessidade de conhecimentos de
dinâmica estrutural para a compreensão e condução do mesmo. O primeiro protótipo já se
revelou bastante útil no apoio à definição da velocidade de movimentação de cofragens
deslizantes numa obra da Teixeira Duarte.
Apesar dos resultados promissores do primeiro protótipo, há ainda vários aspetos relevantes a
melhorar no método para que se torne robusto e para que a interpretação dos seus resultados se
possa revelar diretamente útil em contexto de obra (caracterização em tempo real, por exemplo).
No trabalho da dissertação pretende-se que o aluno integre os trabalhos de investigação em
curso, levando a cabo um conjunto de ensaios experimentais envolvendo esta técnica inovadora,
nomeadamente para aperfeiçoar a montagem/procedimento experimental e o seu tratamento
analítico.
O trabalho poderá ainda incluir o desenvolvimento de modelos numéricos que simulem os
ensaios efetuados em laboratório, bem como para avaliação das consequências estruturais de
utilização da informação cedida pelo método.
Refira-se também que, para além da equipa de orientação, haverá terá o apoio próximo do
investigador José Granja que tem participado em todas as fases de desenvolvimento da nova
metodologia.
Os trabalhos desta dissertação têm interesse direto no contexto do projeto FCT IntegraCrete
“Estudo multi-físico e multi-escala dos efeitos combinados de cargas aplicadas e deformações
devidas a variações de temperatura e retração em estruturas de betão armado”. Caso esteja
interessado, o aluno que encetar os trabalhos da dissertação com sucesso terá competências
consideradas de interesse especial no contexto de ingresso a uma bolsa de investigação de 2
anos a iniciar-se em 2017 no âmbito do projeto de investigação, sendo dada a possibilidade de
matrícula simultânea no programa Doutoral em Engenharia Civil.
Resultados esperados:
Melhoramentos à metodologia experimental sistematizados e testados
Pelo menos dois programas experimental piloto de demonstração concluídos
Metodologia analítica ou numérica de interpretação dos resultados
Preparação de artigo científico para submissão a revista internacional.
Recursos disponíveis:
Equipamento disponível no laboratório de Estruturas do DEC;

Softwares: DIANA; MATLAB; LabView

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Nuno Mendes
Coorientador: Paulo B. Lourenço
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação:
Área disciplinar do DEC: Estruturas
Linha de Investigação:
Projeto de Investigação:
Tema: Análise e reforço estrutural da Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada
na Vila de Monforte (Portalegre), está classificada como Imóvel de Interesse Público. Apesar da
sua data de construção não ser conhecida, a documentação existente indica que Igreja de Nossa
Senhora de Conceição poderá ter origem no século XVII. A igreja é constituída pela nave,
cabeceira, sacristia e por um corredor de acesso ao púlpito. As paredes foram construídas em
alvenaria irregular de pedra. As coberturas incluem abóbadas de berço e telhados de duas águas.
A igreja foi alvo de várias intervenções, entres as quais se destaca a intervenção nas coberturas,
nomeadamente a sua reconstrução com lajes aligeiradas de vigotas pré-esforçadas e aplicação de
vigas de betão armado no topo das paredes de alvenaria. Atualmente, a igreja apresenta dano
severo na abóbada da nave e fendas com severidade moderada nas paredes transversais. Além
disso, o pavimento exterior apresenta danos devido assentamentos do solo.
Esta dissertação tem como principais objetivos avaliar o desempenho estrutural da igreja e
identificar as principais causas do dano existente. Estes objetivos serão atingidos com recurso a
modelo numérico preparado com base no Método de Elementos Finitos e calibrado
relativamente às propriedades dinâmicas estimadas nos ensaios de identificação dinâmica
(frequências naturais e modos de vibração). Esta fase dos trabalhos incluirá também um estudo
paramétrico considerando os aspetos que podem influenciar significativamente o
comportamento da estrutura, tais como as propriedades do solo de fundação e o enchimento das
abóbadas. Por último, este estudo tem por objetivos avaliar a eficácia da intervenção na
cobertura para o sísmico da estrutura e avaliar novas medidas de intervenção da igreja. As novas
medidas de intervenção devem incluir medidas de restauro, tendo em consideração do dano
existente, e medidas de reforço estrutural compatíveis com tipo de edifício. As medidas de
reforço estrutural devem abranger as paredes de alvenaria, as abóbodas e as ligações entre
paredes ortogonais. O estudo numérico será realizado com recurso à análise não-linear estática.
Resultados esperados: Esta dissertação permitirá concluir sobre as principais causas do dano
estrutural existente na igreja para ação do seu peso próprio e avaliar a eficácia da intervenção
efetuada na cobertura. Além disso, este trabalho permitirá concluir sobre as medidas de reforço
estrutural mais adequadas para este tipo de estruturas quando sujeitas à ação sísmica. Por
último, esta dissertação permitirá quantificar a capacidade máxima resistente da igreja e
identificar os principais mecanismos de colapso.
Recursos disponíveis: Bibliografia e desenhos em formato digital da Igreja de Nossa Senhora
da Conceição. Serão também fornecidos os resultados dos ensaios de identificação dinâmica
para calibração do modelo numérico de referência. Por último, será disponibilizado um
programa de cálculo avançado de estruturas baseado no Método dos Elementos Finitos
(DIANA) e acesso ao servidor para execução das análises.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Paulo B. Lourenço / Graça Vasconcelos
Dissertação tipo Projeto
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: HMS
Projeto de Investigação: Plurianual
Tema: Comportamento a longo prazo de paredes de alvenaria com argamassa bastarda
(Projeto com financiamento da European Lime Association, para o qual está prevista uma tese
de doutoramento a partir de Julho / Setembro)
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
As paredes de alvenaria, sejam estruturais ou de enchimento, representam usualmente um custo
muito elevado na construção. Em geral, as paredes conduzem ainda a cerca de 25% das
anomalias da construção, o que é inaceitável. Acresce a que, no caso de um sismo, mesmo que
moderado, se têm observado custos de reparação muito elevados, devido aos acabamentos e
instalações nas paredes. A Universidade do Minho possui o maior centro internacional de
investigação em alvenaria, tendo sido responsável por analisar e solucionar anomalias
complexas e pelo projeto em grandes obras, como o Estádio do Braga, da Luz e Sporting, ou
diversos centros comerciais.
Este projeto pretende caracterizar os benefícios da utilização de argamassas bastardas na
construção de paredes de alvenaria. Para esse efeito serão efetuados ensaios de caracterização da
pasta do ligante e da argamassa, em termos físicos, mecânicos e químicos, bem como diferidos
(retração). Serão ainda realizados ensaios em dois tipos de blocos sobre o seu comportamento
mecânico e diferido (retração e expansão). Finalmente, serão realizadas análises com software
de elementos finitos, tendo em vista replicar os resultados experimentais e efetuar um conjunto
de previsões de comportamento com uma análise paramétrica.
Resultados esperados:
Resultados experimentais de caracterização de pastas de ligante, argamassas e blocos.
Validação de um programa de elementos finitos para aplicação aos ensaios.
Estudo paramétrico de geometria e análise de sensibilidade da resposta experimental.
Recursos disponíveis:
Todo o equipamento experimental necessário à realização dos ensaios. Ferramentas de análise
numérica avançada.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Paulo Roberto Lopes Lima (Pós-doc) e Joaquim A. O. Barros
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Novos materiais e
novos sistemas estruturais
Projeto de Investigação: Mobiliário urbano em
betão reforçado com fibras vegetais: conceção,
dimensionamento e ensaio
Tema: Dimensionamento e ensaio de mobiliário urbano inovador em betão reforçado com
fibras vegetais
Objetivos e/ou Questões de Investigação:
Pretende-se desenvolver mobiliário urbano imune a fenómenos de corrosão, de elevada
durabilidade, resistência e ductilidade, recorrendo a inovadores materiais compósitos de matriz
cimentícia reforçados com fibras vegetais. Os estudos a serem efetuados desenvolverão
competências ao nível da caracterização do comportamento material e estrutural por ensaios
experimentais e na modelação do comportamento estrutural
Resultados esperados: Aquisição de conhecimentos na caracterização experimental de
materiais compósitos de matriz cimentícia reforçados com fibras vegetais, em ensaios
estruturais e na modelação do comportamento de estruturas esbeltas.
Recursos disponíveis: Laboratório para ensaios de caracterização do comportamento de
materiais e estruturas, e software específico de análise do comportamento de estruturas que
podem ter elevada complexidade geométrica; bibliografia da especialidade; colaboração de
arquiteto de desenho de produto

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Rui Marques, Coorientador: Paulo B. Lourenço
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Análise sísmica de
estruturas de alvenaria
Projeto de Investigação:
Tema: Análise dinâmica de um edifício antigo de alvenaria através de um modelo de macroelementos
Objetivos e/ou Questões de Investigação: A reabilitação urbana é uma área prioritária para
Portugal com vista à revitalização das cidades, do património construído e da indústria da
construção, e a qual tem particular incidência nos edifícios existentes de alvenaria. No entanto, a
intervenção estrutural de edifícios em áreas com alta perigosidade sísmica, como Lisboa e o
Algarve, tem sido realizada sem um mínimo conhecimento e estudo do seu comportamento
sísmico. Supostamente, a previsão do comportamento sísmico destas estruturas requer o uso de
ferramentas avançadas, i.e. modelos numéricos detalhados e análises sofisticadas, as quais não
estão em geral disponíveis aos projetistas de reforço sísmico. Como alternativa a estas ferramentas
têm vindo a ser desenvolvidas aproximações intermédias para a análise sísmica, particularmente
com base em modelos de macro-elementos, as quais permitem reduzir significativamente a
complexidade da análise e o esforço computacional. O objetivo da presente investigação é
proceder à análise dinâmica de um edifício antigo em alvenaria, antes e após reforço, através de
um modelo de macro-elementos desenvolvido no TreMuri. Os resultados serão validados por
comparação com análises numéricas detalhadas e com resultados da simulação em mesa sísmica
de um modelo à escala reduzida do edifício a estudar, desenvolvidos na UMinho e no LNEC.
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Tal objetivo é fundamental com vista ao desenvolvimento posterior (fora do âmbito do trabalho)
de uma aproximação intermédia para a verificação da segurança sísmica de edifícios existentes
em alvenaria, com vista à sua utilização em estudos de vulnerabilidade e reforço sísmicos.
Resultados esperados: Com o presente trabalho espera-se: (a) estabelecer um estado da arte
acessível aos projetistas de reforço sísmico; (b) proceder com a análise dinâmica de um edifício
antigo de alvenaria, antes e após reforço, através de um modelo de macro-elementos; (c) validar
os resultados da aproximação usada por comparação com resultados existentes obtidos de
ferramentas mais sofisticadas; e (d) perceber o comportamento dinâmico de edifícios do tipo
estudado, antes e após reforço.
Recursos disponíveis: Modelos e resultados de análises numéricas e experimentais do edifício
em estudo; software TreMuri (versões comercial e de investigação); bibliografia de referência
sobre as aproximações de modelação e análise a usar.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Salvador Dias
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Reforço de estruturas de
betão com materiais compósitos de CFRP
Projeto de Investigação: Desempenho de estruturas
de betão armado reforçadas à flexão com laminados
de CFRP inseridos
Tema: Modelação de estruturas de betão armado reforçadas à flexão com laminados de CFRP
inseridos
Objetivos e/ou Questões de Investigação: Modelar o comportamento de vigas e lajes de betão
armado reforçadas à flexão com laminados de CFRP inseridos (técnica NSM), ensaiadas
experimentalmente no Laboratório de Estruturas do Departamento de Engenharia Civil da
Universidade do Minho, usando o software de elementos finitos FEMIX. Realização de estudos
paramétricos para avaliar os parâmetros que mais influenciam a eficácia da técnica NSM com
laminados de CFRP no reforço à flexão de elementos estruturais de betão armado (vigas e lajes).
Resultados esperados: Modelar o comportamento de vigas e lajes de betão armado reforçadas
à flexão com laminados de CFRP inseridos. Avaliação do grau de influência dos parâmetros que
condicionam a eficácia da técnica de reforço em estudo.
Recursos disponíveis: Publicações científicas relacionadas com o tema. Resultados
experimentais de vigas e lajes de betão armado reforçadas à flexão com laminados de CFRP
inseridos, ensaiadas experimentalmente no Laboratório de Estruturas do Departamento de
Engenharia Civil da Universidade do Minho. Software FEMIX.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas e Geotecnia
Orientador: Salvador Dias
Dissertação tipo Projeto
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Reforço de estruturas
de betão com materiais compósitos de CFRP
Projeto de Investigação: Desempenho de
estruturas de betão armado reforçadas à flexão
com laminados de CFRP inseridos
Tema: Reforço à flexão e ao corte de vigas de betão armado usando a técnica NSM com
laminados de CFRP
Objetivos e/ou Questões de Investigação: Avaliação do comportamento de vigas de betão
armado reforçadas à flexão e ao corte com laminados de CFRP inseridos (técnica NSM).
Avaliar a eficiência do reforço simultâneo à flexão e ao corte de vigas de betão armado usando a
técnica NSM com laminados de CFRP. Identificar possíveis mecanismos de interação entre os
dois tipos de reforço.
Resultados esperados: Por intermédio da realização de um programa experimental pretende-se
avaliar o desempenho de vigas de betão armado reforçadas à flexão e ao corte com laminados de
CFRP inseridos em termos de capacidade de carga, do grau de mobilização do reforço de CFRP,
dos modos de rotura e dos possíveis mecanismos de interação entre os dois tipos de reforço.
Recursos disponíveis: Publicações científicas relacionadas com o tema. Laboratório de
Estruturas.

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Temas para Dissertação – 2015/2016
Perfil: Estruturas & Geotecnia
Orientador: Vitor Cunha & Eduardo Pereira
Dissertação tipo Projeto de Investigação
Dissertação tipo Projeto
Centro de Investigação: ISISE
Área(s) disciplinar(es) do DEC:
Linha de Investigação: Betão reforçado com
fibras
Projeto de Investigação: n/a
Tema: Comportamento micromecânico de compósitos de matriz frágil
Objetivos e/ou Questões de Investigação: Atualmente, na indústria da construção é cada vez
mais frequente a utilização de fibras discretas para o reforço de betões simples, em alternativa
ao reforço convencional com varões de aço. Estes materiais compósitos reforçados com fibras
(CRF) apresentam múltiplas vantagens relativamente à solução tradicional de betão armado
(BA), quer do ponto de vista do comportamento mecânico, quer do ponto de vista tecnológico e
construtivo. Não obstante, sendo os CRF relativamente recentes, quando comparados com o
BA, o seu desenvolvimento levanta outro tipo de desafios / dificuldades. Com a persecução de
um desenvolvimento mais racional, sustentável e de elevado desempenho de materiais CRF,
estes deverão ser desenhados com recurso a conceitos avançados ao nível da microestrutura com
vista à otimização do seu comportamento mecânico e estrutural.
O objetivo primordial desta dissertação consiste no estudo, ao nível da microestrutura, de
compósitos reforçados com fibras, de matriz frágil. O estudo focará os aspetos relacionados com
os mecanismos micromecânicos de distintos tipos de reforço ao nível da geometria e material
(p. ex. aço, PVA, PP, SMA), bem como de diferentes matrizes frágeis. Adicionalmente, serão
avaliados os benefícios da aplicação de técnicas de tratamento de superfície para a otimização
do comportamento de aderência entre a fibra e matriz. Deste estudo deverá resultar um conjunto
de inovações que conduzirão à obtenção de FRC de elevado desempenho de um modo mais
racional.

(a)
(b)
(c)
Fig. 1: (a) Fibras discretas de aço; (b) fibras de polipropileno; (c) betão de elevada resistência
e ductilidade.
Resultados esperados: Com a presente dissertação esperam obter-se os seguintes resultados:
(i) compreensão dos mecanismos de reforço de compósitos de matriz frágil; (ii) desenho
micromecânico de compósitos reforçados com fibras, de matriz frágil, com vista à otimização
do comportamento material do compósito; (iii) avaliação dos benefícios da aplicação de
materiais inovadores para o reforço de compósitos de matriz frágil (por ex. SMA); iv) avaliação
do potencial da aplicação de técnicas de tratamento da superfície dos elementos de reforço com
vista ao aumento da aderência fibra/matriz.
Recursos disponíveis: Encontram-se disponíveis todos os recursos necessários ao
desenvolvimento desta dissertação, nomeadamente, equipamentos laboratoriais e materiais para
a realização dos ensaios, e bibliografia de referência (a facultar pela equipa de supervisores).

