Proposta de Projeto de Doutoramento a Desenvolver no Âmbito do 1º Concurso para
Atribuição de Bolsas de Investigação na Área de Engenharia Civil
1. Título do projeto
Título: Otimização de produtos com base em terra e resíduos para a construção ecológica, económica e eficiente
em Cabo Verde
Palavras-chave: ecoeficiência, energia incorporada, custo, formulação, ensaio de caracterização
Referência: CEE_EC_FCTNOVA8
2. Instituições envolvidas
Instituição onde o doutoramento será realizado: Universidade NOVA de Lisboa
Outras instituições participantes no projeto de investigação: Universidade de Cabo Verde
3. Equipa de Orientação
Orientador: Paulina Faria (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, FCT NOVA)
Coorientador: Docente da Universidade de Cabo Verde ou de empresa local
4. Descrição do Projeto
A indústria da construção é responsável por um elevado consumo de recursos naturais e por uma grande
produção de resíduos de construção e demolição (RCD), nos quais se inclui a terra de escavação. A terra é um
material de construção milenar disponível em praticamente todo o lado mas que tem vindo a ganhar importância
devido ao seu contributo para a sustentabilidade e às características técnicas que confere às construções,
quando aplicada de forma otimizada. Para além dos RCD são gerados muitos outros resíduos (por indivíduos e
por indústrias) que podem ser reintroduzidos na cadeia produtiva, em substituição total ou parcial de matériasprimas virgens. Dessa forma é reduzida a energia incorporada e o custo desses novos materiais e,
simultaneamente, são reduzidos os impactes ambientais e as necessidades de gestão eficiente de tão grande
volume desses resíduos por parte dos poluidores e do Estado. Estudos anteriores na FCT NOVA (ver Referências
bibliográficas) têm demonstrado a viabilidade da incorporação de terra e resíduos em Portugal e noutras regiões
do mundo mas não para resíduos específicos de Cabo Verde. Assim, este projeto pretende: realizar um
levantamento, seleção e caracterização de determinados resíduos locais, diretamente ou após tratamento,
como materiais de construção; em face das características obtidas do resíduos, utilizá-los na produção de
produtos para a construção tais como argamassas pré-doseadas, blocos de alvenarias ou placas de isolamento
e, através de caracterização e otimização, demonstrar a eficiência técnica desses produtos ecológicos e que
podem ser produzidos de forma económica. O projeto viabilizará conhecimentos ao doutorando que lhe
possibilitarão, no futuro, vir a produzir e comercializar em Cabo Verde esse tipo de materiais e produtos. Adequase a diplomados em Engenharia Civil e em Arquitetura.
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