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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: Desenvolvimento de betões com agregados e ligantes da economia circular 

Palavras-chave: Betão; Agregado Reciclado; Economia Circular 

Referência: CEE_EC_FEUP6 

2. Instituições envolvidas 

Instituição onde o doutoramento será realizado: FEUP 

Outras instituições participantes no projeto de investigação: Laboratório de Engenharia de Moçambique 

3. Equipa de Orientação 

Orientador: Lino Maia (FEUP) 

Coorientador: M. Lurdes Lopes (FEUP); Américo Dimande (UEM) 

4. Descrição do Projeto 

A economia circular é o fator chave no roteiro para a neutralidade carbónica e sustentabilidade. Entre os diversos 

setores da economia, o setor da construção desempenha um papel preponderante pelo seu peso na economia 

de qualquer país. Contudo, é um setor que atualmente apresenta elevado “grau de exposição” à economia 

circular e forte materialidade nas emissões de CO2. No que respeita ao elevado “grau de exposição” à economia 

circular um dos pontos de atuação passa pela valorização dos resíduos do setor e sua reincorporação enquanto 

materiais de construção. Já no que respeita à materialidade nas emissões de CO2 do setor, urge encontrar uma 

alternativa aos ligantes com clinquer – responsável pela produção de cerca de 7% das emissões de CO2 mundiais. 

O presente projeto de investigação pretende aglutinar as diversas questões anteriores através do 

desenvolvimento de composições betão à base de ligantes ecológicos provenientes de subprodutos das 

indústrias e da queima de resíduos e com agregados provenientes de resíduos do setor da construção. A 

investigação incidirá no desenvolvimento e otimização de composições com desempenho melhorado, 

especialmente ao nível da durabilidade. 

Para o desenvolvimento das composições recorre-se à aplicação de métodos estatísticos com vista à obtenção 

de composições otimizadas e ao dimensionamento das composições finais. O programa experimental inclui 

estudos ao nível das pastas, argamassas e betões. Serão avaliadas as propriedades (i) do estado fresco, (ii) nas 

primeiras idades, e (iii) no estado endurecido. 

O presente projeto de investigação tem como resultado final a obtenção de composições de betão mais amigas 

do ambiente que (i) reduzem diretamente as emissões dióxido de carbono, (ii) que reduzem a exploração de 

matérias primas da natureza e (iii) que reaproveitam materiais que seriam enviados para aterro. Apesar de 
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estudar resíduos específicos, trata-se de um projeto de investigação com aplicação em qualquer país com ligeiro 

ajuste aos materiais de cada realidade. O projeto de investigação conta com a orientação de investigadores com 

experiência na área da tecnologia do betão estrutural e dos resíduos. 
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