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METODOLOGIA 
 

As aulas teóricas apresentam os conceitos fundamentais da Física das Construções , em 

particular dos seus 3 principais capítulos – Fogo, Térmica e Acústica. Procura-se apresentar 

esses conceitos com um entendimento físico dos problemas fazendo apelo aos alunos para terem 

presente os critérios e as respostas a  esses critérios com base num balanço racional entre as 

soluções  construtivas e os aspectos económicos dessas soluções. As aulas práticas concretizam a 

aplicação regulamentar sobre um exemplo concreto de um edifício. 

 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação é feita numa prova escrita dividida numa parte teórica – 5  questões – 1h, valorizada 

em 10 valores e uma parte prática – 3 questões – 2.5h , valorizada em 10 valores. 

 

OBJECTIVOS 
 

O objectivo desta disciplina é dotar os alunos com os conhecimentos básicos de Física das 

Construções, em particular da Segurança contra Incêndio, da Térmica e da Acústica.  Ao longo 

do curso deixa-se claro que todos estes assuntos são posteriormente desenvolvidos em 

disciplinas da Opção de Construções. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

"Sebenta de Física das Construções - 1ª Parte - Segurança Contra Incêndios em Edifícios", 

M.Gonçalves,1997  

"Regulamento de Segurança Contra Incêndios em Edifícios"- DL 64/90  

"Regulamento de Características de Comportamento Térmico de Edifícios" -DL 40/90  

"Regulamento Geral sobre o Ruído" -DL 250/87 , DL292/2000. 

 

Colecção diversificada de enunciados de problemas; fotocópias de acetatos; textos avulso das 

várias matérias abordadas nas teóricas (à venda na Editorial). 

 


