
MATERIAIS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO

Opção Condicionada da Licenciatura em Engenharia Civil

1º Semestre

2º Semestre

Processos de Construção
Ana Maria Proença

• Produção de agregados: jazidas naturais e materiais de escavação.

• Equipamento de elevação, transporte e movimentação de terras.

• Betão: produção, transporte, colocação, compactação, etc.

• Cofragens: materiais, tipo de cofragens, descofrantes.

• Processos construtivos em pontes.

• Tratamento do terreno: injecção, jet-grouting, etc.

• Pregagens: tipos, modo de funcionamento, controlo de qualidade, etc.

• Túneis, poços e chaminés: processos construtivos.

Construções em Madeira
Amorim Faria  e Ana Maria Sarmento

• Introdução às construções em  madeira.

• A madeira como material de construção.

• Normas de madeira e derivados.

• Caracterização mecânica de madeiras maciças.

• Tratamento prévio. Soluções estruturais. Arquitectura.

• Carpintaria de limpos.

• Dimensionamento de estruturas de madeira.

Instrumentação e Observação de 
Obras

Ana Maria Sarmento e Maria de Lurdes Lopes

• Tecnologias utilizadas na experimentação.

• Equipamentos e instrumentação de ensaio.

• Metodologias de observação e diagnóstico.

• Ensaios em laboratório e em obra para diagnóstico.

• Avaliação da segurança da obra.

• Intervenções a realizar para reabilitação.

Projecto
Coordenação: A Serra Neves e M  de Lurdes Lopes

• Desenvolvimento de um projecto (caso prático) no âmbito das      

• disciplinas  da Opção Condicionada :

Concepção

Análise e dimensionamento

Elaboração de peças escritas 

Elaboração de peças desenhadas 

Materiais de Controlo Ambiental
Maria de Lurdes Lopes e Joana Sousa Coutinho

• Materiais de Sistemas de Estanqueidade a Poluentes:
Geotêxteis, Geomembranas, Geocompósitos Bentoníticos

Tipos e constituição 

Propriedades, ensaios e metodologias de colocação

Resistência das interfaces e métodos de dimensionamento

• Sub- Produtos:

Escórias de Incineração de RSU’s, resíduos de Construção  
Demolição

Legislação, Técnicas de selecção e aplicações

Patologia dos Materiais
Madalena Teles  e Arlindo Begonha

• Introdução à Patologia dos Materiais.

• Patologia do Betão.

• Patologia da Pedra.

• Argamassas de Reparação.

• Patologia do Aço.

• Patologia da Madeira.

Seminário
Luis Juvandes

• Materiais compósitos (fibras, matriz, betões poliméricos).

• Caracterização dos materiais a curto e longo prazo.

• Ensaios normalizados de recepção dos materiais.

• Sistemas comerciais compósitos de FRP.

• Reforço de estruturas por adição de sistemas de CFRP:

Reforço à flexão, ao corte e ao confinamento

Princípios de dimensionamento

Regras para execução, controlo e garantia de qualidade

Acabamento superficial

Matriz
de

impregnação

Fibra contínua
(em bruto)

Acabamento superficial

Pré-fabricação
Afonso Serra Neves e Joana Sousa Coutinho 

• Industrialização da construção. Vantagens e inconvenientes. 

• Soluções pré-fabricadas em madeira, metálicas e em betão.

• A durabilidade dos elementos pré-fabricados.

• Novos materiais na pré-fabricação de betão.

• A qualidade na construção, projecto, execução e produtos. 

• Novas tecnologias e disposições construtivas. Controle de qualidade. 

• Regulamentação europeia. Dimensionamento.

• Transporte e montagem.

Início em Setembro de 2003

Direcção de 
Obra

Projecto
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Monitorização Materiais e 
Ambiente



• É, pois, claro que só com estes procedimentos será possível encontrar 
metodologias de dimensionamento e processos de construção adequados aos novos 
materiais, contribuindo assim para a construção sustentável.

• O ensino da Engenharia Civil tem necessariamente de perseguir os objectivos 
mencionados, para colmatar uma das mais significativas falhas na formação dos 
Engenheiros Civis, cada vez mais posta em realce pelas exigências do mercado de 
emprego.

• A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, como uma das mais 
prestigiadas escolas nacionais no ensino da Engenharia Civil, não pode ignorar estes 
factos, devendo fazer um esforço para se posicionar na vanguarda do ensino e 
investigação em materiais e processos de construção.

• A Secção de Materiais de Construção do Departamento de Engenharia Civil da 
FEUP considerando que, no presente, tem reunido o corpo docente doutorado 
adequado e que enquadra sectores de investigação em materiais e processos de 
construção com prestígio nacional e internacional, disponibilizou-se para apoiar o 
Departamento de Engenharia Civil na prossecução dos objectivos delineados, propondo 
para tal a criação da opção de Materiais e Processos de Construção. 

• O ensino dos Materiais de Construção na Faculdade de Engenharia do Porto data 
de 1930, altura em que o Ministério da Instrução Pública, através do Decreto 18839, 
decretou a organização do ensino de Engenharia na Universidade do Porto. O ensino 
experimental era então ministrado no Laboratório de Ensaio de Materiais que já se 
encontrava em funcionamento desde 1921.

• O estudo prático e experimental dos materiais e das estruturas resistentes das 
construções tem assim longa tradição na Faculdade de Engenharia do Porto e desde 
sempre foi uma referência de prestígio da Escola.

• O conhecimento acerca dos materiais constitui, desde sempre, um dos pilares do 
desenvolvimento das ciências de Engenharia, em particular da Engenharia Civil.

• A disponibilização, nas últimas décadas, de novas técnicas e sistemas de 
experimentação, e o desenvolvimento de novos materiais, ditado pelas exigências da 
indústria de construção, pela crescente consciencialização ambiental, pela necessidade 
de controlo da durabilidade das construções, em resumo, pelo desenvolvimento de 
práticas de construção sustentável, tem levado a um interesse renovado e crescente da 
comunidade científica pelo conhecimento dos materiais e dos processos de construção.

• A necessidade de conhecer o comportamento dos materiais isolados e incluídos 
nas construções tem determinado a investigação dos novos materiais centrada na 
caracterização das suas propriedades, na instrumentação e observação de casos reais 
e na realização de retro-análises de casos bem documentados. Só assim é possível 
progredir na melhoria dos conhecimentos, não só do comportamento a curto e a longo 
prazo dos materiais, mas também dos processos de construção e das suas implicações 
no comportamento das obras.

Introdução

Descrição da Opção

• Secção de Materiais de Construção

• Departamento de Engenharia Civil - FEUP 

• e-mail: smc@fe.up.pt

• http://civil.fe.up.pt

• Os engenheiros com a opção de Materiais e Processos de Construção adquirem uma 
melhor compreensão no domínio dos materiais, tradicionais e não tradicionais, e dos 
processos construtivos a eles associados. Adquirem, também, uma maior aptidão para:

- a intervenção atempada no comportamento dos materiais;

- a observação e controlo da segurança de obras;

- o controlo da aplicação em obra  dos materiais;

- a realização de projecto de dimensionamento de obras em que intervêm materiais 
específicos.

• São assim especialmente vocacionados para:

- o diagnóstico de deteriorações em obras de construção e elaboração de projectos 
de recuperação e restauro de edifícios e monumentos;

- direcção de produção de materiais pré-fabricados, poliméricos reforçados com 
fibras e resultantes da valorização de subprodutos; 

- projecto, direcção e controlo da qualidade de obras onde a aplicação de madeiras 
e materiais pré-fabricados, poliméricos e resultantes da valorização de 
subprodutos desempenham papel relevante; 

- direcção de empresas de betão pronto;

- direcção de obras que exijam o conhecimento de processos construtivos não 
comuns.

Saídas Profissionais                                               Informações

• A disciplina de Pré-fabricação dá informação fundamental sobre os produtos e sistemas de pré-
fabricação, com especial relevo para o fabrico, transporte e montagem dos produtos pré-fabricados e 
regulamentação aplicável. É dado destaque às soluções de ligação dos diversos elementos e à
durabilidade das construções. São descritas as patologias mais frequentes em estruturas pré-fabricadas de 
betão e as tecnologias de reabilitação. Apresentam-se casos de obra.

• A disciplina de Processos de Construção aborda diversos temas que visam fornecer ao aluno 
elementos que lhe permitam, futuramente, em obra escolher o sistema construtivo, processo de construção 
ou equipamento mais adequado. É dada informação sobre a produção de agregados. São descritos os 
procedimentos de colocação, compactação e cura de betões. São descritos os sistemas construtivos 
usados nalguns elementos estruturais e processos construtivos em obras especiais.

• Na disciplina de Construções em Madeira é dada aos alunos informação fundamental sobre os 
trabalhos de Construção Civil que se relacionam com o material madeira. Incide-se fundamentalmente nas 
aplicações de madeira em edifícios, nas suas diversas vertentes, arquitectura, estrutura e acabamentos.

• A disciplina de Instrumentação e Observação de Obras afigura-se essencial para o controlo do 
comportamento e segurança das obras de Engenharia Civil. Nesta disciplina apresenta-se, para diferentes 
materiais de construção, as técnicas, os equipamentos e a instrumentação de ensaio em laboratório e em 
obra, as metodologias de observação e diagnóstico. Analisam-se as potencialidades dos sistemas de 
informação geográfica como ferramenta de observação de obras e faz-se uma introdução aos sistemas 
wireless com o mesmo objectivo.

• As disciplinas de Seminário e Projecto incluem conferências e palestras sobre temas diversos de 
materiais e de processos de construção. No entanto, estas disciplinas são sobretudo disciplinas de síntese 
com trabalho de iniciativa individual ou de grupo de dois alunos. O principal objectivo de Seminário é o de  
conferir conhecimento na utilização de Novos Materiais e o desenvolvimento de trabalhos de síntese 
envolvendo pesquisa, sobre assuntos relacionados com as matérias abordadas nas disciplinas da opção ou 
matérias afins. Na disciplina de Projecto os trabalhos propostos constam da elaboração de um projecto nas 
áreas da opção.

• O desenvolvimento da área técnico-científica dos Materiais de Construção determinado pelas 
exigências ditadas pela indústria da construção no que respeita à qualidade, durabilidade e economia, por 
um lado, e pelas estratégias Mundiais, e em particular Europeias, de controlo ambiental, nomeadamente, 
nas vertentes de  redução da produção de resíduos, do controlo de exploração de recursos naturais não 
renováveis e do controlo da poluição do ar, das águas e dos solos, por outro, levou ao aparecimento de 
novos materiais com propriedades distintas dos tradicionais, novas tecnologias de produção e novos 
processos de construção.

• A degradação rápida dos materiais e das construções produzida pela cada vez maior agressividade 
do ambiente e os custos envolvidos na sua recuperação e reforço alertaram, por sua vez, a atenção dos 
técnicos para a necessidade urgente do conhecimento dos mecanismos de deterioração e envelhecimento 
precoce dos materiais e das construções, bem como dos processos de protecção e prevenção daqueles 
contra os agentes agressivos.   

• O esforço e investimento actualmente realizado pela comunidade técnica nacional e internacional 
para a construção sustentável, aliando o comportamento de novos materiais de construção e reparação à
durabilidade, segurança e economia, e ao desenvolvimento de processos de construção específicos, 
justifica plenamente a criação de uma Opção de Materiais e Processos de Construção que proporcione, 
entre outros objectivos, uma formação específica e actualizada do Engenheiro Civil nestes domínios, há
muito exigida pelo mercado de emprego.

• Assim, a disciplina de Patologia dos Materiais proporciona o conhecimento dos mecanismos de 
envelhecimento dos materiais de construção tradicionais, e dos métodos, tecnologias e ensaios específicos 
para o diagnóstico, preservação, recuperação e reabilitação, estudo que é particularmente importante numa 
época em que se concretizam numerosos projectos de recuperação e reabilitação de muitos monumentos e 
edifícios, frequentemente sem estudos prévios sobre a determinação das causas que provocaram as 
deteriorações, traduzindo-se apenas num tratamento estético necessariamente de curta duração.

• A disciplina de Materiais de Controlo Ambiental proporciona informação acerca de um conjunto de 
materiais que através da sua aplicação na construção civil contribuem para a redução na exploração de 
recursos naturais não renováveis, controlam a poluição do meio ambiente e reduzem a produção de 
resíduos, já que alguns deles resultam da valorização de subprodutos. 


