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FICHAS DAS DISCIPLINAS 
 

PATOLOGIA DOS MATERIAIS -  1º Semestre         

 

PROGRAMA 
 

INTRODUÇÃO À PATOLOGIA DOS MATERIAIS 

Definição de patologia. Processo patológico. Causas directas e indirectas num processo 

patológico. Conceitos de reparação, restauro e reabilitação. Prevenção. 

PATOLOGIA DO BETÃO 

Introdução – Principais sintomas e causas da degradação de uma obra de betão. 

Mecanismos de transporte – Estrutura porosa do betão, porosidade e porometria. A 

penetração de fluídos no betão: difusão, capilaridade e permeabilidade. 

Exposição ambiental. 

Processos físicos de degradação do betão – Fissuras que ocorrem no betão fresco: retracção 

plástica, assentamento plástico e movimentos durante a construção. Fissuras que ocorrem 

no betão endurecido: aplicação de cargas e deformações impostas. Ciclos gelo/degelo. 

Erosão por abrasão e por cavitação. 

Processos químicos de degradação do betão – Ataque pelos ácidos. Ataque pelos sais de 

amónio e magnésio. Ataque pela água. Ataque pelos sulfatos. Ataque pelos álcalis. 

Processos biológicos de degradação do betão. 

Corrosão das armaduras – Mecanismo da corrosão das armaduras e seu efeito. Processos 

que provocam a despassivação das armaduras: carbonatação, lixiviação e penetração de 

cloretos. Tipos de corrosão: localizada, generalizada e sob tensão. 

A prevenção e protecção contra a corrosão – Qualidade dos materiais utilizados, 

composição do betão e espessura de recobrimento. Execução, cura e controlo de qualidade 

do betão. Selecção dos aços e práticas construtivas no caso de existirem armaduras de pré-

esforço. Recomendações de projecto: concepção e geometria dos elementos estruturais. 
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Protecção – Protecção directa do aço: revestimentos e protecção catódica. Protecção 

indirecta através do betão: argamassas de reparação, revestimentos, extracção dos iões 

cloreto, realcalinização e inibidores de corrosão. 

Processos de reparação. 

PATOLOGIA DA PEDRA 

Introdução – Propriedades das rochas que de um modo mais directo se relacionam com as 

deteriorações. 

Agentes agressivos e sua acção – A água, os sais solúveis, os gases, o vento, a temperatura, 

o gelo e os seres vivos. 

Principais tipos de deteriorações – Desagregação granular, placas, plaquetas, crostas 

negras, filmes negros, eflorescências, dissoluções, colonização biológica, fissuras e fendas. 

Tratamentos de limpeza – Tratamentos mecânicos: secos e húmidos. Sistemas de protecção 

de água sob pressão e de partículas. Aplicação de produtos químicos e aplicação de raios 

laser. 

Tratamentos de conservação – Dessalinização, consolidação e hidrofugação. 

Tratamentos de protecção – Tratamentos contra excrementos de pombas, tratamentos 

biocidas e tratamentos antigrafitti. 

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO 

Introdução. 

Determinação da composição. 

PATOLOGIA DOS AÇOS 

Introdução. 

Tipos e causas de degradação – Corrosão, abrasão, jogo de samblagens, fadiga e choque. 

Medidas de protecção – Pintura, zincagem, encamisamentos, revestimentos betuminosos, 

ligas inoxidáveis e protecção catódica. Influência dos pormenores da construção na 

degradação dos aços. 

Processos de reparação. 

PATOLOGIA DAS MADEIRAS 

Introdução. 

Degradação física – Retracção, fogo e agentes meteorológicos. 

Degradação mecânica – Fadiga e aumento de tensões. 

Degradação química – Ácidos e bases fortes. 

Degradação biológica – Fungos, insectos e organismos marinhos. Grau de susceptibilidade 

da madeira aos ataque por agentes destruidores biológicos. Medidas que diminuem ou 

eliminam a probabilidade de ataque. Medidas que se opõem pelo emprego de produtos 
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químicos. Produtos de preservação da madeira contra ataques de insectos e fungos. 

Condições a que devem obedecer. Produtos oleosos, produtos com base em sais metálicos 

e produtos em que o elemento tóxico se dissolve num solvente orgânico. Métodos de 

tratamento: pincelagem e pulverização, imersão rápida e prolongada, imersão a quente e 

frio, impregnação por pressão, impregnação pelo processo de Boucherie e osmose. 

Protecção da madeira contra agentes físicos e químicos – Retardadores de combustão, 

produtos protectores contra agentes meteorológicos. 

Reforço e substituição de elementos danificados. 

 

METODOLOGIA 
 

Exposições teóricas; aulas práticas no Laboratório de Ensaio de Materiais da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto e no Centro de Materiais da Universidade do Porto; e 

visitas de estudo. 

 
AVALIAÇÃO 
 
Trabalhos, informação das aulas práticas e exame final. 

 
OBJECTIVOS 
 
A aquisição de conhecimentos técnico-científicos no domínio da Patologia dos Materiais, 

nomeadamente a caracterização das propriedades que, de um modo mais directo, se relacionam 

com a sua deterioração, o estudo dos agentes e mecanismos de alteração, a caracterização das 

principais degradações e o estudo de métodos e técnicas de prevenção, protecção e reparação. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
COAM, 1993 – “Curso de patologia y conservación y restauración de edificios”, 2 Vol., Madrid, 

486 pp. 

DURAR/CYTED, 1997 – “Manual de inspección, evaluación y diagnóstico de corrosión en 

estructuras de hormigón armado” – Leonardo Uller (coordenador internacional), Rio de Janeiro, 

208 pp. 

RILEM, 1995 – “Performance criteria for concrete durability” – Technical report, nº 12, Ed. J. 

Kropp and H. K. Hilsdorf, London, 327 pp. 

TELES, M.; BEGONHA, A., 1998 – “Patologia da Pedra”, FEUP, Porto, 63 pp. 

TELES, M., 2003 – “Patologia do Betão”, Apontamentos das aulas, FEUP, Porto. 
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MATERIAIS DE CONTROLO AMBIENTAL -  1º Semestre         

 

PROGRAMA 
 

1 – MATERIAIS CONSTITUINTES DE SISTEMAS DE ESTANQUEIDADE A POLUENTES 

INTRODUÇÃO 

Constituição dos sistemas de estanqueidade em função da perigosidade do poluente 

Os geotêxteis, as geomembranas e os geocompósitos bentoníticos como materiais 

constituintes desses sistemas. 

      GEOTÊXTEIS 

Polímeros constituintes e aditivos. Estruturas. Métodos de fabrico. 

Funções relevantes nos sistemas de estanqueidade: separação; protecção. 

Propriedades físicas: massa por unidade de área; espessura; dimensão característica da 

abertura. 

Propriedades mecânicas: tracção-deformação; punçoamento estático e dinâmico. 

Durabilidade: à danificação durante a instalação; às radiações ultra-violetas; às soluções 

ácidas e alcalinas; à termo-oxidação; à hidrólise e aos micro-organismos. 

Ensaios de identificação e controlo de qualidade das propriedades físicas, mecânicas e de 

durabilidade. 

Ensaio de quantificação da eficácia de protecção. 

Metodologias de colocação em obra. 

      GEOMEMBRANAS 

Polímeros constituintes e aditivos. Tipos de geomembranas. Métodos de fabrico. 

Selecção do polímero constituinte face às características  do poluente presente. 

Propriedades físicas: massa por unidade de área; espessura; densidade; índice de fluxo de 

fusão; transmissão de vapor de água e de vapor de solventes. 

Propriedades mecânicas: tracção-deformação; punçoamento estático e dinâmico; 

rasgamento; fendilhação; comportamento das juntas 

Durabilidade: à danificação durante a instalação; às radiações ultra-violetas; às soluções 

ácidas e alcalinas; à termo-oxidação; à hidrólise e aos micro-organismos. 

Ensaios de identificação e controlo de qualidade das propriedades físicas, mecânicas e de 

durabilidade. 

Metodologias de colocação em obra e de ligação das juntas. 

Ensaios de controlo de aplicação: não destrutivos e destrutivos. 
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     GEOCOMPÓSITOS BENTONÍTICOS 

Materiais constituintes dos geocompósitos bentoníticos 

Geotêxteis ou geomembranas 

Bentonite 

Principais propriedades das bentonites 

Factores que podem alterar as propriedades das bentonites 

Tipos de geocompósitos bentoníticos. Processos de fabrico 

Propriedades físicas: tipo de argila; espessura; massa por unidade de área; teor em água. 

Propriedades hidráulicas: hidratação; capacidade de expansão; absorção de água; 

condutividade hidráulica; permeabilidade - em fase de saturação, em função da tensão de 

confinamento, após deformação; permeabilidade nas sobreposições; permeabilidade em 

função do líquido de permeação; permeabilidade aos fluidos não miscíveis em água; 

permeabilidade aos gases; difusão. 

Propriedades mecânicas: tracção-deformação; corte (interno); descasque; punçoamento 

estático e dinâmico 

Durabilidade: à danificação durante a instalação; aos ciclos gelo-degelo e de secagem-

molhagem; face à capacidade de adsorção e ao tempo de passagem de água ou de uma 

solução. 

Ensaios de identificação e controlo de qualidade das propriedades físicas, hidráulicas, 

mecânicas e de durabilidade. 

Equivalência técnica entre os geocompósitos bentoníticos e a argila compactada.  

Metodologias de colocação em obra. 

     INTERFACES ENTRE OS MATERIAIS CONSTITUINTES DOS SISTEMAS DE 

ESTANQUEIDADE 

Importância da resistência das interfaces na estabilidade dos sistemas. 

Movimentos relativos: arranque; corte directo. 

Mecanismos de mobilização da resistência. 

Factores que afectam a resistência das interfaces: estrutura do material; tensão de 

confinamento; inclinação do plano de corte. 

Ensaios de caracterização da resistência das interfaces: corte directo; corte em plano 

inclinado; arranque. 

    METODOLOGIAS DE DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ESTANQUEIDADE 
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2 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RESULTANTES DA VALORIZAÇÃO DE SUB-

PRODUTOS 

      INTRODUÇÃO 

A importância da valorização de sub-produtos no controlo da produção de resíduos, na 

redução do impacte ambiental e da exploração de fontes não renováveis. 

As escórias de incineração de resíduos sólidos urbanos e os resíduos de construção e de 

demolição como sub-produtos com potencialidades de valorização na Construção Civil. 

      ESCÓRIAS DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU’s) 

Legislação internacional 

Técnicas de selecção e de avaliação do potencial contaminante 

Aplicação em aterros e leitos de pavimento 

Definição dos parâmetros de: “natureza”; estado hídrico; mecânicos 

Limitações face aos materiais naturais 

Condições de aplicação em aterros e em leitos de pavimento 

Avaliação da eficácia das condições de aplicação 

Aplicação na produção de de argamassas, betões e blocos 

Propriedades. Ensaios de controlo 

Limitações face aos materiais tradicionais 

Técnicas de produção 

     RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DE DEMOLIÇÃO 

Valorização como agregados 

Legislação internacional. 

Técnicas de triagem face a diferentes aplicações 

Avaliação das propriedades físicas, químicas e mecânicas 

Limitações à utilização do sub-produto.  

Aplicação em betão estrutural – requisitos a verificar. 

Aplicação em obras rodoviárias – requisitos a verificar. 

 

METODOLOGIA 
 

Procurar-se-á um paralelismo entre as matérias versadas nas aulas teóricas e as aplicações feitas 

nas aulas teórico-práticas/práticas, por forma a que a interrelação da teoria com a prática seja 

mais facilmente assimilada pelos alunos. Por outro lado, utilizar-se-á a projecção de slides e de 

filmes de casos reais de utilização dos materiais versados, esclarecedores e demonstrativos da 
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aplicação das matérias versadas na disciplina no exercício da actividade profissional de 

engenheiros civis. 

 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita, fundamentalmente, através de provas (exames) com parte teórica e parte 

prática. Não se deixará, contudo, de ter em conta na avaliação a assiduidade, interesse e espírito 

participativo demonstrado pelos alunos no decurso da leccionação das matérias. 

 

OBJECTIVOS 
 

Com esta disciplina pretende-se fornecer conhecimentos acerca da constituição, comportamento, 

processos de construção, controlo de qualidade e controlo de aplicação de materiais aplicados em 

sistemas de estanqueidade de estruturas de contenção  de poluentes e de materiais resultantes da 

valorização de sub-produtos. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Mini Lecture Series; International Geosynthetics Society (IGS), (2002) 

Geomembranes – Guide de Choix; Rollin, A.L.; Pierson, P.; Lambert, S. (2002) 

Aplicação de Geossintéticos em Engenharia Civil; Maria Lurdes Lopes (2002) 

Geocompósitos Bentoníticos – Análise de Alguns Aspectos do seu Comportamento 

Mecânico; Micaela Oliveira (2001) 

Sustainable Raw materials – Construction and Demolition Waste. RILEM Report 22, by 

Hendriks, C.F. and Pietersen H.S. (2000) 

Valorização de Escórias Resultantes da Incineração de resíduos Sólidos Urbanos 

(Volume IV); Luís Nicolau e outros (1999) 

Use of Recycled Concrete Aggregate. Edt. Ravindra K Dhir. Proceedings of the 

International Symposium organised  by the Concrete Technology Unit, University of 

Dundee, University of Dundee, UK (1998) 

Geosynthetics and Environmental Engineering – Gourc, J.P. (1996). 
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PRÉ-FABRICAÇÃO -  1º Semestre         

 

PROGRAMA 
 

Capítulo 1     A PRÉ-FABRICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

Industrialização da construção.  

Vantagens e inconvenientes da pré-fabricação. 

Qualidade, prazos de execução, custos, concepção e segurança. 

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

Capítulo 2     A PRÉ-FABRICAÇÃO EM BETÃO 

Pré-fabricação ligeira, semi-ligeira e pesada. 

Produtos produzidos em Portugal. Produtos de betão simples. Produtos de betão 

estrutural de série contendo armaduras. Produtos de betão estrutural complexos.  

A durabilidade dos elementos pré-fabricados em betão.  

Novos materiais na pré-fabricação de betão. 

Capítulo 3     A QUALIDADE NOS ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS EM BETÃO 

A qualidade na construção, no projecto e na execução.  

A qualidade dos produtos.  

Novas tecnologias e disposições construtivas.  

Controle de qualidade.  

Capítulo 4     A REGULAMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NA PRÉ-FABRICAÇÃO EM BETÃO 

Regulamentação europeia.  

Disposições construtivas.  

Concepção e dimensionamento de secções, elementos e ligações. 

Capítulo 5     MONTAGEM DE SISTEMAS PRÉ-FABRICADOS  

 Problemas do transporte e da montagem.  

 A importância das ligações e restabelecimento da continuidade. 

 

METODOLOGIA 
 

As aulas teóricas são aulas de exposição da matéria, incluindo sessões dadas por especialistas na 

área da pré-fabricação ligados ao projecto e à indústria. 

As aulas práticas destinam-se à resolução de aplicações concretas e a visitas a obras ou unidades 

de pré-fabricação. Ao longo do período lectivo, os alunos desenvolverão um trabalho de grupo (2 
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alunos) versando um tipo de estruturas pré-fabricadas, o qual será objecto de apresentação em 

sessão a realizar no fim do semestre. 

 

AVALIAÇÃO 
 

Avaliação é distribuída com exame final. 

A componente distribuída da avaliação consta da elaboração de um relatório relativo ao trabalho 

de grupo (2 alunos). A este trabalho será atribuída uma classificação na escala 0-20 valores. 

O exame final consta de uma prova escrita cotada na escala 0-20 valores. 

Para a obtenção de frequência o aluno deve respeitar o número máximo de faltas admitido pelas 

NGA e obter classificação positiva na avaliação distribuída. 

A classificação final será calculada através da média ponderada da classificação de frequência e 

da classificação do exame final, arredondadas à décima, atribuindo-se peso 50% à primeira e 

peso 50% à segunda. Se a classificação do exame é inferior a 8 valores, essa classificação 

converte-se em final. 

 

OBJECTIVOS 
 

Proporcionar aos alunos informação fundamental sobre os produtos e sistemas de pré-fabricação, 

com destaque para o fabrico, transporte e montagem dos produtos pré-fabricados e 

regulamentação aplicável. Especial atenção é dada às soluções de ligação dos diversos elementos 

e à durabilidade das construções. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Cópia dos acetatos de apoio às aulas e colectânea de exercícios, A. Serra Neves. 

Eurocode 2: Design of Concrete Structures - Part 1-3: General Rules - Precast Concrete 

Elements and Structures, ENV 1992-1-3, 1994. 

CEN: Precast Concrete Products - Beams for beam-and-block floor systems, Draft 229010-1, 

1997. 

FIP: Planning and Design Handbook on Precast Building Structures, FIP Londres, 1994. 

PCI: Precast Prestressed Concrete Parking Structures: Recommended Practice for Design and 

Construction, Precast/Prestressed Concrete Institute, Chicago, 1997. 

Comportamento de Estruturas Pré-fabricadas de Betão, Pompeu dos Santos. LNEC, 1983. 
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SEMINARIO – NOVOS MATERIAIS -  1º Semestre         

 

PROGRAMA 
 

INTRODUÇÃO: ASPECTOS GERAIS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Aspectos gerais sobre estruturas de betão armado e/ou pré-esforçado, metálicas, de 

madeira e de pedra, em particular, as situações merecedoras de uma análise de reforço ou 

reabilitação, através das várias técnica disponíveis no mercado. 

MATERIAIS COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS (FRP) 

Caracterização mecânica e física dos materiais constituintes da família dos polímeros      

(ou compósitos) reforçados com fibras de sigla internacional FRP "Fiber Reinforced 

Polymer". Embora o comportamento global de um compósito esteja condicionado pelo 

critério de composição, pelo processo de fabrico e pelos objectivos estruturais na fase de 

utilização, apresenta propriedades interessantes para a engenharia como as elevadas 

resistência e rigidez, o baixo peso específico, a excelente resistência à agressividade 

ambiental, bem como a possibilidade em admitir propriedades direccionais a nível 

estrutural, eléctrico e magnético, variáveis de acordo com a conveniência. Propõe-se 

introduzir e discutir a composição, a forma e as principais propriedades (a curto e a longo 

prazo) dos compósitos de FRP. Definição da lei constitutiva do material (característica e 

de cálculo). Sem pretender ser exaustiva, a exposição é limitada aos sistemas comerciais 

actuais e à informação técnica estritamente necessária à sua aplicação pelos engenheiros 

civis. Nesta perspectiva, introduzir-se-ão, também, as terminologias empregues na área 

dos novos materiais e estabelecidos na literatura internacional. 

COMPÓSITOS FRP NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Aspectos gerais sobre os vários campos de intervenção dos compósitos de FRP na 

indústria da construção civil, segundo uma perspectiva internacional. São focadas 

experiências documentadas até hoje nesses campos, definidas segundo uma base 

subjacente a trés aspectos: função principal da estrutura; configuração geométrica do 

reforço; localização geográfica da aplicação (ex: cabos, varões, laminados, elementos 

decorativos, etc.). 

REFORÇO DE ESTRUTURAS DE BETÃO POR COLAGEM DE ARMADURAS DE CFRP 

Das diversas formas de intervenção num reforço, a técnica de colagem de armaduras não 

metálicas na superfície do betão será o objecto principal desta secção. Em análise estão as 

armaduras de material compósito que surgiram, na Europa, com a forma de laminados 

Acabamento superficial

Matriz
de

impregnação

Fibra contínua
(em bruto)

Acabamento superficial
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pré-fabricados de CFRP e, no Japão e EUA, sob a forma de mantas, tecidos e fios que só 

adquirem a consistência de um FRP, após polimerização na colagem “in situ” ao 

elemento de betão. Implementar aos futuros engenheiros civis a necessidade do 

conhecimento e da confiança na utilização dos compósitos de FRP no reforço de 

estruturas de betão, de aço, de pedra ou de madeira, através da compreensão clara dos 

critérios de dimensionamento de um projecto de reforço, das técnicas de aplicação e do 

funcionamento posterior das estruturas reforçadas. Divulgação de propostas normativas 

internacionais com recomendações para dimensionamento e para procedimentos de 

controlo e garantia de qualidade de um projecto de reforço com sistemas de FRP.  

Exercícios práticos de aplicação: cálculo de reforços à flexão, ao corte, à flexão e corte e 

ao confinamento. 

TRABALHOS DE GRUPO  E PALESTRAS 

Realização de estudos/trabalhos por cada dois alunos no âmbito do reforço de estruturas 

com sistemas de FRP disponíveis no mercado nacional ou no âmbito das matérias 

abordadas nas disciplinas da opção condicionada, ou afins. Desenvolvimento de um 

projecto de reforço, de estudos específicos ou de alguns programas experimentais  

efectuados nos laboratórios de Materiais ou de Estruturas do DEC. Elaboração de 

relatórios (partes escritas e desenhadas) justificativos de toda a actividade desenvolvida 

por parte de cada grupo de trabalho. Palestras e conferências. 

 

METODOLOGIA 

 

Nas aulas teóricas-práticas são apresentados os conceitos e resultados importantes de modo a  

conferir conhecimento e confiança na utilização de novos materiais, sobretudo betões 

poliméricos e sistemas compósitos reforçados com fibras (FRP), na reabilitação de estruturas 

e/ou construção de novas edificações, através da compreensão clara do comportamento dos 

materiais constituintes, da forma dos produtos comercializados, das técnicas de aplicação e do 

funcionamento posterior das estruturas reforçadas e/ou estruturas novas. Forte apelo ao contacto 

directo e à caracterização mecânica a curto e longo prazo destes novos materiais através da 

colaboração das entidades fornecedoras dos sistemas de FRP disponíveis no mercado nacional e 

do recurso a ensaios nos Laboratórios de Materiais e Estruturas. Ao longo da disciplina os alunos 

são alertados para as propostas normativas e ferramentas computacionais disponíveis para o 

projecto. São realizadas alguns estudos/trabalhos por grupos de alunos no âmbito do reforço de 

estruturas com sistemas de FRP ou no âmbito das matérias abordadas nas disciplinas da opção 

condicionada. 
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AVALIAÇÃO 

 

Avaliação distribuída sem exame final.  

 

OBJECTIVOS 

 

Conferir conhecimento no uso de novos materiais, sobretudo betões poliméricos e sistemas 

compósitos reforçados com fibras (FRP), na reabilitação de estruturas e/ou construção de novas 

edificações. Compreensão clara do comportamento dos materiais constituintes, da forma dos 

produtos comercializados, das técnicas de aplicação e do funcionamento posterior das estruturas 

reforçadas e/ou estruturas novas. Fornecer um conjunto base de procedimentos para controlo e 

garantia de qualidade da técnica de reforço por colagem de sistemas compósitos de FRP.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Cópia dos acetatos de apoio às aulas, Luis Juvandes (web-page) 

Juvandes, L.F.P., 1999, "Reforço e reabilitação de estruturas de betão usando materiais 

compósitos de CFRP", dissertação apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto para obtenção do grau de Doutor, DECivil, Porto, Setembro, 400 pp. 

Luis Juvandes, António T. Marques e Joaquim A. Figueiras, 1996, "Materiais Compósitos no 

Reforço de Estruturas de Betão", Relatório Técnico, Dep. de Eng. Civil (DECivil), Fac. de 

Engenharia da U.P (FEUP), Março, 113 pp. (web-page)  

Juvandes, L. e Figueiras, J.A, 2000, "Questões sobre controlo e a garantia de qualidade dum 

projecto de reforço com sistemas de CFRP”, in actas do Encontro Nacional sobre 

Conservação e Reabilitação de Estruturas REPAR 2000, LNEC, Lisboa, 14 - 17 de Junho, pp 

567-578. (web-page) 

Juvandes, L. e Figueiras, J.A, 2000, "Conceitos de dimensionamento e segurança para projectos 

de reforço com sistemas compósitos de FRP”, in actas do Encontro Nacional sobre Betão 

Estrutural  BE 2000, FEUP, Porto, 22 - 24 de Novembro, pp 413-422. (web-page) 

ACI 440F, 2000, "Guidelines for the design and construction of externally FRP systems for 

strengthening concrete structures", American Concrete Institute, ACI Comité 440, Sub-

Comité 440F, July, 95 pp. (versão de trabalho). (web-page) 

FIB – Bulletin 14, 2001, “Externally bonded FRP reinforcement for RC structures”, technical 

report by Task Group 9.3 FRP (Fiber Reinforced Polymer) reinforcement for concrete 

structures, CEB-FIP, July, 130 pp. 
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PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO -  2º Semestre         

 

PROGRAMA 
 

AGREGADOS: 

Agregados obtidos a partir de jazidas naturais ou resultantes do aproveitamento de 

materiais escavados em obra. 

Desmonte de uma pedreira - equipamento e explosivos. 

Pré-selecção de materiais a britar. 

Equipamento de britagem e classificação (fixo e móvel). 

EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE EMPREGUE NA CONSTRUÇÃO. 

EQUIPAMENTO DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS. 

BETÃO: 

Equipamento destinado à produção de betão: características; controle do equipamento. 

Equipamento destinado ao transporte de betão: equipamento corrente e especial. 

Colocação de betão. 

Colocação de betões especiais (betão injectado, betão submerso, etc.). 

Preparação de superfícies e armaduras. Execução de juntas de betonagem. 

Processo de compactação: efeito da compactação, equipamento, pressão nas cofragens. 

Revibração. 

Cura: processos de cura; cura à temperatura ambiente, cura acelerada, influência da 

temperatura durante a cura na tensão de rotura e na durabilidade. 

Processos de controlo da temperatura do betão. Pré-refrigeração, pós-refrigeração, 

protecção exterior. 

Equipamento de projecção: central, transporte, máquinas de projecção, doseadores de 

aceleradores, robots de projecção. 

Betão branco: produção e transporte. Cuidados especiais. 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM PEÇAS DE BETÃO: 

Cofragens. Materiais constituintes. Cofragens trepadoras e deslizantes. Cofragens 

especiais para pré-fabricação. Cofragem/descofrante - influência no aspecto da superfície 

do betão. 

Sistemas de aligeiramento de lajes. Processos construtivos em  lajes fungiformes. 
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TRATAMENTO DO TERRENO: 

Injecção: equipamento básico, métodos de injecção, materiais para injecção. Injecção em 

túneis e galerias. 

Jet-grouting: descrição do método, equipamento. 

Rebaixamento do nível freático. 

Congelação: técnicas e meios. 

PREGAGENS: 

Sistemas mais correntes: aderência e atrito; deformabilidade dos sistemas de pregagem. 

Materiais para pregagens. 

Escolha do tipo de pregagem. 

Controlo de qualidade da pregagem e da capacidade de carga. 

PONTES: 

Métodos usados na construção de pontes. Cavalete, deslize, viga de lançamento, carrinho 

de avanço, aduelas pré-fabricadas, suportes temporários. 

TÚNEIS: 

Escavação com explosivos: martelos, jumbos. 

Escavação com máquinas pontuais. 

Escavação com máquinas integrais não pressurizadas. 

Escavação com máquinas integrais pressurizadas. 

NATM - Novo Método Austríaco de Construção de Túneis. 

Equipamento de carga e transporte do escombro. 

Revestimento de túneis: betão projectado, betão moldado, aduelas pré-fabricadas. 

POÇOS E CHAMINÉS: 

Shaft drilling. 

Shaft boring. 

Raise boring. 

OUTRAS OBRAS: 

Estádios e edifícios com formas arquitectónicas fora do comum. 

 
METODOLOGIA 
 
Aulas teóricas e teórico-práticas e visitas a obras. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Exame final sem consulta com a duração de 2h.  
 



Opção Condicionada MATERIAIS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO - DEC                    15 

OBJECTIVOS 

 

O programa aborda diversos temas que visam fornecer ao aluno elementos que lhe permitam, 

futuramente, em obra escolher o processo de construção e o equipamento mais adequado. 

A produção de agregados em obra, muitas vezes à custa dos produtos da escavação para túneis e 

estradas é cada vez mais frequente e coloca o engenheiro perante o problema da selecção de 

equipamento para obter, com o menor custo, agregados compatíveis com a produção de betões, 

muitas vezes de elevado desempenho. 

O equipamento disponível para transporte de materiais de construção ou processos específicos de 

construção de betões em locais de difícil acesso ou debaixo de água, os diferentes tipos de 

cofragens e a sua versatilidade são questões que poderão aparecer no dia-a-dia. 

A preocupação crescente com a durabilidade do betão e as recentes investigações que confirmam 

as consequências desastrosas que podem advir de uma temperatura alta durante a cura do betão 

obrigam a que se chame a atenção para este aspecto e se apresentem medidas para controlo da 

temperatura. 

Embora o número de túneis não tenha aqui a expressão atingida em outros países, como por 

exemplo a Suíça, a relação km de túnel/habitante é de cerca de 4, o número crescente de obras 

que vai aparecendo justifica a necessidade de informação neste campo. 

A matéria apresentada pretende fornecer informação aplicável em diferentes tipos de 

construções. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Galabru: Traité de Procédé de Construction. 

J. Moura Esteves: Controlo de Vibrações Provocadas por Explosões na Indústria da Construção. 

Sousa Coutinho: Fabrico e Propriedades do Betão. 

Recursos Geológicos - Legislação. 

Excertos de trabalhos realizados no âmbito da actividade profissional do docente. 
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CONSTRUÇÕES EM MADEIRA -  2º Semestre         

 

PROGRAMA 

 
AULAS TEÓRICAS (lista de capítulos) 

1- Introdução às Construções em Madeira; 2- A madeira como material de construção; 3- 

Normalização no domínio da madeira e derivados; caracterização mecânica de diferentes 

tipos de madeiras e lamelado colado em laboratório 4- Tratamento prévio das madeiras 

maciças; 5- Soluções estruturais e Arquitectónicas em madeira; 6- Carpintaria de limpos. 

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS 

Capítulo 7 (Dimensionamento de estruturas de madeira) 

Eurocódigo 5: Breve descrição e situação actual. Documento Nacional de Aplicação.  

Bases para dimensionamento. Estados limites últimos. Estados limites de utilização. 

Ligações. 

VISITAS 

Visitas de estudo ( 1 ou 2 a programar ) 

 

METODOLOGIA 

 

As matérias são apresentadas de acordo com três metodologias  que se pretende tanto quanto 

possível complementares : cálculo ; palestras e visitas de estudo . 

Os Capítulos 1 a 6  são  apresentados sob a forma de aulas teóricas e aulas de laboratório . O 

Capítulo7 (Dimensionamento de Estruturas de madeira) é eminentemente prático. Apresentam-se 

formulários e metodologias de resolução de problemas ,resolvem-se problemas-exemplo e 

propõe-se outros problemas aos alunos para consolidação de conhecimentos. 

Prevê-se a realização de uma visita de estudo a um fabricante/comerciante de materiais e 

componentes na área da madeira para melhor ilustrar os conceitos apresentados nas primeiras 

aulas. Eventualmente realizar-se-á uma segunda visita de estudo a uma obra concreta com 

estruturas ou acabamentos importantes em madeira. 

 
AVALIAÇÃO 
 
A nota final será atribuída com base na realização de um exame de acordo com as Normas 

Gerais de Avaliação da LEC. Só poderão realizar exame os alunos que tiverem  frequência 
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(inscrição regularizada e não exceder o número máximo de 4 faltas às aulas teórico-práticas).  

Será proposto um trabalho prático opcional (só para os alunos interessados)  para valorização da 

nota de frequência com o peso de 40% na nota global. 

 

OBJECTIVOS 

 

Pretende fornecer  aos alunos informação fundamental sobre os trabalhos de Construção Civil 

que se relacionam com o material madeira. Incide-se fundamentalmente nas aplicações de 

madeira para edifícios nas suas diversas vertentes ( Arquitectura, Estruturas e Acabamentos ). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.Conjunto de textos e notas de apoio preparados pelo docente responsável – Curso SECD - 2000 

2.Diversos problemas resolvidos  - J. Amorim Faria – 1998/2002 

3.A madeira - Extraído de "Ciência e Tecnologia dos materiais " - UTAD - 1988 

4.The Encyclopedia of wood - William Lincoln - Quarto Publishing plc - 1989 

5.Listagem de termos relativos a derivados da madeira  - CT 14 - 1994 

6.Timber Engineering - STEP 1 e 2- LNEC - 1995 

7.Eurocódigo 5 - Tradução para português - CT 14 - 1995 

8. Diversas normas portuguesas 

9.Les Systèmes constructifs en bois - Klaus Pracht - Le Moniteur - 1981 

10.Modern Carpentry - Willis H. Wagner - The Goodheart-Willcox Company ,inc. – 1992
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INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO DE OBRAS  -  2º Semestre         

 

PROGRAMA 

 
Técnicas e métodos utilizados na análise experimental e a sua aplicação à observação de obras de 

engenharia civil. Identificação das grandezas mais relevantes a medir, caracterização da 

instrumentação específica de cada tipo de medição e da metodologia a utilizar na 

observação e em ensaios específicos de obras.  

Medição de deformações, forças e temperaturas. Tipos de transdutores, suas características 

específicas e modo de funcionamento. Sistemas de aquisição e registo das medições. 

Técnicas de extensometria eléctrica de resistência e as suas aplicações mais utilizadas na 

experimentação. Metodologias e técnicas especiais utilizadas na observação, tipos de 

observação e métodos de análise não destrutiva. 

Tipos de ensaios para caracterização dos materiais em laboratório e in situ, ensaios de carga, 

ensaios para diagnóstico de avarias em obras e técnicas de reparação. As matérias serão 

exemplificadas com casos reais de observação e ensaios de obras.  

São previstos trabalhos práticos em laboratório em que os alunos realizarão a instrumentação e o 

ensaio de modelos e o tratamento de resultados obtidos.   

 

METODOLOGIA 

 

As aulas são do tipo teórico-prático (4h de aula por semana), decorrendo sempre que necessário 

nas instalações do Laboratório de Materiais de Construção e Laboratório de Geossintécticos, 

para exemplificação das matérias leccionadas e realização de ensaios experimentais. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Teste único sobre toda a matéria, englobando aspectos teóricos e práticos. Valorização 

complementar de trabalhos práticos de laboratório ou de campo. 

 

 

 

 



Opção Condicionada MATERIAIS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO - DEC                    19 

OBJECTIVOS 

 

Proporcionar conhecimentos básicos relacionados com a utilização de equipamentos de ensaios e 

técnicas de observação de materiais e controlo da segurança de obras de construção. 

Apresentação de casos reais de avarias em obras para diagnóstico de avarias e elaboração de 

projectos de recuperação. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bastos, A.M.S.T. - “Técnicas Experimentais para Análise Estática de Estruturas”, FEUP, (2002). 

Caspurro, I.M. - "Observação do Comportamento de Obras Geotécnicas Rodoviárias". (1999) 

Dally, J.W. e Riley, W.F. – “Experimental Stress Analysis”, McGraw-Hill Ed. (1991) 

Ortigão, J.A.R.- "Instrumentação em Obras Geotécnicas". (2001) 

Reese e Kawahara - “Handbook on Structural Testing”, Prentice Hall, Inc. (1993) 

Restivo, T. – “Curso de Instrumentação e Medida”, FEUP, (1991). 
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PROJECTO  -  2º Semestre         

 

 

PROGRAMA, METODOLOGIA, AVALIAÇÃO, OBJECTIVOS, BIBLIOGRAFIA 

 
Projecto  

Desenvolvimento de um projecto, integral ou parcial, ou trabalho essencialmente prático, 

por grupo de dois alunos, em área no âmbito das disciplinas da opção condicionada ou 

matérias afins. 

Elaboração das peças escritas e desenhadas definidoras e justificativas das soluções 

encontradas. 

Palestras e conferências 

Realização de palestras e conferências por individualidades convidadas, exteriores à 

escola, em áreas técnicas e científicas afectas aos diferentes domínios da opção. 

 

 

 

 


