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FICHAS DAS DISCIPLINAS 
 

APLICAÇÃO DE GEOSSINTÉTICOS EM ENGENHARIA CIVIL -  1º Semestre         

 

PROGRAMA 
 

1. Polímeros Constituintes e Estruturas 
1.1 Polímeros constituintes e aditivos 
1.2 Processos de fabrico e diferentes estruturas decorrentes das metodologias de fabrico. 
1.3 Funções que os geossintéticos podem exercer em substituição dos materiais naturais em 

obras de Engenharia Civil – Propriedades essenciais ao exercício dessas funções. 
1.4 Adequação, do ponto de vista da estrutura, dos diferentes tipos de geossintéticos a cada 

uma das funções. 
1.5 Propriedades essenciais à sobrevivência durante a instalação e à durabilidade em serviço 

dos materiais. 
2. Normalização e Ensaios 

2.1 Estado actual da normalização Europeia de geossintéticos 
2.2 Ensaios de conformidade para verificação das propriedades físicas, mecânicas, 

hidráulicas e de durabilidade dos materiais 
2.3 Ensaios de quantificação e de controlo de aplicação 

3. Durabilidade dos Geossintéticos 
3.1 Introdução 
3.2 Danificação durante a instalação. Influência do polímero constituinte e da estrutura 
3.3 Degradação por acção dos agentes atmosféricos. Influência do polímero constituinte e 

aditivos e da estrutura 
3.4 Degradação por termo-oxidação, hidrólise e por acção de soluções ácidas e alcalinas. 

Influência do polímero constituinte e aditivos e da estrutura 
3.5 Degradação microbiológica. Influência do polímero constituinte e aditivos e da estrutura 

4. Obras Hidráulicas 
4.1 Funções principais – separação, filtragem e drenagem 
4.2 Metodologias de dimensionamento. Definição dos valores limites das propriedades 
4.3 Procedimentos construtivos 

5. Obras Viárias 
5.1 Funções principais – separação, filtragem, drenagem e reforço por acção mecânica de 

membrana 
5.2 Reforço de vias pavimentadas e não pavimentadas 
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5.2.1 Modos de rotura 
5.3 Metodologias de dimensionamento. Definição dos valores limites das propriedades 

5.4 Procedimentos construtivos 
6. Sistemas de controlo de erosão 

6.1 Tipos de sistemas de controlo de erosão 
6.2 Funções principais – separação, filtragem e protecção 
6.3 Metodologias de dimensionamento. Definição dos valores limites das propriedades 

6.4 Procedimentos construtivos 
7. Obras Geotécnicas 

7.1 Funções principais – separação, filtragem, drenagem, protecção, reforço de tracção e 
estanqueidade 

7.2 Comportamento mecânico, a curto e a longo prazo, dos geossintéticos. Papel do 
polímero constituinte e da estrutura 

7.3 Sistemas de solo reforçado com geossintéticos 
7.3.1 Interacção solo-geossintético 
7.3.2 Reforço de bases de aterros 

7.3.2.1 Modos de rotura 
7.3.2.2 Metodologias de dimensionamento. Estabilidade externa e estabilidade 

interna. Definição dos valores limites das propriedades 
7.3.2.3 Procedimentos construtivos 

7.3.3 Reforço de muros e taludes 
7.3.3.1 Modos de rotura 
7.3.3.2 Metodologias de dimensionamento. Estabilidade externa e estabilidade 

interna. Definição dos valores limites das propriedades 
7.3.3.3 Procedimentos construtivos 

7.4 Sistemas de impermeabilização 
7.4.1 Tipos de sistemas de impermeabilização - Constituição 
7.4.2  Modos de rotura 
7.4.3 Metodologias de dimensionamento. Definição dos valores limites das 

propriedades 
7.4.4 Procedimentos construtivos 
7.4.5 Procedimentos de controlo de aplicação 

 

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 inter-relação 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 

aplicação das matérias versadas na disciplina no exercício da actividade profissional de 

engenheiros civis.   
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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 dar informação acerca dos materiais poliméricos correntemente 

designados por geossintéticos. 

Assim, é objectivo da disciplina fornecer conhecimentos acerca: 

- dos polímeros constituintes e das estruturas dos geossintéticos; 

- das funções que estes materiais podem exercer em obras de Engenharia Civil e das 

propriedades associadas ao conveniente desempenho dessas funções; 

- dos ensaios a realizar sobre estes materiais; 

- das metodologias de dimensionamento para cada função que os geossintéticos podem 

exercer; 

- dos procedimentos construtivos. 

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

Geosynthetics and their Applications; Shukla, S.K. ed.; Thomas Telford Publ.s (2002) 

Aplicação de Geossintéticos em Engenharia Civil; Maria Lurdes Lopes (2002) 
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CONSTRUÇÃO COM NOVOS MATERIAIS  -  2º Semestre         

 

PROGRAMA 
 

1 - Melhorar a durabilidade de estruturas de betão armado e pré-esforçado 

1.1 Introdução à problemática da durabilidade 

1.2 Projectar para a durabilidade (Adições e substitutos, Cinza casca de arroz, 

Metacaulino) 

1.3 Novas Técnicas de melhoria de durabilidade: Considerações gerais, Revestimentos 

delgados, Revestimentos por impregnação, Inibidores de corrosão, Uso de aço 

inoxidável, Uso de armaduras com revestimentos metálicos (zinco, aço inox), 

Prevenção catódica, Sistemas CPF – Cofragem de Permeabilidade Controlada, 

Sistemas multibarreira 

2 - Betões especiais 

2.1  Considerações gerais 

2.2  Tipos e utilização: Betões de elevado desempenho, Betões autocompactáveis, Betões 

leves, Betões de fibras, Betões branco e com pigmentos, Betões de retracção 

compensada, Betões poliméricos 

3 – Materiais Compósitos Reforçados Com Fibras (FRP) 

3.1 Introdução 

3.2 Materiais constituintes (Fibras, Matriz polimérica e Aditivos) 

4.1 Sistema Compósito de FRP (formas, técnicas de fabrico, propriedades e exemplos de 

aplicação na Construção Civil 

4 – Técnica de  reforço com colagem de compósitos de CFRP unidireccionais  

4.1 História da técnica de colagem 

4.2 Selecção do sistema compósito 

4.3 Recomendações para dimensionamento (Fib, ACI, ISIS, JCI) 

4.4 Procedimentos para a execução do reforço 

4.5 Controlo e garantia de qualidade 

4.6 Projectos de reforço com sistemas compósitos de CFRP 

5 – Alumínios 

5.1 Introdução 

5.2 Ligas com alumínio 

5.3 Aplicações na Construção Civil 

Tecido 

agregado

filtro/dreno

molde

grãos de 
cimento

areia

MUITO BAIXA
PERMEABILIDADE

CPF
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METODOLOGIA 
 

Aulas teóricas são de exposição oral da matéria, no quadro e com a projecção de transparências, 

de slides e filmes, para uma melhor organização e ilustração das matérias. No fim de cada 

assunto são formulados e resolvidos alguns  problemas-tipo. As transparências exibidas nas aulas 

teóricas e alguns documentos da lista bibliográfica estão disponíveis aos alunos por intermédio 

de uma web-page pública. 

Os assuntos versados nas aulas teórico-práticas, que concretizarão matéria dada nas aulas 

teóricas, sobretudo no que se refere á Melhoria de Durabilidade e Betões Especiais consistirão 

em trabalhos práticos no laboratório de ensaio de Materiais e no Laboratório de Durabilidade. As 

aulas teórico-práticas referentes aos assuntos sobre Materiais Compósitos Reforçados Com 

Fibras (FRP) e Alumínios serão destinados à realização de projectos simples de aplicação dos 

regulamentos no cálculo de reforço de elementos à flexão, ao corte e ao aumento da compressão 

e ductilidade. Pontualmente, serão propostas aulas práticas no Laboratório para determinação de 

algumas propriedades dos materiais (segundo as normas em vigor). 

A matéria leccionada nas aulas teóricas é convenientemente articulada com trabalhos de pesquisa 

propostos aos alunos, para além da aulas práticas. Estes constam fundamentalmente de pesquisa 

bibliográfica e análise da capacidade de organização e síntese de temas relacionados com as 

matérias retractadas na disciplina. Após a classificação os trabalhos são disponibilizados para 

discussão pública numa web-page. 

Serão também organizadas visitas de estudo a obras, palestras e conferências por 

individualidades convidadas em que os novos materiais e as novas técnicas de construção 

estejam objecto de análise.. 

 

AVALIAÇÃO 
 

Avaliação distribuída sem exame final. 

 

OBJECTIVOS 
 

Nos últimos anos em virtude das exigências da indústria da construção e das crescentes 

preocupações ambientais conducentes à sustentabilidade na construção, tem-se verificado um 

franco desenvolvimento, quer de novos materiais, quer de novas técnicas. Com esta disciplina 

pretende-se apresentar aos futuros engenheiros civis da FEUP os conhecimentos necessários à 

utilização e à aplicação de novos materiais na construção civil, através da compreensão clara do 
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comportamento dos materiais, da forma dos produtos, das técnicas de aplicação e do 

funcionamento posterior das estruturas. Os principais temas abordados nesta disciplina serão, a 

nível dos materiais, os seguintes: projectar para a durabilidade; adições eco-eficientes como a 

cinza de casca de arroz - RHA; betões especiais; materiais compósitos reforçados com fibras 

(FRP, GFRP, CFRP e AFRP); alumínios; caracterização dos materiais a curto e longo prazo. Por 

outro lado, a nível de técnicas, incluem-se os temas seguinte: cofragem de Permeabilidade 

Controlada - CPF; técnicas especiais para betões; técnicas de reforço/reabilitação de estruturas 

por adição de sistemas de FRP; aplicações com alumínios 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
Sousa Coutinho, J.,1998, “Melhoria da durabilidade dos betões por tratamento da cofragem”, 

dissertação apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para obtenção 
do grau de Doutor, DECivil, Porto, Julho, 400 pp. 

Sousa Coutinho, J.,  “The combined benefits of CPF and RHA  in improving the durability of 
concrete structures:” – “Cement and Concrete Composites” Ed. R.N. Swamy and A.E. 
Naaman, Elsevier, 25, pp.51-59, 2003. 

Sousa Coutinho, “Effect of Controlled Permeability Formwork (CPF) on white concrete”, ACI 
Materials Journals, pp. 148-158, vol. 98, nº 2, March-April 2001. 

ACI, 2000,  Manual of Concrete Practice. 
Durability Design of Concrete Structures. Report of RILEM Technical Commmittee 130-SL. 

Edt.A Sarja and E. Vesikari, Report 14, 1996. 
D.H.Hobbs, , “Minimum Requirements for durable concrete, Carbonation and chloride-induces 

corrosion, freeze-thaw and chemical attack”.BCA-British Cemnet association, 1998. 
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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. 

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 
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ACI 440F, 2000, "Guidelines for the design and construction of externally FRP systems for strengthening 
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(versão de trabalho). 
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