
MATERIAIS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO

Opção Condicionada da Licenciatura em Engenharia Civil

1º Semestre

2º Semestre

Início em Setembro de 2003

Saídas Profissionais
Direcção de Obra.
Projecto.
Empresas de Produtos e Sistemas para a Construção.
Etc.

Informações
Secção de Materiais de Construção
Departamento de Engenharia Civil - FEUP 
e-mail: smc@fe.up.pt
http://civil.fe.up.pt

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 e 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

Direcção   
de Obra

Projecto

Novos 
Materiais

Processos 
Construtivos

Monitorização Materiais e 
Ambiente

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 


