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1 2  a C A D E IR A

Estudo dos materiaes de construcção e deter
minação experimental de sua resistencia. Tech- 
nologia das profissões elementares. Processos 

geraes de contrncções.

1 —Synthese do estudo a fazer. Importância 
de cada uma das partes constitutivas do programma.

MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

2 —Classificação. Estudo dos materiaes litoides. 
Pedras naturaes. Caracteres distinctivos : Physicos e 
chimicos. Condições technicas.

3—Acção dos agentes athmosphericos. Pedras 
hygroscopicas* Pedras geliveis. Processos de Vicat e 
de Brard. Determinação do gráo de gelividade das 
pedras. Precauções no emprego das pedras. Procès 
sos de conservação das pedras. Agua de pedreira. 
Leito de pedreira. Defeito das pedras. Classificação 
das pedras naturaes. Pedras calcareas carbonatadas. 
Pedras calcareas sulphatadas.

4 —Pedras siliciosas. Pedras vulcanicas. Pedras 
argilosas.

5 e 6—Pedras artificiaes. Productos cerâmicos : 
Adôbos. Tijolos communs, prensados, ocos ou perfu-



rados. Tijolos refractários. Abobadilhas de diversos 
typos. Telhas de diversos typos. Ladrilhos cerâmicos. 
Azulejos. Manilhas. Productos cerâmicos diversos em
pregados nas construcções. Preparação e fabrico dos 
adobos e tijolos. Processos primitivos. Processos mo
dernos. Machinas empregadas no fabrico.

7 — Cosimento dos tijolos. Combustíveis empre
gados. Cosimento em caieiras. Cosimento em fornos. 
Diversos typos de fornos intermittentes e contínuos. 
Forno Hoffmann. Forno em cunel. índices de boa 
qualidade dos tijolos. Dimensões classicas.

8 —Preparação e fabrico de telhas, azulejos, ma
nilhas e de outros productos cerâmicos. Vitrificação 
dos productos cerâmicos. Esmaltes.

9—Pedras artificiaes hydraulicas. Tijolos de ci
mento; diversas especies. Blocos de concreto. Aboba
dilhas. Tijolos silico-calcareos. Telhas de cimento. Te
lhas de asbesto. Ladrilhos hydraulicos. Manilhas de 
cimento. Outros productos hydraulicos.

10—Materiaes para pastas, argamassas e con
certos. Cáes. Pedras calcareas. Cal virgem. Cal ex- 
tincta. Cal gorda. Cal magra. Cal hydraulica. Cal 
limite. Classificação das cáes hydralicas segundo Vicat. 
Fabricação das cáes aereas e das hydraulicas artificiaes. 
Cáes magnesianas. Cal de marisco. Grapier. Conser
vação das cáes. Cáes usadas entre nós.

11—Calcinação dos calcareos. Combustíveis em
pregados. Caieiras. Fornos intermittentes e contínuos. 
Cimentos : naturaes e artificiaes. Cimentos de péga 
rapida. Cimentos naturaes de péga mais ou menos 
lenta. Cimentos Portland. Fabricação dos cimentos 
Portland. Diversos processos de preparação da mate
ria prima.



12—Cosimento de calcareos para a producção 
d.os cimentos. Combustíveis empregados. Fornos in 
termittentes e continues Acabamento e preparo do? 
cimentos. Acondicionamento e conservação deste m a
terial. Cimento de grapier. Cimento branco. Cimento 
de escorias. Causas do endurecimento das pastas e 
argamassas hydraulicas e aéreas.

13—Arenas. Puzolanas naturaes e artificiaes. 
Rochas amfibolicas e dioriticas. Trass da Hollanda. 
Oesso. Preparo. Diversos processos. índices de boa quali
dade dos gessos. Meios de evitar a pega rapida do gesso. 
Gesso aluminado. Gesso zincado e silicatado. Staff 
Conservação do gesso. Emprego. Asphalto. Rochas 
calcáreas betuminosas. Betume. Formação do asphalto. 
Extração e preparo. Asphalto artificial. Asphalto gra- 
nitico. Emprego. Areia. Classificação pela proveni
ência e pelo tamanho. Papel da areia nas argamassas. 
Areias do mar. índice de boa qualidade das areias. 
Saibro. Seixos rolados. Pedra britada. Aguas.

Materiaes metallicos :

14— Ferro batido. Ferro fundido. Laminagem. 
Fundição. Fornos dormentes. Secções usadas na cons- 
trucção. Albuns de fabricas. Tabellas. Chapas de 
ferro. Folha de Flanders. Ferro zincado ou galvani- 
sado. Ferro estampado. Arame — Fabrico e Zincagem. 
Aço. Tempera. Destempera. Aço natural. Aço pu- 
deado. Aço Siemeds e Martin. Aço Bessemer, Aço de 
cementação. Effeitos do Silicio, Enxofre, Phosphoro, 
Manganez, Cromo e Tungsténio sobre o aço.

15—Causas de deterioração dos ferros. Conser
vação : — Pinturas, Galvanisação e Estanhagem. Re
vestimento a cimento. Defeitos do ferro : — Dobras, 
fendas e falta de homogeneidade. Applicação do ferro



e do aço nas construcções Estudo do zinco, Chumbo, 
Cobre, Estanho, Aluminio e Antimonio. Estudo das li
gas metalligas : — Bronze. Metal branco. Latão. Sol
das : — do latoeiro e do funileiro. Solda forte.

Materiaes vegetaes :

16—Madeiras. Classificação technologica. Ma
deiras de carpintaria e de marcenaria. Estructura. 
Crescimento das arvores. Córte. Defeitos. índices de 
boa qualidade. Dissecação das madeiras. Conservação 
das madeiras ; processos diversos : revestimento ex
terno ; carbonisação superficial ; injecção. Processos 
de injecção.

17—Medição das arvores derrubadas. Divisão 
das tóras. Terminologia. Secção quadrangular de maior 
área. Secção rectangular de maior resistência. Ma
deiras indigenas e exóticas. Principaes madeiras do 
Brazil empregadas nas construcções.

18—Estudo dos materiaes auxiliares ou accesso- 
rios. Tintas e vernizes. Vidros. Papeis. Cordas, etc. 
Confeção dos cadernos de encargos relativos aos diver
sos materiaes empregados na construcção.

TECHNOLOGIA DAS PROFISSÕES ELEMENTA
RES E PROCESSOS DE CONSTRUCÇÃO

Fundações :

19— Technologia do cavouqueiro. Exploração das 
pedreiras. Utensílios. Minas com acido. Perfuratrizes. 
Explosivos. Estopins. Explosores. Machinas de des
montar. Minas monstro.

20— Technologia do pedreiro. Instrumentos. Al 
venarias diversas. Arrumação das pedras. Meios de



consolidação. Muros. Paredes. Pilares. Abóbadas. Mi
núcias de execução.

2\ —Technologia do canteiro. Instrumentos. Ma
chinas de cortar, de polir, de moldurar e de desbastar. 
Epuras e moldes. Applicação do traço sobre a pedra. 
Cantarias de diversas classes. Forras de cantaria. 
Transporte e assentamento : luvas e lingas.

22 —Muros. Platibandas e abóbadas chatas.
23—Arcos e berços. Abóbadas de revolução.
24 —Penetração das abóbadas.
25 —Alvenaria de terra ou de taipa. Muros com 

armação de madeira. Alvenaria de adôbos. Alvenaria 
de tijolo. Differentes modos de arrumação. Tijolos 
communs. Tijolos perfurados. Muros, pilares, paredes 
e abóbadas. Minúcias de execução.

26—Argamassas. Dosagem. Argamassas com
mune. Argamassas hydraulicas. Argamassas refracta- 
rias. Condições de uma boa argamassa. Preparo á mão 
e á machina.

27 —Alvenaria de concreto. Concretos de asphal- 
to. Dosagem e fabrico dos concretos.

28—Rejuntamento. Paramentos de phantasia. 
Ernboço. Reboço, Estuques. Modelação. Materiaes a 
empregar. Estuco-marmore. Gessamento. Mastiques. 
Betumes. Chapas de cimento. Chapas de asphalto. Ou
tros revestimentos.

29 e 30— Technologia do carpinteiro : instru
mentos, utensilios e ferramentas do carpinteiro de ma
chado e do carpinteiro de obra branca. Technologia 
do marcineiro, do torneiro e do entalhador. Emendas. 
Escarvas. Talas. Vigas armadas de madeira. Meios 
de reforçar vigas. Pregos, tornos, parafusos, cavilhas, 
pernetas. Braçadeiras. Estribos. Tirantes. Tensores.

31 e 32 — Machinas para serrar, aplainar, fazer



mecha e encaixe, abrir molduras e fazer obras dê ta
lha nas madeiras. Serras circulares oscillantes e semi 
fim. Machinas e appa relhos de curvar madeiras.

33 —Andaimes.- Typos geraes e sua correlação- 
eom o systema de coordenadas rectangulares e polares.. 
Pontos de serviço. Cimbres on simples. Systemas de- , 
discimbramento.

34—Machinas e apparelhos mais usados na exe
cução das obras. Regras geraes para a boa disposição- 
das obras em execução. Systema europeu. Systema 
americano,

35 e 36 —Frontaes e tabiques^ Barrotamentos & 
vigamentos. Soalho: diversos typos. Tectos communs. 
Tectos de luxo. Alizares. Rodapés, Lambris. Portas.. 
Janellas. Persianas.

37 e -38—Tesoura de madeira. Estudo minucio
so dos typos mais usados. Madeiramente dos telhados. 
Copiares. Tacaniças. Telhados de mansarda. Telha
dos de lanterna. Applicações,

39—-Escadas de madeira. Escadas rectas. Es
cadas curvas e escadas de caracol. Balanceamento das 
escadas. Construcção das escadas,

40 —Technologia do fundidor. Fundidor, molda- 
dor e modelador. Primeira e segunda fusão. Differen
tes espécies de fornos. Technologia do ferreiro. For
jas,- ventiladores e martinetes.

41 e 42 — Technologia do serralheiro. Technolo
gia do caldereiro. Machinas para cortar, serrar, furar, 
aplainar e tornear o ferro. Machinas de rebitar. Pro
cessos de conservação das peças de ferro.

43 —Vigamentos metallicos. Vigamentos de m a
deira e de forro. Columnas metallicas; typos mais usa
dos. Portas metallicas. Escadas de ferro. Varandas. 
Alpendres. Saccadas-



44—Coberturas metallicas. Contraventamento. 
'Typos de tesouras. Estudo minucioso dos mais empre
gados. Tesouras de madeira e de ferro. Tesouras cur- 
Tas. Terraços Clarabóias.

45 e 46 -Construcções de cimento armado. Van- 
tegens economicas. Vantagens technicas. Armaduras 
metallicas. Descripção minuc.osa dos systemas mais 
usados. Dosagem da argamassa e de concreto. Espe
cificações para os materiaes a empregar. Minúcias de 
execução.

47—Construcções de cimento armado submetti- 
das a esforços de distensão : Canalisações. Reservató
rios. Construcções submettidas a esforços de compres- 
-são : — Supportes e Muros.

48, 49 e 50—Vigas de cimento armado. Diffe
rentes systemas. Estudo minucioso dos mais emprega
dos. Soalhos. Muros supportando acção de agua e de 
terra. Fundações, Peças em balanço. Detalhes de 
execução. Moldes.

51 e 52 — Coberturas de cimento armado ; Co
berturas inclinadas. Coberturas chatas. Abobadas : dif
ferentes systemas. Cupolas. Escadas • differentes typos. 
Moldes para a execução das obras.

53—Revestimento dos sólos. Ladrilhos e mosai
cos. Revestimento das paredes. Azulejos e mosaicos. 
Coberturas de telha. Coberturas de ardósia. Cober
turas de vidro. Coberturas metallicas. Outras co
berturas.

54—Technologia do pintor. Technologia do lus- 
trador. Technologia do vidraceiro. Imitação de ardó
sias e mármores. Afrescos. Revestimento a papel.

55 e 56—Marcos e esquadrias nas construcções* 
Ferragens para esquadrias. Vidros para esquadrias. 
Vitraes.



57—Installação de agua e gaz nas construcções.
58—Installação de illuminação electrica nas cons

trucções. Convenções a adoptar.
59—Fundações. Estudos do terreno. Classifi

cação Sondagens: diversos processos. Cadernetas de 
registro. Poços e valas de estudo. Determinação da 
carga de segurança admissível ; comparação com as 
tabellas existentes. Processo para determinar a carga 
admissível. Estacas de prova. Cargas de prova. Ap- 
parelhos empregados.

60 e 61—Demarcação das fundações. Escava
ção. Cá vas. Escoramento. Esgotamento Diversos ap- 
parelhos a empregar. Processo de congelação. Proces
sos utilisando o ar comprimido. Confecção das funda
ções. Natureza da alvenaria. Disposição da superficie 
de contacto com o terreno.

62—Fundações em terreno natural, em rocha, 
em terrenos de argila, em terrenos de arreia e em turfa.

63 e 64—Fundações sobre estacas. Estacas de 
madeira e de cimento armado e de ferro. Dois casos 
que se apresentam. Preparação das estacas. Bate esta
cas : diversos typos. Cravamento. Nega absoluta. Ne
ga relativa. Estacas inclinadas. Cravamento na areia. 
Calculo das estacas nos dois casos que se apresentam. 
Calculo da nega relativa quando se trata do 2.° caso. 
Formula de Debauve. Cadernetas de cravamento. Re
tirada das estacas. Modos de ligar o massiço das fun
dações á estacada.

65— Estacas de areia. Processo Dulac. Processo 
Simplex. Fundações sobre vasa de profundidade illi- 
mitada.

66 e 67—Fundações sobre enrocamento, sobre 
concreto, sobre leito de fachina, sobre massiços de 
areia, sobre pilares isolados, sobre poços de alve-
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naria e de ferro e sobre arcadas. Fundações de con
creto armado.

68, 69 e 70—Fundações ern presença dagua. 
Caixões com fundo. Caixões sem fundo. Ensecadeiras. 
Fundações tubulares. Escaphandros. Sinos mergulha
dores. Fundações pneumáticas.

PARTE PRATICA

71 —Reconhecimentos das pedras naturaes e ar- 
tificiaes.

72 e 73—Ensaios physicos e mecânicos das pe
dras naturaes e artificiaes. Apparelhos e machinas em
pregados nos ensaios.

74 e 75—Ensaios physicos e mechanicos de 
cáes e cimentos em pasta. Apparelhos e machinas em
pregados nos ensaios.

76—Ensaios de arreia, de argamassa e de con
creto. Apparelhos e machinas empregados nos ensaios.

77 e 78—Ensaios physicos e mechanicos dos 
metaes. Determinação das constantes especificas. Ap
parelhos s machinas empregados nos ensaios.

79 e 80—Ensaios mechanicos das madeiras. De
terminação das constantes especificas. Apparelhos e 
machinas empregados nos ensaios.

O PROFESSOR CATHEDRATICO

Dr. Guilhermino Baeta de Faria.
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