
 

 

INFRAESTRUTURA ESPECÍFICA PARA O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Na área de exatas os Laboratórios Acadêmicos tem uma importância impar no 

desenvolvimento intelectual dos acadêmicos durante o curso de graduação. 

Além de aproximar o aluno da ciência e tecnologia, as ferramentas do 

engenheiro, no atendimento ás necessidades humanas, os laboratórios devem também 

servir como treinamento da criatividade, ou seja, deve permitir ao aluno desenvolver 

diferentes aplicações utilizando as mesmas ferramentas e exteriorizar este ambiente 

para o mundo real.(Pekelman e Mello Jr; 2004). 

Na FAPAC/ Porto além de prover a área de ensino, os laboratórios também se 

integram ao tripé de ensino, extensão e pesquisa. 

 
Figura 1 - Tripé de sustentação dos laboratórios da área das Exatas. 

 

Na área de ensino promove a consolidação dos conceitos transmitidos em sala 

de aula através da realização de experimentos e praticas em diversas áreas do 

conhecimento. Também os laboratórios servem de base para os 

grupos de estudos organizados pelos alunos. Também é uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento de trabalhos em grupos e para fomentação dos 

aspectos práticos da vida profissional de nossos alunos. 

Em relação as pesquisas os laboratórios servem de base para o 

desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos (TCC) dos alunos de graduação. Também 



 

 

serve de base para os grupos de pesquisa dos professores oferecendo a sua 

infraestrutura e auxilio dos profissionais em diversas atividades. 

No aspecto da extensão as atividades desenvolvidas dão suporte ao curso, 

promovendo o desenvolvimento de materiais, tecnologias e processos e permitem a 

prestação de serviços à comunidade. Devido a sua idoneidade, os laboratórios 

acadêmicos são geralmente solicitados para atestarem a integridade de atuais e/ou 

novos produtos e tecnologias, transformados e em núcleos de excelência, quando 

eficientemente equipados, capazes de acompanhar as inovações tecnológicas e 

exigências do mercado quanto à qualificação e certificação do bem consumido pela 

comunidade. 

Também como atividade de extensão encontra-se o programa intitulado de 

Educação colaborativa, com a finalidade é prover parcerias com instituições de ensino 

médio, para a realização nos laboratórios de Física e Química de experimentos com 

objetivo de complementar o conhecimento transmitido em sala de aula para os alunos da 

rede de ensino médio. 

Em relação a estrutura dos laboratórios, os mesmos são divididos conforme o 

fluxograma apresentado abaixo. 

 

 
Figura 2 - Fluxograma da Estrutura dos Laboratórios de Graduação para  área de exatas. 

 



 

 

Os Laboratórios de Ensino da Área das Exatas da FAPAC/ITPAC-PORTO 

NACIONAL,  localizado no Bloco Kappa e Épsilon em uma área de aproximadamente 

700 m².  As Figuras abaixo apresentam a localização de cada unidade de laboratório. 

 
Figura 3 -  Bloco Kappa – Laboratorios da área de exatas. 

 
Figura 4 – Localização dos Laboratórios da área de Exatas 

 



 

 

 
Figura 5 Localização dos Laboratórios da área de Exatas 

 

A seguir são apresentados os laboratório pertencentes à área de exatas. Os 

laboratórios foram divididos em dois seguimentos: Laboratório de Ensino relacionado 

aos primeiros anos do aluno no ciclo básico e os laboratórios especializados que são 

ligados ao ciclo profissionalizante do aluno. 

Estrutura Organizacional 

A estrutura dos laboratórios de engenharia é sintetizada no fluxograma abaixo. A 

estrutura é formada por um coordenador de área responsável pela administração dos 

laboratórios e uma equipe técnico - administrativo para o apoio e auxilio nas atividades 

realizadas pelo laboratório juntamente com o apoio dos professores de cada área de 

conhecimento. 



 

 

 
Figura 6 – Fluxograma da Estrutura Organizacional dos Laboratórios da área de Exatas. 

1.1.1.1. Laboratório De Ensino 

A seguir apresentam-se as características individuais de cada unidade 

laboratorial relacionado aos aspectos de espaço físico e utilização. 

1.1.1.2. Laboratórios de Informática 

Os Laboratórios de Informática atendem às necessidades das disciplinas de 

Estatística, Instalações Elétricas Prediais, Topografia, Geoprocessamento, Desenho 

Técnico Assistido por Computador, Cálculo e as disciplinas que lidam com programas de 

dimensionamento Computacionais específicos das áreas profissionalizantes. 

 
Figura 7 – Disciplinas Relacionadas às práticas do laboratório 



 

 

 
Figura 8– Laboratório de Informática (LABIN) 

 

Principais Recursos Disponíveis 

O Laboratório de Informática apresenta infraestrutura, equipamentos e 

softwares, para atender as necessidades específicas nos tópicos abordados nas 

ementas de cada disciplina, considerando os seguintes elementos: 

I. Laboratórios com capacidade para 32 estudantes; 

II. Máquina de computador completa para cada estudante, incluindo CPU, 

monitor, teclado e mouse; 

III. Softwares: Pacote Office, Sistema operacional Windows, compiladores de 

linguagem computacional, editor de desenhos, Softwares para projetos de instalações, 

estrutural e entre outros. Conforme as necessidades das disciplinas do Curso, 

principalmente das citadas anteriormente; 

Espaço Físico 

Existe na FAPAC 6 unidades de laboratório com a capacidade de atendimento 

de 30 alunos em cada. Todas as salas com ar condicionado, e sistema de data show 

para as aulas práticas.  As áreas de cada laboratório são apresentadas na Tabela 1: 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 - Especificação dos Laboratórios 

Laboratório Área  (m²) Capacidade 
 

Labin I - - 

Labin II 70,08 42 

Labin III 70,08 42 

Labin IV 70,08  

Labin V 70,08 42 

Labin VI 70,08 42 

1.1.1.3. Laboratório de Física e Elétrica 

O laboratório tem por objetivo auxiliar na assimilação dos conteúdos teóricos de 

física e disciplinas correlatas como: Fenômenos de Transporte, introdução a eletricidade, 

mecânica Técnica e introdução a engenharia. 

Para atingir este objetivo o laboratório funciona: - diretamente como sala de aula 

para realização de experiências em disciplinas totalmente experimentais; - como uma 

extensão da sala de aula com visitas regulares em disciplinas teóricas que desenvolvem 

experimentos demonstrativos para ilustrar seu conteúdo. 

O Laboratório de Física e Elétrica possui infraestrutura para o ensino das 

disciplinas de Física e Introdução a Eletricidade dos cursos de graduação de engenharia 

Civil e Arquitetura e Urbanismo. O laboratório atende as sefguintes áreas de 

conhecimento da Fìsica 

• Fisica Experimental Óptica 

• Física Experimental Termodinâmica 

• Física Experimental  Mecânica 

• Física Experimental Eletricidade 

Também as disciplinas relacionadas a introdução a Eletricidade e Introdução a 

engenharia civil utilizam o espaço do laboratório para suas atividades praticas. 



 

 

 
Figura 9 – Disciplinas Relacionadas as práticas do laboratório 

 

O espaço fisico do laboratório é composto de duas bancadas demosntrativas 

para montagem dos kits dos experimentos e as medidas das grandezas físicas. 

 

 
 
Figura 10-- Laboratório de Física 

Também existe mobiliário composta por armarios para guarda dos Kits e 

equipamentos utilizados durante as aulas práticas. Algumas das praticas realizadas no 

laboratório são apresentadas nas Fotos abaixo: 



 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Equipamentos e  Kits dos Experimentos do laboratório de Física. 

Principais Recursos Disponíveis 

O Laboratório de Física e Elétrica apresenta infraestrutura, equipamentos, para 

atender as necessidades específicas nos tópicos abordados nas ementas de cada 

disciplina, considerando os seguintes parâmetros: 

I. Multímetro Digital de Bancada, 6 1/2 Dígitos, High Performance, 115 V, 

marca Agilent, modelo 34410A) 



 

 

II. Osciloscópio Digital, 70 MHz, 2 canais analógicos, 2 GSa/s, 100 Kpts de 

record length, 8.5” WVGA de tela colorida, portas USB, 02 pontas de prova passiva, 

marca Agilent, modelo DSOX2002A, Gerador de Funções de 20 MHz + DVM) 

III. Fonte de Alimentação DC Programável, saída tripla, + 25V/ 1A e -25V/ 1A, 

6V/5A FIxa,) 

IV. Analisador de espectro marca Agilent, modelo B3831 

V. kits de queda libre equipados com cronômetros digitais, 

VI. kits de plano inclinados, 

VII. Kits para montagem de experimentos com optica 

VIII. Pêndulos e sistemas massa mola 

IX. Kit contendo um gerador eletroestático, esfera auxiliar de descarga, 

conexão 

Espaço Físico 

. A área física é de 70,08 m² para uma capacidade de operação de 40 alunos 

por prática. 

 
Figura 12 – Layout Física do Laboratório 

1.1.1.4. Laboratório de Química 

O Laboratório de Química atende às necessidades das disciplinas de Química 

Geral, patologia da construção e materiais de construção. A carga horária semestral de 

utilização para as atividades acadêmicas destas disciplinas é na ordem 30 horas, 

aproximadamente. 



 

 

O Laboratório de Química deve apresentar infraestrutura e equipamentos para 

atender as necessidades específicas nos tópicos abordados nas ementas de cada 

disciplina, considerando os seguintes parâmetros: 

 
Figura 13 – Disciplinas Relacionadas às práticas do laboratório 

 

 

 
 
Figura 14- Laboratório de Química 

Principais Recursos Disponíveis 



 

 

I. Equipamentos como balanças de precisão, agitador magnético, 

densímetros, capelas, vidraria e reagentes específicos para atender as necessidades 

apresentadas na ementa da disciplina; 

II. béquer, lâminas, tubos, balões, vidro de relógio, pipetas, buretas etc; 

utensílios, bicos de bunsen e mantas refratárias, peras e tubos de conexão, capela de 

gazes, chuveiro de emergência, estufas, misturadores, destiladores, balanças analíticas, 

espectrofotômetro, ph-metro, centrífuga, termômetro e outros 

III. Apresenta técnico para auxiliar no desenvolvimento das atividades no 

laboratório (manutenção, aulas, controle de suprimentos, etc.). 

IV. Microscópio Optico Zaiss 

 

  

  
Figura 15 - Laboratório de Química 

Espaço Físico 

O laboratório tem a capacidade para 40 estudantes com duas bancadas de 

apoio para desenvolvimento das aulas práticas com uma área construída de 70,08 m². 



 

 

 
Figura 16– Layout do laboratório de Química 

Laboratórios Especializados 

Laboratório de Topografia 

O Laboratório de Topografia atende às necessidades da disciplina de Topografia 

e Geoprocessamento. A carga horária semestral de utilização para as atividades 

acadêmicas destas disciplinas, estar na ordem de 80 horas. 



 

 

 
Figura 17 – Disciplinas Relacionadas às práticas do laboratório 

 

 
 
Figura 18 - Laboratório de Topografia 

 

O laboratório de Topografia deve apresentar infraestrutura e equipamentos para 

atender as necessidades específicas nos tópicos abordados na ementa de Topografia e 

Geodésia, considerando os seguintes parâmetros. 



 

 

 

 

Figura 19 – Equipamento de Topografia 

Principais Recursos Disponíveis 

I. Estações Totais e acessórias para levantamento planoaltimétrico; 

II. Níveis de precisão e acessórios para levantamento altimétrico; 

III. Trenas, balizas, clinômetros para levantamento cadastral; 

IV. Salas com pranchetas individuais, para o desenvolvimento das aulas 

práticas de desenho topográfico com capacidade de 40 estudantes; 

V. Técnicos para auxiliar no desenvolvimento das atividades nos laboratório e 

em atividades de campo (manutenção, aulas práticas, controle de suprimentos, etc.); 

VI. Área anexa à sala de aula para guarda dos equipamentos e materiais de 

consumos utilizados nas aulas práticas de topografia; 

 

Espaço Físico 

. A área física é de 80 m²  para uma capacidade de operação de 30 alunos por 

prática. 

 

1.1.1.5. Laboratório de Materiais de Construção e Práticas Construtivas 



 

 

O Laboratório de Materiais de Construção Civil é um dos principais laboratórios 

do Curso de Engenharia Civil, tendo grande importância na formação dos estudantes. 

Este é o espaço reservado para fornecer suporte ao desenvolvimento de aulas práticas 

das disciplinas de Laboratório de Materiais de Construção, cujo conteúdo é abordado em 

duas disciplinas distintas, preferencialmente ministradas em semestres subsequentes. 

 
Figura 20 – Disciplinas Relacionadas às práticas do laboratório 

 

 
Figura 21- Laboratório de Materiais 

 
 

 



 

 

 
Figura 22- Laboratório de Práticas Construtivas 

 
No Curso de Engenharia Civil, o Laboratório de Materiais avalia os elementos 

utilizados nas mais diferentes obras, entre eles os agregados, os aglomerantes, as 

argamassas, os concretos, as peças de aço e madeira, as tintas e os vernizes, além de 

elementos de vedação como blocos e painéis, dentre outros (Figura 23 e Figura 24). 

A carga horária semestral de utilização para as atividades acadêmicas destas 

disciplinas, quando do funcionamento pleno do Curso, será de 90 horas, 

aproximadamente. 

Principais Recursos Disponíveis 

As necessidades de infraestrutura específica desse laboratório demandam:  área 

suficiente para atender um número mínimo de 40 estudantes acomodados em bancadas 

específicas, que permitam o desenvolvimento de aulas práticas; 

 

 



 

 

 

  
Figura 23 – Equipamentos Laboratório de Materiais 



 

 

 

  

 

Figura 24 – Equipamento do Laboratório de materiais 

 

Sala para guarda dos equipamentos e ferramentas; 

I. Sala para armazenamento de aglomerantes e argamassa industrializadas, 

livre de umidade; 

II. Prensa servo-controlada para a realização de ensaios de compressão em 

corpos de prova de concreto, vigas e blocos de concreto e elementos cerâmicos; 

III. Prensa manual para determinação de Resistência a compressão de corpos 

de prova de concreto, telhas e blocos. 

IV. Balanças de precisão para determinação de massa e para caracterização 

de misturas; 

V. Jogo de peneiras , agitador elétrico de peneiras, e  vidraria para 

caraterização de agregados e aglomerantes. 

VI. Equipamentos para determinação de permeabilidade de elementos 

cerâmicos; 

VII. Estufas para secagem de amostras; 

VIII. Equipamento para ensaio de arrancamento de revestimento; 

IX. Equipamento para medida de dureza (martelo de Smith); 



 

 

X. Câmara úmida para acomodação dos corpos de prova de concreto, 

argamassas, blocos, etc; 

XI. Área anexa ao laboratório, com piso apropriado, para armazenar materiais 

granulares como areia,brita, saibro, dentre outros. Também permitirá o desenvolvimento 

de aulas demonstrativas de técnicas de construção, por exemplo: execução de 

alvenaria, revestimentos, coberturas, fôrmas e armaduras para elementos de concreto 

(vigas, pilares e lajes), dentre outras atividades práticas. VIII dois técnicos e um auxiliar 

para o desenvolvimento das atividades no laboratório e em atividades de campo 

(manutenção, suporte nas aulas práticas, controle de suprimentos, etc.); 

Espaço Físico 

O laboratório tem a capacidade para 30 estudantes com duas bancadas de 

apoio para desenvolvimento das aulas práticas com uma área construída de 131,8 m². 



 

 

 
Figura 25 -  Layout para o laboratório de Materiais de Construção 



 

  



 

 

Figura 26 – Layout para o laboratório de Materiais de Construção 

1.1.1.6. Laboratório de Geotecnia (Mecânica dos Solos) 

O Laboratório de Geotecnia fornece suporte para o desenvolvimento de aulas 

práticas das disciplinas de Laboratório de Mecânica dos Solos, barragens e obras de 

terra, geologia, fundações e projeto de estradas. 

 
Figura 27 – Disciplinas Relacionadas às práticas do laboratório 

Este laboratório auxilia no estudo e classificação dos mais diferentes tipos de 

solos, fornecendo parâmetros de projeto que são utilizados em obras de terra, na 

definição dos tipos de fundações, na base das estradas, na estrutura das barragens, 

túneis e nos vários tipos de canais para condução de água. A carga horária semestral de 

utilização para as atividades acadêmicas destas disciplinas, quando do funcionamento 

pleno do Curso, será de 120 horas, aproximadamente (Figura 28 e Figura 29). 

Principais Recursos Disponíveis 

As necessidades específicas desse laboratório demandam: área suficiente para 

atender um número mínimo de 30 estudantes acomodados em bancadas específicas, 

que permitam o desenvolvimento de aulas práticas; 

 

I. Sala para guarda dos equipamentos e ferramentas; 

II. Sala climatizada para acomodação das prensas, para ensaios de 

cisalhamento direto e adensamento em amostras de solo; 



 

 

III. Área anexa ao laboratório, com piso apropriado, para armazenar diferentes 

tipos de solo. Cabe lembrar que essa área deve ser de fácil acesso ao trânsito de 

caminhões, permitindo o transporte de materiais e a limpeza do laboratório; 

IV. Jogos de peneira para realização, vidraria especifica, aparelho de 

Casagrande, bomba de vácuo, estufas, almoxarifes para a realização de ensaios para 

caracterização física do solo; 

V. Cilindros e acessórios para realização de ensaio de compactação e CBR; 

VI. Permeâmetros de carga variável e constante, amostradores; 

VII. Equipamento completo para realização de ensaio de cisalhamento direto; 

VIII. Prensa de adensamento e acessórios para a realização de ensaio de 

consolidação; 

IX. Técnicos e um auxiliar para o desenvolvimento das atividades nos 

laboratório e em atividades de campo (manutenção, suporte nas aulas práticas, controle 

de suprimentos, etc.). 

 

 
Figura 28 - Laboratório de Geotecnia 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Equipamentos Laboratório de Geotecnia 

Espaço Físico 

O laboratório tem a capacidade para 40 estudantes com duas bancadas de 

apoio para desenvolvimento das aulas práticas com uma área construída de 131,80 m². 



 

 

 
Figura 30– Layout do Laboratório 

1.1.1.7. Laboratório de Hidráulica 

O Laboratório de Hidráulica atende às necessidades das disciplinas de 

Fenômenos dos Transportes e Hidráulica sendo a carga horária semestral de utilização 

para as atividades acadêmicas destas disciplinas, quando do funcionamento pleno do 

Curso, de 30 horas, aproximadamente. 

 



 

 

 
Figura 31 – Disciplinas Relacionadas às práticas do laboratório 

 

 

 
Figura 32- Laboratório de Hidraulica e Saneamento 

 



 

 

  

  
Figura 33 - Equipamento do Laboratório de Hidráulica e Saneamento 

O Laboratório de Hidráulica deve apresentar infraestrutura e equipamentos para 

atender as necessidades específicas nos tópicos abordados na ementa das disciplinas 

de Fenômenos dos Transportes e Hidráulica, comportando uma turma de 40 estudantes. 

Principais Recursos Disponíveis 

I. XL06 Canal de escoamento Hidráulico 

O Canal Aberto XL06 é um equipamento para estudo de escoamento de água 

com superfície livre. O equipamento consiste basicamente um canal construído em vidro 

temperado que permite a visualização do escoamento, acidentes e dispositivos 

hidráulicos, instrumentos de medição e um sistema de recirculação de água. 

O ajuste de vazão é realizado através de um inversor de frequência e uma 

bomba trifásica, a medição de vazão é feita através de um rotâmetro e o ajuste de 

declividade do canal através de um fuso motorizado com controle através de botoeiras 

elétricas. A partir deste equipamento é possível a realização dos seguintes 

experimentos: 

i) Comporta de Fundo Plana 

• Descarga Livre 

• Descarga Afogada 



 

 

• Medição das pressões (força comporta) através de piezômetro com sete 

linhas; 

ii) Regimes de Escoamentos: 

• Subcrítico; 

• Crítico, 

• Supercrítico e, 

• Ressalto Hidráulico 

iii) Vertedores Parede delgada: 

• Triangular; 

• Retangular; 

• Trapezoidal (Cipolleti); 

iv) Vertedores de Parede espessa: 

• Borda com canto arredondado 

• Borda com canto vivo 

v) Medida de Velocidade: 

• Tubo de Pitot; 

• Levantamento do perfil de velocidades. 

 

II. XLO7  Bancada de Mecânica dos Fluidos Dupla 

A bancada XL07 é uma unidade autônoma projetada para realizar experimentos 

na área de Mecânica dos Fluidos e Sistemas Fluidomecânicos. Permite o uso por dois 

grupos de alunos simultaneamente. Os principais Experimentos: 

i) Bombas hidráulicas: 

• Levantamento da curva de uma bomba centrífuga; 

• Levantamento da curva de uma bomba centrífuga a velocidade variável 

(inversor de frequência); 

• Associação em Paralelo de duas bombas centrífugas; 

• Associação em Série de duas bombas centrífugas; 

ii) Determinação de perda carga distribuída em tubulações: 

• Tubo liso de Ø1/2”; 

• Tubo liso de Ø3/4”; 

• Tubo com rugosidade induzida de Ø3/4”; 

iii) Determinação de perda de carga localizada (singular) em: 

• Cotovelo 90° Ø3/4”; 



 

 

• Cotovelo 45° Ø3/4”; 

• Curva 90° Ø3/4”; 

iv) Curva de Medidores de Vazão e Velocidade: 

• Transdutor eletrônico de pressão. 

 

III. XL18.3 Bancada para estudo de Estática dos Fluidos 

A bancada XL18.3 é uma unidade autônoma projetada para realizar 

experimentos de Propriedades dos Fluidos, Estática dos Fluidos e Manômetria. Os 

principais Experimentos: 

 

i) Manometria: 

ii) Três manômetros do tipo tubo em U com fluidos de Piezômetro de água; 

iii) Manômetro tipo poço; 

iv) Manômetro do tipo tubo em U inclinado; 

v) Manômetro de fole; 

vi) Propriedades dos Fluidos: 

vii) Três viscosímetros de Stokes; 

viii) Picnômetro - Determinação de massa específica; 

ix) Determinação de massa específica relativa; 

x) Reservatório para experimento de Arquimedes (volume de sólidos 

irregulares); 

xi) Lei de Stevin e o Principio dos vasos comunicantes. 

 

IV. Bancada para estudo de Bombas e Associações a Velocidade Variável 

A bancada XL22.1 é uma unidade autônoma projetada para realizar 

experimentos visando o levantamento experimental das curvas de uma bomba 

centrífuga e associação em série e em paralelo de duas bombas. Utilizando o módulo de 

variação de velocidade podem ser estudados os conceitos de velocidade periférica 

(tangencial) e operação à velocidade variável. Os principais experimentos realizados 

com equipamento: 

i) Levantamento da curva de uma bomba centrífuga; 

ii) Associação em Paralelo de duas bombas centrífugas; 

iii) Associação em Série de duas bombas centrífugas; 



 

 

iv) Curva de Bomba Centrífuga em velocidades diferentes da nominal; 

v) Curva Vazão versus Velocidade (acionamento a velocidade variável); 

vi) Curva Pressão Máxima versus Velocidade; 

vii) Curvas de rendimento; 

Espaço Físico 

O laboratório tem a capacidade para 40 estudantes com duas bancadas de 

apoio para desenvolvimento das aulas práticas com uma área construída de 94,62 m². 

 
Figura 34 – Layout do Laboratório 
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