
RESUMO 
 
Nos últimos anos, tem-se assistido a um desenvolvimento acentuado de novos betões, 
resultante da investigação levada a cabo nas diversas áreas que integram o seu 
processo construtivo. As inovações introduzidas induziram, consequentemente, uma 
renovação das tecnologias de acabamentos de superfícies em betão. 
Esses avanços tecnológicos que o material sofreu, obrigam também a reequacionar a 
definição de betão. Assim, à tradicional conotação de material de construção rude, deve 
agora contrapor-se a definição de processo construtivo moderno que alberga uma 
infinidade de possibilidades mecânicas e expressivas. A pré-fabricação é uma das vias 
onde o reconhecimento desta nova fase do material é mais evidente. 
Neste contexto, as novas tecnologias de acabamentos, proporcionadas pelo emprego 
desses novos betões, aliadas a sistemas produtivos no âmbito da pré-fabricação, 
introduzem novas potencialidades na utilização do betão, permitindo obter níveis de 
qualidade que se coadunam com a utilização do material em novos usos. 
O trabalho desenvolvido na presente tese teve como principal objectivo demonstrar a 
existência dessas novas capacidades do betão enquadrando-as, especialmente, na sua 
vertente expressiva. Para o efeito, foi concebido um projecto de um sistema 
prefabricado de mobiliário urbano como exemplo das novas apetências do betão. 
O estudo das tecnologias de acabamento e dos sistemas de produção em betão que o 
trabalho pressupõe, assentou numa investigação teórica do tema e, sobretudo, num 
conhecimento prático adquirido junto de alguns laboratórios de empresas cimentícias e 
de prefabricação. 
Os conhecimentos obtidos permitiram sistematizar alguns problemas comuns à 
produção dos diversos acabamentos dos betões, relacionando-se a composição do 
material com o aspecto final da superfície. 
Desenvolveram-se, em particular, as técnicas actuais de transferência de imagens para 
a superfície do betão. Neste âmbito e com o intuito de testar a hipótese levantada pelo 
projecto desenvolvido – um módulo em betão serigrafado – foram realizadas amostras, 
onde é explorada a técnica de transferência de imagens na base da pintura 
plana. 
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ABSTRACT 
 
In the last years there has been an accentuated development on new kinds of concrete, 
as a result of the different levels integrating its constructive process. The forthcoming 
innovations have led to a renewal of finished technologies of the concrete. 
Those technological advances of the material have led also to put in a new equation the 
definition of the concrete. Thus, to the traditional rude connotation of the material there 
must raise in counterfeit a definition of a new constructive process that should look upon 
the infinity of mechanical as well as expressive possibilities. The prefabrication is one of 
the paths where the consideration of this new phase is most showing. In this context, the 
new technologies of renderings resultant of the new kinds of concrete, linked to the 
productive systems of pre-fabrication, give way to new potentialities in the use of 
concrete, giving way to quality levels equalizing new uses of the material. 
The main objective of this thesis is the demonstration of the existence of these new 
capacities of concrete, as far as the expressive issue is concerned. For the sake of this 
aiming a project of pre-fabricated urban furniture was conceived as an example of the 
new concrete expressional wishes. 
The study of the finished technologies and of concrete production that this thesis aims 
to, was based on my theoretical research as well as, and above all, on my practical 
knowledge through the work in some concrete ad pre-fabrication fabric laboratories. 
The knowledge thus acquired has given way to systemizing some common problems on 
the renderings of concrete production, establishing the relation between concrete and its 
possible renderings. 
The actual techniques of transferring images to the surface of concrete were developed. 
Under this item of investigation, and aiming to test the proposed objective – a 
serigraphic concrete module - some samples were constructed to show the techniques 
of transferring images obtained from two dimensional drawings. 
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