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Imagem1- Materiais                              Imagem2- Construção de parede com 
                                                                     material auxiliar de construção

Conceito básico

Material de construção, é o nome dado a vários produtos utilizados 
na construção civil.
De  custo  relativamente  reduzido,  são  materiais  de  formas  e 
volumes variados.
Há  materiais  que  podem  ser  obtidos  da  natureza,  mas  outros 
dependem da fabricação do Homem.
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Imagem3- Argamassa                             Imagem4- Materiais para construção

Aplicabilidade

Estes materiais são utilizados principalmente em construção civil.
São os auxiliares de obras, e todos têm uma função. Uns ajudam 
na  confeção  de  betão;  outros  são  isolantes;  outros  ajudam  na 
execução  de  paredes;  uns  são  utilizados  para  a  elaboração  de 
argamassa  e  para  revestimentos;  uns  diminuem  a  retratação; 
outros melhoram a secagem de outros materiais;  ou outros  até 
mesmo para o transporte dos materiais.  São portanto essenciais 
para um bom funcionamento e melhoramento de trabalhos.
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Imagem5- Material de construção

Conselhos básicos
Para construir a sua casa terá que escolher material de construção 
com precauções. 

• Se não estiver dentro da área e não conhecer ninguém com a 
experiência  necessária,  consulte  um profissional  para  poder 
esclarece-lo mais facilmente e acertadamente;

• Elabore uma lista do material que vai precisar;
• Faça  uma  pesquisa  em lojas,  visite-as  seja  na  internet  ou 

revistas, ou até mesmo a ida à loja;
• Durante  essa  sondagem,  pooderão  começar-lhe  a  surgir 

ideias;
• Tenha em conta o preço e a qualidade;
• Verifique  prazos  de  validade  de  alguns  materiais  (como  o 

cimento)
• Se escolheu tudo numa só loja, e interessa-lhe comprar todos 

os materiais  nessa mesma, peça informações de formas de 
pagamento, taxas de juros, descontos, se as entregas em casa 
são cobradas ou não;

• Quando  receber  o  material  certifique-se  que  tudo  está  em 
ordem e em bom estado, se assim não estiver terá direito a 
exigir a substituição do material; ou a restituição da quantia 
paga.
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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