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Curso  Mestrado de Construções Civis Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Conservação e reabilitação de pavimentos ECTS 5,0 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 1º semestre Horas de trabalho globais 

Docente   Total 140 Contacto 52,5 

Coordenador da área disciplinar Professor Doutor José Carlos Costa de Almeida 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Potenciar o conhecimento global dos materiais, equipamentos, processos construtivos e controlo 

de qualidade relativos à construção e manutenção de pavimentos. 

Conhecer os principais conceitos relacionados com o comportamento e dimensionamento da 

estrutura dos pavimentos. 

Formar competências para análise de patologias de pavimentos e propostas de intervenção nas 

principais atividades relacionadas com a construção e a manutenção de infraestruturas 

rodoviárias. 

Apreender metodologias de dimensionamento de elementos submetidos às diferentes ações 

sobre os pavimentos. 

Identificaras metodologias de dimensionamento de pavimentos. 

Realizar o cálculo e dimensionamento de soluções de reforço de pavimentos e tratamento de 

outras patologias. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Terraplenagens: estudo e reconhecimento geológico e geotécnico; aptidão dos solos para sua 

utilização em aterros e camadas dos pavimentos. 

Drenagem: construção e manutenção de obras de arte correntes e outros órgãos de drenagem. 

Pavimentos: tipos de pavimentos; materiais utilizados na pavimentação; equipamentos e 

processos de construção e manutenção de pavimentos; patologias dos pavimentos; técnicas de 

avaliação das características dos pavimentos dimensionamento do reforço de pavimentos; 

reciclagem de pavimentos; controlo de qualidade. 

Sistemas de gestão da conservação. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

O conteúdo programático estabelecido permite que o aluno desenvolva competências ao nível da 

compreensão do funcionamento dos pavimentos e das principais causas que o podem afetar. 

Permite ainda que uma vez identificadas, possam ser dimensionadas soluções para as patologias 

verificadas. Permite ainda compreender na sua forma global, o funcionamento de um sistema de 

gestão de conservação de uma rede viária, a definição da informação que o alimenta e a análise 

das intervenções por ele recomendadas. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Kraemer C. & Pardillo J.M. (2003). Ingenieria de Carreteras. McGraw Hill. Madrid. 

IEP (2000). Plano Rodoviário Nacional 2000. 

Normas Técnicas da JAE e Legislação Diversa 

AASHTO (1993). Guide for Design of Pavement Structures. American Association of State 

Highway and Transportation Officials. USA. 

Asphalt-Institute. (2009). Asphalt in Pavement Preservation and Maintenance, 4th Edition. Asphalt 

Institute. USA. 

EP (2009). Caderno de Encargos Tipo Obras. Estradas de Portugal S.A. Lisboa. 

EP (2012). Manual PAV_TEC- Técnicas e metodologias para a melhoria do estado dos 

pavimentos, Seleção de Técnicas para a Conservação Preventiva de Pavimentos. Estradas de 

Portugal S.A.. Lisboa. 

EP (2008). Catálogo de Degradações das Estradas de Portugal. Estradas de Portugal S. A. 

Lisboa. 

CEN (2006). Comité Européen de Normalisation . EN 12271 - Surface Dressing - Requirements. 

CEN-9 (2006). Comité Européen de Normalisation. EN 13108-9 (2006)-Bituminous mixtures. 

Material specifications. Asphalt concrete for Ultra-Thin Layers (AUTL) 

CEN (2008). Comité Européen de Normalisation. EN 12273 - Slurry surfacing. Requirements. 

CEN (2005). Comité Européen de Normalisation. EN 12274 - Slurry surfacing - Test methods. 
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CEN (2005). Comité Européen de Normalisation. EN 12697-40:2005 “Bituminous mixtures - Test 

methods for hot mix asphalt - In-situ drainability”. 

CEN (2004). Comité Européen de Normalisation. EN 14188-1:Joint Fillers and Sealants - Part 

1_Sepecifications for Hot Applied Sealants. Brussels 

IPQ (2011). Instituto Português da Qualidade. NP EN 13036-1a 3 “Características superficiais de 

pavimentos de estradas e de aeroportos, Métodos de ensaio Parte 1: Medição da profundidade da 

macrotextura da superfície do pavimento através da técnica volumétrica da mancha”. 

IPQ (2006). Instituto Português da Qualidade. NP EN 13108-1:2006 - Misturas Betuminosas 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Serão ministrados os conceitos e técnicas necessárias, acompanhadas por exemplos práticos, 

que permitirão aos alunos realizar a sua aplicação no solucionamento de patologias e 

prolongamento da vida útil dos pavimentos. Serão propostos trabalhos práticos para que os 

alunos possam aplicar e desenvolver as técnicas ensinadas. Os trabalhos práticos propostos 

serão objeto de discussão sendo as dúvidas esclarecidas nas aulas práticas. A aprendizagem 

será complementada com a visita a obras. 

A avaliação desta unidade curricular será individual através de uma prova escrita com peso de 

70% e de uma avaliação de um trabalho sobre o tema de reabilitação de um pavimento com o 

peso de 30%. 

O trabalho é requerido nas três provas.  

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia de ensino adotada, na unidade curricular, tem uma especial incidência no aspecto 

prático de lidar com casos concretos, propondo-se as soluções adequadas. Desta forma fica 

assegurado o objetivo de aprender a fazer fazendo, conferindo ao diplomado a competência para 

lidar com casos concretos que afetam a funcionalidade da estrada e resolver os problemas 

encontrados. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

N/A 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
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Contacto: 

 

Horário de atendimento: 

 

9. OUTROS 

N/A 

 

Data: 
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