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Curso  Mestrado de construções civis Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Conservação e reabilitação de edifícios ECTS 5 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 1º semestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Maria de Jesus de Almeida Leão Total 140 Contacto 45 

Coordenador  área 

disciplinar  

Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Potenciar a aquisição de conhecimentos técnico-científicos em termos de fundamentos 

teóricos, ao nível dos conteúdos previstos no programa da unidade curricular, 

nomeadamente nas áreas da humidade na construção; patologia da construção; inspeção, 

diagnóstico e segurança nas construções. 

Desenvolvimento da capacidade de análise, compreensão e interpretação de fenómenos 

inerentes ao comportamento dos edifícios, de forma a aplicarem os conhecimentos 

adquiridos à resolução de problemas concretos relacionados com a esfera de acção da 

disciplina. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

2.1 INTRODUÇÃO 

A conservação e a reabilitação de edifícios: introdução e definições.  

 Considerações sobre a natureza histórica e ética das intervenções de reabilitação.  

 Princípios gerais a considerar na concepção de uma intervenção.  

 Cartas patrimoniais. 

 

2.2 HUMIDADE NA CONSTRUÇÃO 

Humidades. Formas de manifestação. 

Equipamentos para o diagnóstico de problemas de humidades. 

Diagnóstico. 

 

 

GFUC cumprido 
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2.3 PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

Noção de vida útil das estruturas. 

 Patologia dos materiais – patologfia da pedra. A degradação da pedra. Métodos de 

conservação.  

Patologia da madeira. Inspeção e avaliação de estruturas de madeira. Medidas preventivas 

e curativas. 

Patologia dos aços.  

Patologia do betão. Corrosão das armaduras induzida por cloretos e por carbonatação. 

Degradação do betão. 

Anomalias em elementos estruturais. Análise de casos. 

Anomalias em elementos não estruturais, revestimentos e acabamentos. Análise de casos 

práticos. 

Patologias dos revestimentos e acabamentos.  

 

2.4 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Materiais e tecnologias de reabilitação de edifícios: Materiais e técnicas tradicionais. Novos 

materiais e novas tecnologias. Reparação e anomalias estruturais.  

Ensaios destrutivos e não destrutivos. 

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 comportamento das edificações, avaliação do seu estado, através 

de inspeções e ensaios capacitando-os a avaliar a segurança da edificação. É ainda objetivo 

da unidade curricular permitir que os alunos proponham soluções construtivas de 

reabilitação. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Henriques, Fernando M.A.-  Humidades em Paredes, LNEC, 1994 

Encontro Nacional sobre Conservação e Reabilitação de Estruturas, Lisboa, LNEC, Junho 

de 2000 

1º Encontro Nacional sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, Porto, FEUP, Março de 

2003 
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Ondensa 13788- Quantificação das condensações internas segundo a Norma EN 13788 

TRHum98-Quantificação da transferência conjunta de calor e humidade em materiais de 

construção, baseado no modelo de Luikov – Philip – de Vries 

V.P.DE FREITAS E P.PINTO; Nota de Informação Técnica – NIT.002 –LFC – FEUP, 1998 

NORMA EUROPEIA EN ISSO 13788 – Hygrothermal performance of bulding components 

and building elements – Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and 

interstitial condensation – calculation methods, CEN, 2002 

QUALITE CONSTRUCTION; les façades en béton brut, Qualitté Construcción, Barcelona, 

2005 

BROTO, Carles – Enciclopédia Broto de Patologias de la construccion, Barcelona, 2005 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de avaliação utilizada permitirá que o aluno seja o centro da aprendizagem. 

Serão ministrados consceitos e técnicas de uma forma teórica, sutentada em casos de 

estudo, que permitirão aos alunos adquirir os conhecimentos necessários para a sua 

aplicação prática. Serão propostos trababalhos práticos para que os alunos possam aplicar 

e desenvolver as técnicas ensinadas. Os trabalhos práticos propostos são alvo de discussão 

sendo as dúvidas esclarecidas nas aulas práticas. 

A avaliação da disciplina será realizada através de uma prova escrita (50%), de índole 

teórico-prática, sem consulta, na qual os alunos deverão obter a classificação mínima de 9,5 

valores. Só podem comparecer à avaliação por frequência os alunos que frequentaram mais 

de 2/3 das aulas lecionadas (5%). A avaliação é ainda complementada com três trabalhos 

práticos de grupo (45%), a desenvolver extra aula por grupos de dois alunos, resultante do 

acompanhamento de casos práticos,  sobre temas a propor. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia de ensino adoptada na unidade curricular tem uma especial incidência no 

conceito de saber fazer. Esta metodologia permite que o aluno, com a apresentação de 

casos de estudo e com a realização dos trabalhos práticos aplique, os conceitos relativos à 

conservação  e reabilitação de edifícios. 
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7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

3 trabalhos de grupo e 45%, 2/3 de assiduidade às aulas (5%)  no total com o valor de 

(50%) do valor da disciplina. 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

(jleao@ipg.pt; Gabinete 76) 

Horário de atendimento: (6ª feira  das 9h 30 m às 11h 30m) 

 

9. OUTROS 

Não há. 

Assinatura do docente, 

 

 

 Coordenador da área disciplinar, 

 

 

mailto:jleao@ipg.pt

