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Curso Mestrado em Conservação e Reabilitação do Edificado 

   

Área Científica Conservação e Reabilitação           

   

Créditos ECTS 6 Código da Un. Curricular ASEE Ano 1 Semestre 1 Tipo Obrigatória 

   

Precedências  

   

 Horas de contacto: 

   

 Aulas teóricas  Aulas Teórico-Práticas 45 Aulas Práticas e Laboratoriais   

   

 Orientação tutorial  Estágio  Seminário   

   

 Trabalho de campo  Outra 7,5 Trabalho Autónomo 
(calculado com base nos créditos ECTS) 109,5  

   
   

Responsável Cristina Cruz Ferreira de Oliveira Categoria Professor Adjunto 

   

Professores  Categoria  

   

Objetivos de 
Aprendizagem 

Pretende-se iniciar os estudantes nas bases da análise estrutural do edificado, com identificação das ações existentes e definição das combinações de ações a 
considerar no dimensionamento. Adicionalmente é feita uma introdução à dinâmica de estruturas e engenharia sísmica, de modo a conduzir a uma estimativa da ação 
sísmica a considerar na edificação. Pretende-se que, na análise de uma estrutura existente, os estudantes consigam definir metodologias e modelos de cálculo a utilizar 
na verificação da segurança da mesma. 

   

Conteúdos 
Programáticos 

1. Introdução. Definição da necessidade de intervenção. Definição do nível de intervenção e bases para a análise e dimensionamento 
2. Segurança Estrutural. Ações e combinações de ações em estruturas existentes. 
3. Dinâmica de Estruturas. Caracterização de um problema dinâmico.  Introdução à formulação das equações do movimento. Frequência natural de vibração e 
ressonância 
4. Introdução à Engenharia Sísmica. Conceitos básicos de sismologia. Definição da ação sísmica. Métodos simplificados de análise sísmica  
6. Análise e Verificação da Segurança de Estruturas Existentes. Geometria. Topologia. Materiais e suas propriedades. Modelação e análise simplificada de estruturas 
antigas. 

   

Metodologias 
de Ensino 

Exposição geral das matérias com recurso a apresentações (com imagens e animações) em Power-Point. Apresentação de exemplos resolvidos. Resolução em aula e autónoma de 
problemas teórico-práticos propostos. 
 

   

Avaliação A avaliação realizada ao longo do funcionamento da UC é composta por dois trabalhos práticos e um teste. Para os alunos que não obtiverem aproveitamento durante a 
avaliação contínua, será realizado um exame final. Teste/Exame Época Normal - nota mínima 8.0 valores, peso 40%. Trabalhos - nota mínima 9.50 valores, peso 60%. Época 
especial e época intercalar: nota mínima 9.50 valores, peso 100%. 
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Demonstração 
da coerência 

dos conteúdos 
programáticos 

com os 
objetivos da 

unidade 
curricular 

Primeiramente são expostas as bases da análise de estruturas, após o que se prossegue com as matérias de dinâmica de estruturas, para uma qualquer ação dinâmica. Os alunos 
estudam a resposta dinâmica linear de uma estrutura correspondente a um oscilador de um grau de liberdade, no domínio do tempo, e assimilam os conceitos de frequência, 
natural de vibração, de amortecimento e de amplificação dinâmica. São também abordados os problemas da Engenharia Sísmica. É estudada a ação sísmica e os fenómenos que 
a influenciam, para o aluno adquirir uma visão global do problema. É dada especial atenção aos problemas que envolvem o comportamento sísmico dos edifícios, 
particularmente no que respeita a reabilitação de estruturas existentes, com indicação de soluções a preconizar na reabilitação/proteção sísmica de estruturas. 

   

Demonstração 
da coerência 

das 
metodologias 

de ensino com 
os objetivos de 
aprendizagem 

da unidade 
curricular 

A exposição das matérias com animações e fotografias, para além da mera apresentação das expressões matemáticas (com a respetiva dedução), permite motivar o aluno para as 
matérias lecionadas. A resolução manual dos problemas, permite fazer a ligação entre as matérias teóricas e a sua aplicação prática, o que se enquadra no contexto do ensino 
politécnico. As aulas realizadas em laboratório, com recurso a modelos físicos didáticos têm como objetivo facilitarem a assimilação de conceitos básicos de dinâmica de 
estruturas (frequência natural de vibração e ressonância). 
A realização de trabalhos práticos individuais tem como objetivo a facilitação da aquisição, por parte dos alunos, das competências previamente estipuladas. Desta forma, 
incentiva-se o aluno à aprendizagem autónoma individual, em casa, e em grupo reduzido, ou a título individual, em sessões tutoriais em sala de aula 

   

Bibliografia EN 1990 – Eurocode: Basis of Structural Design. 
EN 1998-1 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1 – General rules, seismic actions and rules for buildings. 
Beer, F. P.; Johnston, E. R.; Eisenberg, E. R. – Mecânica Vectorial Para Engenheiros. Estática. McGraw-Hill de Portugal, Sétima edição, 2006. 
Neto, P. – Análise da Estatia de uma Estrutura, 28 pp, ESTBarreiro/IPS, Julho de 2005. 
Ferreira, P. – Equilíbrio de Estruturas no Plano e no Espaço, ESTBarreiro/IPS, Fevereiro de 2007. 
Brito, A. - Análise de Estruturas Isostáticas. 
Ferreira, P. – Diagramas de Esforços Internos em Peças Lineares, ESTBarreiro/IPS, Fevereiro de 2007.  
Bibliografia adicional: 
Chopra, A. K. (2006) – Dynamics of Structures – Theory and applications to earthquake engineering, 3rd edition. Prentice Hall. Clough, R. W.; 
Lopes, M. – Coordenador (2008) – Sismos e Edifícios. Edições Orion. 

   

Observações  

 


