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Curso Licenciatura em Engenharia Civil 

   

Área Científica Geotecnia 

   

Créditos ECTS 6 Código da Un. Curricular CVN010 Ano 2 Semestre 1 Tipo Obrigatório 

   

Precedências  

   

 Horas de contacto: 

   

 Aulas teóricas  Aulas Teórico-Práticas 45 Aulas Práticas e Laboratoriais   

   

 Orientação tutorial 15 Estágio  Seminário   

   

 Trabalho de campo  Outra  Trabalho Autónomo 
(calculado com base nos créditos ECTS) 102  

   
   

Responsável Isabel Maria Amaral Costa Categoria Professor Adjunto 

   

Professores  Categoria  

   

Objetivos de 
Aprendizagem 

Evidenciar as implicações da Geologia nas obras de engenharia. 
Mostrar a importância da observação natural, própria da ciência que é a Geologia. 
Fornecer os termos que permitem um entendimento entre o Engenheiro Civil e o Geólogo. 
Ministrar as bases que permitirão uma primeira análise da informação geológica na perspectiva da Engenharia civil. 
Identificar macroscopicamente os principais tipos de rochas. 
Interpretar cartas geológicas. 
Conhecer, em traços gerais, a constituição geológica do território português. 
Distinguir os principais métodos de prospeção geotécnica. 
Conhecer os processos de alteração das rochas e formação de solos. 
 

   

Conteúdos 
Programáticos 

1. Introdução à Geologia para Engenharia Civil: Objetivos e importância. Noções gerais de Geologia. Sismologia. 
2. Mineralogia e Petrologia: Mineral e substância amorfa. Breve referência à classificação e propriedades macroscópicas dos minerais. Conceito de rocha. Classificação 

das rochas. Processos de formação de cada tipo de rocha. 
3. Geologia Estrutural: Tensão e deformação. Dobras e fraturas (falhas e fendas). 
4. Cartografia Geológica: Interpretação de cartas geológicas. Cortes geológicos. 
5. Geologia de Portugal: Unidades fundamentais. 
6. Prospeção geotécnica. 
7. Alteração das rochas e formação de solos: Meteorização e Erosão. Dinâmica sedimentar. Conceito e fases constituintes do solo. 

   

Metodologias 
de Ensino 

As aulas de carácter teórico são do tipo expositivo, recorrendo-se a ferramentas informáticas para ilustrar as diversas matérias. As aulas práticas variam de acordo com os temas. 
As tarefas do aluno vão desde a identificação de minerais e rochas em amostra de mão, feita habitualmente em grupo, à análise e interpretação de cartas geológicas, com 
recurso a técnicas de construção de cortes geológicos, até à resolução individual de problemas. 
A análise dos resultados procura estimular o espírito crítico, a capacidade de análise de situações similares e a obtenção de experiência válida.  

   

Avaliação Regime de Avaliação Contínua: nota final repartida entre 2 Testes (2x40%) executados durante o semestre, em horário de aula, com uma nota mínima de 8 valores cada, 
juntamente com um Trabalho (20%) que tem associado um relatório em grupos de 2 elementos. 
Regime de Avaliação por exame: nota final máximo entre 100% Exame (nota mínima 9,5 valores) ou 80% Exame (nota mínima 9 valores) + Trabalho (20%). 

   



Demonstração 
da coerência 

dos conteúdos 
programáticos 

com os 
objetivos da 

unidade 
curricular 

Os termos e conceitos abordados durante o semestre na UC de Geologia são essenciais para a compreensão das abordagens geológicas e geotécnicas com que o Engenheiro 
Civil se deparará na preparação e execução de uma obra de Engenharia Civil juntamente com a sua equipa. No final do semestre o aluno deverá estar apto a analisar a 
informação geológica de modo a perceber como poderá influenciar a sua obra. Desde os estudos preliminares de análise da documentação cartográfica, passando pelo 
reconhecimento in situ do tipo de rochas ou solos e das estruturas geológicas de deformação existentes, são competências que serão adquiridas uma vez concluída com 
sucesso esta UC. 

   

Demonstração 
da coerência 

das 
metodologias 

de ensino com 
os objetivos de 
aprendizagem 

da unidade 
curricular 

As metodologias de ensino utilizadas, alternando conteúdos teóricos e práticos, permitem a aplicação dos conhecimentos utilizando métodos analíticos, sejam para identificar 
minerais e rochas em amostra de mão, sejam para executar cortes geológicos ou identificar métodos de prospecção geotécnica para utilização no projecto de obra. Nas matérias 
de carácter mais teórico o aluno é incentivado a pesquisar informação acerca do tema abordado de modo a consolidar os seus conhecimentos e adquirir as competências 
pretendidas. 

   

Bibliografia GROTZINGER, J. & JORDAN; T. — Understanding Earth — 7ª edição, W. H. Freeman and Company, 2014. 
WALTHAM, T. — Foundations Engineering Geology — 2ª edição, Spon Press, 2002.  
VALLEJO, G. — Ingenieria Geológica — Pearson, Prentice Hall, 2002.  
COSTA, Isabel — Glossário de Geologia — Geologia, ESTBarreiro/IPS, versão 2018. 

   

Observações  

 


