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PERFIL DE GEOTECNIA
MEC 2021/22

Na Geotecnia,
Resolvemos os problemas do presente com uma visão do futuro…
de forma eficiente, segura, sustentável e sem monotonia!

GEOTECNIA- o que é?


A Geotecnia/ Engenharia Geotécnica- ramo da engenharia civil
dedicado ao estudo e caracterização de materiais geotécnicos e
afins e à previsão do seu comportamento em obras de engenharia.



A Geotecnia utiliza os princípios da Mecânica dos Solos e da
Mecânica das Rochas para desenvolver soluções adequadas face
às diversas condicionantes consideradas relevantes:
- técnicas
- económicas
- ambientais
- e outras que sejam importantes, hoje ou no futuro!



Mas em que tipo de obras intervém a Geotecnia?
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Os Eng. Geotécnicos conhecidos por manter a Torre de Pisa em pé
sem a endireitar!
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… por manter o “London Eye” a rodar de forma (quase) tão
simples com andar de bicicleta!



… ou ainda por manter o Campo Pequeno “suspenso” para
construir estacionamento subterrâneo em seu redor!
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GEOTECNIA- o passado que se mantém atual


A Geotecnia teve e tem papel fundamental na resolução de
qualquer problema tradicional da engenharia civil relevante para
a sociedade:
- construção de aterros de vários tipos
- estabilidade de taludes naturais e escavações
- fundações de diferentes tipos de estruturas
- obras subterrâneas

O que se exigia? Soluções duradouras para problemas complexos e críticos!
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GEOTECNIA- os desafios mais recentes


A Geotecnia atual responde aos desafios colocados pela Sociedade
moderna- exigente e avessa à falha:
- soluções inovadoras, seguras e económicas
- fundações em locais desafiantes
- Barragens de terra, aterros sanitários, a bem do ambiente
- reabilitação e preocupação com o património histórico
- estudo de sismos e seus efeitos em estruturas

O que se exige? O mesmo, com segurança e economia em quaisquer circunstâncias!
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GEOTECNIA- os (grandes) desafios futuros


A Geotecnia prepara-se hoje para os desafios futuros da Sociedade,
onde a sustentabilidade e os efeitos das alterações climáticas serão
fatores fundamentais:
- criar soluções sustentáveis, para reduzir a pegada ecológica
- reutilizar materiais (resíduos!) que colocam em risco a segurança
- precaver os efeitos das alterações climáticas
- garantir o funcionamento das infraestruturas perante a incerteza

?
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O que se exige? Progresso da humanidade conseguido de forma sustentável,
sobretudo no que se refere à obtenção e utilização de recursos naturais:
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… em que as necessidades de armazenar água e produzir energia elétrica
serão cada vez mais intensas:

Sendo ainda necessário lidar com o futuro incerto que pode ser o maior
desafio enfrentando pela humanidade (problemas idênticos mas agravados!):

7

21‐05‐2021

… e garantir o bom funcionamento de infraestruturas cada vez mais
complexas, sofisticadas e suscetíveis à ação da natureza:

GEOTECNIA- como ensinamos?


Usando um modelo ideal numa área de Engenharia:
- Formação académica sólida (conceitos e ferramentas)
- Capacidade para resolver problemas reais, com inteligência
(e utilizando os critérios adaptados à realidade do momento!)
- Alguma arte e algum engenho! Com poucas receitas…



De facto, o que mudou na Geotecnia desde a sua criação?
Ferramentas experimentais e numéricas mais poderosas
Capacidade tecnológica e conhecimento para implementar soluções
complexas
Evolução dos critérios de escolha/desenvolvimento das soluções!



Mas os princípios fundamentais são (e serão) os mesmos!
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Formação experimental avançada:



Ferramentas Numéricas Comerciais:
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Ferramentas Numéricas Não Comerciais:



Temas de dissertação variados/estimulantes, incluindo:
- Análises teóricas;
- Aplicações da prática corrente;
- Obras geotécnicas (solo e rocha);
- Problemas de interação solo-estrutura;
- Geotecnia ambiental;
- Melhoramento e reforço de solos
- Estudo de materiais geotécnicos não tradicionais (resíduos)
- Análise dinâmica e sísmica
- Trabalhos experimentais
- Trabalhos de modelação numérica;
- Observação de obras reais;
- Colaborações com outras instituição de ensino nacionais e
estrangeiras
- Colaborações com instituições e empresas de referência no campo da
engenharia civil
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GEOTECNIA- o perfil do MEC


Quais as UCs opcionais lecionadas no Perfil de Geotecnia?
- Dinâmica e Engenharia Sísmica (1º Ano/ 2º Sem- comum a ME)
Vibrações elásticas e análise e dimensionamento sísmico de
estruturas, em particular obras geotécnicas (Geotecnia).
- Estruturas de Betão (1º Ano/ 2º Sem- comum a ME/E)
Identificação do sistema estrutural e das ações atuantes, análise e
dimensionamento de lajes, pilares, fundações e muros de suporte.
- Projeto de Estrutura e Fundações (2º Ano/ 1º Sem- comum a ME)
Modelos teóricos e regulamentares aplicáveis à análise e
dimensionamento estrutural. Eurocódigos. Conceção e uso de Software
de cálculo automático no projeto estrutural.
- Modelação do Comportamento de Solos (2º Ano/ 1º Sem)
Propriedades mecânicas dos solos e modelos matemáticos para prever
o comportamento de maciços terrosos. Aproximações atuais para
determinar a resistência e a rigidez e sua a aplicação na prática

GEOTECNIA- o perfil do MEC


Quais as UCs opcionais lecionadas no Perfil de Geotecnia?
- Obras de Terra (2º Ano/ 1º Sem)
Conceção, dimensionamento, construção e observação de obras,
nomeadamente quando a execução de aterros tem papel relevante
(p.e. aterros rodoviários, barragens de aterro, etc).
- Mecânica das Rochas (2º Ano/ 1º Sem)
Conceitos específicos de Mecânica das Rochas, com destaque na sua
aplicação a problemas relativos a obras subterrâneas e taludes.
- Obras de Escavação (2º Ano/ 1º Sem)
Conceção, dimensionamento, construção e observação de obras de
escavação, nomeadamente estruturas de suporte flexíveis e túneis.
- Dissertação (2º Ano/ 2º Sem)



Trabalho crítico de análise de um problema de engenharia geotécnica,
nas suas mais variadas vertentes, orientada por especialistas.
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GEOTECNIA- a equipa docente


Luís Lemos
Professor Catedrático
Doutorado pelo Imperial College de Londres, UK
Especialista em caracterização experimental, modelação
do comportamento de solos, obras de terra e taludes



Jorge Almeida e Sousa
Professor Associado (Aposentado)
Doutorado pela Universidade do Porto
Especialista em modelação numérica de obras geotécnicas,
em particular de obras subterrâneas e de escavação



Paulo da Venda
Professor Associado
Doutorado pela Universidade de Coimbra
Especialista em caraterização experimental e modelação
numérica, em particular de obras de obras de aterro

GEOTECNIA- a equipa docente


Isabel Moita Pinto
Professora Auxiliar
Doutorado pela Universidade de Leeds, UK
Especialista em geotecnia ambiental, geossintéticos e
melhoramento e reforço de solos, incluindo suas aplicações



Paulo Pinto
Professor Auxiliar
Doutorado pela Universidade da Flórida, USA
Especialista em fundações e projeto geotécnico, quer em
solos quer em rochas, envolvido em trabalhos de projeto



Paulo Coelho
Professor Auxiliar
Doutorado pela Universidade de Cambridge, UK
Especialista em caraterização experimental e análise
dinâmica, em particular liquefação induzida por sismos
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GEOTECNIA- a equipa docente


António Alberto Correia
Professor Auxiliar
Doutorado pela Universidade de Coimbra
Especialista em caracterização experimental e em obras de
aterro, incluindo melhoramento e reforço de solos



António Pedro
Professor Auxiliar
Doutorado pelo Imperial College de Londres, UK
Especialista em obras de escavação e contenção, assim
como na modelação numérica de obras geotécnicas



João Camões Lourenço
Professor Auxiliar Convidado
Doutorado pelo IST
Especialista em análise dinâmica e sísmica e modelação
numérica e projeto de obras geotécnicas

GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?


O perfil de Geotecnia foi desde 2007 escolhido por mais de 150 alunos
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GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?


O que fazem os que concluíram o perfil de Geotecnia?
100 % empregados
¼ em Geotecnia
¾ noutra Área (+ EC)
71 % em Portugal
29 % no Estrangeiro
UK- 11 %
Brasil- 5%
França- 3%
Angola- 2%
Outros- 1%

GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?
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GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?


David Taborda
Senior Lecturer
Imperial College de Londres, UK



Ana Laura Costa
Sr. Program Manager
Amazon (ex- Deltares, WSP Sverige Masdar Institute of
Science and Technology ), UK



Ricardo Azeiteiro
Geotechnical Support Engineer
Plaxis, UK

GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?


Emanuela Mira
Senior Ground Investigation Engineer
Lower Thames Crossing, UK



João Camões Lourenço
Professor Auxiliar Convidado
Universidade de Coimbra



Daniela Cardoso
Asset Engineer
Network Rail, UK
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GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?


Joao Pedro Antunes Domingues
Back End Developer
Critical Software



Sara Nunes
Graduate Structural Engineer
Martifer



Rafael Espírito Santo
Civil Engineer – Geotechnics
TPF Consultores

GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?


Vera Matias
Planning and Cost Control
Mota Engil/ República Dominicana



Tiago Silva
Adjunto de Direção de Obra
Rodio Portugal



Joana Silva
Junior Foundation Engineer
Heerema Marine Contractors

16

21‐05‐2021

GEOTECNIA- quem nos escolheu no passado?


Martim Matos
Engenheiro Civil
Somafel - Teixeira Duarte



Rita Ramos
Diretora de obras
BMD Engenharia e Construção



Manuel Ribeiro
Gestor de Infraestruturas
PlantoMax

GEOTECNIA- atividades extracurriculares


A Geotecnia fomenta desenvolvimento de outras competências?
- Trabalhos em Grupo
Fomento de trabalhos em grupo para desenvolver competências de
trabalho em equipa e relacionamento interpessoal.
- Soft skills
Avaliação com componente importante de trabalhos para
desenvolvimento de competências profissionais e pessoais.
- Visitas de Estudo
Sempre que possível, realização de visitas de estudo a obras de
referência.
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GEOTECNIA- atividades extracurriculares


A Geotecnia fomenta desenvolvimento de outras competências?
- Além das outras
Na Geotecnia, acredita-se que o trabalho duro pode ser compensado
de diversas formas… mesmo nos momentos mais difíceis!
Paredes Instáveis!

Geotécnico!
Descanso justo!

Aprendiz de Geotécnico!

GEOTECNIA- junta-te à família


Se queres:
- fazer isto tudo e muito mais
- pertencer à Família Geotécnica da UC
- contribuir para construir um mundo melhor, mais seguro e sustentável

Escolhe o Perfil de Geotecnia!
Para teres e contribuíres para um futuro seguro… sem monotonia!
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Geotécnicos precisam-se! Com urgência!

GEOTECNIA- contactos


Para mais informações, contacta:
- Professor Luís Lemos (llemos@dec.uc.pt)
- Professor Paulo Coelho (pac@dec.uc.pt)
Ou visita o Laboratório de Geotecnia!
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