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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 
Código: GCN5319    Nome: Geologia Aplicada à Eng. Sanitária e Ambiental 

Carga horária: 72 horas-aula  Créditos: 04 
Turma(s): 05211 

Horário / Local: 4a 13:30-4h / ARQ201 
Professor: Murilo da Silva Espíndola 
 

II. PRÉ-REQUISITOS 
ECV5131 e ENS5138 
 

III. EMENTA 
A Terra como planeta. Métodos de estudo da geologia. Elementos de cristalografia. Principais minerais e 
rochas. Origem das montanhas e teorias geotectônicas. Intemperismo e formação dos solos. Ação 
geológica da água: águas continentais de superfície e água subterrânea. Ambientes geológicos de erosão e 
deposição. Vulcanismo. Plutonismo. Terremotos. Geologia estrutural. Geologia do Estado de Santa 
Catarina. Aplicações da geologia na Engenharia Sanitária. Interpretação de mapas geológicos. 
 

IV. OBJETIVOS 
Estimular o aluno à compreender a dinâmica interna do Planeta Terra e como a mesma modela a sua 
superfície. Identificar os principais minerais formadores das rochas. Identificar os principais grupos das 
rochas ígneas e suas propriedades tecnológicas. Identificar as principais rochas sedimentares e 
metamórficas e suas propriedades tecnológicas. Reconhecer as principais formações rochosas do estado 
de Santa Catarina. Apresentar o maciço rochoso como um meio descontínuo em função de seu processo 
de formação e da dinâmica interna do Planeta Terra. Reconhecer os principais processos de dinâmica de 
superfície naturais e induzidos pela ação antrópica. Compreender como os conhecimentos geológicos e 
geotécnicos são aplicados nas construções de obras de engenharia. Interpretar mapas geotécnicos. 
 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1. Introdução à Geologia de Engenharia 
• Dinâmica interna e externa da terra; 
• Geologia aplicada; 

Unidade 2. Métodos de investigação geotécnica 
• Amostragem; 
• Sondagem; 
• Métodos geofísicos. 

Unidade 3. Minerais e rochas. 
• Minerais; 
• Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas; 
• Descrição e classificação petrográfica. 

 



Unidade 4. Intemperismo 
• Intemperismo físico e químico; 
• Efeitos de interesse geotécnico. 

Unidade 5. Rochas e solos 
• Propriedades físicas, mecânicas e químicas das rochas; 
• Utilização de rochas na Engenharia Sanitária e Ambiental; 
• Conceitos e composição dos solos; 
• Propriedades físicas gerais; 
• Classificação geotécnica. 

Unidade 6. Descontinuidades e estruturas geológicas 
• Descontinuidades e estruturas; 
• Caracterização das descontinuidades; 
• Atitude dos planos e projeção estereográfica das descontinuidades; 

Unidade 7. Água em superfície e subterrânea 
• Origem e estados da água nos solos e rochas; 
• Movimentos de água subterrânea; 
• Ensaios de campo para quantificação da permeabilidade dos solos e rochas; 

Unidade 8. Erosões e movimentos de massa 
• Encostas; 
• Erosão e deposição; 
• Movimentos de massa; 
• Ensaios gerais. 

Unidade 9. Aterros e seus condicionantes geológicos 
• Geotecnia aplicada em maciços terrosos; 
• Taludes em cortes; 
• Aterros Sanitários 

Unidade 10. Condicionantes geológicos de fundações 
• Movimentos que afetam fundações; 
• Estimativa de patologias em fundações de acordo com o perfil geotécnico; 
• Tratamento de maciços. 

Unidade 11. Barragens e condicionantes geológicos 
• Finalidades, tensões e deformação da fundação; 
• Permeabilidade e erosão por extravasamento e ação de ondas; 
• Obstrução de filtros; 
• Barragens de rejeito. 

Unidade 12. Túneis e seus condicionantes geológicos 
• Tipos de materiais e métodos de construção; 
• Investigação geológica em túneis; 
• Perturbações externas e internas; 
• Patologias geológicas. 

 
Unidade 13. Mapeamento geotécnico aplicado 

• Metodologias de mapeamento; 
• Aplicação à Eng. Sanitária e Ambiental; 
• Estado da arte em mapeamentos geotécnicos no Estado de Santa Catarina; 

 



VI. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Aula teórica: Aulas expositivas e dialogadas pelo professor responsável, conforme cronograma 
apresentado, em sala de aula. O projetor multimídia, quadro de escrever, e instrumentos básicos serão os 
recursos didáticos a serem utilizados. 
Aula prática: Os alunos acompanharão demonstrações de ensaios e atividades nos Laboratórios  
Departamento de Geociências e Engenharia Civil. 
 

VII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
A metodologia de avaliação será composta da média aritmética simples de 3 (três) notas de avaliações, 
sendo 3 (três) notas de provas individuais. Serão critérios utilizados na correção das avaliações: 

• Clareza e objetividade; 
• Demonstração do conhecimento suficiente; 
• Capacidade de sistematização de idéias; 
• Coerência das respostas; 
• Capacidade de resolução dos problemas de cálculo; 
• Utilização de termos técnicos em questões dissestativas; 
• Alunos que utilizarem quaisquer materiais durantes a avaliação, sem a concessão do 

professor, terão a nota da mesma zerada.; 
 

VIII. AVALIAÇÃO FINAL 
O(a) aluno(a) com frequência suficiente e média das notas entre três (3,0) e cinco vírgula cinco (5,5) terá 
direito a uma nova avaliação no final do semestre que versará sobre todo o conteúdo da disciplina, 
conforme o que dispõe o § 2º do Art. 70 e § 3º do Art. 71 da Resolução nº 17/Cun/97. Neste caso, a 
média final será calculada através da média aritmética simples entre a média das notas das avaliações 
feitas durante o semestre e a nota obtida na nova avaliação. A nota mínima de aprovação é seis (6,0). 

Caso o(a) aluno(a) não compareça a 75% da carga horária da disciplina estará automaticamente 
reprovado com nota 0,0(zero), independentemente da sua média nas avaliações individuais, conforme 
dispõem no Art. 69 § 2º da Resolução 017/CUn/97. 
Os(as) alunos(as) que eventualmente faltarem em alguma avaliação que foram perdidas por motivos 
extremos, mediante justificativa; dentro do prazo de 3 (três) dias úteis após a avaliação conforme o que 
dispõe o Art. 74, da Resolução 017/CUn/97, poderão solicitar na secretaria acadêmica do Centro de 
Engenharias da Mobilidade o pedido de segunda chamada. Após a análise do pedido e seu deferimento, 
os(as) alunos(as) poderão realizar a avaliação de segunda chamada na data, no local e horário definido no 
cronograma. 
 

IX. CRONOGRAMA 
Semana Descrição 
1a à 5a 

 
Unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 

1ª Avaliação (22/04/15) 
6a à 11a 

 
Unidades 6, 7 e 8. 

2ª Avaliação (27/05/15) 
12a à 17a 

 
Unidades 9, 10, 11, 12 e 13. 

3ª Avaliação (01/07/15) 
18a 

 
Todas as unidades. 

Avaliação Final(08/07/15) 
O Cronograma da disciplina está sujeito a alterações. 
 



X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MACIEL FILHO, C. L; NUMMER, A. V.. Introdução à geologia de engenharia. 4. ed. Santa Maria: 
UFSM, 2011. 392 p. 

OLIVEIRA, A.M.S.; BRITO, S. N. A. (1998). Geologia de Engenharia. Produção editorial Oficina de 
Texto. ABGE - Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. 

REED W.; Monroe, J. S. (2009). Fundamentos da Geologia. Cengage Learning Edições Ltda.XI.  
 
XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COSTA, W. D. Geologia de Barragens. 1 ed. Ed. Oficina de Textos. 2012. 352p. 
DAS, B. M. (201) - Fundamentos da engenharia geotécnica, 7ed., Cengage Learning, São Paulo, SP, 

Brasil, 610p.  
SUGUIO, K. Geologia do Quaternário e mudanças ambientais. São Paulo: Oficina de textos. 2010. 408p. 
SUGUIO, K. Geologia Sedimentar. São Paulo: Edgar Blucher. 2003. 400p. 
PRESS, SIEVER, GROTZINGER e JORDAN (2004). Para Entender a Terra, Artmed Editora S. A.  
SUGUIO, K. Geologia Sedimentar. São Paulo: Edgar Blucher. 2003. 400p. 
SUGUIO, K. Geologia do Quaternário e mudanças ambientais. S‹o Paulo: Oficina de textos. 2010. 408p.  
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Outras informações 

• As datas das avaliações estão indicadas no cronograma. 

• Os resultados de todas as avaliações serão divulgadas apenas no sistema acadêmico Moodle;  
• O cronograma de atividades poderá́ sofrer alterações mediante rendimento da turma; 
• E-mail do professor: murilo.espindola@ufsc.br; 
• O professor se reserva no direito de responder eventuais e-mails em um prazo de 5(cinco) dias 

úteis, ou ainda não responder, em casos relapsos. 
• O Aluno não poderá́ se comunicar durante as avaliações, seja por quaisquer meios, alunos que 

estiverem se comunicando terão a referente avaliação zerada. Será́ permitida a comunicação 
somente entre aluno e professor; 

• Não será́ permitida a gravação ou obtenção de imagens e sons durante as atividades de aula, 
exceto se houver o consentimento prévio do professor; 

• O aluno está expressamente proibido de divulgar quaisquer materiais de aula; 
• Não serão permitidos dispositivos portáteis ou quaisquer derivados durante as aulas, exceto com 

consentimento prévio do Professor. 
 
 

Atualizado em: 11/03/2015 


