
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

CURSO DE GEOLOGIA 
SEMESTRE 2014/2 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 
Código: GCN 7135    Nome: Geotécnica 

Carga horária: 72 horas-aula  Créditos: 04 
Turma(s): 06336 

Horário / Local: 2a 13:30-2h/CFH330 – 5a 13:30-2h/CFH330 
Professor: Murilo da Silva Espíndola 
 

II. PRÉ-REQUISITO(S) SUGERIDO(S) 
GCN7125_Geologia de Engenharia 

III. EMENTA 

Introdução. Hidráulica de solos. Permeabilidade. Capilaridade. Cálculo de pressões atuantes. Princípio 
das tensões efetivas. Compressibilidade e adensamento nos solos. Compactação dos solos. Processos de 
erosão em solos. Técnicas de cartografia geotécnica e estimativa de comportamento mecânico. 
 

IV. OBJETIVOS 
O aluno será estimulado a entender o fluxo de água no interior dos solos, o comportamento mecânico dos 
solos e a relação argilo-minerais com a água. Qualificar a erodibilidade dos solos. Compreender o cálculo 
de tensões e determinar a influência de cargas externas nas deformações de maciços terrosos. Analisar a 
influências da água na compactação dos solos, e na resistência do mesmo. Aplicar técnicas de cartografia 
geotécnicas para grandes áreas. 
 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Unidade 1. Introdução 
• Aspectos gerais de permeabilidade, compressibilidade e compactação de solos; 
• Aplicações de técnicas de cartografia geotécnica. 

 
Unidade 2. Hidráulica de solos 

• Capilaridade nos solos. Importância dos fenômenos capilares; 
• Percolação da água através dos solos; 
• Permeabilidade dos solos: Teoria e ensaio de laboratório para a determinação do 

coeficiente de Permeabilidade;  
• Redes de fluxo; 
• Apresentação e discussão de resultados frente aos solos tropicais e seus horizontes; 
• Noções de aplicações geotécnicas envolvendo a permeabilidade dos solos. 



 
Unidade 3. Princípio das tensões efetivas 

• Pressões atuantes nos solos. Pressões total, neutra e efetiva; 
• Tensões verticais nos solos; 
• Tensões causadas por carregamentos externos; 
• Espraiamento de tensões. 

 

Unidade 4. Compressibilidade e adensamento nos solos 
• A relação argilo-minerais – água; 
• Compressibilidade dos solos; 
• Recalque elástico, teoria e cálculos; 
• Teoria do adensamento e ensaio de adensamento laboratorial; 
• Calculo da compressibilidade por adensamento. 

 

Unidade 5. O Solo no estado natural e compactado 
• Estrutura do solo (amolgamento, estrut. Geológica e pedológica); 
• Compacidade. Noção dos solos em seu estado natural e compactado.  
• Ensaio de MCT; 
• Tecnologia da compactação. Ensaio de Compactação. 
• Determinação da resistência à penetração do solo compactado através do CBR;  

 

Unidade 6. Processos de erosão em solos 
• Erosão e deposição; 
• Movimentação de massa; 
• Ensaios aplicados à quantificação/qualificação da erodibilidade de solos. 

 

Unidade 7. Conceitos básicos de cartografia geotécnica 
• Importância da cartografia geotécnica em grandes áreas; 
• Bases cartográficas e informações relevantes; 
• Técnicas de mapeamento geotécnico; 
• Aplicação da pedologia/litologia na estimativa do comportamento geotécnico dos maciços. 

 

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 atividades programadas previamente nos horários das disciplina, 
quando se tratar de aula em Laboratório de Ensino,  e serão convocados à participarem de eventuais 
visitas técnicas, em horários condicionados ao local de visitação. 
 

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 ideias; 
• Coerência das respostas; 
• Capacidade de resolução dos problemas de cálculo; 
• Alunos que utilizarem quaisquer materiais ou meios durante a avaliação, sem a concessão 

prévia 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 

 
Unidade 1; Unidade 2; Unidade 3. 

1ª Avaliação (11/09/14) 
6a à 12a 

 
Unidade 4; Unidade 5. 

2ª Avaliação (30/10/14) 
13a à 17a 

 
Unidade 6; Unidade 7. 

3ª Avaliação (01/12/14) 
18a 

 
Todas as unidades. 

Avaliação Final(08/12/14) 
O Cronograma da disciplina está sujeito a alterações. 

 
X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPUTO, H. P., Mecânica dos Solos e suas Aplicações, Vol. 1, 2 e 3. Livros Técnicos e Científicos 
Editora S.A., 6a Edição.1995. 

DAS, B. M. (201) - Fundamentos da engenharia geotécnica, 7ed., Cengage Learning, São Paulo, SP, 
Brasil, 610p. 

PINTO, C.S. Curso Básico de Mecânica dos Solos, Oficina de Textos, 247p. 2000. 
 

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, M. S.; MARQUES, M. E. S. Aterros sobre solos moles: Projeto e desempenho. 1a ed. São 

Paulo. Editora Oficina de Textos, 254p., 2010. ISBN:9788579750076. 
MASSAD, F. Obras de Terra: Curso Básico de Geotecnia – 2a  edição com exercícios resolvidos. São 

Paulo. Editora Oficina de Textos. 2010. 216p. ISBN:9788586238970. 
ORTIGÃO, J.A.R. Introdução à Mecânica dos Solos dos Estados Críticos, Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.A., 2a. edição, 378p. 1995. 
UNB, Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Terminologia, simbologia e unidades em geotecnia. 

(G.DG-007C/96). 
VARGAS, M., Introdução à Mecânica dos Solos, Editora Mc Graw-Hill do Brasil, 510p. 1978. 
 



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: 10/08/2014 
 


