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OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do 
Itajaí – CEAVI, da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia 
habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das 
influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a 
atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma 
sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e 
tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de 
abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza 
urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que 
busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade 
ambiental e da saúde pública. 
 
 
EMENTA  

Estrutura da terra; Noções de tectônica de placas; Terremotos e Vulcanismo; Minerais  
e Rochas; Rochas como material de construção; Intemperismo; Solos em Engenharia; 
Métodos e investigação; Índices Físicos; Granulometria; Compactação; Tensões no 
solo; pressões neutras e efetivas; Água no solo; Traçado de rede; Propagação de 
tensões; Adensamento; Recalques no solo; Resistência ao cisalhamento. 
 
Noções de mecânica de rochas; Noções de estabilidade de taludes e estruturas de 
contenção; Empuxos; Teoria de Rankine e Teoria de Coulomb; Geotecnia aplicada à 
barragens, rios, canais, portos e reservatórios. Ensaios geotécnicos aplicados à obras 
hidráulicas. Critérios e projeto. Métodos de construção. Noções de fundações: 
classificação e capacidade de carga. Cargas geotécnicas e geoambientais. 
 
 
OBJETIVO GERAL 

Dotar o acadêmico dos conceitos teóricos e práticos da geotecnia e aplicação dos 
problemas geotécnicos que gerem situações de risco e investigação ambiental. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

Estudar detalhadamente as propriedades e classificações dos solos;  
Conhecer os processos e riscos geológicos – geotécnicos e  
Introduzir os métodos de investigação geotécnicos, dentre outros. 
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PROGRAMA 

Ia - Apresentação da disciplina – cronograma das atividades e avaliação;                        
Origem da Terra, Estrutura da terra;  
Ib - Noções de tectônica de placas; Terremotos e Vulcanismo; 
 
II a - Intemperismo; Solos em Engenharia; 
II b - Métodos e investigação; 
 
III a – Métodos e investigação; 
III b - Métodos e investigação; 
 
IV a – Índices Físicos; 
IV b - Granulometria; 
 
V a - Compactação; 
V b – Tensões no solo; 
 
VI a - Prova 1 – Peso 25; 
VI b – Tensões no solo; 
 
VII a - Tensões no solo; 
VII b - Pressões neutras e efetivas; 
 
VIII a - Água no solo; 
VIII b - Traçado de rede; 
 
IX a - Propagação de tensões;  
IX b - Adensamento; 
 
X a – Recalques no solo; 
X b - Resistência ao cisalhamento; 
 
XI a – Noções de mecânica de rochas; 
XII b - Prova 2 – Peso 25; 
 
XII a – Noções de estabilidade de taludes e estruturas de contenção; XII b - Empuxos; 
 
XIII - Teoria de Rankine e Teoria de Coulomb; 
XIII b - Geotecnia aplicada à barragens, rios, canais, portos e reservatórios; 
 
XIV a - Geotecnia aplicada à barragens, rios, canais, portos e reservatórios; 
XIV b - Ensaios geotécnicos aplicados à obras hidráulicas;  
 
XV a XV b - Ensaios geotécnicos aplicados à obras hidráulicas e Critérios e projeto; 
 
XVI a e XVI b – Métodos de construção. Noções de fundações: classificação e 
capacidade de carga; 
 
XVII a – Prova 3 – Peso 30; 
XVII b – Visita Técnica a AHE Salto Pilão e Entrega de Relatório – Peso 20; 
 
XVIII a – Cargas geotécnicas e geoambientais; 
XVIII b – Outros tópicos; Divulgação de notas e discussão final; 
O Exame final será realizado às 18:50 hs de 02 de dezembro de 2014. 
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METODOLOGIA 

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, Visitas 
Técnicas e Estudos Dirigidos. 
 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÂO 

Será realizada através de 03 (três) provas escritas individuais e 01 (um) relatório sobre 
visita técnica realizada na AHE Salto Pilão pelos acadêmicos.                                            
A Média Final será calculada por MF=(25.P1+25.P2+30.P3+20.RVT)/100 
* Relatórios entregues com atraso sofrerão desconto progressivo na nota.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DAS, B.M. Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Thomson, 2006. 
FIORI, A.P.; CARMIGNANI, L. Fundamentos de mecânica dos solos e das rochas: 
aplicações na estabilidade de taludes. Curitiba: UFPR, 2001. 
Dentre outros materiais. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE REALIZAÇÃO DE PROVA DE 2ª CHAMADA 

A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas 
de segunda chamada.  
Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações 
nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na 
Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e 
respectivos comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados, 
motivados por:  
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;  
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada 
por atestado médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de 
Doenças (CID);  
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros; 


