
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Estruturas de Contenção 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Período: 4º 

Carga Horária: 33 horas 

Docente Responsável: Hosana Emilia Abrantes Sarmento Leite 

 

EMENTA 

 

Aplicações da Geotecnia (rebaixamento de lençol freático, compactação e controle de aterros, 

provas de carga de estaca, escoramento de valas de fundação). Concepção de Obras de 

Contenção de Encostas. Estabilização de Solos. Tipos de Contenção (Métodos Construtivos e de 

Escoramento). Muros de Arrimo, Cortinas e Tirantes, Lajes Subpressão, Paredes Diafragma e 

Alvenaria Armada. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Desenvolver habilidades para que o tecnólogo possa interpretar e analisar projetos de sistema de 

rebaixamento de nível d’água, estabilidade de taludes, aterros sobre solos compressíveis e 

estabilização de solos. 

Específicos 

 

 Conhecer os métodos e critérios para dimensionamento das contenções;  

 Compreender o processo de execução de obras de terra e contenções. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Aplicações da Geotecnia (rebaixamento de lençol freático, compactação e controle de aterros, 

provas de carga de estaca, escoramento de valas de fundação).  

2. Concepção de Obras de Contenção de Encostas. 

3. Estabilização de Solos. 

4. Tipos de Contenção. 

5. Métodos Construtivos e de Escoramento. 

6. Muros de Arrimo, Cortinas e Tirantes, Lajes Subpressão, Paredes Diafragma e Alvenaria Armada. 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Discussão dos temas trabalhados, através de atividades em grupo e estudos de caso; 

 Exercícios Complementares; 

 Visitas técnicas a obras de edificações. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno e a 

prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 

 Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades cognitivas, 

atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. Esses exercícios serão 

alguns trabalhados em grupos e outros individuais para aos quais os alunos terão como fonte de 

pesquisa o material fornecido pelo professor e o livro didático indicado. 

 Prova, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla escolha, que o aluno deve fazer 

individualmente e sem pesquisa bibliográfica. 

 A participação em sala de aula e a assiduidade do aluno também serão observadas e 

complementarão o processo avaliativo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel atômico, projetor multimídia, apostilas, livros e revistas. 
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