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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: TOPOGRAFIA E ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 4º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50 h PRÁTICA: 17 h EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: ULISSES TARGINO BEZERRA 

 

EMENTA 

O componente curricular trata da interface entre a construção de edifícios e o solo e/ou 

rocha de fundação. Neste âmbito, três temas são abordados: (i) Mecânica dos Solos, (ii) 

Fundações e (iii) Geotecnia. A Mecânica dos Solos trata de: elementos básicos da 

Geologia, necessários para uma melhor compreensão da mecânica dos solos; 

propriedades dos solos; índices físicos com realização de ensaios e; exploração do 

subsolo, com destaque para o emprego dos resultados do ensaio de SPT (Standard 

Penetration Test). As Fundações abordam: classificação das mesmas sob vários critérios; 

descrição de vários tipos de fundações, tanto superficiais quanto profundas; execução de 

fundações superficiais; execução das fundações profundas mais comuns; descrição do 

teste da Nega; interação solo-estrutura. Na parte de geotecnia são abordados: 

melhoramento de solo com microestaca de material granular; rebaixamento do lençol 

freático; compactação e controle de aterros com execução de ensaio de compactação; 

escoramento de vala de fundação. 

 

OBJETIVOS 

Geral: O objetivo do componente curricular é proporcionar ao Tecnólogo em Construção 

de Edifícios os conhecimentos básicos das áreas de Mecânica dos Solo, Fundações e 

Geotecnia de forma que eles possam conduzir os serviços de execução das fundações dos 

edifícios de forma adequada, sem o comprometimento da estabilidade da construção e 

sem comprometer a sua durabilidade. 

Específicos:  

(i) Conhecer elementos básicos da Geologia, que permitem o entendimento da 

formação do planeta Terra, indo até a definição das camadas de rochas e solos que 

existem no Brasil e na região; 

(ii) Estudar as propriedades dos solos, abordando as propriedades físicas, químicas e 

mineralógicas; 

(iii) Conhecer os índices físicos (doze ao todo) que são capazes de informar o estado 

físico de um solo; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
IFPB –  Campus João Pessoa 
Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios 

 

 

(iv) Realizar ensaios diversos de índices físicos de solos; 

(v) Classificar os métodos de prospecção de solos em métodos indiretos, métodos 

diretos e métodos semidiretos; 

(vi) Enfocar o método direto do SPT (Standard Penetration Test), destacando a sua 

importância no dimensionamento de fundaões praticado no Brasil; 

(vii) Classificar as fundações sob os critérios de: tipo de material, forma de 

transferência das cargas para o solo e profundidade de ecavação; 

(viii) Descrever diversos tipos de fundações, tanto superficiais quanto profundas; 

(ix) Detalhar a execução de fundações superficiais; 

(x) Detalhar a execução dos tipos mais comuns de fundações profundas; 

(xi) Descrever o teste da Nega para o controle de cravação de estacas; 

(xii) Entender o funcionamento da ISE (interação solo-estrutura); 

(xiii) Estudar a técnica de melhoramento do solo com microestaca de material 

granular; 

(xiv) Conhecer o método de rebaixamento do lençol freático para facilitar a execução 

de fundações; 

(xv) Conhecer os princípios da compactação de solos e controle de aterros; 

(xvi) Realizar o ensaio de compactação de solos; 

       (xvii) Conhecer os métodos de escoramento de vala de fundação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Elementos de Geologia 

1. Estrutura da Terra / 2. Formações rochosas 

3. Estrutura geológica dos maciços rochosos do Brasil 

4. Estratificações do solo superficial do Brasil 

5. Formações geológicas do estado da Paraíba 

6. A cidade de João Pessoa 

2. Propriedades dos solos 

1. Propriedades dos solos / 2. Propriedades físicas 

3. Propriedades químicas e mineralógicas 

4. Interdependência das propriedades físicas, químicas e mineralógicas 

3. Índices físicos 

1. Definição / 2. Principais índices físicos 

3. Relações entre os índices físicos / 4. Ensaios de teor de umidade 

5. Ensaios de massa específica do solo e massa específica dos sólidos 

4. Exploração do subsolo 

1. Etapas do processo de prospecção / 2. Classificação dos métodos de 

prospecção 

3. Aplicações das prospecções / 4. Custo de prospecção 

5. O Standard Penetration Test 

1. Standard Penetration Test / 2. Condição de parada do ensaio 

3. Programação de sondagens / 4. Análise dos resultados obtidos 

5. Fontes de erros / 6. Resultados de um ensaio de SPT 

6. Classificação das fundações 

1. Definição e classificações 

2. Fundações 

3. Execução de fundações rasas 
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4. Execução de fundações profundas 

5. Avaliação da cravação de estacas empregando o Teste da Nega 

6. Comparação, aplicação e indicação de alguns tipos de estacas 

7. Vantagens e desvantagens de alguns tipos de estacas 

7. Interação solo-estrutura 

1. A ideia do sistema ISE 

2. Esquema de funcionamento da ISE 

3. Funcionamento da ISE durante a construção 

4. Danos provocados pela ISE nas edificações 

5. A ISE na interface das fundações superficiais 

8. Melhoramento de solo 

1. O melhoramento de solo com material granular 

2. Execução de micro-estacas 

3. Micro-estacas para fundações profundas 

4. Aspectos gerais do melhoramento de solo 

9. Rebaixamento do lençol freático 

1. Os sistemas de rebaixamento do lençol freático 

2. Método de cálculo das ponteiras filtrantes 

3. Coeficientes de permeabilidade 

4. Escolha do sistema de rebaixamento do lençol freático 

10. Compactação e controle de aterros 

1. Introdução 

2. Compactação 

3. Ensaio de compactação 

4. Energia de compactação 

5. Grau de compactação 

6. Equipamentos de compactação 

7. Recomendações sobre compactação 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas utilizando o Laboratório de Mecânica dos Solos. Os recursos 

disponíveis são: quadro branco, pincel colorido, projetor multimídia com tela plástica, 

computador, equipamentos gerais de laboratório suficientes para realizar os ensaios 

previstos com preparação de Relatórios de Ensaios. Aplicação de trabalhos em grupo. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 

[ x ] Projetor 

[    ] Vídeos/DVDs 

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[    ] Laboratório 

[    ] Softwares: 

[ x ] Outros:. Equipamentos diversos para a realização de ensaios de índices físicos; 

Equipamentos diversos para e realização de ensaio de compactação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(i) Avaliações individuais escritas; 
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(ii) Relatórios de ensaios; 

(iii) Listas de exercícios com participação na avaliação geral. 
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