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EMENTA
Conceitos e Definições. Caracterização da matriz e das descontinuidades da rocha. Índices
petrográficos. Determinação de propriedades índice, propriedades de resistência e
propriedades de deformabilidade das rochas. Correlações entre propriedades. Aplicações a
problemas de engenharia geotécnica.

PROGRAMA ANALÍTICO
1. Introdução ao curso: conceitos e definições - rocha, descontinuidade, matriz rochosa,
maciço rochoso, propriedades mineralógicas, propriedades físicas, propriedades índice,
propriedades geomecânicas, caracterização geomecânica versus classificação
geomecânica.
2. Caracterização física das descontinuidades: orientação, espaçamento, persistência,
rugosidade, dureza da parede, abertura, preenchimento, famílias de descontinuidades.
Técnicas para caracterização in situ e em testemunhos de sondagem.
3. Caracterização da matriz: elementos de descrição macroscópica, cadastro de testes da
matriz. Preparação de lâminas petrográficas. Elementos de descrição micropetrográfica.
Índices petrográficos.
4. Índices físicos: métodos para determinação do teor de umidade, porosidade aparente,
massa específica aparente e capacidade de absorção para as rochas.
5. Propriedades índice: métodos para a determinação da dureza de Schmidt, velocidade de
propagação de ondas longitudinais e índice de carga pontual para as rochas.
6. Propriedades de resistência e deformabilidade: métodos para determinação da
resistência à compressão uniaxial, resistência à tração indireta (ensaio brasileiro) e
resistência à compressão triaxial (confinada). Instrumentação de corpos-de-prova e
medida da deformação. Interpretação da curva tensão x deformação. Determinação do
módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Métodos alternativos para
determinação da deformação em ensaios de compressão uniaxial.
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