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Elementos de Mecânica dos Solos  

 Solo – Conceituação 

Na Engenharia Civil, conceitua-se como “Solo” todo material geológico 

componente da “Crosta Terrestre”, que ocorre desde sua superfície até o seu 

“Embasamento Rochoso” (“bed-rock"), incluindo matérias orgânicas e minerais.  

Utilizam-se também os termos “terra” e “terreno” para designar o elemento “solo”, 

conforme exemplificado a seguir: 

• Uma estrada de rodagem aberta no solo e sem revestimento asfáltico é 

designada por “estrada de terra”; 

• Um grande “volume ou massa de solo” é designado por “maciço de terra”; 

• Uma barragem para acumulação de água ou resíduos fluidos, se construída 

com solo, é designada por “barragem de terra”; 

• Várias obras de Engenharia Geotécnica são classificadas como “obras de terra”; 

• Um “solo resistente” é muitas vezes designado como um “terreno firme”; 

• A superfície do solo onde vai ser implantada uma obra de engenharia é 

designada como “Nível do terreno”, indicado no Projeto como “NT”. 

 





Mecânica dos solos 
 Conceituação 

A Mecânica dos Solos é a ciência que estuda as propriedades físicas e mecânicas dos solos que interessam à 
Engenharia Civil. 

A menos de poucas exceções, podemos afirmar que quase a totalidade das obras de Engenharia Civil são 
executadas sobre, através ou com o solo: 

Sobre o solo: 

• Fundações de edificações residenciais, comerciais, industriais, etc; 

• Fundações de pontes e viadutos; 

• Estradas. 

Através do solo: 

• Túneis; 

• Cortes para implantação de rodovias e ferrovias; 

• Cortes para conformação do terreno para implantação de edificações, plantas industriais, aeroportos, etc. 

Com o solo: 

• Barragens de terra; 

• Aterros para implantação de rodovias e ferrovias; 

• Aterros para conformação do terreno para implantação de edificações, plantas industriais, aeroportos, 
etc.; 

• Pavimentos flexíveis de solo estabilizado para implantação de rodovias e aeroportos. 

 



Mecânica dos solos 
Caracteriza-se assim, a Mecânica dos Solos como ciência fundamental da 

Engenharia Civil; esta ciência foi sistematizada por KARL TERZAGHI em 1925 

pela publicação do livro, em idioma alemão “ERDBAUMECHANIK”, que 

significa “Mecânica dos Solos”. 

 

Professor KARL TERZAGHI  



Mecânica dos solos 

 Histórico 

Somente no princípio do século passado, por volta de 1910, devido aos numerosos 

acidentes ocorridos em obras de terra, foi francamente sentida a falta de 

conhecimentos do engenheiro em relação ao comportamento dos solos. 

Os sucessivos escorregamentos dos taludes do Canal do Panamá, os quais 

mobilizaram volumes de terra da ordem de 40 milhões de metros cúbicos, as 

rupturas de barragens de terra e os desastrosos recalques de várias estruturas, 

fizeram com que a American Society of Civil Engineers, constituísse em 1923 uma 

Comissão de engenheiros presidida por Cummings, encarregada de estudar a 

causa desses acidentes. 

Na mesma época, os célebres escorregamentos de taludes das ferrovias suecas, 

levaram também à criação de uma comissão internacional de engenheiros, a qual 

foi presidida por Fellenius. 

 



Mecânica dos solos 

 Histórico 

Dos trabalhos destas comissões diversas contribuições resultaram para o melhor 

conhecimento dos solos. 

Na Alemanha, Krey, também impelido por diversos acidentes, é levado a um 

profundo estudo dos solos. 

Finalmente em Viena, em 1925, Terzaghi publica o livro “ERDBAUMECHANIK” 

(Mecânica dos Solos), reunindo os conhecimentos da época, contribuindo com 

novas teorias e enfim dando uma estrutura científica ao estudo do solo, a qual 

ficou, desde então, designada por “Mecânica dos Solos”. 

 



Mecânica dos solos 

 Engenharia Geotécnica  

A Engenharia Geotécnica consiste na aplicação das teorias da “Mecânica dos 

Solos” nos Projetos e Obras de Engenharia Civil. 

A Engenharia Geotécnica engloba as áreas de “Fundações” e “Obras de terra”. 

 



Histórico da Implantação do estudo 

de Mecânica dos Solos na UFMG 

 Sumário 

Este trabalho consiste em um “Relato de Caso Real” que demonstra, como, às 

vezes, um Professor pode contribuir para a melhoria do ensino e da qualificação de 

uma Faculdade ou, mesmo, uma Universidade. 

 Summary 

This paper consists on a "Real Case Report" which demonstrates how, sometimes, a 

Lecturer can contribute to improving the teaching and qualification of a College or 

even a University. 

 



Entrei para a Escola de Engenharia da UMG – Universidade de MG em 1949; a Universidade ainda não 

era federalizada. 

O vestibular era aplicado na própria escola pelos seus professores. 

Em 1950 a Universidade foi federalizada, tornando-se então UFMG. 

Foi criado o cargo de “Aluno Monitor”. 

Fui convidado para ser Monitor de Geometria Analítica. 

O ensino não era organizado como hoje, em forma de disciplinas com a duração de um semestre. 

Eram “Cátedras” com a duração de 1 ano letivo. 

As Cátedras eram ocupadas pelos Professores Catedráticos após rigorosos concursos de âmbito 
nacional. 

Os Catedráticos eram auxiliados por Professores Assistentes escolhidos pelos mesmos e contratados sem 
concurso. 

Não vigia o sistema de “Tempo Integral e Dedicação Exclusiva” para os Professores, os quais, com raras 
exceções, tinham como atividade principal o exercício profissional em escritórios ou empresas. 

Os assistentes eram contratados, sem exceção, no regime de 20 horas semanais. 

Me formei em Engenharia Civil em dezembro de 1953 e, por convite do Catedrático, Professor Cristovam 
Colombo dos Santos, passei a ser Professor Assistente de Geometria Analítica. 

Durante o meu curso, concluído em 1953 não recebi nenhuma aula sobre Mecânica dos Solos, uma 
nova ciência da área da Engenharia Civil, em grande desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos 
nas décadas de 1920, 30 e 40. 

 



Já em 1936 havia sido realizado o 1º Congresso Internacional de Mecânica dos Solos, na Universidade de 

Harvard nos Estados Unidos e por ocasião deste Congresso foi criada a Associação Internacional de 
Mecânica dos Solos com sede também em Harvard. 

Em 1942 o ensino de Mecânica dos Solos foi implantado na USP pelo Professor Odair Grillo. 

Em 1950 foi criada a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos com sede em São Paulo. 

Em 1952 o ensino de Mecânica dos Solos foi implantado na então Escola Nacional de Engenharia, hoje a 

UFRJ, tendo como Professor Mario Brandi Pereira. 

A nossa Escola de Engenharia estava atrasada em relação a este avanço da Engenharia Civil. 

 



O ensino da Mecânica dos Solos ainda não era obrigatório no Brasil, mas no 5º ano do curso havia uma 

Cátedra intitulada “Pontes, Grandes Estruturas e Noções de Mecânica dos Solos”. 

O Catedrático era um notável Engenheiro Politécnico, especialista no Cálculo de Estruturas de Concreto 
Armado; entretanto, a despeito do seu reconhecido preparo, inexplicavelmente, decidiu não 
reconhecer e aceitar esta nova ciência, passando a ignorá-la como se não existisse. 

Ainda no 5º ano, assisti uma palestra proferida por um especialista de São Paulo – Engenheiro Lauro Rios 
– sobre Mecânica dos Solos, na Sociedade Mineira de Engenheiros. 

Decidi me especializar nesta nova área da engenharia. 

Em Belo Horizonte não havia nenhum especialista nesta área. 

Solicitei e consegui uma Bolsa de Estudos do CNPQ (Conselho Nacional de Pesquisa) após cerca de 2 
anos de espera. 

 



Eu era Professor Assistente de Geometria Analítica. 

O Diretor da Escola, Professor Mário Werneck de Alencar Lima, me concedeu a licença para a Viagem 

de Estudos, com manutenção dos meus vencimentos, o que me permitiu viajar com a esposa e dois 
filhos pequenos, um com 2 meses e outro com 2 anos. 

Viajei nos primeiros dias de Fevereiro de 1956 e regressei no dia 30 de Dezembro de 1957. 

Após 2 anos de Estudos na Europa e Estados Unidos, sempre representando a nossa Escola de 
Engenharia, obtive o Título de D.I.C. – CIVIL ENGINEERING – SOIL MECHANICS dado pelo Imperial College 

of Science and Technology da Universidade de Londres e com uma carta de recomendação dada pelo 
Professor A.W. Skempton, especialista de maior conceito internacional, me credenciando para lecionar 
Mecânica dos Solos. 

No início de 1958 me apresentei ao Diretor da Escola Professor Mário Werneck, entregando ao mesmo, a 
carta do Professor Skempton, a cópia de Relatório da Viagem de Estudo já entregue ao CNPQ e uma 
cópia da minha tese intitulada “CONSOLIDATION OF CLAY STRATA WHOSE COMPRESSIBILITY VARIES WITH 

DEPTH”. 

O Professor Mário Werneck acatando minha proposição, autorizou que eu deixasse a Geometria 
Analítica e passasse a lecionar um curso de Mecânica dos Solos com a duração de um ano letivo, 
optativo, para alunos do 5º ano, subordinado à Cátedra de Pontes e Grandes Estruturas. 

Estava autorizado pelo Diretor da Escola; entretanto surgiu uma grande e delicada dificuldade: o 

Catedrático não aceitou, explicavelmente, pelo já aqui relatado. 

Este assunto foi tema de Reuniões da Congregação da Escola e só ficou resolvido graças ao 
Catedrático de Estradas, Professor Roberto Carneiro, que recebeu o curso de Mecânica dos Solos 
subordinado à sua Cátedra. 

Assim, em 1958 foi introduzido o ensino da Mecânica dos Solos em nossa Escola de Engenharia, 

equiparando-a às melhores Escolas do país. 
 



Este Curso, embora em caráter não obrigatório, foi frequentado por 100% da turma do 5º ano e 

continuou sendo ministrado nos anos que se seguiram, também com 100% de presença. 

Mas eu não me dava por satisfeito. 

Tinha a convicção de que, pela sua já consagrada importância na Engenharia Civil, a Mecânica dos 
Solos merecia ser uma Cátedra. 

O assunto foi levado à Congregação, mas não obtive êxito. 

Entretanto, após as mudanças no Ensino orientadas pelo MEC, deixou de existir o conceito de Cátedra 
ou Catedrático e a “Mecânica dos Solos” passou a constituir uma Disciplina como as demais ou melhor, 
um conjunto de Disciplinas, designadas por: 

• Mecânica dos Solos 1 

• Mecânica dos Solos 2 

• Fundações 

• Obras de Terra 

Com a consagração da Mecânica dos Solos, entrou em uso o termo “Engenharia Geotécnica”, 
consistindo na aplicação das “Teorias de Mecânica dos Solos” nas Obras de Engenharia Civil, ficando os 

especialistas designados por “Engenheiros Geotécnicos”. 
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