
 

EMENTA 

1.Constituição dos solos; origem e constituição; classificação genética;
propriedades físicas e de estado: estrutura dos solos sedimentares, residuais e
evoluídos; ensaios de laboratório: Índices físicos e granulometria. 

 
2. Mineralogia das argilas; conceito e classificação dos minerais; propriedades
químicas dos argilo-minerais; partículas de solos; interações das partículas com a
água, os sais nela dissolvidos e das partículas entre si; comportamentos
anômalos dos solos. 

3. Plasticidade dos solos. Ensaios de laboratório: Limites e compressão simples. 

 
4. Caracterização das areias. Importância relativa das diversas características:
compacidade relativa; distribuição granulométrica; tamanho, forma, etc.
Estruturas de areias e pedregulhos. Ensaios de laboratório: índices de vazios
máximo e mínimo. 

  
5. Compactação dos solos; conceituação: o ar dos vazios; energias de
compactação; tipos de compactação; estrutura e comportamento dos solos
compactados. Ensaio de laboratório: ensaio normal de compactação. 

 
6. Permeabilidade dos solos e os fatores que afetam a permeabilidade.
Capilaridade. Ensaios de laboratório. 

 
7. Adensamento; Conceito. Recalques imediatos. Teorias de adensamento
primário. ensaio de laboratório: ensaio de adensamento. 

       8. Ensaios de caracterização física dos solos 
 

• Preparação de amostras 
• Teor de umidade natural pela estufa 
• Teor de umidade natural pelo álcool 
• Densidade real dos grãos do solo 
• Granulometria por peneiramento 



• Granulometria por sedimentação 
• Limite de liquidez 
• Limite de plasticidade 
• Limite de contração 
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RELAÇÃO DE NORMAS DA ABNT : 
 
NBR 6502 -Rochas e Solos (terminologia). 
 
NBR 9603 -Sondagem a trado (procedimento). 
  
 
NBR 6484 -Execução de sondagens de simples reconhecimento (método de 
ensaio). 
 
NBR 7250 -Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens 
de simples reconhecimento dos solos (procedimento). 
  



NBR 6457 -Amostras de solos / preparação para ensaios de compactação e 
ensaios de caracterização (método de ensaio). 
 
NBR 10838 -Solo / peso específico com balança hidrostática (método de ensaio). 
 
NBR 6508 -Grãos de solos que passam na peneira de 4,8mm / determinação da 
massa específica (método de ensaio). 
 
NBR 7181 -Solo / análise granulométrica (método de ensaio). 
 
NBR 7183 -Determinação do limite de contração de solos (método de ensaio). 
 
NBR 7180 -Solo / determinação do limite de plasticidade (método de ensaio). 
 
NBR 6459 -Solo / determinação do limite de liquidez (método de ensaio). 
 
NBR 7185 -Solo / determinação da massa específica aparente, "in situ", com 
emprego de frasco de areia (método de ensaio). 
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