
QUESTÕES MECÂNICA DOS SOLOS - P2 

1. O que é compactação de um solo? 
2. Para que serve a compactação do solo? 
3. Quais os objetivos finais da compactação do solo? 
4. Quais fatores estão relacionados a compactação do solo? 
5. Discorra sobre a natureza do solo em relação a compactação. 
6. Discorra sobre o teor de umidade do solo em relação a compactação. 
7. Discorra sobre energia de compactação, incluindo espessura da camada, velocidade de compactação e 

número de passadas. 
8. Quais são os principais processos de compactação? 
9. Discorra sobre os processos de compactação, citando ao menos um equipamento empregado em cada 

um deles. 
10. Quais as diferenças entre o serviço realizado pelo rolo pé-de-carneiro e o rolo liso? 
11. Em laboratório, qual é o principal ensaio realizado para determinação da compactação de um solo? 
12. Na curva de compactação, o que é representado no eixo da abcissa e no eixo da ordenada? 
13. Descreva sucintamente o ensaio Proctor normal. 
14. Quais instrumentos são necessários para realizar o ensaio Proctor normal? 
15. Com os dados obtidos no ensaio Proctor, como é calculado o peso especifico aparente seco do solo? 
16. Como é determinada a energia de compactação? 
17. O que acontece com um mesmo solo compactado com diferentes energias? 
18. Como deve ser um ensaio Proctor modificado? 
19. Qual ou quais as diferenças entre o ensaio modificado e o ensaio intermediário? 
20. Como é determinado o grau de compactação? 
21. Cite um método utilizado para determinar a compactação 'in situ'. 
22. Explique como é realizado o método apresentado na resposta anterior. 
23. Cite ao menos 2 vantagens e 2 desvantagens do teste do tubo de areia. 
24. Defina permeabilidade de um solo. 
25. Por que os problemas, mais graves, de construção estão relacionados com a presença da água no solo. 
26. Considerando a granulometria dos solos, discorra sobre permeabilidade em solos granulares e em 

solos coesos. 
27. Qual a importância da velocidade crítica no estudo da permeabilidade? 
28. Quais são os fatores do solo interferem na permeabilidade? 
29. Qual instrumento é utilizado para determinar a permeabilidade? 
30. Como funciona um permeâmetro? 
31. Cite 3 métodos de determinação de permeabilidade no campo. 

 

 

 


