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RESUMO 

Nesta dissertação está apresentada a validação de um permeâmetro de parede 
flexível. O equipamento visou à possibilidade de realização de ensaios de 
condutividade hidráulica em solos para obtenção de parâmetros de permeabilidade. 
Foram realizados ensaios em um equipamento desenvolvido no LAME/LACTEC 
visando o estudo do comportamento hidráulico de um solo e de misturas deste solo 
com borracha triturada de pneus inservíveis. Além de ensaios de condutividade 
hidráulica (k) conduzidos nos permeâmetros de parede flexível e parede rígida, 
também foram executados ensaios de caracterização e ensaios de compactação em 
solo. O solo estudado foi coletado em uma área situada no município de Fazenda 
Rio Grande/PR, na região metropolitana de Curitiba, onde opera desde Dezembro 
de 2010 um centro de gerenciamento de resíduos. O solo ensaiado foi um silte 
arenoso com pedregulho, que pela análise granulométrica possui os constituintes, 
desde a argila até o pedregulho (classificação ABNT NBR 6502/1995), e foi 
estudada sua aplicação como cobertura de aterros sanitários. Os ensaios de 
condutividade hidráulica foram executados com o solo sem borracha e com misturas 
de solo com 20% em massa de borracha triturada. Esta proporção foi definida após 
uma série de misturas anteriormente idealizadas. Na realização dos ensaios no 
permeâmetro de parede rígida foi adotado o método de carga decrescente, e no de 
parede flexível o método de carga constante. As condutividades hidráulicas obtidas 
com o permeâmetro de parede flexível foram comparadas àquelas obtidas com o 
permeâmetro de parede rígida e com as pesquisadas na literatura. Foram obtidos 
para a condutividade hidráulica saturada ksat, 3,89x10-6 cm/s (solo sem borracha) e 
2,10x10-6 cm/s (mistura de solo com 20% de borracha) nos ensaios com o 
permeâmetro de parede rígida, e 3,58x10-6 cm/s (solo sem borracha) e 3,36x10-6 
cm/s (mistura de solo com 20% de borracha) nos ensaios com o permeâmetro de 
parede flexível, resultados dentro da mesma ordem de magnitude. 
 
Palavras-chave: Condutividade hidráulica. Permeâmetro de parede flexível. Solo-
borracha. 



 
 

ABSTRACT 

In this dissertation the validation of a flexible wall permeameter is present. The 
equipment aimed at the possibility of testing soils for obtaining permeability 
parameters. Tests were carried out on an equipment developed in LAME/LACTEC 
for the study of hydraulic behavior of soil and this soil mixtures with crumb rubber 
from scrap tires. Besides the hydraulic conductivity (k) tests conducted in the flexible 
and rigid wall permeameters, characterization and  compression tests were carried 
out. The studied soil was collected in an area located in Fazenda Rio Grande 
municipality, in metropolitan region of Curitiba, where operates since December of 
2010 a waste management center. The tested soil was a silt-sand which by sieve 
analysis has the constituents from clay to gravel (ABNT NBR 6502/1995 
classification), and its application for landfills cover was studied. The hydraulic 
conductivity tests were conducted with the soil without rubber and with the 20% by 
weight of tire-soil mixtures. This proportion was defined after a series of mixtures 
previously idealized. In carrying out the tests in the rigid wall permeameter the falling 
head method was adopted, and in the flexible wall permeameter tests the constant 
head method was utilized. The hydraulic conductivity values obtained with the flexible 
wall permeameter tests were compared with those obtained in the rigid wall 
permeameter tests and with those surveyed in the literature.  There were obtained for 
the saturated hydraulic conductivity ksat, 3,89x10-6 cm/s (soil without rubber) and 
2,10x10-6 cm/s (20% tire-soil mixtures) in the rigid wall permeameter tests, and 
3,58x10-6 cm/s (soil without rubber) and 3,36x10-6 cm/s (20% tire-soil mixtures) in the 
flexible wall permeameter tests, results within the same order of magnitude. 
 
Key-words: Hydraulic conductivity. Flexible-wall permeameter. Rubber-soil. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO GERAL 

As principais propriedades de comportamento dos solos são a resistência ao 

cisalhamento, compressibilidade e permeabilidade.  

A permeabilidade é uma das características mais importantes e interfere em 

grande número de problemas da engenharia: percolação pelas fundações e através 

de barragens de terra, drenagem, recalques por adensamento, e outros (VARGAS, 

1978). Na literatura a permeabilidade é denominada também de condutividade 

hidráulica, e quando se trata de valores desta propriedade dos solos, identificam-se 

os mesmos por coeficiente de permeabilidade ou coeficiente de condutividade 

hidráulica.  

No estudo de fluxos de diferentes líquidos em materiais porosos como os 

solos, as condutividades hidráulicas são determinadas realizando ensaios em campo 

e/ou em laboratório. Geralmente, os ensaios em laboratório são realizados em dois 

tipos de permeâmetro, os de parede rígida e os de parede flexível.  

Até o começo da década 80 permeâmetros de parede rígida eram os mais 

utilizados, período em que foi reconhecido que o fluxo lateral podia influenciar 

significativamente os resultados de ensaios em solos argilosos, particularmente 

quando permeados por líquidos orgânicos que produzem contração do material. Isto 

motivou o desenvolvimento do ensaio de condutividade hidráulica em permeâmetro 

de parede flexível. Frequentemente; são especificados ensaios de condutividade 

hidráulica de materiais argilosos em permeâmetro de parede flexível, pois a 

utilização de contrapressão na fase de saturação do material reduz os seus tempos 

de execução. 

De acordo com Heineck (2002), barreiras horizontais impermeáveis são 

utilizadas para minimizar a infiltração de água para o interior de maciços de resíduos 

(barreiras de cobertura) ou para controlar a liberação de efluente líquido do resíduo 

(barreiras de base ou fundo). A autora menciona que a condutividade hidráulica 

destas barreiras deve ser baixa e permanecer nesta condição por longos períodos 

de tempo. 
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Segundo Piedade Junior (2003) as principais barreiras impermeáveis são, de 

argila natural, de materiais sintéticos e de solo argiloso compactado. De acordo com 

o autor, a condutividade hidráulica do maciço que compõe estas barreiras deve ser 

inferior a 10-6 ou 10-7 cm/s e estar isento de falhas, trincas, fraturas, perfurações etc. 

De acordo com Moavenian e Yasrobi (2008), solos argilosos são o principal 

material para barreiras de contenção de resíduos. Estas barreiras são geralmente 

sob a forma de revestimento de fundo e taludes de aterros sanitários e lagoas de 

tratamento de chorume. 

Castilhos Jr. et al. (2003) mencionaram que a literatura internacional indica 

um interesse crescente no entendimento dos mecanismos de condutividade 

hidráulica de solos argilosos, tendo em vista a percolação de lixiviados em aterros 

sanitários. 

Os permeâmetros são constituídos de duas partes principais: (i) a célula de 

condutividade e (ii) o sistema de aplicação e controle de pressões. 

O permeâmetro de parede rígida é amplamente o tipo mais comum em uso 

para ensaiar areias, pedregulhos e outros materiais granulares de permeabilidade 

alta, e é ainda utilizado com frequência por pesquisadores, no estudo de fluxo de 

água ou produtos químicos em corpos de prova compactados de solos argilosos. 

Geralmente, o permeâmetro de parede flexível se mostra mais versátil que o 

de parede rígida. Quase todos os tipos de solos podem ser permeados em célula de 

parede flexível, e a possibilidade de saturar o solo de maneira bastante rápida pela 

aplicação de contrapressão, tende a reduzir o tempo de ensaio. 

Para testar e validar o equipamento desenvolvido no LAME/LACTEC – 

Laboratório de Materiais e Estruturas/Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, foram realizados ensaios de condutividade hidráulica em 

amostras deformadas de um solo silto arenoso com pedregulho, ocorrente na área 

de estudo descrita no Capítulo 3 deste trabalho, e em misturas deste solo com 

borracha triturada obtida por processo industrial a partir de lascas de pneus 

inservíveis. A escolha da borracha proveniente de pneus usados para compor a 

mistura atende à busca de uma nova alternativa para dispor este tipo de resíduo 

com menores impactos negativos à saúde e ao ambiente. Portanto os resultados 

dos ensaios constituem uma contribuição ao conjunto de soluções para a disposição 

final de resíduos de pneus usados. 
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1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se organizada em sete capítulos, incluindo a 

Introdução. No Capítulo 2 está apresentada a revisão bibliográfica nacional e 

internacional. Este capítulo divide-se em cinco itens que tratam: (i) considerações 

gerais; (ii) condutividade hidráulica e fatores condicionantes; (iii) determinação da 

condutividade hidráulica; (iv) equipamentos para medir a condutividade hidráulica e 

(v) considerações sobre aplicações de solo-borracha. 

A apresentação da área de estudo, onde foram coletadas as amostras de 

solo, consta do Capítulo 3. No Capítulo 4 estão descritos os materiais, equipamentos 

e metodologias experimentais aplicados na presente dissertação.  

No Capítulo 5 estão apresentados os resultados dos ensaios e as 

correspondentes análises. Foram realizados em laboratório, a caracterização 

geotécnica, ensaios de compactação e ensaios de condutividade hidráulica em 

permeâmetros de parede rígida e parede flexível. As conclusões e sugestões para 

trabalhos futuros estão apresentadas nos Capítulos 6 e 7, respectivamente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta revisão bibliográfica encontra-se estruturada em cinco itens principais.  

No primeiro item estão apresentadas as considerações gerais sobre os solos, 

principalmente as que estabelecem as condições que determinam a permeabilidade 

dos mesmos. No segundo estão tratados a condutividade hidráulica e os 

correspondentes fatores condicionantes. No terceiro item estão descritas as técnicas 

de determinação da condutividade hidráulica. No quarto item estão apresentados os 

tipos de permeâmetro e a descrição de alguns destes equipamentos já 

desenvolvidos. No quinto e último item estão apresentados dados de estudos sobre 

materiais e respectivas aplicações, que subsidiaram algumas considerações 

descritas no Item 4.1 do Capítulo 4. 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em um solo as partículas sólidas ocupam apenas parte do volume total, 

sendo os espaços existentes entre elas denominados de poros ou vazios. As 

partículas sólidas formam uma estrutura, e os poros podem estar preenchidos por 

ar, vapor de água, água, soluções salinas ou outros líquidos. Assim, os solos podem 

ser entendidos como sistemas formados por três fases: gasosa, líquida e sólida. Na 

Figura 2.1(a) estão mostrados esquematicamente os volumes e pesos das três fases 

de um solo e na Figura 2.1(b) está apresentada a relação entre as três fases em 

termos dos índices propriedade. 
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FIGURA 2.1 - VOLUMES E PESOS DAS FASES DO SOLO  
FONTE: ADAPTADO DE PINTO (2002) 

A proporção existente entre as três fases é um dos fatores que influencia o 

comportamento dos solos. As diversas relações entre pesos, volumes ou pesos e 

volumes, constituem os índices físicos entre as três fases. 

Geralmente, os poros nos solos estão todos interconectados, permitindo que 

a água escoe por sua massa.  

Se para um elemento infinitesimal de solo em forma de paralelepípedo, com 

duas faces perpendiculares à direção do fluxo, as vazões e cargas totais nestas 

faces não variam com o tempo, trata-se de um fluxo permanente. 

Quando ocorrem alterações com o tempo na poro-pressão e, 

consequentemente na carga total, o fluxo é transiente. Uma das situações em que 

isto se verifica é de uma amostra de solo confinada em um anel rígido e submetida a 

um acréscimo de tensão vertical, que produz um incremento na poro-pressão e 

diferenciais de poro-pressão em relação ao contorno da amostra. Nesta condição 

inicia o fluxo durante o qual o incremento de poro-pressão é dissipado. 

Os efeitos de um carregamento externo aplicado a um elemento de solo pode 

ser dividido em duas fases: (i) carregamento não drenado na qual ocorre um 

acréscimo na poro-pressão sem o surgimento de fluxo e o teor de umidade 
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permanece constante, (ii) dissipação na qual o carregamento externo se mantém 

constante e ocorre o fluxo e a dissipação do incremento da poro-pressão. 

No estudo de fluxos de fluidos é conveniente expressar as energias potencial 

e cinética em termos de cargas, que são energia por unidade de massa. 

A equação de Bernoulli apresentada na Equação 2.1, estabelece três 

componentes de carga cuja soma determina a carga total que produz o fluxo da 

água, e é aplicável no caso ideal de fluxo permanente de fluido não viscoso. 

ℎ = ℎ𝑧 +
𝑢
𝛾𝑤

+
𝑣2

2𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (Equação 2.1) 

Onde: h é a carga total; hz é a carga de elevação referida a um plano 

horizontal de referência; u/γw é a carga devida à poro-pressão u; v2/2g é a carga de 

velocidade sendo v a velocidade do fluxo. 

A última parcela da Equação 2.1 geralmente é desconsiderada, pois a 

velocidade em fluxo subsuperficial é muito pequena comparada à alta resistência ao 

fluxo devida à estrutura granular do solo. 

A resistência viscosa ao movimento da água pelos poros produz uma perda 

de carga Δh, mostrada na Figura 2.2, na qual está representado um fluxo 

unidimensional resultante de um gradiente hidráulico “i” por um prisma de solo. 

Desconsiderando-se a última parcela da Equação 2.1, que é a carga de 

velocidade e considerando-se a diferença entre as cargas piezométricas nos pontos 

“A” e “B” a equação de Bernoulli resulta como Equação 2.2. 

𝑢𝐴
𝛾𝑤

+ ℎ𝑧𝐴 =  
𝑢𝐵
𝛾𝑤

+ ℎ𝑧𝐵 + 𝛥ℎ (Equação 2.2) 

Onde: uA e uB são as poro-pressões nos pontos A e B; hzA e hzB são as cargas 

altimétricas em A e B e Δh é a perda de carga medida entre os pontos A e B.  
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FIGURA 2.2 - FLUXO UNI DIMENSIONAL NO SOLO 
FONTE: ADAPTADO DE WHITLOW (1995) 

Henry Darcy conduziu na França em 1856 um experimento clássico para 

analisar as propriedades do fluxo da água em um filtro de areia. O autor utilizou uma 

configuração semelhante ao da Figura 2.3 e mediu a vazão que percolava por 

amostras de diferentes comprimentos submetidas a diferentes pressões aplicadas 

no topo e na base. Darcy concluiu que a vazão é proporcional à relação entre a 

diferença de pressões nas extremidades da amostra e o comprimento. Assim, foi 

possível a formulação apresentada na Equação 2.3. 

𝑄 = [𝑘(ℎ3 − ℎ4)/𝐿]𝐴 (Equação 2.3) 

Onde: Q é a vazão; k é o coeficiente de condutividade hidráulica; h3 é o nível 

de água acima de um plano de referência em um tubo conectado à entrada do filtro; 

h4 é o nível de água acima da mesma referência em um tubo conectado à saída do 

filtro; L é o comprimento da amostra; A é a área da seção transversal do tubo que 

contém a amostra e i = (h3 – h4)/L é o gradiente hidráulico. 
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FIGURA 2.3 - CONFIGURAÇÃO DE UM EXPERIMENTO SIMILAR AO IDEALIZADO POR DARCY  
FONTE: ADAPTADO DE LAMBE E WHITMAN (1969) 

A Equação 2.3, já apresentada, pode ser escrita de outra forma, como a 

Equação 2.4. 

𝑄
𝐴 = 𝑘𝑖 = 𝑣 (Equação 2.4) 

Onde: A é a área total da seção transversal acima do solo; v é a velocidade 

com que o nível de água se desloca verticalmente entre os pontos 1 e 2. Esta 

velocidade é numericamente igual a ki, então; k pode ser interpretado como a 

velocidade de aproximação para um gradiente unitário, ou seja, k = v/i ou k = v para 

um gradiente igual a 1 (LAMBE E WHITMAN, 1969). 

O coeficiente de permeabilidade “k” geralmente é expresso em m/s e como 

para os solos seu valor é muito baixo, o mesmo é expresso como o produto de um 

número menor que 10 por uma potência de 10. Ao comparar valores de k, o 

expoente de 10 recebe maior atenção. 

Fluxos unidirecionais em meios saturados seguem a lei de Darcy. A lei de 

Darcy é válida para determinadas condições como, escoamento laminar e fluxo 

unidimensional. 
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A velocidade de fluxo em pedregulhos e em algumas areias grossas é muito 

elevada, condição em que a Lei de Darcy não é válida (PINTO, 2002).  

Injetando corantes em líquidos que percolaram em tubos de diferentes 

diâmetros, Reynolds, aproximadamente 30 anos após o experimento clássico de 

Darcy, confirmou que as velocidades de fluxo do líquido dependiam dos gradientes. 

A lei de Darcy se confirmava quando as velocidades eram pequenas e havia 

fluxo laminar. Com o início da turbulência, os gradientes hidráulicos passavam a 

variar com os quadrados das velocidades. 

Reynolds descobriu que existe uma velocidade crítica vc que é o limite entre o 

fluxo laminar e o turbulento, a qual é uma das variáveis da Equação 2.5. 

𝑅 = 𝑣𝑐𝐷𝛾0/𝜇𝑔 (Equação 2.5) 

Onde: R é o número de Reynolds, constante e igual a 2000 para fluidos ideais 

na temperatura ambiente; D é o diâmetro do tubo; vc é a velocidade crítica; γ0 é o 

peso específico do líquido; μ é a viscosidade do líquido; g é a aceleração da 

gravidade. 

Para a água a 10 ºC a Equação 2.5 se transforma na Equação 2.6. 

𝐷𝑣𝑐 = 28 (Equação 2.6) 

Onde: D é expresso em cm e vc em cm/s.  

A aplicação da Equação 2.5 para o caso dos solos apresenta restrições, pois 

a expressão foi obtida considerando a percolação em tubos (VARGAS, 1978). 

Scheidegger (1974) cita que pesquisadores utilizaram a expressão do número 

de Reynolds aplicada aos solos, adotando para “D” o valor médio do tamanho das 

partículas sólidas ou o diâmetro médio dos poros. Nestes trabalhos houve a tentativa 

de determinar o limite superior de “R” correspondente ao fluxo laminar, tendo sido 

encontrados valores entre 0,1 e 75. Na percepção do autor, o principal motivo de 

não existir um número de Reynolds crítico definitivo para os meios porosos é que um 

feixe de tubos não representa de forma precisa o solo. 
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Para escoamento em solos, D é o diâmetro médio das partículas ou dos 

vazios. O valor de D que corresponde a R igual a um, é aproximadamente 0,5 mm, 

dentro do intervalo de diâmetros da areia grossa. De qualquer maneira, a areia 

grossa parece ser o solo mais permeável em que ocorre o fluxo laminar (LAMBE e 

WHITMAN, 1969). 

A seguir, estão apresentados valores típicos do coeficiente de 

permeabilidade, identificado por “k” ou “ksat” (condição saturada) de diferentes tipos 

de solo em diferentes tabelas. Na Tabela 2.1 estão apresentados intervalos de 

valores médios do coeficiente de permeabilidade de diferentes solos e também 

estão indicadas as respectivas condições de drenagem. Na Tabela 2.2 estão 

apresentados valores de permeabilidade de solos sedimentares. Na Tabela 2.3 está 

apresentada uma classificação dos solos quanto à permeabilidade. Na Tabela 2.4 

estão contidos valores de permeabilidade de alguns tipos de solo. Na Tabela 2.5 

estão apresentados valores típicos do coeficiente de permeabilidade de vários solos. 

Na Tabela 2.6 estão indicados valores típicos de condutividade hidráulica para os 

diferentes graus de condutividade hidráulica. 

TABELA 2.1 - INTERVALOS DE VALORES MÉDIOS DE k PARA DIFERENTES SOLOS - 
CONDIÇÕES DE DRENAGEM 

Intervalos de valores 
para k (m/s) Tipo de solo Condições de 

drenagem 
102 

Pedregulhos limpos 
Drenagem muito boa 

101 

1 

10-1 

10-2 Areias limpas 
Misturas areia-
pedregulho Argilas fissuradas e 

intemperizadas 

10-3 
Drenagem boa 

10-4 

10-5 Areias muito finas 
Siltes e areias siltosas Drenagem ruim 10-6 

10-7 Siltes argilosos (> 20% 
de argila) 
Argilas sem fissuras 

10-8 Praticamente 
impermeável 10-9 

FONTE: ADAPTADO DE WHITLOW (1995) 
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TABELA 2.2 - VALORES TÍPICOS DE PERMEABILIDADE DE SOLOS SEDIMENTARES 
Material Coeficiente de permeabilidade (m/s) 

Argilas <10-9 

Siltes 10-6 a 10-9 

Areias argilosas 10-7 

Areias finas 10-5 

Areias médias 10-4 

Areias grossas 10-3 

FONTE: PINTO (2002) 

TABELA 2.3 - CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS QUANTO À PERMEABILIDADE  

Classificação Grau de 
Permeabilidade 

Tipos de 
Solos 

Coeficiente de 
Permeabilidade a 

20 ºC (cm/s) 

Solos Permeáveis 
Alta 

Média 
Baixa 

Pedregulhos 
Areias 

Siltes e Argilas 
 

>10-1 
10-1 a 10-3 
10-3 a 10-5 

Solos Impermeáveis Muito baixa 
Baixíssima 

Argilas 
Argilas 

10-5 a 10-7 

˂ 10-7 

FONTE: ADAPTADO DE VARGAS (1978) 

TABELA 2.4 - VALORES DE PERMEABILIDADE 

Permeabilidade Tipo de Solo k (m/s) 

Solos permeáveis 

Alta Pedregulhos >10-3 

Alta Areias 10-3 a 10-5 

Baixa Siltes e argilas 10-5 a 10-7 

Solos impermeáveis 

Muito baixa Argila 10-7 a 10-9 

Baixíssima Argila ˂10-9 

FONTE: ADAPTADO DE ORTIGÃO (1995) 
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TABELA 2.5 - VALORES TÍPICOS DE COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE  

Material Coeficiente de permeabilidade (mm/s) 

Grosseiro 10 a 103 

Pedregulho fino, areia grossa e média 10-2 a 10 

Areia fina, silte solto 10-4 a 10-2 

Silte compactado, silte argiloso 10-5 a 10-4 

Argila siltosa, argila 10-8 a 10-5 

FONTE: ADAPTADO DE DAS (1997) 

TABELA 2.6 - CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS BASEADA NOS VALORES DE CONDUTIVIDADE 
HIDRÁULICA  

Grau de condutividade hidráulica Condutividade hidráulica k (cm/s) 

Alta k > 10-1 

Média 10-1 < k < 10-3 

Baixa 10-3 < k < 10-5 

Muito Baixa 10-5 < k < 10-7 

Praticamente impermeável k < 10-7 

FONTE: ADAPTADO DE MITCHELL (1993) 

2.2 CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

Na literatura, a condutividade hidráulica é denominada também 

permeabilidade, e ainda coeficiente de permeabilidade ou coeficiente de 

condutividade hidráulica, denominações que correspondem a uma mesma grandeza. 

Na presente dissertação foram empregadas as quatro denominações 

indistintamente. Daniel (1994) menciona que engenheiros civis tradicionalmente têm 

denominado esta grandeza de coeficiente de permeabilidade enquanto os cientistas 

de solo e hidro geólogos têm preferido denominar de condutividade hidráulica. O 

termo permeabilidade pode ser interpretado equivocadamente como permeabilidade 

intrínseca, o que não ocorre com o termo condutividade hidráulica (DANIEL, 1994). 

Condutividade hidráulica é a propriedade dos solos que traduz a maior ou 

menor facilidade com que a água passa através de seus vazios (ABNT NBR 

6502/1995).  
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Autores como Lohman (1972), Whitlow (1995) e Sara (2003) apresentaram 

em seus trabalhos definições similares para condutividade hidráulica dos solos. 

Quando é considerada a influência das propriedades do fluido no fluxo, o coeficiente 

de permeabilidade pode ser expresso pela Equação 2.7 (DAS, 1997):  

𝑘 = 𝐾𝜌𝑔/𝜇 (Equação 2.7) 

Onde: k é o coeficiente de permeabilidade (LT-1); K é a permeabilidade 

intrínseca (L2); g é a aceleração da gravidade (LT-2); ρ é a densidade do fluido (ML-3) 

e μ é viscosidade absoluta do fluido (ML-1T-1). A permeabilidade intrínseca do meio 

poroso K depende somente das propriedades da matriz sólida e o quociente ρg/μ 

representa a influência das propriedades do fluído na condutividade hidráulica. 

Entre os métodos utilizados em laboratório para determinar a permeabilidade 

estão: (i) carga decrescente ou variável; (ii) carga constante e (iii) medição direta ou 

indireta durante ensaio edométrico (LAMBE e WHITMAN, 1969). 

Lambe e Whitman (1969) mencionaram que ensaios de permeabilidade a 

carga constante são largamente utilizados em todos os tipos de solo. Whitlow (1995) 

apresentou as Equações 2.8 e 2.9 para determinação do coeficiente de 

condutividade hidráulica pelos métodos de carga constante e decrescente, 

respectivamente. O método de carga decrescente é usado para determinar o 

coeficiente de permeabilidade de solos finos como, areias finas, siltes e argilas. 

𝑘 =
𝑄𝐿
𝐴ℎ𝑡 

(Equação 2.8) 

Onde: k é o coeficiente de condutividade hidráulica (mm/s); Q é o volume de 

água coletada [Q (ml)103 = Q mm3] no tempo t (s); A é a área da seção transversal 

da amostra (mm2); h é a diferença nos níveis do manômetro (mm) e L é a distância 

entre os pontos de referência do manômetro (mm). 

𝑘 = 2,3𝑎𝐿𝑙𝑜𝑔10(ℎ1/ℎ2)/𝐴(𝑡1 − 𝑡2) (Equação 2.9) 

Onde: a é a área da seção transversal do tubo que contém o líquido (carga 

hidráulica); h1, h2 são as cargas hidráulicas nos instantes t1 e t2; A é a área da seção 

transversal da amostra; t1, t2 são os instantes em que foram lidas h1 e h2.  
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A condutividade hidráulica é expressa no Sistema Internacional de Unidades 

em m/s, embora seja frequente sua apresentação na bibliografia em cm/s. 

2.2.1 Fatores Condicionantes 

Autores como, Pinto (2002), Whitlow (1995), Lambe e Whitman (1969), 

Vargas (1978), Terzaghi, Peck e Mesri (1995), Baja (1997) apresentaram em seus 

trabalhos diferentes fatores que influenciam a permeabilidade dos solos, fatores cujo 

grau de importância varia conforme o tipo e finalidade do solo. 

Pinto (2002) lista como principais fatores que influenciam a permeabilidade 

dos solos, o estado do solo, o grau de saturação, a estrutura e anisotropia, e a 

temperatura do líquido. O estado do solo refere-se à correlação entre o índice de 

vazios e a permeabilidade. Quanto ao grau de saturação, a presença de bolhas de 

ar no líquido representam obstáculos ao fluxo, reduzindo a permeabilidade. 

Lambe e Whitman (1969) citam cinco características do solo que influenciam 

a permeabilidade: tamanho das partículas, índice de vazios, composição, estrutura e 

grau de saturação. 

A influência da composição do solo na permeabilidade tem pouca importância 

nos siltes, areias e materiais granulares, e adquire maior importância nas argilas. A 

composição mineralógica tem maior influência na condutividade hidráulica de solos 

argilosos. A superfície específica dos argilominerais interfere na condutividade. A 

composição mineralógica é determinada por ensaios especiais como a difração de 

raio-X, a microscopia ótica e a microscopia eletrônica. 

Whitlow (1995) afirma que os fatores que influenciam o coeficiente de 

permeabilidade do solo são a porosidade, a granulometria, a forma e orientação das 

partículas, o grau de saturação, o tipo de cátion presente nas partículas, a 

espessura das camadas adsorvidas associadas aos argilominerais (quando 

presentes) e a viscosidade da água, a qual varia com a temperatura. O autor 

menciona ainda, que para materiais granulares a condutividade hidráulica é 

inversamente proporcional à superfície específica dos grãos. 
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Das (1997) menciona como fatores que influenciam o coeficiente de 

permeabilidade, a forma e o tamanho das partículas do solo, o índice de vazios, o 

grau de saturação, composição das partículas de solos que contêm argilominerais, 

estrutura do solo, viscosidade, densidade e concentração do permeante. 

Masrouri, Bicalho e Kawai (2008) citaram como fatores que interferem na 

condutividade hidráulica de solos saturados e não saturados, a composição química 

do solo e do fluído, e a geometria e topologia dos poros (conectividade e geometria 

da interface), e para solos não saturados, destacaram a importância nos resultados 

de ensaios, do grau e do histórico de saturação. A presença de macro poros na 

estrutura de um solo resulta em permeabilidade maior. 

Segundo Daniel (1994), para solos que apresentam estrutura secundária, há 

uma tendência de crescimento da condutividade hidráulica com o aumento do 

tamanho da amostra. O autor menciona que se deve adotar o maior tamanho 

possível das amostras para as condições disponíveis. No gráfico da Figura 2.4 está 

mostrada a influência do volume da amostra na condutividade hidráulica quando 

estão presentes macro poros e fissuras. 

 
FIGURA 2.4 - EFEITO DO TAMANHO DA AMOSTRA NA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
FONTE: ADAPTADO DE DANIEL (1994) 
 

Observa-se no gráfico da Figura 2.4 que o crescimento da condutividade 

hidráulica tende assintoticamente para uma horizontal. 
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Segundo Rojas e Rojas (2006), a permeabilidade de um solo saturado 

depende da granulometria, das características do líquido, da temperatura e, da 

forma, conexão e distribuição do tamanho dos poros. 

As propriedades relevantes da matriz sólida são a distribuição do tamanho 

dos grãos ou dos poros, a forma dos grãos ou dos poros, a superfície específica e a 

porosidade tortuosa (BEAR, 1988).  

Taylor (1948) desenvolveu, usando a lei de Poiseuille, a Equação 2.10, que 

reflete a influência das características do fluido permeante e do solo no valor de k. 

Na dedução da equação foi considerado o fluxo em meio poroso semelhante ao 

fluxo em um conjunto de tubos capilares. 

𝑘 = [𝐷𝑠3 �
𝛾
𝜇
� ℯ3/(1 + ℯ)]𝐶 (Equação 2.10) 

Onde: k é o coeficiente de permeabilidade (como proposto por Darcy), Ds ou 

D10 é o diâmetro efetivo da partícula, 𝛾 e μ são o peso específico e a viscosidade do 

permeante, ℯ é o índice de vazios e C é um fator de forma. 

Para materiais bem graduados, os grãos menores preenchem os vazios entre 

os maiores, reduzindo a permeabilidade, condição oposta ocorre em materiais 

uniformes que apresentam permeabilidade maior. Em solos onde a maioria dos 

grãos se orienta com a maior dimensão em determinada direção, a permeabilidade é 

menor quando medida para uma direção perpendicular.  

Areias e argilas diferem quanto ao comportamento hidráulico. As areias são 

materiais constituídos por pequenos canais interconectados, preenchidos total ou 

parcialmente por água em equilíbrio hidrostático ou em movimento pela ação da 

gravidade. Nas argilas, devido às dimensões bastante reduzidas dos pequenos 

canais e às formas exóticas das partículas, outras forças de natureza capilar e 

molecular intervêm na interação entre as fases sólida e líquida (VARGAS, 1978).  

Na Figura 2.5 está apresentada a relação entre condutividade hidráulica e 

índice de vazios para diversos solos. 
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FIGURA 2.5 - DADOS DE ENSAIOS DE PERMEABILIDADE 
FONTE: ADAPTADO DE LAMBE E WHITMAN (1969) 

2.2.2 Solos modificados devido a misturas 

Evans e Valdes (2011) estudaram por meio de uma série de experimentos 

numéricos, a evolução experimentada pela microestrutura de misturas particuladas 

submetidas à compressão axial. O método dos elementos discretos foi utilizado nas 

simulações. As misturas se limitaram a dois elementos constituintes com rigidez e 

tamanho diferentes. A ênfase concentra-se na quantificação dos efeitos da 

proporção da mistura e da relação entre as dimensões das partículas de alta e de 

baixa rigidez, na resposta em termos de macro (escala da amostra) e micro escala. 

O objetivo do trabalho foi verificar os efeitos da variação das propriedades das 

partículas de baixa rigidez (espécies L) nas propriedades das misturas, por isto o 

modelo básico foi o mesmo em todas as simulações, mantendo-se para as 

partículas de maior rigidez (espécies H) os mesmos parâmetros. Foram realizadas 

simulações de misturas com 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de partículas de baixa 

rigidez, e relação entre os raios das partículas de baixa e de alta rigidez igual a um e 

1/3. Na Tabela 2.7 estão apresentadas as propriedades das partículas utilizadas nas 

simulações. As partículas são esféricas, as da espécie H possuem alta rigidez 
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(módulo de cisalhamento de 29x106 kPa) e as da espécie L são as partículas de 

baixa rigidez (módulo de cisalhamento de 29x102 kPa). 

TABELA 2.7 - PROPRIEDADES DAS PARTÍCULAS USADAS NAS SIMULAÇÕES  

Parâmetro 
Espécies H (alta 

rigidez) 
Espécies L (baixa 

rigidez) 

Diâmetro (m) 0,03-0,10 Vários 

Massa específica (kg/m3) 2,650 1,165 

Módulo de cisalhamento (kPa) 29x106 29x102 

Coeficiente de Poisson 0,31 0,5 

Coeficiente de atrito 0,31 1,0 
FONTE: ADAPTADO DE EVANS E VALDES (2011) 

Os resultados das simulações mostraram que a rigidez da mistura é 

determinada pelas partículas de baixa rigidez quando as deformações são pequenas 

e pelas de alta rigidez quando as deformações são grandes. Nas simulações com 

25% de partículas de baixa rigidez (1/3), observou-se menor participação dos 

contatos de partículas de baixa rigidez - LL e baixa e alta rigidez - LH em relação 

aos de partículas de alta rigidez - HH na resistência à compressão. Isto se deve ao 

comportamento de preenchimento de poros das partículas menores (L) em 

proporções menores (25%). As partículas H tendem a formar a rede de suporte de 

carga, consistindo de pontes de partículas (arcos de tensão) em torno das partículas 

L. Isto implica na possibilidade das partículas L menores (1/3) influenciarem no 

comportamento hidráulico da mistura sem participação significativa no 

comportamento mecânico, mas isto não tem sido verificado.  

Evans e Valdes (2011) mencionaram em seu trabalho que é esperado que a 

condutividade hidráulica da mistura seja controlada pela variação do volume de 

vazios em função da tensão. Concluíram também que a proporção na mistura e o 

tamanho das partículas de baixa rigidez influenciaram significativamente a evolução 

do volume de vazios. Proporções maiores nas misturas e tamanhos menores das 

partículas de baixa rigidez resultaram em reduções mais significativas no tamanho 

dos poros, durante o carregamento (EVANS e VALDES, 2011). 

Na Figura 2.6 estão mostradas imagens das misturas com diferentes 

proporções de partículas de baixa rigidez. 
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FIGURA 2.6 - MISTURAS SOB DEFORMAÇÃO AXIAL NULA  
FONTE: EVANS E VALDES (2011) 

O processo de formação do solo determina sua macroestrutura enquanto a 

microestrutura resulta do arranjo das partículas. Compõem a macroestrutura, as 

aglomerações de partículas e os macro poros entre elas, e para solos residuais 

também as fissuras e trincas provenientes da rocha matriz. 

Casagrande e Amprino (2010) estudaram as propriedades mecânicas de uma 

argila siltosa com plasticidade média e consistência variando de média a rija, 

misturada com 30% de borracha moída de pneus inservíveis. Pela alegoria dos 

resultados dos ensaios realizados com o solo e com a mistura, as autoras 

observaram para a mistura, uma redução na massa específica seca aparente e na 

umidade ótima. A mistura requer menor energia de compactação. Os resultados de 

ensaios de cisalhamento direto mostraram melhoras dos parâmetros de resistência 

do solo. 
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Cetin, Fener e Gunaydin (2006) estudaram as propriedades geotécnicas de 

misturas de um solo coesivo argiloso com borracha granulada (granulação fina < 

0,425 mm e grossa 2 mm < d < 4,75 mm) de pneus, para uso em aterros de baixa 

densidade. Foram realizados ensaios de granulometria, limites de Atterberg, 

permeabilidade, cisalhamento direto e compactação com cada material constituinte e 

com as misturas (10, 20, 30, 40 e 50% em peso de borracha). Na Figura 2.7 está 

mostrada a variação das propriedades físicas com a quantidade de borracha nas 

misturas. 

Os ensaios de permeabilidade foram realizados em permeâmetro tipo célula 

de adensamento, método de carga decrescente, condição saturado, sob tensões 

normais de 46, 93, 185, 287 e 370 kPa. 

Nas Figuras 2.8 e 2.9 está mostrada a variação da condutividade hidráulica 

em função da tensão normal aplicada, para a mistura de solo com borracha e 

somente para a borracha, respectivamente. 

 
FIGURA 2.7 - LIMITES DE ATTERBERG E ÍNDICE DE PLASTICIDADE VERSUS TEOR DE 
BORRACHA GRANULADA  
FONTE: CETIN, FENER E GUNAYDIN (2006) 
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FIGURA 2.8 - RELAÇÃO ENTRE COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE E TENSÃO NORMAL  
FONTE: CETIN, FENER E GUNAYDIN (2006) 
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FIGURA 2.9 - RELAÇÃO ENTRE O COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE E A TENSÃO NORMAL 
(BORRACHA)  
FONTE: CETIN, FENER E GUNAYDIN (2006) 

Na Figura 2.10 estão apresentadas as curvas de compactação do solo e das 

misturas solo-borracha. 

 
FIGURA 2.10 - CURVAS DOS ENSAIOS PROCTOR NORMAL, DO SOLO E DAS MISTURAS   
FONTE: CETIN, FENER E GUNAYDIN (2006) 

Al-Tabbaa e Aravinthan (1998) estudaram misturas de uma argila natural 

adensada e com fissuras com percentagens em peso entre 6 e 15% de partículas de 

borracha triturada de pneus de dimensões 1 a 4 e de 4 a 8 mm. As misturas foram 
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analisadas para uso em aterros de barreiras, em termos de compactação, 

compressão não confinada, comportamento da tensão-deformação, permeabilidade 

à água e à parafina, lixiabilidade, comportamento expansivo livre e pressão 

expansiva. Os materiais foram misturados secos. Na Tabela 2.8 estão apresentadas 

as propriedades da argila estudada. 

TABELA 2.8 - PROPRIEDADES DA ARGILA KEUPER MARL  

Propriedade 

Análise do tamanho da partícula (%) 
Valor 

Cascalho 1,2 

Areia 18,5 

Silte 43,8 

Argila (principalmente ilita) 36,9 

Peso específico 2,72 

Limite de liquidez (%) 34 

Limite de plasticidade (%) 22 

Índice de plasticidade (%) 12 

Teor de orgânicos 0,08 

Teor de sulfatos 0,11 

pH 7,62 

Atividade 0,33 

FONTE: AL-TABBAA E ARAVINTHAN (1998) 

A argila e as misturas foram compactadas utilizando o compactador Dietert 

aplicando-se dez golpes em cada lado da amostra. As amostras compactadas foram 

submetidas ao ensaio de compressão não confinada. Na Figura 2.11 estão 

mostradas as curvas de compactação e o gráfico da tensão de compressão versus 

teor de umidade da argila pura e das misturas. 
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FIGURA 2.11 - (a) CURVAS DE COMPACTAÇÃO; (b) TENSÃO DE COMPRESSÃO VERSUS TEOR 
DE UMIDADE 
FONTE: ADAPTADO DE AL-TABBAA E ARAVINTHAN (1998) 

As medidas de permeabilidade foram realizadas em permeâmetro de parede 

rígida, método da bomba de fluxo, sem controle da pressão confinante. Este método 

acelerou o processo inicial de saturação e possibilitou obter valores de 

permeabilidade em poucos dias. As amostras foram permeadas por água destilada, 

água ácida e parafina, em sequência para a mesma amostra. A água ácida foi 

utilizada para simular a lixiviação em condições de campo. As amostras foram 

compactadas com umidade 5% acima da ótima para medir baixas permeabilidades. 

Para cada permeante foram ensaiadas até três amostras, encontrando-se variação 

de até +/-32%, reflexo da heterogeneidade resultante do processo de mistura. Um 

transdutor mediu a poro-pressão Δu na linha afluente e a permeabilidade vertical foi 

calculada pela lei de Darcy.  

Os resultados dos experimentos constam da Tabela 2.9, onde se observa que 

para a água destilada como permeante a permeabilidade é maior para as misturas 

em relação à argila pura, porém o aumento não é significativo o que demonstra que 

ocorreu um bom entrosamento entre a argila e a borracha e o desenvolvimento de 

fissuras e poros grandes foi mínimo. A permeabilidade aumentou levemente nas 

amostras permeadas pela água ácida porque o meio ácido facilita a floculação. 

Quando a parafina foi o permeante, a permeabilidade das amostras de argila pura 

aumentou em torno de uma ordem de magnitude, efeito dos hidrocarbonetos de 



40 
 

constante dielétrica menor que a da água, que causam a contração da dupla 

camada difusa e o consequente aumento da permeabilidade. As misturas de argila 

com 15% de borracha 4-8 mm permeadas por parafina mostraram permeabilidade 

em torno de 50 vezes menor que a da argila pura. 

TABELA 2.9 - PERMEABILIDADE DA ARGILA E DAS MISTURAS ARGILA-BORRACHA A 
DIFERENTES PERMEANTES 

Material 
Permeabilidade (x10-9 m/s) 

Água destilada Água ácida Parafina 

Argila 3,8 4,2 8,1 

Argila-borracha de pneu: 

8%, 1-4 mm 
5,1 6,2 3,3 

Argila-borracha de pneu: 

15%, 4-8 mm 
7,7 10,3 0,4 

FONTE: ADAPTADO DE AL-TABBAA E ARAVINTHAN (1998) 

2.2.3 Solos compactados 

Peso específico seco, grau de saturação e estrutura de solos compactados 

dependem, da umidade e do processo de compactação (PINTO, 2002).  

De acordo com Mitchell (1993), solos argilosos compactados apresentam 

diferença significativa na condutividade hidráulica, dependendo se a estrutura é 

floculada ou dispersa. Na estrutura floculada, os solos apresentam canais maiores, 

que facilitam o fluxo da água, enquanto na dispersa, as partículas são mais 

orientadas, em arranjos paralelos, resultando um fluxo em trajetória bastante 

tortuosa. Na Figura 2.12 estão mostradas esquematicamente as estruturas do solo. 
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FIGURA 2.12 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA ESTRUTURA DE UM SOLO  
FONTE: REIS (2010) 

Segundo Sällfors e Öberg-Högsta (2002), a condutividade hidráulica de 
materiais argilosos e também de misturas areia-bentonita compactadas é 

influenciada pelo modo da compactação, se realizada no ramo seco ou úmido da 

curva. No ramo úmido, resulta uma boa mistura, porém uma distribuição de vazios 

pouco homogênea. A compactação no ramo seco da curva, frequentemente resulta 

em grande parte do material com poros muito grandes devido à agregação da matriz 

da argila, que geralmente conduz à condutividade hidráulica substancialmente 

maior.  

Benson e Trast (1995) estudaram a condutividade hidráulica de trinta argilas 

empregadas em liners, compactadas e permeadas em laboratório. Na compactação 

foram utilizados diferentes teores de umidade e três energias de compactação. Os 

autores concluíram pela observação de gráficos construídos com os resultados que, 

geralmente a condutividade hidráulica decresce à medida que aumenta o grau de 

saturação inicial e a energia de compactação utilizada na moldagem dos corpos de 

prova. 

Olson e Daniel (1981) apresentaram em seu trabalho os gráficos mostrados 

na Figura 2.13, da variação da sucção e da condutividade hidráulica com o grau de 

saturação medida durante a realização dos ensaios, de uma argila fina compactada.    
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FIGURA 2.13 - SUCÇÃO E CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA VERSUS GRAU DE SATURAÇÃO DE 
UMA ARGILA COMPACTADA 
FONTE: ADAPTADO DE OLSON E DANIEL (1981) 

Em solos transportados pelo vento, os grãos maiores são depositados quase 

imediatamente formando as dunas, enquanto a poeira muito fina pode ser 

transportada a longas distâncias e formam depósitos denominados de loess na 

literatura de solos (VARGAS, 1978). 

Li e Zhang (2010) pesquisaram por meio de ensaios de cisalhamento direto, o 

comportamento da resistência ao cisalhamento de misturas de borracha granulada e 

loess, para avaliar alternativas de aplicação de pneus inservíveis como um material 

leve de enchimento em engenharia geotécnica. As misturas incluíram 0%, 10%, 

20%, 30%, 40%, 50% e 100% em massa de borracha granulada. As amostras foram 

preparadas misturando-se borracha granulada e solo até atingir a homogeneidade. A 

compactação foi realizada em um molde especialmente desenvolvido para este fim, 

aplicando-se a energia normal e modificada. Nos ensaios, foram aplicadas tensões 

normais de 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa e 250 kPa e velocidade de cisalhamento de 

0,8 mm/min. Os resultados mostraram que a resistência ao cisalhamento da 

borracha pura é a menor de todas, enquanto que a do solo sem mistura é um valor 

médio entre as misturas. 
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Lee et al. (2010) pesquisaram o comportamento da tensão-deformação e as 

características do módulo de elasticidade de misturas de areia com borracha 

granulada de pneus inservíveis, para diferentes relações entre o tamanho médio das 

partículas de borracha e o tamanho médio das partículas de areia (Dborracha/Dareia), e 

variando também a relação entre o volume de areia e o volume total (Vareia/Vtotal). Os 

dois materiais foram peneirados para atingir a uniformidade. Os autores projetaram e 

fabricaram uma célula de adensamento, de bronze, equipada com um transmissor 

de ondas de cisalhamento acoplado a um gerador de funções e com um receptor 

ligado a um amplificador. Neste arranjo, ambos, transmissor e receptor ficaram 

ligados a um osciloscópio. A função destes instrumentos era produzir e medir a 

velocidade das ondas de cisalhamento durante ensaios de adensamento realizados 

com as misturas. Ensaios com estágios de carregamento-descarregamento-re-

carregamento foram conduzidos para todas as misturas. Após a colocação de cada 

uma das cinco camadas da mistura na célula do edômetro, era realizada uma leve 

compactação utilizando uma barra de aço, mantendo a energia de compactação em 

cada operação. Na Tabela 2.10 estão apresentadas algumas propriedades das 

partículas dos dois materiais. 

TABELA 2.10 - PROPRIEDADES DOS MATERIAIS: AREIA E BORRACHA  
Propriedades 
dos materiais 

Partículas 
de areia Partículas de borracha 

D50 (mm) 0,725 3,375 1,425 0,725 0,513 0,363 0,256 

Dborr/Dareia - 4,7 2,0 1,0 0,7 0,5 0,35 

Peso específico 2,62 1,16-
1,17 

1,15-
1,16 

1,16-
1,16 

1,15-
1,17 

1,16-
1,16 

1,15-
1,15 

ℯmax 0,87 - - - - - - 

ℯmin 0,60 - - - - - - 

Esfericidade 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 

Circularidade 0,7-0,9 0,3-0,4 0,5 0,3 0,1-0,3 0,1 0,1 

Módulo de 
cisalhamento 

(MPa)1 
100 1 

Coeficiente de 
Poisson1 0,3 0,49 

FONTE: LEE et al. (2010) / Nota: O peso específico foi determinado pela norma ASTM D854 (2006) 
para a areia e pelas normas ASTM D854 (2006) e C188 (2009) para as partículas de borracha. 
1Valores relevantes do material que constitui as partículas [dados adaptados de Beatty (1980) e 
Masad et al. (1996)] 
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Nos gráficos mostrados na Figura 2.14, está apresentada a variação da 

porosidade em função da proporção do volume de areia no volume total, para 

diferentes tensões efetivas e para relações Dborracha/Dareia pré definidas. 

No gráfico da Figura 2.15 observa-se que as maiores massas específicas 

resultaram para o menor e o maior tamanho das partículas de borracha 

respectivamente, que determinaram o menor e o maior valor da relação 

Dborracha/Dareia. Isto pode ser explicado pelo preenchimento dos espaços entre as 

partículas maiores pelas menores, com a redução do índice de vazios. 

 
FIGURA 2.14 - POROSIDADE VERSUS Vareia/Vtotal  
FONTE: LEE et al. (2010) 

Na Figura 2.15 está apresentada a curva da variação da massa específica 

com a relação entre os diâmetros das partículas de borracha e de areia. 
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FIGURA 2.15 - GRÁFICO DA VARIAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DAS MISTURAS COM A 
RELAÇÃO ENTRE OS DIÂMETROS DAS PARTÍCULAS DE BORRACHA E DE AREIA  
FONTE: LEE et al. (2010) 

Entre as principais conclusões do estudo de Lee et al. (2010) está a que em 

misturas de duas partículas rígidas, as características das partículas e a proporção 

em volume das mesmas, controlaram a porosidade mínima da mistura, e também as 

partículas pequenas tiveram papel dominante na variação da porosidade, 

independente da tensão vertical efetiva. Entretanto, o efeito da fração areia para a 

porosidade mínima das misturas areia-borracha diminuiu com o aumento da tensão 

efetiva vertical, quando ocorreu a deformação das partículas de borracha e o 

preenchimento dos poros entre as partículas de areia. 

2.3 DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

Dentre as relações empíricas entre o coeficiente de permeabilidade e outras 

propriedades do solo, aquela utilizada com mais frequência é a sugerida por Hazen 

para filtros de areia (Equação 2.11) que calcula um valor aproximado de k.  

𝑘 = 𝐶𝑘𝑑102  (Equação 2.11) 

Onde: k é o coeficiente de permeabilidade (mm/s); Ck é um coeficiente empírico que 

depende da natureza do solo e d10 é o diâmetro efetivo (mm) (WHITLOW, 1995). Na 

Tabela 2.11 estão apresentados valores sugeridos para Ck para dois intervalos de 

diâmetro. 
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TABELA 2.11 - VALORES DO COEFICIENTE CK DE HAZEN  

Ck (s/mm) Tipo de solo Intervalos de d10 (mm) 

8 – 12 Areias uniformes (Uc < 5) 0,06 – 3,0 

5 – 8 Areias bem graduadas e siltes 
arenosos (Uc ≥ 5) 0,003 – 0,6 

FONTE: WHITLOW (1995) 

Pinto (2002) apresentou a Equação 2.25 sob outra forma (𝑘 = 100𝐷102 ), como 

uma correlação estatística que fornece valores aproximados de k, com coeficiente 

constante igual a 100, k em cm/s e D10 em cm. O autor citou que o próprio Hazen 

indicava um coeficiente entre 50 e 200, porém afirmou que a proporcionalidade com 

o quadrado do diâmetro efetivo é bastante consistente. 

Dentre os métodos indiretos de determinação do coeficiente de 

permeabilidade está a utilização de dados de ensaios de adensamento (PINTO, 

2002). 

O coeficiente de permeabilidade k pode ser medido utilizando ensaios de 

campo ou ensaios conduzidos em laboratório. Ensaios de campo têm custos mais 

elevados em relação aos de laboratório, porém, por envolverem um volume muito 

maior de solo, os valores de condutividade hidráulica calculados incluem os efeitos 

da variabilidade natural do perfil do solo e da presença de descontinuidades. 

Ensaios de laboratório apresentam como vantagem o maior controle das 

condições de contorno. De acordo com Whitlow (1995) os problemas relacionados à 

confiabilidade de ensaios de condutividade hidráulica em laboratório podem ser 

agrupados em: (i) obtenção de amostras representativas, (ii) reprodutibilidade das 

medidas de laboratório e (iii) reprodução das condições de campo.  

Ensaios de condutividade hidráulica em laboratório têm como vantagens o 

controle de condições como o grau de saturação, de tensões efetivas, da carga 

hidráulica e direção de fluxo, além da duração dos ensaios e dos custos. Ensaios de 

laboratório permitem ainda avaliar a anisotropia hidráulica dos materiais, quando se 

estudam os fluxos em direções determinadas. 

Como desvantagem destes ensaios, pode-se mencionar o fator escala, pois 

em ensaios de campo, o fluxo é estudado em volumes maiores do material. 
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O método da polarização induzida espectral (spectral induced polarization – 

SIP), utilizado frequentemente em exploração mineral, pode trazer informações 

preliminares sobre a caracterização hidráulica do subsolo. 

O estudo de Kock et al. (2011) mostra a relação entre a polarização induzida 

espectral e a condutividade hidráulica de materiais saturados, desde areias finas até 

granulares finos, demonstra a variabilidade desta relação como resposta a 

mudanças na distribuição do tamanho dos grãos e dos poros, e o potencial de 

métodos básicos de polarização induzida espectral para caracterizações hidráulicas 

iniciais a pouca profundidade. Kock et al. (2011) mediram a condutividade hidráulica 

e realizaram medições com o método da polarização induzida, de amostras naturais, 

e modificadas pelas combinações possíveis de compactação e distribuição 

granulométrica, analisaram o efeito das modificações na condutividade e no tempo 

de retardamento da polarização induzida espectral. Posteriormente discutiram a 

possível relação entre condutividade hidráulica e a resposta elétrica do SIP 

registrada, particularmente o tempo de retardamento.  

Na pesquisa realizada por Kock et al. (2011), a característica dos vazios das 

amostras variou por mudanças no tamanho dos grãos, no grau de compactação e no 

grau da graduação. Os resultados mostraram que para porosidades similares, as 

amostras bem graduadas apresentaram menor condutividade hidráulica. Os autores 

constataram que isto ocorreu pela homogeneidade da distribuição do tamanho dos 

poros nas amostras mais bem graduadas e pela menor diferença entre os tamanhos 

do menor e do maior grão. Estas constatações estão coerentes com o fato do 

quadrado do aumento da área superficial do poro, que controla as propriedades de 

fricção, se contrapor ao aumento cúbico no volume de vazios, que determina o 

volume conduzido. Ou seja, um poro com o mesmo volume que dois poros menores 

combinados, produz menos resistência ao fluxo de água e conduz mais água no 

mesmo intervalo de tempo. 

De acordo com Koch et al. (2011), a correlação entre superfície específica e 

condutividade hidráulica é mais forte e clara em materiais bem graduados, 

comparados aos mais heterogêneos. 
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2.4 PERMEÂMETROS 

Permeâmetros são equipamentos que permitem mensurar parâmetros 

necessários para calcular a condutividade hidráulica, sendo que devem ser 

conhecidos previamente, a área da seção e o comprimento do corpo de prova. 

Geralmente, são medidos os volumes percolados, as perdas de carga e períodos de 

tempo correspondentes. Os permeâmetros são constituídos de duas partes 

principais, a célula de condutividade e o sistema de aplicação e controle de 

pressões. Existem duas categorias de permeâmetros, sendo os de parede rígida e 

os de parede flexível.  

2.4.1 Permeâmetro de parede rígida 

As células dos permeâmetros de parede rígida constituem-se de um tubo 

rígido, geralmente de seção circular, de latão niquelado, aço niquelado, aço inox, 

alumínio, acrílico, poli cloreto de vinila (PVC) ou vidro, onde é colocado o corpo de 

prova. Estas células são denominadas de células de condutividade. 

Quatro tipos de permeâmetro de parede rígida são usados: molde de 

compactação, célula de adensamento, tubo amostrador e os tipos onde o corpo de 

prova não tem contato com a parede da célula. O do tipo molde de compactação 

mostrado na Figura 2.16 é o mais comum. A amostra é compactada em cilindro que 

é a própria célula de condutividade hidráulica. Em alguns casos o solo é apenas 

lançado no interior do cilindro. Solos desde granulares até argilas podem ser 

ensaiados neste tipo, o qual utiliza discos porosos nas extremidades do corpo de 

prova para garantir o fluxo unidirecional. Neste tipo o corpo de prova não varia de 

volume. 
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FIGURA 2.16 - PERMEÂMETRO DE PAREDE RÍGIDA TIPO MOLDE DE COMPACTAÇÃO  
FONTE: ADAPTADO DE DANIEL (1994) 

No tipo célula de adensamento mostrado na Figura 2.17, o corpo de prova é 

submetido a uma carga axial. Uma das formas de utilização deste tipo de 

permeâmetro é calcular a condutividade hidráulica pela taxa de adensamento, 

porém neste modo a condutividade hidráulica resulta muito baixa, com diferença de 

até 50% segundo Olson (1986) devida a erros introduzidos pela não consideração 

dos efeitos do adensamento secundário nos cálculos. Na segunda forma o corpo de 

prova é diretamente permeado, neste modo pode ocorrer o fluxo lateral, 

principalmente em solos compressíveis submetidos à tensão de compressão abaixo 

de 50 kPa. O fluxo lateral certamente ocorre com baixas tensões de compressão e 

para solos muito duros ou rígidos. Em muitos casos, o controle da tensão axial é 

requerido, exigindo-se um permeâmetro mais sofisticado. Nestes ensaios, o atrito do 

corpo de prova com a parede da célula leva a uma variação da tensão ao longo da 

altura da amostra, o que pode ser evitado fazendo o quociente entre altura 

(comprimento) e diâmetro do corpo de prova L/D ≤ 0,25, valor frequente em ensaios 

de adensamento. Ensaios com controle da tensão vertical têm sido realizados para 

materiais altamente compressíveis como solo-bentonita. Na Figura 2.18 está 

apresentada a representação esquemática de um permeâmetro que permite o 

controle da tensão vertical aplicada à amostra.  
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FIGURA 2.17 - PERMEÂMETRO DE PAREDE RÍGIDA TIPO CÉLULA DE ADENSAMENTO  
FONTE: ADAPTADO DE DANIEL (1994) 

No tipo tubo amostrador apresentado na Figura 2.19, amostras indeformadas 

são obtidas pela cravação de um tubo de parede fina no solo. Muitas vezes a 

amostra é permeada no próprio cilindro amostrador. O risco de ocorrer fluxo lateral 

em materiais muito duros ou rígidos ou que contenham materiais granulares é alto. 

O efeito cisalhante do tubo amostrador durante a cravação pode causar 

remoldamento (amalgamento) do solo. Alguns tubos amostradores de parede fina 

são fabricados com uma abertura um pouco menor que o diâmetro interno do tubo, 

na extremidade de corte para, durante a cravação reduzir o atrito, porém esta 

alternativa aumenta a possibilidade de fluxo lateral. Este tipo é recomendado apenas 

para materiais fáceis de amostrar e tubos amostradores que não apresentem os 

problemas citados. 

 
FIGURA 2.18 - PERMEÂMETRO DE PAREDE RÍGIDA COM CONTROLE DA TENSÃO VERTICAL  
FONTE: ADAPTADO DE DANIEL (1994) 
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FIGURA 2.19 - PERMEÂMETRO DE PAREDE RÍGIDA TIPO TUBO AMOSTRADOR  
FONTE: ADAPTADO DE DANIEL (1994) 

No tipo em que não há contato entre a parede do permeâmetro e o corpo de 

prova, o espaço entre o corpo de prova e a parede da célula, é preenchido por um 

selamento anelar, geralmente de bentonita. É útil para ensaiar materiais que 

apresentem algum tipo de aderência ao material da célula, que poderia dificultar a 

limpeza da mesma após os ensaios. A dificuldade maior neste método está 

relacionada à moldagem e verificação do selamento em cada ensaio, para evitar a 

ocorrência de vazios entre o corpo de prova e o material desta vedação. Este tipo 

está mostrado na Figura 2.20.   

 
FIGURA 2.20 - PERMEÂMETRO SEM CONTATO DA PAREDE RÍGIDA COM O CORPO DE PROVA   
FONTE: ADAPTADO DE DANIEL (1994) 
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Petrov, Rowe e Quigley (1997) utilizaram em seu trabalho três tipos de 

permeâmetros para medir a condutividade hidráulica de geocompostos bentoníticos 

- GCL, sendo: (i) de anel duplo, método de carga constante, (ii) de parede rígida tipo 

célula de adensamento, método de vazão constante e (iii) de parede flexível. No de 

anel duplo (double ring permeameter), a célula de condutividade é composta de tubo 

de seção circular, montado entre as bases superior e inferior com quatro hastes 

roscadas e borboletas de aperto. Um tubo de seção circular de altura e diâmetro 

menores que os da célula, é fixado na base inferior para permitir a separação do 

efluente proveniente da porção interna e da porção externa do corpo de prova. 

Medindo-se os volumes e calculando-se as vazões para as duas porções, é possível 

identificar aumentos atípicos da condutividade hidráulica da porção central para a 

externa, que pode indicar fluxo preferencial junto à parede da célula. O permeâmetro 

de anel duplo é uma versão aperfeiçoada do permeâmetro de parede rígida tipo 

molde de compactação. A representação esquemática deste equipamento é 

mostrada na Figura 2.21. 

Os reservatórios de coleta de efluente têm tampas perfuradas para manter a 

pressão atmosférica na extremidade do efluente e evitar perdas por evaporação 

onde existem as conexões de drenagem inferiores. A massa ou o volume do 

efluente é medida para calcular a condutividade hidráulica. 

A escolha de um material altamente permeável como a areia para a camada 

sobreposta ao geocomposto bentonítico é feita para que a carga hidráulica aplicada 

se dissipe totalmente no corpo de prova.  

Petrov, Rowe e Quigley (1997) utilizaram a Equação 2.12 para calcular a 

vazão: 

𝑞 =
𝑚
𝜌𝑇𝛥𝑡

 (Equação 2.12) 

Onde: m é a massa do efluente (g); ρT é a densidade do efluente à 

temperatura T (g/L); Δt é o intervalo de tempo correspondente à coleta do efluente 

(s). A condutividade hidráulica foi calculada pela expressão da lei de Darcy, 

conhecidos a vazão q, a área da seção transversal do corpo de prova e o gradiente 

hidráulico aplicado.  
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FIGURA 2.21 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PERMEÂMETRO DE ANEL DUPLO - 
MÉTODO DE CARGA CONSTANTE  
FONTE: ADAPTADO DE SHELBOURN (1993) 

Petrov, Rowe e Quigley (1997) obtiveram nos ensaios conduzidos no 

permeâmetro de anel duplo com o geocomposto bentonítico, condutividades 

hidráulicas de mesma ordem de magnitude para as porções externa e interna, para 

água destilada e cloreto de sódio.  

Olson e Daniel (1981) descreveram o ensaio de fluxo radial como uma técnica 

de laboratório para medir a condutividade horizontal. Na Figura 2.22 está mostrada a 

célula com um dreno central de areia (raio = rw) e um anel externo de material 

poroso (raio = r0). Para uma amostra de altura L e uma carga constante h no dreno 

de areia, a condutividade é calculada pela Equação 2.13.  

𝑘 ≅ �
𝑄

2𝜋𝐿ℎ𝑡
� ln (

𝑟0
𝑟𝑤

) (Equação 2.13) 

Onde: k é a condutividade horizontal; Q é o volume escoado no período de tempo t; 

L é a altura da amostra; h é a carga; t é o intervalo de tempo; r0 é o raio do anel 

externo de material poroso e rw é o raio do dreno central. 
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FIGURA 2.22 - PERMEÂMETRO DE FLUXO RADIAL  
FONTE: ADAPTADO DE OLSON; DANIEL (1981) 

Olson e Daniel (1981) apresentaram a Equação 2.14 para calcular a 

condutividade em ensaios com carga decrescente. 

𝑘 = �
𝑎

2𝜋𝐿𝑡� ln �
ℎ1
ℎ2
� ln (

𝑟0
𝑟𝑤

)  (Equação 2.14) 

Onde: k é a condutividade horizontal; L é a altura da amostra; h1 e h2 são as cargas 

hidráulicas nos tempos t1 e t2 (t2 – t1 = t); t é o intervalo de tempo; r0 é o raio do anel 

externo de material poroso e rw é o raio do dreno central. 

Ensaios de fluxo radial podem também ser conduzidos em células triaxiais 

utilizando um dreno central de areia e um dreno contínuo externo de papel filtro. 

Esta alternativa não necessita nenhum equipamento especial e amostras de 

dimensões que incluem os efeitos da macroestrutura, como fissuras, podem ser 

ensaiadas (OLSON e DANIEL, 1981). 

Olson e Daniel (1981) mencionaram que às vezes a condutividade horizontal 

é maior que a vertical, condição que determina um fluxo predominante horizontal em 

campo. Para argilas estratificadas o quociente kh/kv pode ser maior que 10, 

enquanto para solos menos estratificados esta razão se aproxima da unidade. 

Segundo Pinto (2002), é comum em solos sedimentares o coeficiente de 

permeabilidade ser maior na direção horizontal que na vertical, isto decorre das 

partículas tenderem a ficar com as maiores dimensões orientadas na horizontal, a 
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proporção entre os coeficientes médios na direção horizontal e na direção vertical 

pode chegar a 5, 10 ou 15. 

2.4.2 Permeâmetro de parede flexível 

A norma americana ASTM D5084 (2010) lista seis métodos ou sistemas 

hidráulicos para medir a condutividade hidráulica com o permeâmetro de parede 

flexível, em materiais porosos saturados, de condutividade menor que 1x10-6 m/s, 

que são: (i) carga hidráulica constante, (ii) carga decrescente-pressão na linha do 

efluente percolado constante, (iii) carga hidráulica decrescente-pressão na linha do 

efluente percolado crescente, (iv) vazão constante, mostrado na Figura 2.23 (v) 

volume constante-carga constante (utilização de mercúrio)(tipicamente k<10-7 m/s) e 

(vi) volume constante-carga decrescente (mercúrio)-pressão na linha do efluente 

percolado crescente (tipicamente k<10-7 m/s). Os seis métodos utilizam a água como 

líquido permeante, e as amostras podem ser moldadas de acordo com diferentes 

métodos (indeformada, reconstituída, remoldada e compactada).  

 
FIGURA 2.23 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA MONTAGEM - MÉTODO IV  
FONTE: ADAPTADO DE DANIEL (1994) 

A duração aproximada dos ensaios para os três últimos métodos é de dois a 

três dias, enquanto para os três primeiros é de alguns dias a algumas semanas, 

frequentemente, uma semana. Este tempo depende principalmente do método 

adotado, do grau de saturação inicial e da condutividade hidráulica do material da 

amostra (ASTM D5084, 2010). 
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Daniel (1994) apresenta os critérios recomendados para considerar o término 

de ensaios de condutividade hidráulica, divididos conforme o líquido permeante. 

Quando a água é o permeante: (i) as vazões afluente e efluente devem ser 

razoavelmente iguais, uma boa referência neste caso é a razão entre a vazão 

afluente e a efluente ficar entre 0,9 e 1,1 antes do ensaio terminar, porém para 

materiais de condutividade hidráulica < 1x10-10 m/s o período para alcançar valores 

neste intervalo pode ser de várias semanas, assim o intervalo de Qafl/Qefl pode ser 

entre 0,75 e 1,25; (ii) a condutividade hidráulica deve estar razoavelmente estável, 

condição detectada por uma mínima tendência de aumento ou redução da 

condutividade hidráulica; (iii) quantidade suficiente de medições deve ser feita para 

garantir resultados significativos, a norma ASTM 5084-10 requer que de 4 medições 

realizadas, o maior e o menor valor não devem estar muito afastados da média (a 

média aceita é função da condutividade hidráulica). 

Para amostras permeadas por líquidos contendo produtos químicos: (i) se 

aplicam as recomendações para a água como permeante e recomendações 

adicionais; (ii) quando se trata de líquidos solúveis em água, a viscosidade e o peso 

específico são similares aos da água, assim os resultados podem ser tratados como 

condutividade hidráulica, porém quando tratar-se de líquidos não solúveis na água, 

como os hidrocarbonetos, é preferível informar os valores como condutividade 

intrínseca no lugar de condutividade hidráulica (DANIEL, 1994).  

De acordo com Daniel (1994), as recomendações adicionais para líquidos 

contendo produtos químicos e lixiviados de resíduos sólidos incluem: (i) o volume 

percolado deve ser no mínimo duas vezes o volume dos poros da amostra para 

assegurar que não reste água remanescente; (ii) a percolação deve prosseguir até 

que a composição química do líquido efluente seja similar ao do afluente ou,  que os 

constituintes-chave, que podem alterar a condutividade hidráulica estejam presentes 

no líquido efluente. Algumas vezes pode ocorrer uma transformação química (como 

bio transformações), nestes casos a composição química do efluente nunca será 

similar à do afluente; (iii) a construção de gráficos para analisar a tendência da 

condutividade hidráulica e o avanço de íons chave; a concentração de todos os íons 

críticos presentes no líquido efluente deve constar dos gráficos. 
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De acordo com Daniel (1994) praticamente todos os solos com exceção de 

materiais granulares, podem ser ensaiados em células de parede flexível. 

Os sistemas de controle hidráulico podem ser abertos ou fechados. Nos 

primeiros, o afluente, o efluente ou ambos, estão em contato com a atmosfera ou 

algum sistema pressurizado. Nos sistemas abertos o volume do corpo de prova 

pode variar, com absorção ou eliminação de líquido. 

Nos sistemas fechados, as linhas de entrada e saída do permeante estão 

interligadas e, para o corpo de prova na condição saturada, o volume de líquido que 

entra é forçado a se igualar ao que sai, não ocorrendo mudança no volume do corpo 

de prova. 

Em geral, os sistemas hidráulicos se enquadram em três princípios básicos: 

carga constante, carga variável e fluxo (vazão) constante. Na Figura 2.24 estão 

apresentados os esquemas dos princípios básicos citados, com as equações 

correspondentes.  

 
FIGURA 2.24 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS  
FONTE: PINTO (2000) 

Wietsma et al. (2008) apresentaram as Equações 2.15 a 2.17 para os 

princípios básicos. 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 𝑄𝐿𝑐/𝐴𝑐∆𝐻 (Equação 2.15) 
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Onde: Q é a vazão; Lc é o comprimento do corpo de prova; Ac é a área da 

seção transversal do corpo de prova e ΔH é a diferença de pressão entre as 

extremidades do corpo de prova. 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = �
𝐴𝑠𝐿𝑐
𝐴𝑐𝑡

� ln (
𝐻1
𝐻2

) (Equação 2.16) 

Onde: As é a área da seção transversal do tubo (aplicação de carga 

hidráulica); Lc é o comprimento do corpo de prova; Ac é a área da seção transversal 

do corpo de prova; H1 e H2 são as cargas medidas nos instantes t1 e t2 e t é o tempo 

entre as medições de carga. 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 𝑄𝐿𝑝/𝐴𝑐∆𝐻𝑝 (Equação 2.17) 

Onde: Q é a vazão; Lp é a altura; Ac é a área da seção transversal e ΔHp é a 

diferença de pressão entre as extremidades do corpo de prova. 

2.4.3 Descrição de equipamentos para ensaios de condutividade hidráulica 

Heineck (2002) em sua tese analisou o comportamento hidráulico e mecânico 

de novos materiais geotécnicos compósitos, pela adição de bentonita e fibras a 

solos e cinzas. No desenvolvimento do trabalho foi projetado e montado um 

permeâmetro de parede flexível, descrito a seguir. 

O sistema hidráulico possui três células de pressão (acumuladores), 

utilizando-se ar comprimido para aplicar a pressão diretamente sobre a água. Tubos 

graduados ligados aos acumuladores e um medidor de variação volumétrica tipo 

Imperial College, medem o fluxo nos acumuladores. Para medir as pressões é 

utilizado um transdutor de pressão com capacidade de 10 kPa. 

Complementa o equipamento, um conversor analógico/digital que faz a 

aquisição de dados, o microcomputador e programa computacional. Na Figura 2.25 

está mostrado o esquema simplificado do equipamento construído. 
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FIGURA 2.25 - PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL  
FONTE: HEINECK (2003) 

Wietsma et al. (2008) descreveram ensaios automatizados de condutividade 

hidráulica, nos métodos, vazão constante, carga constante e carga decrescente, em 

cinco sílico areias. O equipamento desenvolvido e mostrado na Figura 2.26 utiliza 

tensiômetros conectados a transdutores de pressão, transdutores de pressão 

isolados, três bombas dosadoras de alta precisão, reservatórios e colunas de 

abastecimento e de coleta do fluido, dispositivo de aquisição de dados, 

microcomputador e programa computacional. A carga constante ΔH ou a carga 

inicial H1 são obtidas pela operação de uma régua linear automatizada acoplada ao 

reservatório cilíndrico que fornece o fluído ao sistema. Os autores mencionaram que 

nos ensaios de vazão constante os resultados são muito próximos dos apresentados 

na literatura, porém nos de carga constante, os valores encontrados foram em torno 

de 50% superiores.  

Wietsma et al. (2008) recomendaram o equipamento para ensaios com carga 

decrescente e vazão constante em materiais de condutividade hidráulica saturada - 

ksat < 10-6 cm/s. 



60 
 

 
FIGURA 2.26 - ESQUEMA DO EQUIPAMENTO PARA ENSAIOS AUTOMATIZADOS 
FONTE: ADAPTADO DE WIETSMA et al. (2008) 

Dourado (2003) descreveu em seu trabalho a construção de quatro 

permeâmetros de parede flexível, quatro sistemas de controle hidráulico de volume 

constante e três interfaces percolante/sistema hidráulico, utilizados em estudos de 

comportamento de materiais empregados na proteção ambiental, realizados no 

Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo. 

Dourado (2003) montou quatro sistemas hidráulicos de volume constante, 

interligados por três fontes de pressão, confinante, na base e no topo. O autor citou 

como vantagem dos sistemas fechados a menor duração dos ensaios comparada 

aos sistemas hidráulicos abertos. 

Na Figura 2.27 estão mostrados o sistema de aplicação de pressões e a 

célula de condutividade dos equipamentos construídos por Dourado (2003). Duas 

fontes de pressão (linhas 1 e 2) são compostas por sistema auto compensador de 

pressão à base de pote de mercúrio, constituídas de reservatórios com interface 

água-mercúrio, com pressão aplicada na faixa entre 0 e 1200 kPa, pelo ajuste do 

desnível entre o permeâmetro e os reservatórios. A terceira fonte de pressão (linha 

3) utiliza uma bomba de injeção com servo-controle de pressão e medida de volume 

(atuador servo controle). As três linhas são interligadas, regulando-se a pressão das 
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linhas 1 e 2 antes de iniciar os ensaios, com o auxílio do atuador. O sistema de 

controle hidráulico é composto por quatro registros, tubulações, reservatório de 

acrílico, tubo capilar, escala milimétrica e conectores. 

Três registros controlam o acesso das pressões, confinante, base e topo. O 

quarto registro quando aberto equaliza a pressão entre o reservatório de mercúrio e 

o tubo capilar. O gradiente de pressão resulta da diferença entre os níveis das 

colunas de mercúrio do reservatório e do tubo capilar. A variação na carga 

(gradiente) obtém-se pelas medidas da variação da altura da coluna de mercúrio no 

tubo capilar. Com estas medidas e a área interna do tubo, calcula-se o volume 

percolado. No centro do cabeçote há uma cavidade para alojamento de um pistão 

que acompanha a variação de altura do corpo de prova durante o ensaio. 

 
FIGURA 2.27 - ESQUEMA DO PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL  
FONTE: DOURADO (2003) 

Câmaras triaxiais têm partes em comum com as células utilizadas em ensaios 

de condutividade hidráulica. O equipamento desenvolvido por Ferreira (2004) para 

realizar ensaios triaxiais, saturados e não saturados, utiliza três válvulas solenoides 

proporcionais nas linhas de ar comprimido, duas interfaces ar/água nas linhas de 

pressão confinante e contra pressão, medidor de variação volumétrica na linha de 

contrapressão, e célula de carga interna, solidária ao pistão da prensa. A 

instrumentação inclui transdutores de pressão e deslocamento e sensores de efeito 

Hall para medir a deformação vertical e deformações radiais. Complementa o 

equipamento o dispositivo de aquisição de dados, microcomputador e programa 
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computacional. Na Figura 2.28 está apresentado o esquema do equipamento 

desenvolvido. 

 
FIGURA 2.28 - ESQUEMA DO EQUIPAMENTO TRIAXIAL  
FONTE: ADAPTADO DE FERREIRA (2004) 

Hummes, Maccarini e Dal Moro (2007) desenvolveram um equipamento 

triaxial para corpos de prova de 66 cm de diâmetro e 165 cm de altura, para medir 

propriedades mecânicas de enrocamentos. A pressão confinante pode atingir 

2000 kPa. 

O controle das pressões, confinante (até 2000 kPa) e neutra (até 1000 kPa) é 

feito por meio de válvulas proporcionais conectadas a transdutores de pressão. Os 

controles da tensão desvio e do deslocamento vertical (axial), aplicados por cilindro 

hidráulico, também são feitos por válvula proporcional, em malha fechada com o 

transdutor de deslocamento indutivo e com a célula de carga. 

As válvulas proporcionais são acionadas por computador, utilizando um 

software desenvolvido especificamente para o equipamento. As moto bombas e as 

válvulas proporcionais trabalham com óleo, utilizando-se interface óleo-água para as 

pressões confinante e neutra. As medidas de variação de volume são realizadas por 

meio de dois sensores de vazão de sentido único, associados a válvulas de 
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retenção, pois durante o cisalhamento a água pode tanto entrar quanto sair. Na 

Figura 2.29 está apresentado o quadro de distribuição de água do equipamento. 

 
FIGURA 2.29 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FONTE: HUMME, MACCARINI E DAL MORO (2007) 

Silveira (2008), durante o desenvolvimento de sua tese, realizou ensaios de 

condutividade hidráulica de solos coluvionares em corpos de prova indeformados 

utilizando um equipamento triaxial adaptado para a execução destes ensaios, e em 

corpos de prova indeformados e remoldados em permeâmetro de parede flexível 

com aplicação de gradiente hidráulico por coluna de mercúrio. 

O equipamento triaxial utilizado por Silveira (2008), mostrado 

esquematicamente na Figura 2.30, é composto de câmara triaxial, painel de 

aplicação e controle de pressões, microcomputador, programa computacional, 

sistema hidropneumático composto de um compressor de ar e dois transdutores de 

pressão para aplicar a pressão confinante e a contra-pressão, interface ar-água, 

reservatório elevado de água destilada e uma bureta graduada instrumentada para 

medir a variação volumétrica. A instrumentação do equipamento inclui: (i) prensa 

servo controlada, (ii) célula de carga interna, (iii) transdutor de pressão para medir a 

poro-pressão e (iv) transdutor de deslocamento para medir as deformações dos 

corpos de prova. 
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FIGURA 2.30 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO EQUIPAMENTO TRIAXIAL  
FONTE: ADAPTADO DO MANUAL DO FABRICANTE WILLE GEOTECHNIK CO) 

A adaptação no equipamento triaxial foi necessária para aplicar pressões 

diferentes à base e ao topo do corpo de prova durante a fase de medições da 

permeabilidade, e consistiu na montagem de uma linha de drenagem adicional 

ligada ao topo do corpo de prova. 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES DE SOLO-BORRACHA 

A Resolução nº 258/1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA foi alterada pela Resolução nº 301/2002 e as duas foram revogadas pela 

Resolução nº 416/2009 em vigor desde 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada. Nesta última resolução, pneu inservível está definido 
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como pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua estrutura não se 

prestando mais à rodagem ou à reforma, e está estabelecido que para cada pneu 

novo comercializado para o mercado de reposição, os fabricantes ou importadores 

deverão dar destino adequado a um pneu inservível. A equivalência deverá ser feita 

em peso considerando para o pneu inservível uma redução de 30% em relação ao 

peso do novo (CONAMA, 2009). 

Segundo Jardim (1995), a disposição de pneus usados em aterros torna-se 

inviável devido à baixa compressibilidade e à degradação muito lenta. Pneus usados 

dispostos a céu aberto apresentam problemas como riscos de incêndio e 

proliferação de mosquitos e roedores. 

Segundo o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (2012), a quantidade destinada de pneus inservíveis em 2011 

foi de 262.457,19 t, assim distribuída: 55,46 % em co-processamento (fornos de 

clínquer e fonte de elementos metálicos), 29,91% em fabricação de borracha moída, 

12,80% em fabricação de artefatos de borracha, 1,80% em co-processamento com 

xisto betuminoso e 0,03% em processo de desvulcanização. 

Existem estudos no Brasil de aplicações para a borracha de pneus como, 

asfalto-borracha, misturas em pastas de cimento, argamassas e concretos. Estão 

apresentados nos resultados dos ensaios de solubilização realizados em amostras 

de borracha de pneus, por Bertollo, Fernandes Junior e Schalch (2002), teores de 

metais (zinco e manganês) no extrato solubilizado superiores aos limites 

estabelecidos na norma ABNT NBR 10004/2004. Os autores concluíram que a 

trituração de pneus, com o objetivo de redução de volume anteriormente à sua 

disposição em aterros sanitários, não é uma medida totalmente adequada do ponto 

de vista ambiental. 

A cobertura final prevista em projetos e construções de aterros sanitários mais 

recentes é composta de diferentes camadas como ilustrado na Figura 2.31, que têm 

a finalidade de reduzir a percolação de águas pluviais no interior do maciço de 

resíduos. A formação do chorume ocorre pela solubilização de componentes dos 

resíduos na água, a percolação se processa por ação da gravidade pelos poros 
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existentes até atingir a barreira horizontal impermeável da base, onde é coletado e 

transportado para unidades de tratamento por um sistema de drenagem.  

 
FIGURA 2.31 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS CAMADAS DE ENCERRAMENTO DE 
ATERROS SANITÁRIOS 
FONTE: ADAPTADO DE RUSSO (2005) 

Nas situações em que ocorre infiltração de águas pluviais, as mesmas serão 

misturadas com os lixiviados dos resíduos sólidos durante a percolação, e tratadas 

nas unidades de tratamento de chorume.  

Gomes (2009) realizou em seu trabalho ensaios de lixiviação em chips de 

pneus (tamanho médio 15x20 mm), em diferentes meios (água com pH 7,0; 4,5 e 

9,0). A autora obteve concentrações entre 0,0089 e 0,0298 mg/L de manganês e 

menos que 0,002 e 0,1147 mg/L de zinco.  

Mota et al. (2009) realizaram ensaios de lixiviação em borracha de pneus 

usados, em meio ácido (pH entre 4 e 5), na proporção em peso (borracha:água) 

1:10, e obtiveram concentrações de zinco após um ciclo de 24 h de exposição entre 

1,7 e 6,9 mg/L e após dois ciclos (48 h) entre 0,3 e 1,6 mg/L.  

Na Tabela 2.12 estão apresentadas concentrações de zinco e manganês 

obtidas por alguns autores em análises físico-químicas efetuadas em lixiviados 

(chorume) de resíduos sólidos urbanos - RSU. 
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TABELA 2.12 - CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM LIXIVIADOS DE RSU 

Autor/ano 
Localização dos 

aterros sanitários 

Concentração 

(mg/L) Método 

Zinco Manganês 

Cort et al./2008 

Francisco 

Beltrão/PR 
4,85 6,67 

Espectrofotometria 

de absorção 

atômica – EAA – 

método do 

LACTEC 

Nova 

Esperança/PR 
2,45 3,78 

Celere et al. 

Ribeirão Preto/SP 

módulo I 
8,429 0,676 

Espectrofotometria 

de absorção 

atômica – EAA  Ribeirão Preto/SP 

módulo II 
9,146 0,428 

Segato e 

Silva/2000 
Bauru/SP 175 – 260 50 - 1200 

Espectrofotometria 

Esakku, 

Palanivelu e 

Joseph/2003 

Chennai/Índia 0,027 – 0,221 - 

Espectrofotometria 

de absorção 

atômica – EAA  

FONTE: O autor (2013) 

Outros autores pesquisaram a utilização de borracha de pneus usados em 

obras de aterros. Cetin, Fener e Gunaydin (2006) estudaram aplicações de misturas 

de solo com borracha triturada como alternativa para reduzir o peso de aterros. Lee 

et al. (1999) pesquisaram misturas de areia com chips de pneus usados de tamanho 

inferior a 30 mm como material de reaterro de peso reduzido. Gomes (2009) 

analisou a aplicação de fragmentos de pneus usados em aterros de resíduos como, 

cobertura diária alternativa, coletores de lixiviados, camadas de coletores de biogás 

e pavimentação das vias de circulação. 

Nos estudos sobre estabilidade de taludes de RSU, geralmente são 

analisados os parâmetros de resistência dos materiais (RSU), o peso específico 

compactado e as inclinações pretendidas para os taludes as quais são limitadas pela 

capacidade operacional dos equipamentos que espalham e compactam os RSU. 

Como ainda não existem teorias e modelos consolidados específicos para 

analisar a estabilidade de RSU, estes estudos vêm sendo desenvolvidos conforme 

os métodos clássicos de análise de estabilidade por condições de equilíbrio limite 

(OLIVEIRA, 2002).  
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Nos métodos analíticos de análise de estabilidade de taludes nos quais é 

empregado o equilíbrio limite a estabilidade é expressa por um fator de segurança 

(FS) dado pela Equação 2.18. 

𝐹𝑆 = 𝑠/𝜏 (Equação 2.18) 

Onde: s é a resultante das tensões resistentes ao deslizamento; Ƭ é a 

resultante das tensões que tendem a provocar o deslizamento. 

Na literatura s é denominada resistência ao cisalhamento para a qual se 

utiliza também a notação Ƭr. Vargas (1978) apresentou a Equação 2.19 para calcular 

Ƭr em materiais parcialmente saturados. 
𝜏𝑟 = 𝑐′ + (𝜎 −  𝑢)𝑡𝑔∅′ (Equação 2.19) 

Onde: c’ é a coesão do material em termos de tensão efetiva; σ é a tensão 

normal à superfície de ruptura; u é a poro-pressão e Φ’ é o ângulo de atrito do 

material em termos de tensão efetiva. 

A coesão e o ângulo de atrito são os parâmetros de resistência dos materiais. 

Nascimento (2007) obteve em ensaios triaxiais de RSU (4 anos após a disposição) e 

deformação vertical de 20%, c’ = 4,6 kPa e Φ’ = 34,9º. A resistência ao cisalhamento 

dos RSU cresce continuamente com o aumento da tensão vertical sem apresentar 

um pico de resistência, daí a necessidade de associar com uma deformação vertical. 

Carvalho (1999), em ensaios triaxiais utilizando corpos de prova de RSU com 

peso específico de 10 kN/m3, para deformação axial de 20%, encontrou c’ = 60,2 

kPa e Φ’ = 22º. A autora citou que as resistências ao cisalhamento para os três 

pesos específicos testados (10, 12 e 14 kN/m3) resultaram razoavelmente próximas, 

porém não se observou tendência clara de variação dos parâmetros de resistência 

(c’ e Φ’). 

Viana (2007) realizou ensaios de cisalhamento direto em uma bentonita 

sódica com partículas de tamanho entre 0,0001 e 0,02 mm e em misturas de 

bentonita com borracha granulada de pneus usados (granulometria - 10% em peso 

de partículas menores que 0,17 mm e 60% menores que 0,34 mm), em amostras 

secas e hidratadas, como parte da pesquisa de materiais alternativos aplicados em 

taludes de fechamento de aterros de resíduos. Para as amostras hidratadas e secas 

de bentonita o autor obteve intercepto coesivo de 32,1 kPa e ângulo de atrito de 

22,4º, e 2,1 kPa/25,7º respectivamente. Para as misturas de bentonita e 25% em 
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massa de borracha os valores obtidos, na mesma ordem, foram, 22,3 kPa/22,6º e 

5,5 kPa/23,8º. 

Na Figura 2.32 estão apresentados os gráficos da tensão de cisalhamento 

versus proporção de borracha, construídos com os resultados de ensaios de 

cisalhamento direto realizados por Cetin, Fener e Gunaydin (2006) em amostras de 

solo argiloso sem borracha e misturas deste solo com diferentes percentuais de 

borracha de pneus de granulação grossa (tamanho entre 2 e 4,75 mm) e fina (menor 

que 0,425 mm). Os autores realizaram os ensaios para as tensões de 54, 163 e 327 

kPa, adotaram 15% da deformação de cisalhamento como ponto de ruptura e 

concluíram que, para até 30% de borracha de granulação fina e 20% granulação 

grossa nas misturas, há um aumento nas tensões de cisalhamento. 

 
FIGURA 2.32 - VARIAÇÃO DA TENSÃO DE CISALHAMENTO NA RUPTURA COM A PROPORÇÃO 
DE BORRACHA 
FONTE: ADAPTADO DE CETIN, FENER E GUNAYDIN (2006) 

Fontes et al. (2007) estudaram o comportamento mecânico de misturas 

betuminosas utilizando betume modificado com borracha de pneus usados, pelo 

processo úmido. A borracha utilizada nos experimentos foi obtida pelo processo 

mecânico (temperatura ambiente), com partículas de tamanho entre 0,075 e 1 mm. 

Os autores realizaram o ensaio de granulometria de acordo com o método da norma 

ASTM C136 – 1996, adaptado com as recomendações constantes do Greenbook 

(2000) seção 203. A curva granulométrica da borracha está apresentada na Figura 

2.33. No capítulo 5 encontram-se apresentadas as curvas granulométricas, do solo e 
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da mistura solo-borracha obtida a partir de cálculos considerando a curva da Figura 

2.33. Maiores detalhes a respeito estão apresentados no capítulo citado. 

 
FIGURA 2.33 - CURVA GRANULOMÉTRICA DA BORRACHA DE PNEUS USADOS 
FONTE: ADAPTADO DE FONTES et al. (2007) 

Na norma ABNT NBR 13896/1997 está mencionado que se considera 

desejável a existência, no local de aterros de resíduos sólidos urbanos, de um 

depósito natural extenso e homogêneo de materiais com coeficiente de 

permeabilidade menor que 10-6 cm/s e uma zona não saturada de espessura maior 

que 3,0 m. 

Para sistemas de cobertura de resíduos não perigosos, como os resíduos 

sólidos urbanos (RSU), são requeridas apenas barreiras à infiltração de 

condutividade hidráulica inferior a 1x10-5 cm/s (AUSTIN, 1992; DANIEL e 

KOERNER, 1995). 
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3 APRESENTAÇÃO DO LOCAL DE AMOSTRAGEM DE SOLO 

Neste capítulo são apresentadas as principais características do local onde foi 

amostrado o solo estudado. 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 

O solo estudado foi coletado em uma área localizada junto à margem 

esquerda do Rio Iguaçu, no município de Fazenda Rio Grande - PR. A área urbana 

de Fazenda Rio Grande dista aproximadamente 32 km do centro de Curitiba e é um 

dos 26 municípios que formam a região metropolitana. O acesso à área é feito pela 

Linha Verde/BR116, sentido Sul até a rotatória da Av. Mato Grosso, segue-se por 

esta e pela Av. N. S. Aparecida até a interseção com a Estrada Municipal Tietê, 

segue-se por esta última até a entrada do empreendimento Centro de 

Gerenciamento de Resíduos (CGR) Iguaçu. Na Figura 3.1 está mostrada a 

localização da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná.  

 
FIGURA 3.1 - MAPA DO ESTADO DO PARANÁ  
FONTE: MAPA TURISMO (2012) 

Na Figura 3.2 está mostrado o mapa da Região Metropolitana de Curitiba, 

composta por 26 municípios. 
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FIGURA 3.2 - MAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 
FONTE: MAPA BASE COMEC (2009) 

Foram coletadas amostras deformadas do solo utilizado para as camadas 

diárias de cobertura dos resíduos sólidos urbanos, que são as camadas 

operacionais intermediárias destinadas ao controle de problemas como: proliferação 

de vetores, emanação de odores, poluição visual, arraste de resíduos do interior das 

células pela ação do vento, combustão espontânea, proteção contra pássaros e 

redução do afluxo de águas pluviais para o interior das células. O material para 

estas camadas de cobertura é escavado na área do empreendimento e transportado 

para áreas de bota-espera. O procedimento de amostragem de solo seguiu as 

recomendações da norma ABNT NBR 9604/1986. Na Figura 3.3 está mostrada a 

área do Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu. Mais precisamente, o local 

de amostragem compreendeu as coordenadas geográficas LATITUDE 25°39’15’’S; 

LONGITUDE 49°20’39’’W. 
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Ponto de amostragem: ponto vermelho 

Coordenadas geográficas: Latitude 25º39’15”S; Longitude 49º20’39”W 
 

FIGURA 3.3 - IMAGEM DE SATÉLITE DA ÁREA DO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS IGUAÇU 
FONTE: GOOGLE MAPS (2013) 
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4 MATERIAIS E METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS 

Este capítulo está dividido em três itens principais. No primeiro estão 

apresentados dados da borracha e da mistura de solo com borracha, utilizadas nos 

ensaios. No segundo estão descritos os procedimentos utilizados nas amostragens 

de solo, as técnicas experimentais e os equipamentos utilizados na realização dos 

ensaios de laboratório. No terceiro item está descrito o permeâmetro de parede 

flexível utilizado na realização de ensaios de condutividade hidráulica. Os ensaios 

realizados foram: (a) de caracterização geotécnica do solo estudado, (b) de 

compactação, (c) de condutividade hidráulica em permeâmetro de parede rígida e 

(d) de condutividade hidráulica em permeâmetro de parede flexível.  

A área de amostragem e o solo estudado foram apresentados e descritos 

para fins de registro. Geralmente, em estudos que compreendem projeto, 

construção, modificações e validação de equipamentos de laboratórios de solos, 

selecionam-se materiais para os ensaios na fase de teste do equipamento, que 

interessem a algum setor da engenharia ou empresa em particular. As metodologias 

experimentais apresentadas no item 4.2 aplicam-se a outros tipos de solo de 

granulometria similar, e a misturas de solo com borracha obtida de pneus inservíveis 

de diferentes granulometrias. 

4.1 MATERIAIS  

Este item divide-se em dois subitens, no primeiro estão apresentados dados 

da borracha granulada utilizada na mistura com o solo e no segundo dados da 

mistura de solo com a borracha.  

4.1.1 Borracha granulada 

No presente trabalho não foram realizados ensaios de solubilização e 

lixiviação com a borracha granulada, porém a aplicação idealizada para misturas de 

solo com borracha de pneus inservíveis é como cobertura final ou camadas de 

cobertura diárias de células de resíduos sólidos urbanos - RSU. As coberturas finais 
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têm a finalidade de impedir a infiltração de águas pluviais para o interior das células 

de resíduos. São benefícios advindos desta aplicação, a exploração em menores 

volumes das jazidas naturais e a destinação de pneus usados com menores 

impactos ambientais, os quais em sua forma original apresentam grande volume e 

baixa compressibilidade, além da disposição de pneus inteiros em aterros sanitários 

ser vedada pela Resolução nº 416/2009 do CONAMA.  

No presente trabalho, a borracha granulada de granulometria 30 Mesh, 

(escala granulométrica Tyler) misturada ao solo, foi obtida de pneus inservíveis, por 

processo industrial e fornecida por empresa da Região Metropolitana de Curitiba.  

A abertura de referência da escala Tyler é 74 µm. As aberturas de peneiras 

desta escala foram relacionadas ao número de malhas (mesh), que é a quantidade 

de aberturas de um mesmo tamanho contida num comprimento de 25,4 mm 

(CARRISSO e CORREIRA, 2004).  

Embora a malha 30 Mesh corresponda a uma abertura de 0,595 mm, a 

empresa que cedeu a borracha informou que o tamanho das partículas é igual ou 

menor a 0,7 mm. 

A empresa comercializa a borracha triturada nas granulometrias 30 Mesh, 

Plus 4, número 2 (0,5 a 2 mm) e número 3 (2 a 25 mm), mostradas na Figura 4.1. 

 
FIGURA 4.1 - BORRACHA TRITURADA UTILIZADA NA MISTURA COM SOLO 
FONTE: O autor (2012) 

Na Figura 4.2 está apresentada a distribuição do tamanho de partículas de 

borracha granulada na granulometria 35 Mesh cedida pelo fabricante para o 

desenvolvimento do trabalho de Cioato (2011). 
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FIGURA 4.2 - PROPORÇÕES DOS TAMANHOS DAS PARTÍCULAS DE BORRACHA GRANULADA 
FONTE: CIOATO (2011) 

Observa-se no gráfico da Figura 4.2 que embora a referência do fabricante 

seja a malha 35 Mesh (0,417 mm), 57,95% da borracha granulada tem medida 

inferior a 0,300 mm. Na Tabela 4.1 está apresentada a distribuição dos tamanhos 

das partículas de borrachas granuladas nas malhas 28 Mesh e 35 Mesh, informada 

pelo fabricante. 

TABELA 4.1 - DISTRIBUIÇÃO DOS TAMANHOS DAS PARTÍCULAS DA BORRACHA GRANULADA  

Malha Mesh (identificação pelo 
fabricante) 

Abertura da malha 
(mm) 

Limites 
 

28 

0,710 (Tyler 24) Máximo 2% 

0,300 (Tyler 48) 55 a 80% 

0,300 (fundo) Mínimo 18% 

35 

0,420 (Tyler 35) Máximo 2% 

0,300 (Tyler 48) 25 a 55% 

0,300 (fundo) Mínimo 43% 

FONTE: ENGISUL (2012) 
 

Os processos mais utilizados para a trituração de pneus inservíveis são à 

temperatura ambiente ou com resfriamento criogênico. No Brasil a trituração à 

temperatura ambiente é o processo mais utilizado (LAGARINHOS E TENÓRIO, 

2008). 

Na trituração à temperatura ambiente (moagem mecânica) os pneus 

inservíveis são reduzidos a partículas de tamanhos finais de até 0,2 mm. Este 

processo pode operar à temperatura máxima de 120 oC, tem custo de manutenção 

elevado e alto consumo de energia elétrica. O processo tem duas etapas, a primeira 

é a passagem pelo triturador na qual os pneus inteiros são reduzidos em pedaços de 

50,8 a 203,2 mm. Para a segunda etapa, estes pedaços são transportados ao 
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granulador por correias transportadoras, ocorrendo a redução para pedaços de 10 

mm, conforme o tipo de rosca montada no granulador. A remoção do aço da 

estrutura dos pneus é feita por um separador magnético de correias cruzadas. 

Coletores de pó removem as frações de nylon, rayon e poliéster. O pó de borracha é 

separado por um sistema de roscas e peneiras vibratórias em várias granulometrias, 

na faixa de 0,6 a 2 mm (RESCHNER, 2008).  

No processo que utiliza resfriamento criogênico, a borracha picotada é 

esfriada a temperatura inferior a sua temperatura de transição vítrea (Tg), quando se 

torna fragilizada e pode ser moída com menor consumo de energia. O meio de 

esfriamento preferido é o nitrogênio líquido que proporciona um bom contato físico 

com a borracha e mantém uma atmosfera inerte durante a moagem. Este processo 

de moagem constitui um meio eficiente de obter pó livre de fragmentos metálicos e 

outros materiais fabris. Na Figura 4.3 estão apresentadas imagens obtidas por 

microscopia óptica de amostras de pó de borracha obtidas pelos dois processos. 

 
FIGURA 4.3 - PÓ DE BORRACHA - PROCESSOS DE OBTENÇÃO 
FONTE: PIEROZAN (2007) 

4.1.2 Solo-borracha  

O solo é um material abundante na natureza, porém propriedades específicas 

são requeridas dependendo da aplicação. Na execução de aterros ou reaterros, ao 

misturar solos com borracha granulada de pneus, obtém-se uma redução no peso e 

carregamentos menores atuando sobre as estruturas de contenção. 

No Brasil foram realizados estudos do comportamento mecânico de misturas 

de solo com borracha granulada, tendo como um dos objetivos, reduzir o peso de 

materiais em aterros. Já a utilização destas misturas para compor camadas 
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operacionais diárias ou camadas de fechamento de células de resíduos sólidos 

urbanos depende de uma avaliação das mudanças na permeabilidade, entre o solo 

não modificado e misturas de solo com diferentes proporções de borracha. 

A aplicação idealizada no presente trabalho, para misturas de solo com 

borracha granulada é como cobertura final ou camadas de cobertura operacionais 

diárias em aterros sanitários.  

 

4.2 METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS  

 

Neste item estão apresentadas em três subitens, as metodologias utilizadas 

na amostragem e na realização dos ensaios em laboratório. Os subitens são: (i) 

ensaios de caracterização; (ii) ensaios de compactação e (iii) ensaios de 

condutividade hidráulica. 

4.2.1 Ensaios de caracterização 

Estes ensaios foram realizados com amostras deformadas coletadas na área 

em Fazenda Rio Grande/PR. O solo foi coletado na área de escavação de material 

para as coberturas operacionais diárias, com utilização de ferramenta manual (pá) e 

armazenado em sacos plásticos que foram fechados em seguida. Os sacos plásticos 

permaneceram em câmara úmida até o início dos ensaios. O solo foi retirado da 

superfície do terreno, onde havia circulação de escavadeiras e caminhões, 

aproximadamente 3 m abaixo da superfície natural (onde existia vegetação). Na 

área do empreendimento, o solo escavado é transportado e armazenado em áreas 

de bota-espera. Este solo é diferente daquele utilizado nas camadas impermeáveis 

que constituem as barreiras horizontais da base das células de resíduos.  

Foram realizados os seguintes ensaios de caracterização do solo estudado: 

peso específico real dos grãos (γs), limite de liquidez (LL), limite de plasticidade (LP) 

e de granulometria com o uso de agente defloculante. 

As amostras para os ensaios foram preparadas seguindo o que está contido 

na norma ABNT NBR 6457. Para a realização dos ensaios, foram observadas as 
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recomendações das seguintes normas: ABNT NBR 6508, ABNT NBR 7181, ABNT 

NBR 6459 e ABNT NBR 7180. 

Os ensaios mencionados foram realizados com amostras deformadas 

coletadas na área descrita no Capítulo 3. O solo permaneceu em câmara úmida até 

o início do período de ensaios. Após secagem prévia ao ar por 24 h o solo não 

perdeu umidade suficiente, o mesmo foi colocado em estufa à temperatura de 35 ºC, 

condição que pode ser atingida facilmente em campo. 

4.2.1.1 Ensaios de granulometria 

O solo teve a curva granulométrica determinada com o uso de defloculante 

(hexametafosfato de sódio). O material proveniente do ensaio de sedimentação foi 

lavado na peneira 0,075 mm (peneira nº 200), com água potável a baixa pressão, 

aplicando-se movimentos circulares à peneira e sem a ajuda da mão do operador 

para evitar a quebra de partículas. 

O coeficiente de não uniformidade – CNU do solo estudado foi calculado pela 

Equação 4.1. 

𝐶𝑁𝑈 =  𝐷60/𝐷10 (Equação 4.1) 

Onde: CNU é o coeficiente de não uniformidade; D60 é o diâmetro abaixo do 

qual se situam 60% em massa das partículas e D10 é o diâmetro que corresponde à 

porcentagem que passa de 10%. 

A curva granulométrica da mistura do solo silto arenoso com borracha 

granulada foi determinada por cálculo, utilizando os resultados dos ensaios de 

granulometria realizados com o solo e o resultado do ensaio de peneiramento 

realizado com uma borracha granulada de pneus usados, cuja curva está 

apresentada na Figura 2.33. 
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4.2.2 Ensaios de compactação 

Na preparação das amostras para os ensaios de compactação observaram-se 

as recomendações da norma ABNT NBR 6457/1986. Foram realizados ensaios de 

compactação com o solo sem borracha e com a mistura de solo com borracha em 

proporções entre 25% e 20% em massa, com reutilização do material. Na execução 

destes ensaios foram seguidas as recomendações da ABNT NBR 7182/1986. O 

cilindro utilizado nos ensaios, mostrado na Figura 4.4, está numerado e o diâmetro 

interno, a altura, o volume e a massa já estavam determinados. Na Figura 4.5 está 

mostrada a mistura do solo com borracha granulada. 

 
FIGURA 4.4 - CILINDRO DE COMPACTAÇÃO E SOQUETE DE 2,5 kg 
FONTE: O autor (2012) 
 

 
FIGURA 4.5 - MISTURA DO SOLO COM BORRACHA TRITURADA 
FONTE: O autor (2012) 
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4.2.3 Ensaios de condutividade hidráulica 

Para determinar o coeficiente de condutividade hidráulica em laboratório, do 

solo sem borracha e da mistura de solo com 20% em massa de borracha granulada, 

foram utilizados dois permeâmetros, o de parede rígida e o de parede flexível, o que 

permitiu comparar os resultados.  

4.2.3.1 Moldagem dos corpos de prova 

O solo seco foi misturado manualmente à borracha granulada até atingir a 

homogeneidade. À massa de 2.500 g da mistura solo-borracha foi adicionada água 

destilada para chegar à umidade ótima, determinada no ensaio de compactação do 

solo. 

Os corpos de prova foram moldados pela compactação dinâmica de amostras 

deformadas, adotando-se os parâmetros definidos pelos resultados do ensaio de 

Proctor Normal. O cilindro de compactação tem 150 mm de diâmetro e 150 mm de 

altura. Para moldar os corpos de prova foi utilizado o torno manual para moldagem 

de corpos de prova cilíndricos, estilete, faca e uma régua metálica biselada. Os 

corpos de prova foram moldados com 100 mm de diâmetro e 100 mm de altura para 

os ensaios no permeâmetro de parede rígida e 50 mm de diâmetro e 50 mm de 

altura para os ensaios no permeâmetro de parede flexível. Sobras de solo foram 

separadas para determinar o teor de umidade inicial. 

Na Figura 4.6 está ilustrado um extrator de amostras similar ao utilizado para 

retirar o solo do molde de compactação. Na Figura 4.7 está apresentado um torno 

manual similar ao empregado para moldar os corpos de prova. 
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FIGURA 4.6 - EXTRATOR DE AMOSTRAS HIDRÁULICO PARA MOLDE CILÍNDRICO 
FONTE: SOLOTEST (2012) 

 

 
FIGURA 4.7 - TORNO MANUAL PARA MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS  
FONTE: SOLOTEST (2012) 

Após a moldagem dos corpos de prova, foram feitas medições com um 

paquímetro de 0,1 mm de resolução, do diâmetro em três pontos ao longo da altura 

e da altura em pontos das bases defasados aproximadamente 120º (adotaram-se as 

médias de três valores para cada medida) e utilizando uma balança de precisão 

foram obtidas as massas. Esses dados foram utilizados no cálculo dos índices 

físicos iniciais da amostra, incluídos na planilha do ensaio e no cálculo do coeficiente 

de permeabilidade. 

Quanto às medidas características dos corpos de prova, a norma americana 

ASTM D5084-10 recomenda que nem o diâmetro nem a altura do corpo de prova 

sejam menores do que seis vezes o tamanho da maior partícula. 



83 
 

Não há limitações reais para a taxa L/D (altura/diâmetro) com relação ao 

ensaio de condutividade hidráulica e a escolha é amplamente subjetiva. Com 

permeâmetros de parede flexível, quanto maior a taxa L/D, maior será a diferença de 

pressão entre o topo e a base para um dado gradiente hidráulico. Isto pode ser 

importante para materiais muito compressíveis, se não se deseja que o corpo de 

prova tenha índices de vazios diferentes no topo e na base. Assim excessivos L/D 

devem ser evitados. Daniel (1994) recomenda que o valor de L/D seja em torno de 

um. Para os ensaios realizados foi adotada a relação altura/diâmetro igual a um.  

Obtidas as medidas, somente para os corpos de prova moldados para os 

ensaios no permeâmetro de parede rígida, foi aplicada uma camada fina de parafina 

à superfície lateral do corpo de prova tomando-se cuidado para não restarem partes 

desta superfície expostas.  

Os dados iniciais dos corpos de prova utilizados nos ensaios de 

condutividade hidráulica foram calculados pelas Equações 4.2 a 4.6 apresentadas a 

seguir. 

𝑤𝑖 = 𝑀𝑤/𝑀𝑠 (Equação 4.2) 

Onde: wi é a umidade inicial; Mw é a massa de água e Ms é a massa de solo 

seco. 

𝛾𝑡 = �
𝑀𝑐𝑝

𝑉𝑐𝑝
� 𝑔 (Equação 4.3) 

Onde: γt é o peso específico aparente; Mcp é a massa total do corpo de prova 

e Vcp é o volume total do corpo de prova. 

𝛾𝑑 = (𝑀𝑐𝑝/(1 + (
𝑤𝑖

100)/𝑉𝑡 (Equação 4.4) 

Onde: γd é o peso específico aparente seco; Mcp é a massa total do corpo de 

prova; wi é a umidade inicial e Vt é o volume total do corpo de prova. 

ℯ𝑖 = �
𝜌𝑠
𝜌𝑑
� − 1 (Equação 4.5) 
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Onde: ℯi é o índice de vazios inicial; ρs é a massa específica dos sólidos e ρd é 

a massa específica aparente seca. 

𝑆𝑖 =  𝜌𝑠𝑤𝑖/ℯ𝑖𝜌𝑤 (Equação 4.6) 

Onde: Si é a saturação inicial; ρs é a massa específica dos sólidos; wi é a 

umidade inicial; ℯi é o índice de vazios inicial e ρw é a massa específica da água. 

A umidade inicial wi foi obtida em laboratório, medindo-se a massa de uma 

porção de solo separada durante a moldagem e a massa desta mesma porção após 

a secagem em estufa a 105 ºC. 

4.2.3.2 Ensaios em permeâmetro de parede rígida 

Neste subitem estão apresentados as características do permeâmetro de 

parede rígida e os procedimentos de ensaio. 

4.2.3.2.1 Equipamento  

O equipamento utilizado nestes ensaios foi um permeâmetro de parede rígida 

do tipo em que não há contato da parede da célula com o corpo de prova. Os 

ensaios foram realizados seguindo as recomendações da NBR 14545/2000, método 

B.  

O cilindro metálico do permeâmetro tem 15 cm de diâmetro e 13 cm de altura, 

o qual foi acoplado a duas tampas. Na tampa inferior há um orifício por onde entra 

água durante a fase de saturação e sai água na fase de permeabilidade. A tampa 

superior possui um orifício central que permite a saída de ar na fase de saturação e 

a entrada de água durante a fase de permeabilidade. As tampas do permeâmetro 

possuem ranhuras onde são inseridos os anéis o’ring, que garantem a 

estanqueidade. A bureta de vidro utilizada na aplicação e leitura das cargas 

hidráulicas é graduada em décimos de centímetro, a qual é acoplada ao orifício da 

tampa superior antes de iniciar a fase de medições. Complementa o permeâmetro 

um recipiente metálico no qual o cilindro fica parcialmente imerso em água durante o 

ensaio. 
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4.2.3.2.2 Procedimento de ensaio 

A montagem do ensaio seguiu a seguinte sequência: cilindro vazado para 

ajuste de altura com a extremidade superior apoiada na bancada, papel filtro, corpo 

de prova. A seguir foi colocado o tubo rígido ao redor do corpo de prova, 

preenchendo-se o espaço entre o tubo e o corpo de prova com camadas de 

aproximadamente 2 cm de bentonita, pressionando-se com os dedos para eliminar 

os vazios. 

Concluída a aplicação da bentonita, o disco poroso foi saturado e colocado 

sobre a base do corpo de prova (voltada para cima) complementando-se com a tela 

metálica com abertura de 2 mm e o dispositivo com canaletas para escoamento da 

água. Em seguida o o’ring foi inserido na ranhura da tampa inferior, a qual foi 

acoplada ao cilindro do permeâmetro e o conjunto girado para apoiar na bancada. 

Retirou-se o cilindro vazado de ajuste de altura e preencheram-se os eventuais 

vazios observados no selamento de bentonita. O espaço entre o corpo de prova e o 

final do tubo foi preenchido com brita 0. Salienta-se que a norma NBR ABNT 

14545/2000 especifica a utilização de areia grossa para o preenchimento citado. 

Como a brita é um material altamente permeável e que após cada ensaio pode ser 

lavada para remover o material aderido permitindo a reutilização, o procedimento de 

ensaio utilizou brita 0.  

Com o o’ring já inserido na ranhura, a tampa superior foi fixada ao cilindro do 

permeâmetro, utilizando-se as hastes roscadas e as borboletas de aperto. Antes da 

fase de saturação o permeâmetro foi testado para verificação de vazamentos. 

A - Fase de saturação 

Nesta fase um reservatório de água potável deareada foi ligado por uma 

mangueira ao orifício da tampa inferior do cilindro, para produzir fluxo no sentido 

ascendente. A carga hidráulica aplicada nesta fase corresponde ao desnível 

existente entre o reservatório e o topo do corpo de prova. Esta fase foi considerada 

encerrada quando surgiu água no orifício da tampa superior e não se observaram 

mais bolhas de ar misturadas à água. 
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B - Fase do ensaio de permeabilidade 

Para a fase do ensaio propriamente dito a bureta graduada foi conectada ao 

orifício da tampa superior do permeâmetro. As cargas hidráulicas aplicadas 

corresponderam à diferença entre o nível de água na bureta graduada e o nível de 

água no recipiente que continha o cilindro do permeâmetro. Foram efetuadas as 

medições de carga hidráulica, dos tempos decorridos entre elas e a temperatura da 

água que percolava. Os ensaios foram encerrados após a obtenção de no mínimo 

quatro valores relativamente próximos que não apresentavam tendência evidente de 

aumento ou redução. As condutividades hidráulicas do solo sem borracha e da 

mistura de solo com borracha foram calculadas utilizando a Equação 4.7, 

identificada na NBR 14545/2000 como equação 11. Os resultados destes ensaios 

estão apresentados e comentados no Capítulo 5. 

𝑘 = �
𝑎𝐻
𝐴𝛥𝑡

� ln (
ℎ1
ℎ2

) (Equação 4.7) 

Onde: k é o coeficiente de permeabilidade; “a” é a área interna da bureta de 

vidro; “A” é a área do corpo de prova; Δt é a diferença entre os instantes t1 e t2; h1 e 

h2 são as cargas hidráulicas nos instantes t1 e t2. 

Para obter a condutividade hidráulica referenciada à temperatura de 20 ºC 

(k20) a partir do valor de condutividade calculado para a temperatura de ensaio (kT) 

foi utilizada a Equação 4.8. 

𝑘20 = 𝑅𝑇.𝑘𝑇 (Equação 4.8) 

Onde: k20 é o coeficiente de permeabilidade referenciado à temperatura de 

20 ºC, RT é a relação entre a viscosidade da água na temperatura de ensaio e a 

viscosidade da água a 20 ºC e k é o coeficiente de permeabilidade à temperatura de 

ensaio. Os valores de RT foram obtidos da Tabela 1 da norma ABNT NBR 

14545/2000. 
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4.2.3.3 Ensaios em permeâmetro de parede flexível 

A seguir encontra-se apresentado o procedimento para a realização dos 

ensaios de condutividade hidráulica no permeâmetro de parede flexível utilizando 

solo e solo-borracha. O equipamento validado nesta dissertação encontra-se 

apresentado em detalhes no item 4.3. 

4.2.3.3.1 Procedimento de ensaio  

O ensaio de condutividade hidráulica (ou ensaio de permeabilidade) realizado 

no permeâmetro de parede flexível compreendeu a três fases, sendo as mesmas: (i) 

fase de percolação, (ii) fase de saturação do corpo de prova e (iii) fase de 

percolação com fluxo em regime permanente. Estas fases foram precedidas pela 

montagem do ensaio. A seguir estas fases encontram-se detalhadamente 

apresentadas. 

Os ensaios foram realizados seguindo as recomendações da norma ASTM 

5084-10 na qual está descrito o método a ser utilizado para amostras indeformadas 

e compactadas para materiais de condutividade hidráulica ≤ 1x10-3 cm/s. Os ensaios 

realizados para o presente trabalho utilizaram corpos de prova compactados. Os 

índices físicos de cada corpo de prova anteriormente e posteriormente à realização 

dos ensaios foram determinados. Os mesmos encontram-se apresentados no 

Capítulo 5. 

A Montagem do ensaio  

Esta etapa compreendeu a disposição sobre a base do permeâmetro dos 

seguintes itens na sequência que estão citados: pedra porosa na base, corpo de 

prova, pedra porosa no topo e cabeçote. A seguir, utilizando o cilindro metálico 

bipartido e a bomba de vácuo, a luva de látex foi testada para verificar a 

estanqueidade e aderir ao cilindro. Com o cilindro bipartido posicionado no entorno 

do corpo de prova, desmontou-se o mesmo e assentaram-se os o’rings sobre a luva, 

nas ranhuras. 
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A montagem foi complementada pelo assentamento do anel de acrílico na 

ranhura da base da célula do permeâmetro, colocação da tampa e fechamento do 

conjunto com três hastes roscadas e dispositivos de aperto.  

Na Figura 4.8 estão mostrados a bomba de vácuo, o cilindro bipartido e a luva 

de látex, utilizados na montagem dos ensaios. Na Figura 4.9 estão apresentados a 

base e o cabeçote da célula de condutividade, e o corpo de prova revestido com a 

luva de látex.  

 
FIGURA 4.8 - BOMBA DE VÁCUO, CILINDRO BIPARTIDO E LUVA DE LÁTEX 
FONTE: O autor (2011) 

B Fase de percolação 

A percolação foi uma etapa prévia realizada para reduzir o tempo de saturação e foi 

aplicada no sentido ascendente, para a água não criar caminhos preferenciais e, 

pela ação da gravidade preencher o máximo de vazios até chegar ao topo. Adotou-

se como volume mínimo percolado, três vezes o volume de vazios do corpo de 

prova (ASTM 5084/2010). Antes de iniciar a percolação, foi feita a saturação de 

todas as tubulações e conexões das linhas de drenagem, pela circulação de água 

com a pressão resultante da diferença de nível entre o reservatório e a bancada. 

Considerou-se encerrada esta fase, quando não se observou mais bolhas de ar nas 
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FIGURA 4.9 - BASE DA CÉLULA, CORPO DE PROVA REVESTIDO COM A LUVA DE LÁTEX, TOP 
CAP COM AS TUBULAÇÕES 
FONTE: O autor (2011) 

 linhas de drenagem. Tubos flexíveis de polietileno de alta densidade com diâmetro 

de ¼ de polegada constituem as linhas de drenagem. A saturação do sistema de 

drenagem precedeu igualmente o início das demais fases. 

Após a saturação do sistema de drenagem, ligou-se a tubulação do 

reservatório de água destilada e deareada à válvula da pressão confinante, para 

preencher a célula de condutividade, até observar-se o extravasamento pela 

ventilação da tampa.  

Para realizar a percolação foram utilizadas três tubulações, a primeira ligou o 

reservatório à válvula da base, com pressão equivalente a 10 kPa produzida pela 

diferença de nível de 1 m entre o reservatório e a base da célula. A segunda ligou 

uma das buretas graduadas do painel de controle de pressões à válvula da 

confinante, com pressão de 30 kPa, sendo a pressão efetiva confinante de 20 kPa. A 

terceira tubulação ligou o cabeçote (topo do corpo de prova) a um Becker no qual se 

mediu o volume percolado. Inicialmente foi aberta a válvula da pressão confinante, 

aguardou-se a pressão estabilizar e a seguir foram abertas as válvulas da base e 

topo para iniciar o fluxo. Daniel (1994) cita uma tensão confinante efetiva de 14 kPa 

para evitar o desenvolvimento de fluxo lateral. 



90 
 

Na Figura 4.10 está mostrado o reservatório de água destilada e deareada 

instalado acima da bancada onde é apoiada a célula de condutividade durante os 

ensaios. Na Figura 4.11 está mostrada a célula de condutividade preenchida com 

água.  

 
FIGURA 4.10 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA E DEAREADA 
FONTE: O autor (2012) 

C Fase de saturação (adensamento) 

A saturação do corpo de prova pode ser feita aplicando-se a contrapressão 

somente no topo ou no topo e na base simultaneamente, sendo que nesta última 

alternativa reduz-se a duração desta fase. Na primeira alternativa, o parâmetro B 

calculado com a poro-pressão lida na base, reflete o grau de saturação ao longo de 

todo o comprimento do corpo de prova. Na segunda alternativa a porção média do 

corpo de prova pode estar menos saturada que as porções extremas. Na realização 

dos ensaios adotou-se a segunda alternativa.  
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FIGURA 4.11 - CÉLULA DE CONDUTIVIDADE 
FONTE: O autor (2011) 

No início desta fase as buretas do painel de aplicação e controle de pressões 

foram parcialmente preenchidas com água destilada e deareada. As buretas foram 

conectadas por tubulações às válvulas, da pressão confinante, da base e do topo. A 

seguir, pela operação dos reguladores de pressão foram selecionadas as pressões 

iniciais, 50 kPa para a confinante e 20 kPa para a base e topo, resultando uma 

pressão confinante efetiva de 30 kPa. A aplicação dos aumentos às três pressões 

(ciclo de 50 kPa) e o cálculo do parâmetro B compreenderam: fechamento das 

válvulas da base e topo, operação do regulador de pressão para a nova pressão 

confinante, leitura da poro-pressão utilizando o transdutor de pressão conectado à 

válvula da base da célula, e cálculo. Esta sequência foi repetida até se obter para B 

o valor de referência para o qual o material foi considerado saturado. Cada nível de 

pressões foi mantido pelo tempo mínimo de uma hora. A aquisição dos dados foi 

feita pelo data logger e o tratamento dos dados e cálculos foram realizados pelo 

programa computacional Field Chart. O parâmetro B foi calculado pela Equação 4.9. 

𝐵 =  ∆𝑢/𝛥𝜎3 (Equação 4.9) 

Onde: Δu é a variação medida da poro-pressão e Δσ3 é a variação aplicada à 

pressão confinante. 
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O valor aceitável para considerar uma amostra saturada depende do material 

ensaiado e das condições estabelecidas para o ensaio. Quanto mais próximo da 

unidade é o valor do coeficiente “B”, maior é o grau de saturação. Segundo Daniel 

(1994), quanto maior a quantidade de ar contido nos vazios da amostra, menor será 

o valor do coeficiente “B” de Skempton. 

Em solos rijos e em materiais granulares, quando completamente saturados, 

o coeficiente B é menor que um (SKEMPTON, 1954). Atingido o valor de referência 

de saturação para este parâmetro, foi iniciada a fase de medição da condutividade 

hidráulica. Na Figura 4.12 está apresentada uma representação esquemática do 

equipamento. 

A área da seção transversal do corpo de prova após o adensamento foi 

calculada pela Equação 4.10. 

𝐴𝑓 = 𝐴𝑖[1 − �
2
3
𝑉𝑖
�∆𝑉] (Equação 4.10) 

Onde: Af é a área do corpo de prova após o adensamento; Ai é a área inicial 

do corpo de prova; ΔV é a variação de volume do corpo de prova e Vi é o volume 

inicial do corpo de prova.  

D Fase de medição da condutividade hidráulica 

Antes do início de cada ensaio, efetuou-se a limpeza completa do 

permeâmetro e do sistema hidráulico.  
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FIGURA 4.12 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO EQUIPAMENTO 
FONTE: O autor (2012) 

Na fase de medição da condutividade hidráulica, foi mantida a pressão 

confinante efetiva média de 30 kPa usada na fase de saturação, impondo-se uma 

diferença de 10 kPa entre as pressões na base e no topo do corpo de prova 

(gradiente hidráulico), pela redução de 10 kPa na pressão aplicada no topo. Desta 

forma resultou um fluxo ascendente. A diferença entre a pressão confinante e as 

pressões aplicadas à base e ao topo foram de 25 kPa e 35 kPa respectivamente. 

Nesta fase as pressões aplicadas foram iguais à do último patamar de pressões da 

fase de saturação de cada ensaio. 

Antes de fazer alterações nas conexões e entre as fases do ensaio, as 

válvulas da base da célula do permeâmetro foram fechadas para que não 

ocorressem variações bruscas nas pressões exercidas sobre o corpo de prova.  
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Na fase de medição da condutividade hidráulica, uma tubulação ligou uma 

das buretas à válvula da pressão confinante, enquanto outras duas tubulações 

ligaram a segunda e a terceira buretas do painel às válvulas da base e topo. As três 

pressões foram estabelecidas pela operação dos reguladores de pressão. As 

variações de volume foram lidas diretamente nas buretas graduadas e os intervalos 

de tempo com a utilização de um cronômetro. As leituras de variação volumétrica 

foram efetuadas em cada ensaio pelo mesmo operador arredondando-se para 

múltiplos de 0,5 ml. A seguir calcularam-se as vazões e as condutividades 

hidráulicas. 

Durante os ensaios mediu-se a temperatura da água com o termômetro 

eletrônico conectado à tampa da célula. A aquisição e o tratamento dos dados de 

temperatura foram efetuados via data logger e programa computacional Field Chart 

e lidos diretamente no monitor do microcomputador. 

Para obter a condutividade hidráulica referenciada à temperatura de 20 ºC 

(k20) a partir do valor de condutividade calculado para a temperatura de ensaio (kT) 

foi utilizada a Equação 4.8. 

Os valores de k20 apresentados no Capítulo 5 foram corrigidos para 

considerar a perda de carga no sistema hidráulico do equipamento. A Equação 4.11 

sugerida por Samingan et al. (2003) foi utilizada para corrigir a condutividade 

hidráulica. 

𝑘𝑠 =
𝐻𝑠

�𝐻𝑘� − (𝐻𝑡𝑘𝑡
+ 𝐻𝑏
𝑘𝑏

)
 

(Equação 4.11) 

 

Onde: ks é o coeficiente de condutividade hidráulica corrigido, Hs é a altura do 

corpo de prova, H é a altura do corpo de prova mais a espessura dos discos 

porosos, k é o coeficiente de condutividade hidráulica medido (sem a correção), Ht e 

Hb são as espessuras dos discos porosos, do topo e base respectivamente, kt e kb 

são os coeficientes de condutividade hidráulica dos discos porosos do topo e base 

respectivamente. 

Daniel (1994) recomendou em seu trabalho realizar o ensaio de condutividade 

hidráulica sem o corpo de prova, com os discos porosos. Nesta condição, para a 
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mesma perda de carga (gradiente hidráulico) a vazão deve ser pelo menos 10 vezes 

a vazão observada nos ensaios, assim praticamente a perda de carga ocorrerá toda 

na amostra do material, e não nos discos porosos, linhas de drenagem e válvulas 

(sistema). Este ensaio foi realizado segundo o mesmo método adotado quando se 

incluiu o corpo de prova, e a vazão medida foi superior a dez vezes os valores 

obtidos nos ensaios realizados com os corpos de prova. 

4.3 PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL  

O permeâmetro de parede flexível utilizado para realizar os ensaios de 

permeabilidade é constituído das seguintes partes: 

a) célula confinante cilíndrica de acrílico com capacidade de 1500 kPa; 

b) painel de aplicação e controle de pressões do fabricante Ele International, 

composto de: três conjuntos iguais de, bureta graduada (precisão 0,1 ml e 

capacidade de 1500 kPa), válvula reguladora de pressão de ar, manômetro e 

chave tipo alavanca para selecionar a pressão mostrada no display, um 

transdutor de pressão; 

c)  transdutor de pressão (leitura da poro-pressão); 

d) termômetro eletrônico instalado na parte superior da célula confinante; 

e) microcomputador com o programa computacional Field Chart para oito canais, 

da empresa Novus Produtos Eletrônicos Ltda, que permite a comunicação e 

tratamento de dados adquiridos pelo data logger; cujo módulo principal 

permite a coleta das aquisições para o microcomputador; 

f) data logger de oito canais que é o módulo de aquisição e registro de variáveis 

analógicas e digitais. 

Na Figura 4.13 está mostrada a célula de condutividade do equipamento.  
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FIGURA 4.13 - CÉLULA DE CONDUTIVIDADE 
FONTE: O autor (2012) 

O painel de aplicação e controle de pressões é do modelo Triflex 2 da Ele 

International, mostrado na Figura 4.14.  

As válvulas reguladoras de pressão do painel estão conectadas a uma fonte 

de ar comprimido (compressor de ar) e as pressões são aplicadas diretamente à 

água contida nas buretas.  

A verificação do transdutor de pressão do painel foi realizada com o auxílio de 

uma bomba comparativa modelo BC1000 do fabricante ABSI, com capacidade de 

1000 bar, mostrada na Figura 4.15. O transdutor foi acoplado a uma conexão 

pressurizada da bomba comparativa, pela rotação do volante aplicavam-se pressões 

pré-determinadas (limites superior e inferior) e confirmadas pela leitura do 

manômetro da bomba, esta pressão era fixada no display do painel de controle, 

seguindo os procedimentos descritos no manual do fabricante. O transdutor de 

pressão fornece para o mostrador (display) o sinal em corrente ou tensão. Na Figura 

4.16 está apresentado o equipamento de aquisição de dados (data logger) de 

temperatura e pressão. 
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FIGURA 4.14 - PAINEL DE CONTROLE DE PRESSÕES - FABRICANTE ELE INTERNATIONAL 
MODELO TRIFLEX 2 
FONTE: O autor (2012) 

 
FIGURA 4.15 - BOMBA COMPARATIVA MODELO BC1000 
FONTE: ABSI (2012) 
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FIGURA 4.16 - DATA LOGGER DE OITO CANAIS - FABRICANTE NOVUS EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS LTDA 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios realizados, e que são: 

ensaios de caracterização geotécnica, ensaios de compactação, ensaios de 

condutividade hidráulica em permeâmetro de parede rígida e em permeâmetro de 

parede flexível. Os resultados obtidos e as correspondentes análises e discussão 

estão apresentadas em sequência.  

5.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

Pela análise tátil visual o solo amostrado foi classificado como silte arenoso 

com pouca presença de argila, pequena quantidade de pedregulhos, cor vermelho 

claro. Não foi observada presença de raízes de tamanho que pudesse interferir na 

permeabilidade.  

5.1.1 Massa específica dos grãos 

O ensaio para determinar a massa específica dos grãos do solo estudado foi 

realizado seguindo as recomendações da NBR 6508/84. A massa específica obtida 

foi de 2,700 g/cm3. 

5.1.2 Limite de liquidez 

O teor de umidade verificado no fechamento da ranhura com 25 golpes é de 

55%. Duarte (1986) menciona em seu trabalho limite de plasticidade 39% e de 

liquidez 81% para um solo da Formação Tinguis, coletado a 1,5 m de profundidade 

no município de Araucária, adjacente à Fazenda Rio Grande. 

5.1.3 Limite de plasticidade 

A média aritmética calculada para os teores de umidade de cinco cilindros 

moldados com o solo resultou 33%. O índice de plasticidade do solo estudado é de 

22%. 
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5.1.4 Análise granulométrica 

A análise granulométrica foi realizada por uma combinação de sedimentação 

e peneiramento (grosso e fino) conforme previsto na norma ABNT NBR 7181/1984. 

Na sedimentação foi utilizada uma solução de hexametafosfato de sódio como 

defloculante. Na Figura 5.1 está apresentada a curva granulométrica do solo sem a 

mistura com borracha.  

 
FIGURA 5.1 - CURVA GRANULOMÉTRICA PARA A AMOSTRA DE SOLO SEM BORRACHA  
FONTE: O autor (2012) 

Não se observaram descontinuidades na curva granulométrica da Figura 5.1. 

Para o solo estudado o coeficiente de não uniformidade - CNU é igual a 64. Nas 

Tabelas 5.1 e 5.2 estão apresentados os resultados dos ensaios de caracterização. 

TABELA 5.1 - RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Amostra 
LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 
γs 

(kN/m3) 

Solo sem 
borracha 55 33 22 27 

FONTE: O autor (2012) 
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TABELA 5.2 - RESULTADOS DA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

Amostra 

Análise granulométrica com o uso de defloculante 

% argila 

(˂2,0 
µm) 

% 

silte 

(2 µm- 
0,06 
mm) 

% 

areia 

fina 

(0,06-0,2 
mm) 

% 

areia 

média 

(0,2-0,6 
mm) 

% 

areia 

grossa 

(0,6-2,0 
mm) 

% 
pedregulho 

(2,0-60 mm) 

% pedra 

(>60 mm) 

Solo sem 
borracha 15,7 42,4 16,8 11,5 6,9 6,7 0,0 

FONTE: O autor (2012) 

Na Figura 5.2 está apresentada a curva granulométrica da mistura do solo 

silto arenoso com 20% em massa, de borracha granulada. Os dados para 

construção desta curva foram obtidos por cálculo simples de composição de massa, 

utilizando os resultados dos ensaios de granulometria realizados com o solo e a 

curva granulométrica da borracha – obtida na bibliografia (Fontes et al., 2007), 

apresentada na Figura 2.33. Salienta-se que o ensaio de granulometria da borracha 

não foi realizado nesta dissertação porque a metodologia para estes ensaios 

engloba as observações das recomendações da norma ABNT NBR NM 248/2003.  

 
FIGURA 5.2 - CURVA GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE SOLO COM 20% EM MASSA DE 
BORRACHA GRANULADA 
FONTE: O autor (2013) 
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5.2 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

Os resultados dos ensaios de compactação permitiram analisar a influência 

da adição de borracha triturada ao solo, nos parâmetros de compactação. Na Figura 

5.3 está apresentada a curva de compactação com energia Proctor normal, do solo 

sem borracha, da qual foram obtidas a umidade ótima e a massa específica 

aparente seca máxima. 

 
FIGURA 5.3 - CURVA DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL - SOLO SEM BORRACHA  
FONTE: O autor (2012) 

Para o solo sem borracha resultou uma massa específica aparente seca 

máxima de 1,527 g/cm3 e umidade ótima de 24,1%. A mistura de solo com borracha 

foi feita manualmente, em bandeja metálica, com o solo seco. Inicialmente, foi 

testada no ensaio de compactação uma mistura com 25% em massa, de borracha 

triturada. O objetivo foi definir o maior percentual possível de solo a substituir por 

borracha para que a mistura pudesse ser compactada. Nos ensaios de 

compactação, o material é lançado e a seguir compactado no cilindro de 

compactação em três camadas de altura igual a aproximadamente um terço da 
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altura do molde. Com 25%, observou-se que somente a camada inferior apresentou 

compactação. Nas camadas intermediária e superior, a porção de solo que não 

recebia o impacto direto do soquete elevava-se tornando a superfície da camada 

irregular. Isto pode ter resultado da borracha ser um material altamente deformável.  

Na Figura 5.4 está apresentada a curva de compactação da mistura de solo 

com 20% em massa, de borracha granulada. 

 
FIGURA 5.4 - CURVA DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL - MISTURA DE SOLO COM 20% 
DE BORRACHA 
FONTE: O autor (2012) 

Da curva de compactação da mistura de solo com 20% de borracha foram 

obtidos 1,207 g/cm3 de massa específica aparente seca máxima e umidade ótima de 

30,8%. 
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5.3 ENSAIOS DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

Neste item estão apresentados os resultados e as respectivas análises dos 

ensaios de condutividade hidráulica realizados com os dois tipos de permeâmetro, 

em amostras do solo e da mistura de solo com borracha.  

Para a realização dos ensaios de condutividade hidráulica nos permeâmetros 

de parede rígida e de parede flexível, os corpos de prova foram moldados pela 

compactação de amostras deformadas adotando-se os parâmetros dos ensaios de 

compactação. Na moldagem dos corpos de prova do solo sem borracha e da mistura 

de solo com 20% em massa de borracha, as umidades foram de 24,1 % e 30,85 % e 

a massa específica aparente seca de 1,524 g/cm3 e 1,207 g/cm3, respectivamente. 

5.3.1 Permeâmetro de parede rígida 

Os índices físicos iniciais dos corpos de prova utilizados nos ensaios no 

permeâmetro de parede rígida foram calculados seguindo o que está descrito nos 

itens 4.2 e 4.3 do Capítulo 4. Na Tabela 5.3 estão apresentados os dados iniciais 

dos corpos de prova utilizados nos ensaios. 

TABELA 5.3 - DIMENSÕES E ÍNDICES FÍSICOS INICIAIS DOS CORPOS DE PROVA 
COMPACTADOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NO 
PERMEÂMETRO DE PAREDE RÍGIDA - MÉTODO DE CARGA DECRESCENTE  

Corpos 
de prova 

γt 

(kN/m3) 

γd 

(kN/m3) 
ℯ 

S 
(%) 

w 
(%) 

Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

Solo sem 
borracha 17,6 14,2 0,90 71,40 23,8 10,10 9,77 

Mistura de 
solo com 
20% de 
borracha 

15,7 12,1 0,97* 57,83 29,3 9,96 10,03 

FONTE: O autor (2012) 
Nota: *calculado com a média ponderada entre a massa específica dos grãos do solo e a massa 
específica absoluta da borracha 

A massa específica absoluta da borracha, de 1,14 g/cm3, foi determinada por 

ensaio realizado por Giacobbe (2008) utilizando o método da norma ABNT NBR NM 

23/2001. 
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5.3.1.1 Ensaio de condutividade hidráulica do solo sem a mistura com borracha 

Este ensaio foi realizado seguindo o procedimento descrito no item 4.2.3.2.2, 

e utilizando um permeâmetro de parede rígida do tipo em que não há contato entre a 

parede da célula e o corpo de prova. 

Na Tabela 5.4 estão apresentados os resultados do ensaio de condutividade 

hidráulica do solo sem a mistura com borracha. O coeficiente de permeabilidade 

referenciado à temperatura de 20 ºC é de 3,89x10-6 cm/s. Este valor refere-se a 

média aritmética das cinco últimas medições do ensaio, quando não se observaram 

tendências de crescimento ou redução dos resultados. 

TABELA 5.4 - DADOS E RESULTADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE 
HIDRÁULICA REALIZADO NO PERMEÂMETRO DE PAREDE RÍGIDA – SOLO 
SEM BORRACHA – FASE DE PERMEABILIDADE  

Pto 
Leitura 
Inicial 
(cm) 

Leitura 
Final 
(cm) 

Δh 
(cm) 

Tempo 
Inicial 

(s) 

Tempo 
Final 
(s) 

Temp. 
(ºC) 

Coef. de 
Permea- 
bilidade 
kT (cm/s) 

Coef. de 
Permea- 
bilidade 

K20 (cm/s) 
1 60,00 59,60 0,40 0,00 120,00 20,5 4,43E-6 4,37E-6 

2 59,60 59,20 0,40 0,00 120,00 20,5 4,46E-6 4,40E-6 

3 59,20 58,80 0,40 0,00 120,00 20,5 4,49E-6 4,43E-6 

4 58,80 58,40 0,40 0,00 120,00 20,5 4,52E-6 4,46E-6 

5 58,40 58,00 0,40 0,00 120,00 20,5 4,56E-6 4,49E-6 

6 58,00 57,60 0,40 0,00 120,00 20,5 4,59E-6 4,52E-6 

7 57,60 57,30 0,30 0,00 120,00 20,5 3,46E-6 3,41E-6 

8 57,30 57,00 0,30 0,00 120,00 20,5 3,48E-6 3,43E-6 

9 57,00 56,60 0,40 0,00 120,00 20,5 4,67E-6 4,60E-6 

10 56,60 56,30 0,30 0,00 120,00 20,5 3,52E-6 3,47E-6 
  Coef. de Permeabilidade (cm/s) 3,89E-6 

FONTE: O autor (2012) 

5.3.1.2 Ensaio de condutividade hidráulica da mistura de solo com 20% de 

borracha 

Na Tabela 5.5 estão apresentados os resultados do ensaio de condutividade 

hidráulica da mistura de solo com 20% de borracha. No gráfico da Figura 5.5 está 

mostrada a variação da condutividade hidráulica em relação ao tempo, do solo sem 

borracha e da mistura de solo com 20% de borracha. Na Figura 5.6 está 

apresentado o gráfico da variação da condutividade hidráulica com a relação entre o 
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volume percolado e o volume de poros do corpo de prova, para o solo sem borracha 

e para a mistura de solo com 20% de borracha. 

TABELA 5.5 - DADOS E RESULTADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
REALIZADO NO PERMEÂMETRO DE PAREDE RÍGIDA - MISTURA DE SOLO COM 20% DE 
BORRACHA - FASE DE PERMEABILIDADE  

Pto 
Leitura 
Inicial 
(cm) 

Leitura 
Final 
(cm) 

Δh 
(cm) 

Tempo 
Inicial 

(s) 

Tempo 
Final 
(s) 

Temp. 
(ºC) 

Coef. de 
Permea- 
bilidade 
kT (cm/s) 

Coef. de 
Permea- 
bilidade 

K20 (cm/s) 

1 88,90 88,40 0,50 0,00 120,00 21 3,50E-6 3,41E-6 

2 88,40 87,90 0,50 0,00 120,00 21 3,52E-6 3,43E-6 

3 87,90 87,50 0,40 0,00 120,00 21 2,83E-6 2,75E-6 

4 87,50 87,20 0,30 0,00 120,00 21 2,13E-6 2,07E-6 

5 87,20 86,90 0,30 0,00 120,00 21 2,14E-6 2,08E-6 

6 86,90 86,60 0,30 0,00 120,00 21 2,14E-6 2,09E-6 

7 86,60 86,30 0,30 0,00 120,00 21 2,15E-6 2,10E-6 

8 86,30 86,00 0,30 0,00 120,00 21 2,16E-6 2,10E-6 

9 86,00 85,70 0,30 0,00 120,00 21 2,17E-6 2,11E-6 

10 85,70 85,40 0,30 0,00 120,00 21 2,17E-6 2,12E-6 

   Coef. de Permeabilidade 2,10E-6 

FONTE: O autor (2012) 
 

 
FIGURA 5.5 - GRÁFICO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA VERSUS TEMPO 
FONTE: O autor (2012) 
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Na Figura 5.7 está apresentado o gráfico da variação da condutividade 

hidráulica com o volume percolado, para o solo sem borracha e para a mistura de 

solo com 20% de borracha. 

 
FIGURA 5.6 - GRÁFICO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA VERSUS Vpercolado/Vporos 

FONTE: O autor (2012)

 
FIGURA 5.7 - GRÁFICO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA VERSUS VOLUME PERCOLADO 
FONTE: O autor (2012) 
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Nas Figuras 5.6 e 5.7 observa-se que as condutividades hidráulicas 

permaneceram na mesma ordem de magnitude. 

5.3.2 Permeâmetro de parede flexível 

Na Tabela 5.6 estão apresentados os dados iniciais dos corpos de prova 

utilizados nos ensaios de condutividade hidráulica. 

TABELA 5.6 - DADOS INICIAIS DOS CORPOS DE PROVA COMPACTADOS DOS ENSAIOS 
REALIZADOS NO PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL  

Corpos 

de prova 

γt 

(kN/m3) 

γd 

(kN/m3) 
ℯ 

S 

(%) 

w 

(%) 

Altura 

(cm) 

Diâmetro 

(cm) 

Solo sem 
borracha 17,1 13,8 0,96 68,3 24,2 5,03 5,00 

Mistura de 
solo com 
20% de 
borracha 

15,2 11,8 1,02* 68,6 29,3 5,03 5,01 

FONTE: O autor (2012) 
Nota: * calculado com a média ponderada entre a massa específica dos grãos do solo e a massa 
específica absoluta da borracha, de 1,14 g/cm3 segundo Giacobbe (2008) 
 

O índice de vazios da mistura do solo com 20% de borracha igual a 1,02, 

maior em relação ao do solo ℯ = 0,96 pode ter resultado do tamanho das partículas 

de borracha granulada (≤ 0,7 mm), que é maior que o diâmetro de 88% das 

partículas de solo, produzindo uma estrutura do material com poros maiores.  

5.3.2.1 Ensaio de condutividade hidráulica do solo sem a mistura com borracha 

A seguir encontram-se descritas informações relevantes sobre os ensaios e 

os principais resultados obtidos. 

A - FASE DE PERCOLAÇÃO 

Nesta fase do ensaio foi percolado um volume de 450 cm3 de água destilada 

e deareada durante 4128 minutos. A pressão aplicada era igual a 10 kPa, resultante 

da diferença de carga de elevação entre o reservatório e o topo do corpo de prova 

(1,0 m). O líquido percolado foi coletado em uma bureta graduada. 
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B - FASE DE SATURAÇÃO 

A fase de saturação do ensaio no permeâmetro de parede flexível iniciou com 

pressão confinante de 50 kPa e contrapressão de 20 kPa adotando-se um ciclo de 

pressão de 50 kPa. Durante toda esta fase a pressão efetiva foi mantida 

aproximadamente igual a 30 kPa. O monitoramento do grau de saturação do corpo 

de prova iniciou quando a pressão confinante era de 400 kPa. Foram aplicados 

então acréscimos de aproximadamente 20 kPa na pressão confinante e lidas as 

variações correspondentes na poro-pressão para calcular o parâmetro “B”. 

Considerou-se o corpo de prova saturado para o valor de “B” igual a 0,95. Nas 

Tabelas 5.7 e 5.8 estão apresentados os dados e resultados desta fase do ensaio 

realizados com o solo sem borracha. 

TABELA 5.7 - DADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NO PERMEÂMETRO DE 
PAREDE FLEXÍVEL - FASE DE SATURAÇÃO - SOLO SEM BORRACHA  

Ciclo de pressão (kPa) 50 

Tensão efetiva da fase (kPa) 30 

Tensão confinante inicial (kPa) 50 

Contrapressão inicial (kPa) 20 

Tensão confinante final (kPa) 720 

Contrapressão final (kPa) 690 

FONTE: O autor (2012) 

Conforme pode ser observado na Tabela 5.8, não foi possível atingir um 

parâmetro B igual 0,95 para os ensaios de condutividade hidráulica com corpos de 

prova moldados com o solo da área de estudo. Decidiu-se proceder com o ensaio 

porque este parâmetro encontrava-se bastante próximo do que a norma ASTM 

5084-10 recomenda (parâmetro B = 0,95). 
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TABELA 5.8 - DADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NO PERMEÂMETRO DE 
PAREDE FLEXÍVEL - FASE DE SATURAÇÃO - SOLO SEM BORRACHA  

Nível de 
pressão 

Contra pressão 
(kPa) 

Δσ3 
(kPa) 

Pressão 
confinante(kPa) 

Δσc 
(kPa) 

Pressão 
efetiva(kPa) 

Parâmetro 
B 

B1 
370,4 

16,8 
399,5 

20,3 
29,1 

0,83 
387,2 419,8 32,6 

B2 
419,7 

16,7 
450,1 

19,8 
30,4 

0,84 
436,4 469,9 33,5 

B3 
471,2 

17,4 
500,7 

19,6 
29,5 

0,89 
488,6 520,3 31,7 

B4 
520,5 

18,3 
549,9 

20,2 
29,4 

0,91 
538,8 570,1 31,3 

B5 
569,6 

18,7 
600,0 

20,6 
30,4 

0,91 
588,3 620,6 32,3 

B6 
620,5 

17,8 
650,9 

19,4 
19,4 

0,92 
638,3 670,3 32,0 

B7 
670,2 

18,8 
700,0 

20,2 
29,8 

0,93 
689,0 720,2 31,2 

FONTE: O autor (2012) 

C - FASE DE PERMEABILIDADE 

Na fase do ensaio para a medição do coeficiente de condutividade hidráulica 

foram realizadas onze leituras de volume nas buretas de entrada e de saída do 

painel de controle, adotando-se um intervalo de dois minutos entre elas. Foram 

aplicadas as seguintes pressões: confinante 725 kPa, contra pressão na base do 

corpo de prova 700 kPa e no topo 690 kPa (fluxo ascendente), resultando um 

gradiente hidráulico de 10 kPa. Pela leitura do volume percolado na bureta de saída 

no início e término de cada intervalo de dois minutos foram calculadas as variações 

volumétricas e as vazões percoladas. Na Tabela 5.9 estão mostrados os dados e 

resultados desta fase do ensaio. 
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TABELA 5.9 - DADOS E RESULTADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NO 
PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL - FASE DE PERMEABILIDADE - SOLO SEM BORRACHA  

Leitura Tempo 
(min) 

Volume 
percolado 

(ml) 

Variação de 
volume 

percolado 
(ml) 

Vazão 
(cm3/s) 

k 
(cm/s) 

k20 
(cm/s) 

1 0 20,9 - - - - 

2 2 20,6 0,3 0,002 6,41E-06 5,96E-06 

3 4 20,5 0,1 0,001 2,14E-06 1,99E-06 

4 6 20,3 0,2 0,002 4,27E-06 3,97E-06 

5 8 20,2 0,1 0,001 2,14E-06 1,99E-06 

6 10 20,0 0,2 0,002 4,27E-06 3,97E-06 

7 12 19,8 0,2 0,002 4,27E-06 3,97E-06 

8 14 19,6 0,2 0,002 4,27E-06 3,97E-06 

9 16 19,5 0,1 0,001 2,14E-06 1,99E-06 

10 18 19,3 0,2 0,002 4,27E-06 3,97E-06 

11 20 19,1 0,2 0,002 4,27E-06 3,97E-06 

     MÉDIA 3,58E-06 
FONTE: O autor (2012) 

5.3.2.2 Ensaio de condutividade hidráulica da mistura de solo com 20% de 

borracha 

A seguir encontram-se descritas informações relevantes sobre os ensaios e 

os principais resultados obtidos. 

A - FASE DE PERCOLAÇÃO 

Nesta fase do ensaio foi percolado um volume de 150 cm3 de água destilada 

e deareada durante 1.440 minutos. A pressão aplicada era igual a 10 kPa, resultante 

do desnível entre o reservatório e o corpo de prova (1,0 m). O percolado foi coletado 

em uma bureta graduada. 
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B - FASE DE SATURAÇÃO 

A fase de saturação do ensaio no permeâmetro de parede flexível iniciou com 

pressão confinante de 50 kPa e contrapressão de 20 kPa adotando-se um ciclo de 

pressão de 50 kPa. Durante toda esta fase a pressão efetiva foi mantida 

aproximadamente igual a 30 kPa. Para monitorar o grau de saturação do corpo de 

prova, foram aplicados acréscimos de 20 kPa na pressão confinante e lidas as 

variações correspondentes na poro-pressão para calcular o parâmetro “B”. 

Considerou-se o corpo de prova saturado para o valor de “B” igual a 0,95. Nas 

Tabelas 5.10 e 5.11 estão apresentados os dados e resultados desta fase do ensaio 

realizado com a mistura de solo com 20% de borracha. 

TABELA 5.10 - DADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA - FASE DE SATURAÇÃO - 
MISTURA DE SOLO COM 20% DE BORRACHA  

Ciclo de pressão (kPa) 50 

Tensão efetiva da fase (kPa) 30 

Tensão confinante inicial (kPa) 50 

Contrapressão inicial (kPa) 20 

Tensão confinante final (kPa) 500 

Contrapressão final (kPa) 470 

FONTE: O autor (2012) 

TABELA 5.11 - DADOS E RESULTADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA - FASE 
DE SATURAÇÃO - PARÂMETRO "B" - MISTURA DE SOLO COM 20% DE BORRACHA  

Nível de 
pressão 

Contra 
pressão 

(kPa) 

Δσ3 
(kPa) 

Pressão 
confinante 

(kPa) 

Δσc 
(kPa) 

Pressão 
efetiva 
(kPa) 

Parâmetro B 

B1 

436,0 

16,8 

470,1 

20,3 

34,1 

0,97 416,8 450,3 33,5 

689,0 720,2 31,2 

FONTE: O autor (2012) 

C - FASE DE PERMEABILIDADE 

Na fase de medições da condutividade hidráulica, foram realizadas onze 

leituras de volume nas buretas de entrada e de saída do painel de controle, 

adotando-se um intervalo de dois minutos entre elas. Foram aplicadas as seguintes 
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pressões: confinante 505 kPa, contra pressão na base do corpo de prova 480 kPa e 

no topo 470 kPa (fluxo ascendente), resultando um gradiente hidráulico de 10 kPa. 

Pela leitura do volume percolado na bureta de saída no início e término de cada 

intervalo de dois minutos foram calculadas as variações volumétricas e as vazões 

percoladas. Na Tabela 5.12 estão apresentados os dados e resultados desta fase do 

ensaio. 

TABELA 5.12 - DADOS E RESULTADOS DO ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NO 
PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL - FASE DE PERMEABILIDADE - MISTURA DE SOLO 
COM 20% DE BORRACHA  

Leitura Tempo 
(min) 

Volume 
percolado(ml) 

Variação de 
Vol. percol. (ml) 

 

Vazão 
(cm3/s) 

k 
(cm/s) 

k20 
(cm/s) 

1 0 20,3 - - - - 

2 2 20,0 0,3 0,003 6,38E-06 5,93E-06 

3 4 19,8 0,2 0,002 4,25E-06 3,95E-06 

4 6 19,7 0,1 0,001 2,13E-06 1,98E-06 

5 8 19,5 0,2 0,002 4,25E-06 3,95E-06 

6 10 19,4 0,1 0,001 2,13E-06 1,98E-06 

7 12 19,2 0,2 0,002 4,25E-06 3,95E-06 

8 14 19,1 0,1 0,001 2,13E-06 1,98E-06 

9 16 18,9 0,2 0,002 4,25E-06 3,95E-06 

10 18 18,7 0,2 0,002 4,25E-06 3,95E-06 

11 20 18,6 0,1 0,001 2,13E-06 1,98E-06 

     MÉDIA 3,36E-06 
FONTE: O autor (2012) 

Na Figura 5.8 está apresentado o gráfico da variação da condutividade 

hidráulica com a relação entre o volume percolado acumulado e o volume de poros 

do corpo de prova, do solo sem borracha e da mistura de solo com 20% de 

borracha. 

Na Figura 5.9 está apresentado o gráfico da variação da condutividade 

hidráulica com o volume percolado acumulado, do solo sem mistura e da mistura de 

solo com 20% de borracha. 

Na Figura 5.10 está apresentado o gráfico da variação da condutividade 

hidráulica com o volume percolado observada nos ensaios realizados nos 

permeâmetros de parede rígida e de parede flexível, para o solo sem borracha e 

para a mistura de solo com 20% de borracha. 
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FIGURA 5.8 - GRÁFICO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA VERSUS Vpercolado/Vporos 
FONTE: O autor (2012) 

 
FIGURA 5.9 - GRÁFICO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA VERSUS VOLUME PERCOLADO 
FONTE: O autor (2012) 
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FIGURA 5.10 - GRÁFICO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA VERSUS VOLUME PERCOLADO 
FONTE: O autor (2012) 

O módulo de elasticidade à compressão do quartzo, principal constituinte das 

areias e de solos arenosos tem o valor entre 40 e 100 GPa (GERE e GOODNO, 

2010), já o módulo de elasticidade da borracha vulcanizada é igual a 1,3 MPa 

(BRANDRUP, 1975). A diferença entre os módulos de elasticidade dos dois 

materiais ilustra a condição de, sendo os dois materiais submetidos a uma mesma 

tensão normal, a deformação da borracha será maior que a do quartzo.  

As condutividades hidráulicas encontradas para amostras do solo sem 

borracha e para amostras da mistura de solo com 20% de borracha, dentro da 

mesma ordem de magnitude, podem ser explicadas pela granulometria da mistura. 

Consultando a curva granulométrica do solo estudado (Figura 5.1) observa-se 

que 13% das partículas correspondem a tamanhos maiores que 0,6 mm (peneira nº 

30), enquanto o tamanho das partículas da borracha é menor ou igual a 0,7 mm. 

Uma grande proporção de partículas de medida 0,7 mm incluída nos 20% em massa 

da mistura poderia resultar em poros de tamanho maior, aumentando o índice de 

vazios e a condutividade hidráulica. Porém, o preenchimento dos espaços, entre os 

grãos maiores do solo, entre estes últimos e as partículas de borracha, pelas 
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partículas do solo de menor tamanho, resultaram em pequena variação no índice de 

vazios. 

Outro fator que pode explicar os valores de condutividade hidráulica do solo 

sem borracha e da mistura, próximos, é a alta deformabilidade da borracha cujas 

partículas, mesmo submetidas às baixas tensões efetivas confinantes, se deformam 

assumindo formas próximas à dos poros adjacentes.  
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6 CONCLUSÕES  

Nesta dissertação, foi utilizado um permeâmetro de parede flexível 

desenvolvido no Laboratório de Materiais e Estruturas/Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento - LAME/LACTEC para a realização de ensaios de condutividade 

hidráulica em solos e em solos misturados com borracha. Conforme citado, foram 

moldados corpos de prova com um solo silto arenoso e uma mistura deste solo com 

20% em massa de borracha triturada de pneus inservíveis. A condutividade 

hidráulica do solo e das misturas foi medida também em um permeâmetro de parede 

rígida do tipo em que a amostra não fica em contato direto com o anel rígido do 

equipamento. 

As condutividades hidráulicas a 20 ºC do solo silto arenoso sem borracha 

obtidas dos ensaios no permeâmetro de parede rígida e de parede flexível foram de 

3,89x10-6 cm/s e 3,58x10-6 cm/s respectivamente. Estas condutividades hidráulicas 

estão dentro dos intervalos de valores típicos de solos em que há predominância da 

fração fina. Valores típicos citados por alguns autores estão apresentados ao final do 

item 2.1. Para o solo estudado, os percentuais de argila e silte somam 58,1%. 

Para a mistura de solo com 20% em massa de borracha as condutividades 

hidráulicas foram de 2,10x10-6 cm/s e 3,36x10-6 cm/s para o permeâmetro de parede 

rígida e de parede flexível respectivamente. As condutividades hidráulicas obtidas 

para o solo sem borracha e para a mistura de solo com 20% de borracha resultaram 

na mesma ordem de magnitude, portanto para o tipo de solo estudado (silto-

arenoso) e para este percentual (20% em massa) de borracha granulada com 

partículas de tamanho ≤ 0,7 mm na mistura, ficou mostrado que a adição de 

borracha de pneus inservíveis ao solo, praticamente não altera a permeabilidade. 

Pelos valores de condutividade hidráulica obtidos para as misturas do solo 

silto-arenoso estudado, com 20% em massa de borracha triturada de pneus 

inservíveis, e pelos parâmetros apresentados no item 2.5 do Capítulo 2, ficou 

demonstrado que misturas compactadas, com estes constituintes, na proporção 

citada, podem compor camadas de cobertura operacionais diárias e de fechamento 

de aterros de resíduos sólidos urbanos. 
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Os ensaios de condutividade hidráulica realizados com os permeâmetros de 

parede rígida e parede flexível seguiram as recomendações das normas ABNT-NBR 

14545/2000 métodos A e B e ASTM 5084-10, em amostras do mesmo solo e em 

misturas deste solo com o mesmo tipo e granulometria de borracha granulada. Para 

o solo sem borracha, as condutividades hidráulicas resultaram iguais a 3,89x10-6 

cm/s (parede rígida) e 3,58x10-6 cm/s (parede flexível), enquanto para a mistura de 

solo com 20% em massa de borracha triturada os valores obtidos foram 2,10x10-6 

cm/s (parede rígida) e 3,36x10-6 cm/s (parede flexível). A condutividade hidráulica é 

geralmente expressa como o produto de um número menor que 10 por uma potência 

de 10. Este último termo resultou igual para os ensaios realizados nos dois 

equipamentos, e o primeiro termo apresentou diferença menor que um para o solo 

sem borracha e menor que dois para a mistura de solo com borracha. E também 

estes valores estão dentro do intervalo indicado na literatura para solos similares. Os 

resultados dos ensaios de condutividade hidráulica realizados para os materiais e 

condições adotados nesta dissertação, validaram o permeâmetro de parede flexível 

desenvolvido no LAME/LACTEC.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se adotar como objetivo de futuros trabalhos o que está a seguir 

descrito: 

• Pesquisar a correlação entre resultados de ensaios de 

condutividade hidráulica em permeâmetro de parede flexível e 

resultados de ensaios de campo. 

• Pesquisar o comportamento hidráulico de misturas solo-borracha, 

com borracha granulada peneirada de diferentes distribuições 

granulométricas. 

• Estudar o comportamento hidráulico de misturas solo-borracha 

permeadas por hidrocarbonetos (gasolina e diesel). 

• Estudar a viabilidade técnica e econômica da utilização de misturas 

solo-borracha como camadas de cobertura na operação de centros 

de gerenciamento de resíduos. 

• Pesquisar a composição físico-química do percolado por camadas 

alternadas de resíduos sólidos urbanos e misturas de solo com 

borracha granulada. 
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