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RESUMO 
 

 

  

Esta pesquisa estuda a condutividade hidráulica em uma argila compactada 

obtida da Formação Barreira, quando percolada por fluidos contaminantes. Os 

fluidos utilizados foram: água, gasolina, solução aquosa saturada de cloreto de sódio 

e gasolina diluída em água. Nesta pesquisa foram executados ensaios de 

caracterização física e química do solo e análises químicas dos líquidos, antes e 

após a percolação. Na determinação da condutividade hidráulica utilizou-se o 

equipamento Triflex-2 com ou sem modificações, adaptando-o as condições dos 

fluidos percolantes. As análises químicas nos solos foram feitas conforme 

metodologia da EMBRAPA. Os fluidos percolantes e percolados foram analisados 

por Cromatografia Gasosa e Espectrofotometria de Emissão de Chama. 

 Em todos os fluidos contaminantes percolados observou-se uma redução da 

condutividade hidráulica. Para a gasolina padrão brasileira a eficiência na remoção 

de partes dos seus componentes foi satisfatória. Com os resultados obtidos, 

concluiu-se que esse tipo de solo tem uma relevante aplicação na contenção de 

hidrocarbonetos principalmente gasolina, podendo ser utilizada como barreira de 

contenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: condutividade hidráulica, hidrocarbonetos, contaminação, 

percolação. 
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ABSTRACT 
 

  

 

This research studies the hydraulic conductivity in compacted clay obtained of 

the Formação Barreira, when percolated by pollutants fluids. The fluids used were: 

water, gasoline, saturated aqueous solution of chloride of sodium and gasoline 

diluted in water. Physical and chemical characterization experiments of the soil and 

chemical analyses of the liquids were executed before and after the percolation. In 

the determination of the hydraulic conductivity the equipment Triflex-2 was used with 

or without modifications, adapting it to the conditions of the percolating fluids. The 

chemical analyses of the soils were conducted according to EMBRAPA methodology. 

Gas Chromatography and of Faire Flame Emission Spectrophotometer were used for 

the percolating fluids. In all experiments for pollutants fluids, reductions were 

observed for the hydraulic conductivity. For the Standard Brazilian gasoline the 

efficiency in the removal of part of its components was satisfactory. With the obtained 

results, we concluded that soil type has an important application in the physical 

control of pollutants fluids migration. 
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Capítulo 1 
 INTRODUÇÃO 

 
 
 
1.1 ASPECTOS GERAIS. 

 
Tem sido verificado que a interação solo e substâncias químicas diferentes da 

água proporcionam, em certos solos, mudanças de comportamento mecânico os 

quais explicam alguns fenômenos geotécnicos. Solos infiltrados por essas 

substâncias químicas sofrem mudanças capazes de alterar as suas propriedades 

físico-químicas, alterando suas características estruturais. Como exemplo, podemos 

citar os estudos de CAMAPUM de CARVALHO et al. (1987), REGINATTO e 

FERRERO (1993), MARIZ (1993), FERREIRA (1995), DI MAIO (1996), COLARES e 

VILAR (1998), e outros, onde a composição química de fluidos infiltrantes influencia 

o comportamento mecânico dos solos. 

As indústrias petrolíferas lidam constantemente com problemas decorrentes 

de vazamentos, derramamentos e acidentes durante exploração, refinamento, 

transporte, operações de armazenamento e distribuição de petróleo e seus 

derivados. A gasolina é um composto derivado do petróleo largamente utilizado 

como combustível. 

Foram registrados diversos incidentes de contaminação do solo e lençóis de 

água subterrâneos na estocagem de postos de venda de gasolina, acarretando um 

grande problema geo-ambiental. 

A partir dos anos 90 constataram-se os primeiros casos de vazamentos em 

postos de abastecimento e serviço, devido provavelmente ao final da vida útil de 

grande parte da rede de postos que foram instalados no final da década de 60 e 

durante os anos 70, período que acontecia uma fase de intensa industrialização no 

país. 

Sabe-se que a água subterrânea é a fonte de água potável para uma parte da 

população do Brasil, estima-se que, de 15% a 20% de toda água consumida no país, 

seja proveniente do subsolo. As preocupações relacionadas ao potencial de 

contaminação de águas subterrâneas por derramamentos de gasolina vêm 

crescendo nas grandes cidades. Segundo a Agência de Proteção Ambiental Norte 
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Americano (USEPA) há aproximadamente 1,4 milhões de tanques subterrâneos de 

armazenamento de gasolina nos Estados Unidos, e que de 75.000 a 100.000 

apresentam ou apresentaram vazamentos e, além disso, estima-se que se perca 

anualmente cerca de 40 milhões de litros de gasolina por ano dos tanques de postos 

de gasolina, este crescente e freqüente número de vazamentos é devido à vida útil 

que é estimada em cerca de 25 anos. No Brasil existem cerca de 27.000 postos de 

gasolina e, somente na cidade de São Paulo aproximadamente 2.500 postos. 

Há uma série de fatores que favorecem a preocupação com a poluição do 

solo dentre estes se destacam: o aumento da carência de recursos naturais, com 

maior valorização de recursos como água e solo; o aumento da concentração 

urbana, com envolvimento de maiores riscos e percepção das ocorrências; uma 

maior atuação dos órgãos ambientais; e finalmente, o surgimento de leis e 

regulamentos específicos. 

Devido à gravidade que se pode observar com relação à contaminação de 

aqüíferos, originada de vazamentos em tanques de armazenamento de 

contaminantes, principalmente de gasolina, tem sido dispensados nesta última 

década uma maior atenção e estudos na tentativa de se avaliar a dimensão, para 

solucionar ou amenizar tal problema. 

Os contaminantes orgânicos, dentre os quais, os solventes industriais e os 

hidrocarbonetos derivados de petróleo são os produtos mais freqüentemente 

detectados como não só maiores, mas as mais impactantes fontes de contaminação 

de água subterrânea (MACKAY e CHERRY, 1989). Eles se mantêm como uma fase 

separada na presença da água, sendo chamados de fase líquida não aquosa 

(NAPLs - Non Aqueus Phase Liquids). Se a densidade deles for menor que a da 

água, são classificados de leves (LNAPLs), e se maior, são densos (DNAPLs). São 

exemplos de DNAPLs, hidrocarbonetos clorados tais como 1,1,1 tricloroetano, 

tricloroetileno, clorofenóis, clorobenzenos, tetracloroetileno, etc. Dentre os LNAPLs, 

incluem-se os hidrocarbonetos derivados de petróleo, como gasolina e óleo diesel. 

SCHWILLE (1981,1984) discutiu a distribuição de um NAPL no solo após seu 

derramamento. Ele irá se mover para baixo, na região não saturada até que não 

esteja mais presente como fase única, e sim como um grande número de glóbulos 

isolados e imóveis formando o que se chama de zona de contaminação residual. Se 

o volume de derramamento for razoável, o LNAPL irá penetrar na zona saturada, até 

certa profundidade, dependendo da massa de contaminante que exerce pressão no 
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lençol freático, onde ocorre um espalhamento lateral do contaminante na água da 

franja capilar. À medida que sobe ou desce o nível d’água (NA), uma porção do 

LNAPL pode ficar presa abaixo do nível d’água, formando uma região de 

contaminação residual neste local, e disponível para dissolução pelo fluxo de água 

Figura 1.1. Mesmo que a quantidade de contaminante não seja suficiente para 

atingir o nível d’água, pode existir a formação de uma pluma de contaminantes 

dissolvidos abaixo do NA, ocorrendo devido à infiltração da água intersticial 

contaminada da região não saturada, mostrado na Figura 1.2.   

                                                         

 

 
 

 

Figura 1.1 - Representação Esquemática de Derramamento de LNAPLS, 

Formação de NAPL Residual na Zona Saturada por Flutuação do Nível D’água 

(HUNT et al., 1988). 
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Figura 1.2 - Formação de uma Pluma de Contaminante Dissolvidos, Mesmo sem o 

Contaminante Atingir o NA como Fase Livre (FETTER, 1992).  

 

Dentre os fatores que podem afetar a distribuição de LNAPL no solo incluem-

se (FEENSTRA e CHERRY, 1988), volume derramado, área de infiltração, duração 

do derramamento, propriedade do LNAPL, propriedades do meio poroso e 

condições de fluxo na superfície.  

Os hidrocarbonetos monocromáticos denominados BTEX (Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e Xilenos) são os constituintes mais solúveis e móveis da fração 

gasolina. São atribuídos aos hidrocarbonetos monocromáticos do grupo BTEX os 

maiores problemas de contaminação representando um risco elevado em função da 

moderada solubilidade em água de alguns compostos presentes neste produto. 

Esses hidrocarbonetos são levados pelas águas pluviais que se infiltram no solo, 

podendo facilmente atingir o lençol de água subterrâneo. De acordo com a Agência 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA – ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY), esses hidrocarbonetos monocromáticos BTEX são comprovadamente 

tóxicos e carcinogênicos para humanos. 

Dentre os BTEX, o Benzeno é considerado também o mais tóxico, com 

padrão de potabilidade de 10 µg/l (BRASIL, LEIS, etc. 1990), podendo em 

exposições crônicas causar câncer, leucopenia, vertigens, tremores e afetar o 

sistema nervoso central. 

Gasolina

Tanque
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Ao ocorrer um derramamento de contaminantes orgânicos em superfície pode 

ser observada a formação de cinco fases: livre, residual, vapor, dissolvida e 

adsorvida. As fases, livre e residual correspondem ao produto puro em 

subsuperfície, com a diferença de que na fase livre o produto apresenta-se com 

mobilidade, podendo fluir e ser retirado por bombeamento, enquanto que a fase 

residual corresponde a gotas, ou agrupamento de várias gotas isoladas no meio 

poroso, não se movimentam. A fase de vapor corresponde à volatilização do produto 

e presente na zona não saturada do aqüífero. A fase dissolvida compreende o 

produto dissolvido na água subterrânea e por ela transportado. Finalmente, têm-se 

as fases adsorvidas, correspondente às moléculas de produto que se aderem às 

partículas sólidas do solo, preferencialmente matéria orgânica e argilas. Os fluidos 

contaminantes transitam de uma fase para outra, e a sua permanência em cada fase 

é regida por propriedades físico-quimicas.  

A remediação completa de uma área contaminada por um vazamento de 

gasolina envolve a remoção dos hidrocarbonetos nas fases: líquida ou livre, 

dissolvida e na fase vapor, começando em geral com a remoção do produto livre. 

Os compostos de gasolina são facilmente biodegradáveis na fase dissolvida, 

sob condições adequadas de nutrientes e aceptores de elétrons. 

Foram desenvolvidos alguns procedimentos que aliados à técnica de 

bombeamento e tratamento resultou numa remediação efetiva com redução de 

tempo e custos. Dentre esses, estão às técnicas que se baseiam na volatilização 

dos compostos, como exemplo a extração de vapor do solo (SVE) e o air sparging. 

Outras se baseiam na redução da tensão interfacial, pela injeção de substâncias 

tensoativas ou de cossolventes, como é o caso do álcool. 

Os custos da recuperação segundo U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY (1999), para a extração do combustível e o tratamento do solo na área 

contaminada (área do posto de serviço) e nas proximidades são de 

aproximadamente US$ 125 mil. Considerando que 20% dos postos de serviço no 

país, têm qualquer tipo de vazamento (cerca de 5.400), é alcançado um valor de 

US$ 675 milhões, para a recuperação total do solo. 

Caso ocorra contaminação do aqüífero, o tratamento custará cerca de US$ 

100 mil a US$ 1 milhão por posto de serviço, REGGIANI (1999).  
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1.2 OBJETIVOS. 

 

• GERAIS 
 

Obter a condutividade hidráulica em argila compactada da Formação Barreira 

em estado de saturação quando percolados por diversos fluidos contaminantes: 

gasolina, solução aquosa de cloreto de sódio e água contaminada por gasolina e 

analisar os efeitos dos fluidos percolados. 

 

• ESPECÍFICOS 

 

Caracterização física e química do solo antes e depois da percolação dos 

fluidos. 

Caracterização química dos fluidos percolantes e percolados. 

Obter a condutividade hidráulica para diversos fluidos contaminantes. 

Estudo para fins do uso como barreira de contenção em vazamentos de 

fluidos contaminantes, principalmente combustíveis. 

 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO. 

 
A pesquisa está dividida em 5 (cinco) capítulos e um anexo. 

Neste capítulo, é apresentado o tema estudado expondo os objetivos 

propostos. 

No capítulo 2, é feita uma revisão dos conceitos que envolvem o fluxo de 

sistemas em meios porosos, fluxo multifásico e uma única fase. O fluxo de líquidos 

em solos compactados, especificadamente em argilas. Transportes de líquidos 

através dos solos, e a condutividade hidráulica e, finalizando esse capítulo, o estudo 

da dupla camada em argilas compactadas. 

No capítulo 3, descreve-se a metodologia de forma detalhada, os materiais e 

equipamentos utilizados, a preparação das amostras, os procedimentos dos ensaios, 

as dificuldades e as soluções encontradas. Nesse capítulo mostram-se as 

metodologias dos ensaios de caracterização física e química do solo, análises 

químicas dos solos contaminados e fluidos percolantes e percolados. 
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No capítulo 4, apresentam-se discussões dos resultados dos ensaios 

realizados para a determinação da condutividade hidráulica dos materiais ensaiados, 

e das analises químicas dos líquidos percolados e dos solos contaminados. 

No capítulo 5, são apresentadas todas as conclusões finais, bem como 

algumas recomendações e sugestões para pesquisas posteriores. 

No anexo, está mostrado um resumo de análise química por cromatografia 

gasosa e espectrofotometria por chama. 
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Capítulo 2 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO. 

 
 São abordados os parâmetros referentes aos fluidos percolantes 

especificadamente à gasolina, enfatizando-se o comportamento de suas fases 

quando em contato com o solo. Serão tecidos comentários sobre o fluxo de líquidos 

em meios porosos enfatizando-se o fluxo multifásico e unifásico, fluxo em argilas 

compactadas, comentando o estudo da teoria da dupla camada elétrica e o 

transporte de líquidos. Finalizando o capítulo, são mostrados os métodos 

experimentais e os modelos matemáticos para a determinação da condutividade 

hidráulica em meios porosos saturados com água.   

 

2.2 FLUIDOS PERCOLANTES. 

 
Gasolina 

 

 A gasolina é um composto orgânico derivado do petróleo, sendo constituída 

por uma extensa gama de substâncias (mais de 200 componentes), com a maior 

parte dos seus constituintes classificados como alifáticos ou aromáticos. Dentre os 

produtos derivados do petróleo, a gasolina está sem dúvida dentre os mais 

importantes e de maior utilização no planeta. Seu consumo é de tal ordem, que a 

água é o único líquido que a supera. 

 Os compostos alifáticos incluem constituintes como o butano, o pentano e o 

octano. Os componentes aromáticos dentre eles os BTEX (benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e os xilenos). Estes compostos representam a parte mais solúvel em 

água (aproximadamente 1800 mg/l (ppm)). Os BTEXs participam com cerca de 25% 

a 35% da composição total da gasolina. A gasolina comercializada no Brasil é uma 

mistura de 75% de gasolina e 25% de etanol (BRASIL, LEIS, etc. 2001), sua 

composição está mostrada na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Composição da Gasolina Utilizada no Brasil (PETROBRAS, 2002). 

 

Hidrocarbonetos 
Números 
de 
carbonos 

Peso 
Molecular 
(g/mol) 

Solubilidade 
Aquosa [25°C] 
(mg/l) 

Composição da 
Gasolina Brasileira 
(Peso %) 

Alcanos         

Propano 3 44,09 62,4 1 

i-Butano / n-Butano 4 58,14 61,4 14,1 

i-Pentano / n-Pentano 5 72,15 39,0 17,5 

i-Hexano / n-Hexano 6 86,17 9,5 3 

i-Heptano / n-Heptano 7 100,2 2,9 8,7 

i-Octano / n-Octano 8 114,23 0,66 1,2 

Nonano 9 128,25 0,22 3,1 

Decano 10 142,28 0,052 1,0 

 

Soma de Alcanos 
 

 49,6 

     

Alcenos         

Buteno 4 56,10 222 0 

Penteno 5 70,13 148 0,3 

Hexeno 6 84,17 50 0,3 

Hepteno 7 98,19 14,1 2 

Octeno 8 112,22 2,7 1,3 

Noneno 9 126,24 0,63 0,2 

Deceno 10 140,19 0,1 0,2 

 

Soma de Alcenos 
 

 4,3 

     

Aromáticos         

Benzeno 6 78,11 1780 1,0 

Tolueno 7 92,10 534,8 3,0 

o-, m-, p-xileno 8 106,17 Ca. 157 5,7 

Etilbenzeno 8 106,20 161,2 1,3 

C9-Aromáticos 9 120,19 Ca. 55 5,6 

Naftaleno 10 134,21 Ca. 10 3 

 

Soma de Aromáticos 
 

 19,6 

     

Etanol 2 46,10 c.m. 25,0 

Metanol 1 32 c.m. 2,4 

MTBE 5 88,15 48000 0,1 

 

 
 

    

c.m. = COMPLETAMENTE 

MISCÍVEL     
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Solução Aquosa de Cloreto de Sódio 

 

 É uma solução oriunda da dissociação do sal cloreto de sódio (NaCl) em 

água. 

 Os sais são substâncias que em meio aquoso sofrem dissociação produzindo 

pelo menos um cátion (+) e pelo menos um ânion (-), é uma substância iônica. 

 A dissociação é um fenômeno em que ocorre a separação de íons 

(ionização). A dissociação iônica pode ocorrer com sais, principalmente em solução 

aquosa. 

• Substâncias iônicas são compostos que dissolvidos em meio aquoso liberam 

íons: cátions e ânions. 

(Cloreto de sódio) NaCl: ânion Cl-                    cloreto 

             cátion Na+    sódio 

 

       água  

 NaCl(s)                     Na+
(aq) + Cl-(aq)  ou 

 

       H2O 

 NaCl                        Na+ + Cl-, onde Na+
(aq) e Cl-(aq)  são íons em solução 

aquosa, conhecidos como íons hidratados. 

• A hidratação de íons acontece quando substâncias iônicas são dissolvidas 

em água. No caso do cloreto de sódio (NaCl), as atrações entre íons Na+ e 

Cl- são enfraquecidas. Dessa forma, as ligações iônicas se rompem e os íons 

ficam livres, ou quase livres, e imediatamente as moléculas de água passam 

a envolvê-los de maneira organizada. A água tem capacidade de enfraquecer 

80 vezes as atrações entre cátions e ânios (constante dielétrica igual a 80). 

Tal fato explica porque a água é um fluído com ótima capacidade de 

dissolver substâncias iônicas. 

 

Ao dissolvermos o cloreto de sódio em água, ele sofre uma dissociação 

iônica, originando íons Na+ (cátion) e Cl- (ânion), aonde essa solução iônica conduz 

eletricidade melhor que a água apenas. 
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Na área de abastecimento d’água, tem crescido assustadoramente a perda de 

poços artesianos pela infiltração de águas salinizadas, esse fenômeno está presente 

em todo Brasil. 

 

Água Contaminada por Gasolina 

 

 Uma parte dos compostos da gasolina é solúvel em água, principalmente o 

Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC), é a fase dissolvida dos hidrocarbonetos 

líquidos constituintes. Segundo OLIVEIRA (1992), a quantidade desse produto 

diluída em água é muito pequena; cerca de 1-5%, em comparação com a 

quantidade misturada, mas é responsável no caso de derramamentos em água 

subterrânea por 79% da contaminação dos aqüíferos.  

 

2.3 FLUXO DE LÍQUIDOS EM MEIOS POROSOS. 

 
 O fato de alguns fluidos contaminantes não miscíveis não serem 

completamente dissolvidos na água subterrânea e ter densidade diferente da água 

gera o fluxo estratificado, no qual cada líquido comporta-se como uma fase 

separada, influenciando o comportamento do sistema de fluxo. Portanto, a existência 

de vários fluídos requer a abordagem de alguns conceitos básicos que irão ajudar à 

melhor compreensão, quando tratarmos do fluxo simultâneo de dois fluidos. 

 

2.3.1 Fluxo Multifásico 
 

 Num meio poroso pode existir fluxo simultâneo de dois ou mais fluidos. Dentro 

da sistematização de fluidos, o fluxo relativo ao comportamento da sua migração tem 

sido separado em dois grupos principais: o fluxo de fluídos miscíveis com a água, e 

o fluxo de fluidos imiscíveis com a água (NAPL), onde esses fluidos têm também sua 

componente dissolvida. Essa divisão é indispensável, desde que o fluxo simultâneo 

de dois ou mais fluídos imiscíveis produz um padrão de migração totalmente 

diferente daquele produzido pelo fluxo simultâneo de fluidos miscíveis, ou de solutos 

dissolvidos. 



 12

Neste item, serão revistos alguns conceitos relacionados ao fluxo multifásico 

como, por exemplo, tensão interfacial, molhabilidade, pressão capilar e 

condutividade hidráulica. 

 

2.3.1.1 Tensão Interfacial 

 

 Quando dois fluidos não miscíveis estão em contato, existem forças que 

atuam na interface formada pelo contato desses dois fluidos. Essa energia interfacial 

surge da diferença entre a atração molecular no interior de cada fase e aquela para 

a superfície de contato. Este desequilíbrio de forças faz com que a interface se 

contraia e fique curva. Poderíamos dizer que mecanicamente entre esses fluidos, 

existe uma membrana homogeneamente elástica e com espessura infinitesimal, que 

os separa. Podem-se ter interfaces do tipo: fluido-fluido e fluido-sólido, podendo ser 

fluidos líquidos e gasosos, sendo assim: líquido-líquido; líquido-gás; líquido-sólido; e 

gás-sólido. Assim, podemos definir a tensão interfacial para duas substâncias, como 

sendo a quantidade de trabalho necessária para separar a substância i da 

substância j (um líquido de um líquido ou um líquido de um sólido), ou ainda, a força 

por unidade de comprimento para criar uma nova superfície. No caso do contato de 

um fluido com o seu vapor saturante, tensão interfacial σi entre a substância i e o 

seu vapor, a tensão interfacial é denominada de tensão superficial. 

 As características de movimento de hidrocarbonetos livres são determinadas 

principalmente, pela tensão interfacial entre os fluidos não miscíveis. A tensão 

interfacial causa a ascensão do líquido num tubo capilar (ou meio poroso) e forma 

meniscos. De uma forma geral, pressões capilares altas, estão associadas a altas 

tensões interfaciais, o que pode implicar em valores elevados de saturação. 

 A tensão superficial é uma característica do fluído a uma temperatura 

determinada, enquanto que a tensão interfacial depende também da substância com 

a qual o fluido entra em contato.  

 As unidades de medidas mais utilizadas para a tensão interfacial são: dina/cm 

ou erg/cm2.  

 A molhabilidade é controlada principalmente pela tensão interfacial. Quanto 

maior a tensão interfacial, maior a estabilidade da interface entre os dois fluidos. E 

de um modo geral, quanto mais baixa a tensão interfacial, maior o grau de 

miscibilidade entre os fluidos, e maior o potencial para o líquido penetrar nos poros. 
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2.3.1.2 Molhabilidade 

 

 Consiste no espalhamento de um fluido sobre superfícies sólidas em um 

sistema de dois fluidos. Enquanto o fluido molhante tende a cobrir a superfície dos 

grãos e ocupa os menores poros no meio poroso, o fluido não molhante tenderá a 

preencher os poros com maiores aberturas. 

 A molhabilidade de um meio poroso é afetada por diversos fatores incluindo, a 

mineralogia do meio poroso, composição química dos fluidos, presença de matéria 

orgânica e história de saturação do meio poroso. É uma função da tensão interfacial 

e normalmente é indexada ao ângulo de contato. Para um sistema de dois fluidos 

não miscíveis em contato com um meio poroso, o ângulo de contato que se forma na 

interface de contato entre as duas fases fluidas não miscíveis e a superfície sólida, é 

determinado pela equação de YOUNG abaixo, (ver Figura 2.1): 

 

 cos θ = (σn-s - σs-a ) / σn-a       (2.1) 

 

 Onde θ é o ângulo de contato; σn-s é a tensão interfacial do líquido não aquoso 

(NAPL) e o meio sólido; σs-a e a tensão interfacial meio sólido e a água; e σn-a é a 

tensão interfacial água com fluido não aquoso (NAPL).   

 O produto σn-a x cos θ é denominado de tensão de adesão e determina que o 

fluido molha preferencialmente o sólido, isto é, adere ou espalha-se sobre ele. 

Uma tensão de adesão positiva indica que a água é a fase molhante da 

superfície sólida em relação ao outro liquido; uma tensão nula indica que ambas as 

fases possuem igual afinidade pela superfície sólida. Portanto, a magnitude da 

tensão de adesão determina a capacidade que a fase molhante tem de se espraiar 

sobre uma superfície sólida. Podemos concluir que a tendência de um fluido 

deslocar um outro numa superfície sólida, é determinada pela molhabilidade relativa 

dos fluidos para com a superfície sólida. 

 

2.3.1.3 Pressão Capilar 

 

 É definida como sendo a diferença entre a pressão do fluido não molhante 

(PNM) e a pressão do fluido molhante (PM), em ambos os lados da interface para um 
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determinado ponto, ao longo da interface entre dois fluidos não miscíveis (equação 

2.2 e 2.3). 

                                       Y                                      

                                                σn-a                              

                                                                             

                                                          NAPL         θ 

                                                       água 

           

                           σn-s                         σs-a             sólido                        x                                          

θ  < 90o 

     ( a )  

 

                                      NAPL                  

                                                     θ             

                                             água 

 

θ > 90o, o sólido não é 

molhado pela água            ( b )    

 

                                              NAPL 

                                                       água 

        sólido 

θ > 180o, o sólido é perfeitamente 

           molhado pela água 

 

Figura 2.1 – Ângulo de Contato.    

 

 Pc = PNM - PM           (2.2)   

 Pc  = 2 σn-a/ r (cos θas)                                                                        (2.3) 

 Onde: 

 Pc – pressão capilar na interface i (Kg/m.s2) 

 r – raio do poro contendo a interface i (m) 
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 σn-a – tensão interfacial entre as fases, neste caso o fluido não aquoso e a 

água (mN/m) 

 θas – ângulo de contato entre água-solo na presença do fluido não aquoso 

(NAPL). 

Quando dois ou mais fluidos não miscíveis estão em contato nos interstícios 

de um meio poroso, formar-se-á uma superfície curva de interface (menisco). Ao se 

medir a pressão em ambos os lados da interface, isto é em cada um dos fluidos, 

poder-se-á observar que as pressões não são iguais. Por outro lado, a pressão 

capilar está relacionada com a pressão interfacial, ângulo de contato e tamanho do 

poro, BEAR (1972). A Figura 2.2 ilustra o conceito de pressão de capilaridade, onde 

dois fluidos imiscíveis estão contidos em tubo capilar. 

 A equação 2.2 pode ser utilizada para definir pressão de capilaridade em 

função da tensão interfacial, ângulo de contato, e geometria dos poros no meio 

poroso natural. Como a saturação governa a localização da interface água-fluido não 

aquoso no meio poroso natural, pode ser desenvolvida uma relação entre pressão 

de capilaridade e saturação, conhecida como curva característica ou retenção, já 

conhecida para o fluxo em meios não saturados. 

 A pressão capilar é diretamente proporcional à tensão interfacial e 

inversamente proporcional ao raio de curvatura do menisco. Por sua vez, o raio de 

curvatura depende do diâmetro do poro e da quantidade de cada fluido presente. 

Isso significa que a pressão capilar é função das propriedades dos fluidos não 

miscíveis, variando com as proporções de água e fluido não aquoso no meio poroso. 

Assim, a Pressão capilar é uma propriedade da geometria macroscópica dos vazios 

no meio poroso, o qual não pode ser descrito matematicamente de forma simples, 

FETTER (1992). 

                                   σa-s                     σn-s          sólido            

  

                                                                                                         Pc = 2 σn-m cos θ / r 

  água                    fluido não aquoso (NAPL)      2 r         = Pnm - Pm 

                                      θ 

                              σa-s              σn-s        

                  drenagem                         embebição 
 
Figura 2.2 – Conceito de Pressão Capilar (CHATZIS, 1983). 
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 A entrada do líquido em um poro deslocando outro líquido é resistida (ou 

ajudada) pela tensão interfacial. Tal efeito combinado produz uma diferença de 

pressão (igual à pressão capilar) entre os fluidos. O valor da pressão capilar 

depende da curvatura do menisco da interface separando os dois fluídos, e da 

tensão interfacial entre as fases, BEAR (1972). 

 A pressão capilar está sujeita ao fenômeno da histerese e o ângulo de contato 

θ é uma função da direção do deslocamento, podendo ter diferentes valores se o 

equilíbrio se dá por avanço ou por retrocesso do fluido molhante sobre a superfície. 

A Figura 2.3 mostra esse fenômeno, onde se observa que mesmo para altos valores 

da pressão capilar, existe uma saturação residual do fluido molhante, Sm, que 

permanece. Então podemos afirmar que a saturação depende não somente da 

pressão capilar, mas também da história de saturação do meio poroso considerado. 

Uma saturação mais alta é obtida para uma dada pressão capilar se o meio poroso é 

inicialmente drenado, do que quando este é embebido com o fluído molhante. Isso 

ocorre devido às forças capilares. Já tratado pela Geotecnia em fluxo em meios não 

saturados. Onde o “ar” é um fluido não molhante em relação à água. 
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Figura 2.3 – Curva Típica de Pressão Capilar x Saturação de um Fluido Molhante, 

Mostrando o Efeito da Histerese (BEAR, 1972).  
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2.3.1.4 Drenagem e Embebição 

 

Para que a água seja deslocada por um fluido não aquoso em um tubo capilar 

com água, a pressão do fluido não aquoso deve ser tal que Pnm ≥ Pm + Pc, é o 

processo de drenagem. Drenagem refere-se ao fluxo resultado num decréscimo da 

saturação da fase molhante. 

Quando Pnm ≤ Pm + Pc acontece uma embebição da fase molhante pelo 

deslocamento da fase não molhante. O processo consiste no fluxo resultando num 

aumento da saturação da fase molhante. Ou seja, o processo de drenagem ocorre 

quando a amostra está inicialmente saturada com o fluido molhante e este é 

deslocado por um fluido não molhante. Enquanto que o de embebição ocorre 

quando um fluido molhante desloca um não molhante, somente devido a forças 

capilares. 

Num deslocamento vertical, o equilíbrio é atingido quando o fluído molhante 

está acumulado naqueles poros que permitem os maiores raios de curvatura da 

interface fluido-fluido, ou seja, nos poros menores. Para essa condição as forças 

capilares são iguais às forças de gravidade.  

A Figura 2.3 mostra o efeito da histerese na pressão capilar. Quando o fluido 

molhante é lentamente deslocado, permanece uma quantidade desse fluído (Smo) na 

amostra mesmo para altos valores da pressão capilar. O valor de Sm nesse ponto é 

denominado de saturação irredutível do fluido molhante. Nesta situação, para uma 

pressão capilar zero, existe uma certa quantidade de fluído não molhante. Para o 

ponto A na Figura 2.3 na curva de drenagem Sm = 1, certa pressão deve ser atingida 

no fluido não molhante antes de iniciar o deslocamento do fluido não molhante 

contido na amostra. Ou seja, uma pressão deve ser atingida na interface entre dois 

fluidos antes de iniciar a drenagem. Esta pressão máxima necessária para iniciar a 

drenagem é chamada de pressão de entrada ou pressão de breakthrough, ou ainda 

valor de entrada do fluido não molhante. 

No caso do meio poroso com os fluidos água e um NAPL, a pressão de 

entrada é a pressão capilar que deve ser vencida para que o NAPL possa penetrar 

no meio inicialmente saturado com água. 
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2.3.1.5 Permeabilidade Efetiva – Relativa 

 

Ao se considerar que no meio poroso se encontram presentes mais de um 

fluido, e os vazios deverão ser preenchidos por esses fluidos, acarretará num 

fracionamento da permeabilidade para cada fluido. Em se tratando de fluxo 

simultâneo de dois ou mais fluídos imiscíveis não se pode mais referir à 

permeabilidade absoluta do meio poroso, mas sim às permeabilidades relativa e 

efetiva. A permeabilidade relativa de um fluido é definida como sendo a razão entre 

a permeabilidade efetiva correspondente a um dado grau de saturação e uma 

permeabilidade base, onde essa razão varia de zero a um e é um fator de correção. 

A equação 2.4 ilustra esse conceito. 

 

Kr = Kef / K                                                                                         (2.4) 

Onde: 

 Kr - permeabilidade relativa      

 Kef - permeabilidade efetiva 

 K - permeabilidade, se existisse um único fluido. 

 

Na definição de permeabilidade efetiva, cada fluido é considerado como 

sendo completamente independente dos outros fluidos que estão presentes no meio 

poroso, os mesmos que são considerados imiscíveis, de forma que a lei de Darcy 

possa ser aplicada. 

A permeabilidade efetiva é uma medida relativa da capacidade que o meio 

poroso possui para conduzir o fluido, quando o meio esta preenchido por fluidos 

imiscíveis. Esta definição implica que o meio poderá ter uma condutividade diferente 

para cada fluido presente. 

A permeabilidade relativa é uma função da quantidade de fluido presente nos 

vazios. Assim, a permeabilidade relativa pode ser entendida como dependente 

somente da saturação (BEAR,1972). 

 
2.3.2 Fluxo Unifásico 

 

 Ao investigar o fluxo de água em filtros de areia Darcy (1856), estabeleceu a 

relação entre a vazão (Q) e o gradiente hidráulico i, mostrado na equação 2.1. 
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  Q = k i A        2.1 

 

onde k é uma constante de proporcionalidade (condutividade hidráulica), A é a área 

da seção transversal do filtro e i é definido como: 

 

  i = h1- h2                                                                   2.2 

           L         

sendo L o comprimento do filtro, h1 e h2  carga hidráulica.  

  

A constante de proporcionalidade k é denominada de condutividade 

hidráulica, sendo utilizada na definição da capacidade que possui um meio poroso 

de conduzir um fluido através de seus vazios.  Este coeficiente, como definido por 

Darcy, é função das propriedades tanto do meio poroso, quanto do fluido. 

Darcy ao repetir seu experimento, usando um meio poroso ideal constituído 

por partículas de diâmetro conhecido e usando fluidos diferentes, mantendo 

constante o gradiente, observou que as velocidades (v = Q / A) são diferentes. 

Sendo assim, uma indicativa de que as propriedades do fluido, densidade e 

viscosidade influenciam no valor das velocidades. Mais uma vez, repetindo o 

experimento anterior com os mesmos fluidos, mudando apenas o diâmetro das 

partículas e mantendo sempre constante o gradiente hidráulico, observou que as 

velocidades também são diferentes. Neste caso, existe uma indicação de que o 

diâmetro dos grãos influencia nas velocidades. 

Com esses resultados pode-se concluir, portanto que a velocidade é 

diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro dos grãos, densidade do fluido e 

a gravidade e, inversamente proporcional à viscosidade do fluido. Com isso obtêm-

se três relações, além da de Darcy. 

 

Levando a uma nova versão da Lei de Darcy (HUBBERT, 1940). 

 

 v =  - C d2  ρg  δh                                                                        2.3 

                                   µ        δL 
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Onde: v é a velocidade, d é o diâmetro dos grãos, ρ é a densidade, g a 

aceleração da gravidade, µ a viscosidade e C é uma constante de proporcionalidade 

que leva em consideração outras propriedades do meio, além do diâmetro das 

partículas (p ex. a distribuição granulométrica, formato dos grãos, natureza do seu 

arranjo,etc). 

 Confrontando esta expressão com a expressão de Darcy, temos: 

 

  v =  - C d2  ρg  δh   ,      v =  - k  δh/ δL                                                                          

                                   µ        δL 

 

fazendo  K = C d2    (função do meio poroso)                                   2.4 

 

então  k = K ρg/ µ      (função do meio poroso e do fluido)  2.5 

 

Onde K é a permeabilidade intrínseca, absoluta, geométrica, ou simplesmente 

permeabilidade sendo exclusivamente função do meio poroso. Sua unidade 

dimensional é o L2. No caso da condutividade hidráulica (k) a sua unidade 

dimensional é LT-1, ou seja, m/s no sistema internacional de medida. 

 Caso não ocorram variações nas propriedades do meio poroso, o valor da 

permeabilidade (K) deverá ser sempre constante, independente do fluido utilizado na 

sua determinação, a permeabilidade é uma propriedade exclusiva do meio poroso. 

 Existem hoje várias expressões teóricas que relacionam a condutividade 

hidráulica com as propriedades do meio poroso. Uma das conhecidas é a proposta 

por KOZENY (1927), depois modificada por CARMAN (1939). 

 

  K = k (µ / ρg) = [e3 / (1+e)] 1/ (ko T2 So
2)                        2.6 

 

Onde T é o fator de tortuosidade dos canais de fluxo, ko é o fator de forma do poro, e 

índice de vazios e So a área superficial específica. 

 Outra expressão foi desenvolvida por TAYLOR (1948), utilizando a lei de 

Pouseville. 

 

  k = C Ds
2  [γ e3 / µ(1+ e)] S3                            2.7 
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Onde  Ds é o diâmetro efetivo e C o seu fator de forma. 

 Como podemos perceber, a lei de Darcy foi desenvolvida para fluidos 

incompressíveis, no entanto, quando o fluido é compressível, esta ainda pode ser 

usada. 

 

2.3.2.1 Fatores que Afetam a Condutividade Hidráulica 

 

 A condutividade hidráulica (k) de um determinado solo não é constante, 

podendo variar amplamente dependendo de diversos fatores. De acordo com as 

expressões 2.6 e 2.7, seu valor é influenciado pelas propriedades do fluido, tamanho 

das partículas, tortuosidade dos canais de fluxo, forma dos poros, superfície 

molhada, grau de saturação e índice de vazios. LAMBE E WITHMAN (1979) 

expressam cinco características que influenciam a condutividade hidráulica: o 

tamanho das partículas, índice de vazios, composição mineralógica, estrutura e grau 

de saturação. Cada fator desses não está isolado; existe uma inter-relação nos seus 

efeitos. Exemplificando, podemos afirmar que a estrutura depende do tamanho das 

partículas, do índice de vazios e da composição mineralógica.  

 A seguir, são discutidos alguns desses fatores que influenciam na 

condutividade hidráulica estudados pelos pesquisadores da geotecnia. 

 

 Influência do Percolante.            

 

 No caso da aplicação das expressões 2.6 e 2.7 o termo (µ / ρg) leva em 

consideração o percolante, essas expressões aplicam-se adequadamente no 

comportamento da condutividade hidráulica para solos granulares. Entretanto, no 

caso de solos finos, têm sido inadequadas. Segundo MITCHELL (1993), a causa 

está no que diz respeito ao tamanho do poro, nos solos finos o tamanho do poro não 

é uniforme. 

 

 Influência do Tamanho das Partículas. 

 

 A expressão 2.7 mostra claramente que a condutividade hidráulica varia 

diretamente com o quadrado do diâmetro das partículas, isto é, quanto menor o 

tamanho das partículas, menor o volume dos poros que promovem o fluxo através 
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dos quais o liquido irá fluir, conseqüentemente a condutividade hidráulica será 

menor. 

 

 Influência da Composição Mineralógica. 

 

 O tipo e características dos minerais que compõem o meio poroso são 

também um dos fatores que influenciam k. 

 Segundo LAMBE E WITHMAN (1979), nos siltes, areias ou pedregulhos, este 

fator não tem muita importância, exceto ocorra à existência de matéria orgânica e 

mica. Em se tratando de solos finos, no caso as argilas, este fator é de extrema 

importância. De forma geral, o tipo e a quantidade de argilominerais influenciam no 

valor de k, sendo que, a condutividade hidráulica será menor quanto maior for à 

ocorrência de argila, maior atividade. 

 

 Influência da Estrutura do Meio Poroso. 

 

 Segundo MITCHELL (1993), o meio poroso está associado a seu arranjo das 

partículas e espaço poroso. A estrutura é um dos fatores mais importantes 

controladores da condutividade hidráulica. Solos granulares são constituídos por 

partículas grandes o suficiente para se comportarem como unidades independentes. 

Já no caso de solos finos, podem ser distinguidos três níveis importantes na 

estrutura, MITCHELL (1993), sendo estas a microestrutura, miniestrutura e 

macroestrutura. 

 O agrupamento de partículas individuais com o espaço poroso forma a 

microestrutura, onde através da qual uma mínima quantidade de fluxo ocorrerá. A 

miniestrutura é constituída de unidades de microestrutura e o espaço poroso 

formado por elas; este espaço poroso, pose ser até 100 vezes o espaço poroso no 

interior da microestrutura, sendo assim, ocorrerá um fluxo maior nesse espaço do 

que no correspondente ao da microestrutura. 

 A macroestrutura é o arranjo das miniestruturas e espaço poroso formado 

entre elas. Podemos afirmar que a condutividade hidráulica dos solos finos depende 

da macro e miniestrutura, sendo que a contribuição pela microestrutura é quase 

insignificante. 
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 Segundo LAMBE e WHITMAN (1979) a estrutura é uma das características 

mais importantes do solo que influencia na condutividade hidráulica, especialmente 

nos solos finos. Uma maior tortuosidade pode explicar a baixa condutividade 

hidráulica existente em estruturas modificadas mecanicamente (solos compactados). 

 

 Influência do Grau de Saturação. 

 

 O grau de saturação representa uma importante influência na condutividade 

de um meio poroso, desde que, quanto maior for esse valor, maior será a 

condutividade hidráulica. Durante um fluxo, dependendo do gradiente hidráulico e do 

tamanho das partículas, bolhas de ar podem-se deslocar ao longo do corpo de 

prova, ou deter-se nos estreitamentos do espaço poroso, diminuindo a quantidade 

de canais para o fluxo do fluido percolante. 

 

 Influência do Índice de Vazios. 

 

 Segundo LAMBE e WITHMAN (1979), HUANG et al. (1995), os gráficos 

oriundos de dados experimentais indicam que “e x log k” é, de forma freqüente uma 

linha reta. Fato sugerido pelas expressões 2.6 e 2.7, onde a condutividade hidráulica 

é uma função linear. 

 

 Influência da Temperatura. 

 

 À diferença do apontado por GOBRAN et. al., (1987), a condutividade 

hidráulica do solo, varia com a temperatura, devido à densidade e a viscosidade do 

fluido variarem.  

 Segundo OLSON e DANIEL (1981), no caso do fluido ser a água a 

condutividade hidráulica variam aproximadamente 3%, para uma variação de 

temperatura de 1oC. 

 As flutuações de temperatura podem ser um grande problema ao se ensaiar 

materiais com baixa condutividade hidráulica, desde que a expansão, e ou contração 

da água no sistema, pode exceder o fluxo através do corpo de prova. 
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 Influência das Tensões Efetivas. 

 

A condutividade hidráulica é afetada pelas tensões efetivas a que o solo é 

submetido. De forma geral, a variação da tensão efetiva acarretará variações no 

volume, e conseqüentemente variações na porosidade, alterando desta forma os 

canais de fluxo disponíveis para o permeante, e por sua vez, alterando a 

condutividade hidráulica do solo. No caso de solos altamente compressíveis, ou 

solos contendo fraturas, macroporos, fendas, etc., o efeito da tensão efetiva será de 

maior importância. 

 

 Influência do Gradiente Hidráulico. 

 

 A aplicação de gradientes hidráulicos elevados pode causar severas 

alterações no solo. Por outro lado, o carreamento das partículas mais finas, as 

mesmas que podem ficar presas ao longo do corpo de prova bloqueando os canais 

de fluxo disponíveis; ou retidas completamente no caso de solos granulares, 

ocasionando uma diminuição ou aumento da condutividade hidráulica 

respectivamente. 

 Por outro lado, a aplicação de gradientes baixos, implica menor tensão efetiva 

na entrada e maior na saída. Isto produzirá uma diminuição da condutividade 

hidráulica na saída e um aumento na entrada, sendo este efeito mais relevante em 

se tratando de solos compressíveis. 

 

2.3.2.2 Condutividade Hidráulica em Argilas Compactadas 

 

 Segundo LAMBE e WHITMAN (1969), MITCHELL et al. (1965) e outros, 

demonstram que a umidade de compactação é um parâmetro de vital importância da 

condutividade hidráulica nas argilas. 

 Como foi exposta anteriormente, a condutividade hidráulica é influenciada 

pelo estado estrutural do solo.  

 Segundo DANIEL e BENSON (1990) a distribuição das partículas durante a 

compactação do solo é fator importante na condutividade hidráulica. De acordo com 

os autores, as argilas têm condutividade hidráulica mais baixa quando compactadas 

no ramo úmido da curva Proctor (umidade acima da ótima) por causa da estrutura 
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dispersiva das partículas. Argilas compactadas com umidades ligeiramente acima da 

ótima promovem menor condutividade hidráulica do que as compactadas com 

umidade inferior. Tal fenômeno deve-se ao fato de que, para uma dada energia de 

compactação nos solos mais úmidos, os grumos responsáveis pela presença dos 

macroporos na estrutura são mais facilmente quebráveis do que nos solos mais 

secos, de forma que nessa situação ocorre maior homogeneidade e, 

conseqüentemente, menor quantidade de caminhos preferenciais para o fluxo de 

líquidos. 

   

2.3.2.3 Determinação da Condutividade Hidráulica 

 

 A condutividade hidráulica pode ser obtida diretamente de forma experimental 

através de ensaios, ou indiretamente através de relações empíricas. 

 Experimentalmente, a condutividade hidráulica é medida em laboratório 

impondo fluxo sobre o corpo de prova contido numa célula. A célula que contém o 

corpo de prova é denominada de permeâmetro. Existem hoje variações de 

permeâmetros, onde são divididos em duas categorias: os permeâmetros de parede 

rígida, e flexível. 

 Os permeâmetros de parede rígida são constituídos de um tubo rígido que 

contém o corpo de prova a ser ensaiado fixado entre duas placas. Esses 

permeâmetros são em geral bem menos complexos do que os de parede flexível, 

permitindo ensaiar amostras de grandes dimensões, no entanto, não é possível ter 

controle sobre as tensões que estão agindo na amostra, além de existir a 

possibilidade de fluxo do fluido percolado no contato com a parede rígida.  

 Segundo DANIEL et al. (1985) o fluxo na superfície do contorno rígido pode 

ser de particular importância quando se ensaia amostra com percolantes que 

possam acarretar contração do corpo de prova, gerando assim canais de fluxo 

preferencial entre o corpo de prova e a parede do permeâmetro, ocasionando um 

fluxo não uniforme. Por sua vez, a contração do corpo de prova alterará o estado de 

tensões no permeâmetro. Medições da condutividade hidráulica usando este tipo de 

permeâmetro não simulam as condições de campo. 

 Os permeâmetros de parede flexível consistem de células triaxiais, nas quais, 

o corpo de prova pode ser saturado aplicando contrapressão, e grau de saturação 

pode ser checado através de medição (no caso de fluxo unifásico, fase liquida). É 
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também possível controlar as tensões verticais e horizontais, de forma a simular as 

condições de campo. O fluxo no contato do corpo de prova é eliminado, devido à 

existência de uma membrana que envolve a amostra, sendo mantida em contato 

com o corpo de prova, através da pressão de confinamento exercida pelo fluido da 

célula. 

 A condutividade hidráulica de um meio poroso pode ser determinada 

experimentalmente através de qualquer método de ensaio, no qual, a vazão (Q) e o 

gradiente hidráulico (i) são controlados ou monitorados, e área da seção transversal 

do corpo de prova seja conhecida. O valor de k é calculado a partir da lei de Darcy 

de acordo com a expressão: 

 

  k = Q/ i A.                                                                                2.8 

 

 Os métodos de ensaio podem ser através da imposição de gradientes 

hidráulicos com a medição da vazão gerada (carga constante ou variável), ou ainda, 

através da imposição de uma vazão constante com a correspondente medição do 

gradiente hidráulico gerado. Quaisquer dessas metodologias podem ser usadas 

independentemente do tipo de permeâmetro. 

 O método de carga variável tem sido tradicionalmente usado na determinação 

da condutividade hidráulica de solos impermeáveis, argilas e siltes. Neste método, 

ocorre uma variação da carga hidráulica aplicada ao longo da percolação, os quais 

são monitorados ao longo do tempo. Este método assume que o fluxo é governado 

pela lei de Darcy, que as condições de regime permanente são estabelecidas 

imediatamente, e que a permeabilidade do corpo de prova é uniforme 

permanecendo constante ao longo do tempo. Uma descrição detalhada desta 

metodologia pode ser encontrada em ASTM D-5084-90. 

 No método de carga constante o fluido percola através do corpo de prova sob 

a aplicação de uma diferença de carga constante, e a vazão gerada é monitorada ao 

longo do tempo. Assume-se que o fluxo é governado pela lei de Darcy (condições de 

regime permanente), e que a condutividade hidráulica não varia com o tempo, sendo 

calculada através da seguinte expressão: 

 

  k = V  L / A h t, onde: V- volume de líquido percolado  2.9 

                                                        L- comprimento do corpo de prova 
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        A- Área da seção transversal 

        h- gradiente hidráulico 

        k- condutividade hidráulica. 

 Uma descrição detalhada dessa metodologia pode ser encontrada em ASTM 

D5084-90 e D-2434. 

 O método de vazão constante é muito utilizado na indústria do petróleo. Sua 

metodologia é usada com permeâmetros de parede rígida ou flexível (GOBRAN et 

al., 1987). Esse método foi inicialmente estudado na geotecnia por OLSEN (1966), 

com finalidade de determinar a permeabilidade saturada em solos finos. Consiste na  

injeção ou extração do fluido percolante no corpo de prova numa vazão constante, 

com monitoramento do gradiente gerado. 

 

2.3.3 Transporte de Soluto Através dos Solos 

 

 Em qualquer trabalho que envolva a contaminação do solo por 

contaminantes, a compreensão da teoria que envolve o movimento de 

contaminantes é de fundamental importância. Segundo FETTER (1993), existem 

dois mecanismos básicos que atuam no transporte de contaminantes num solo: 

difusão e advecção. Sendo que esses mecanismos podem ser subdivididos em 

subprocessos: a difusão pode ser química ou molecular e a difusão por turbulência 

ou dispersão hidrodinâmica. Podemos ainda citar o mecanismo por atenuação que 

se pode subdividir em adsorção físico-química, sorção química e bioconvenção. 

Esses mecanismos são assim descritos: 

 

2.3.3.1 Advecção 

 

 Pode ser denominada como o processo primário responsável pela migração 

do contaminante através do meio poroso. É também conhecida como convecção, é o 

processo pelo qual o contaminante é transferido devido a um movimento preferencial 

do fluido, assim o fluido funciona como um dispersor diminuindo a concentração do 

contaminante. Os fluidos contaminantes que estão sendo influenciados por esse 

processo caminham com a mesma taxa que a velocidade linear média da água no 

solo. A expressão abaixo define o fluxo por advecção através do solo, obtida a partir 

da expressão geral do fluxo de fluidos em meios porosos (lei de Darcy). 
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  F = C x va                                                                          2.10 

 

Onde F é o fluxo por advecção de um contaminante através do solo a uma 

concentração C. 

 Segundo VARGAS (1977), SCOTT (1965) os efeitos físico-químicos têm 

papel relevante quando o solo é dito fino, porosidade baixa e fração argila ativa, 

sobretudo sob gradientes hidráulicos baixos. 

 

2.3.3.2 Dispersão Hidrodinâmica 

 

 O transporte por mecanismos dispersivos caracteriza pelo espraiamento do 

material através do meio. Quando se trata da dispersão de moléculas, átomos ou 

íons sob a ação de forças de natureza intermolecular em fluidos, o processo de 

dispersão é denominado de difusão molecular. A difusão ocorre sempre que seja 

formado um gradiente de concentração. Segundo LERMAN (1979), quando se trata 

da dispersão de um material através de meio turbulento, o processo denomina-se 

dispersão hidrodinâmica. Nessa situação, ocorre uma redução de fluxo nos poros do 

solo gerando uma redução na velocidade de percolação dos componentes mais 

viscosos. 

 

2.3.3.3 Difusão Molecular 

 

 Consiste no processo pelo qual íons e moléculas dissolvidas se movem de 

áreas de maior concentração para as de menor concentração. A difusão molecular 

ocorre sempre que seja formado um gradiente de concentração. 

 A difusão molecular é, intrinsecamente, um fenômeno de diluição de 

componentes solúveis; é o principal processo formador da fase dissolvida, 

responsável pela maior mobilidade dos contaminantes. 

 A expressão 2.11 rege o mecanismo de dispersão que descreve o fluxo de 

uma substância por meio de gradientes de concentração química. 

 

  F = - D (dC/ dX)                                                               2.11 

 

Onde:  
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F = Fluxo de massa (Fluxo dispersivo de uma espécie química através do solo); 

D = Coeficiente de dispersão; 

dC/ dX = Gradiente de concentração. 

 

 O sinal negativo indica que o movimento está se propagando da maior para a 

menor concentração da substância. 

 O coeficiente de dispersão é um fator de proporcionalidade que depende do 

material transportado, do mecanismo e meio de transporte e das condições 

ambientais. 

 

2.3.3.3 Sorção 

 

 Consiste no retardamento de contaminantes transportados pela advecção ou 

difusão através de reações químicas ou físico-químicas. O processo de sorção se dá 

devido a forças moleculares e elétricas. Nesse processo o fluído contaminante fica 

adsorvido à superfície das partículas do solo. Esse processo é importante, 

principalmente em solos finos, devido à maior superfície especifica. E quanto maior a 

presença de matéria orgânica no solo, maior relevância tem esse processo. O 

processo de sorção é mais intenso em solos com maior capacidade de troca 

catiônica e atua reduzindo componentes das fases livre e adsorvida. 

 

2.4 DUPLA CAMADA ELÉTRICA EM ARGILAS COMPACTADAS. 

 

2.4.1 Introdução 
  

 Para se conseguir uma condutividade hidráulica mais baixa possível, argilas 

são compactadas com umidade um pouco acima da ótima, esses materiais são 

usados como revestimento e cobertura para aterros, para retenção de açudes e 

lagoas de contaminantes e para a remediação em lugares contaminados. Sua 

integridade pode ser alterada por processos físicos, químicos e biológicos, 

especialmente quando tem baixa plasticidade, JOHNSTON e HAUG (1986).  

 Compactar uma argila na sua umidade ótima promove nas suas plaquetas 

conseguir uma estrutura dispersada e, portanto um arranjo mais ou menos paralelo 

uma a outra. O transporte advectivo e difusivo de contaminantes ocorre através das 
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camadas de argilas compactadas. O contaminante que se move através da camada 

é usualmente composto de diferentes cátions e ânions. A seguir serão abordados 

todos os fenômenos referentes à dupla camada elétrica de argila. 

 

 

 

2.4.2 Íons Dissolvidos  
 

 Como a superfície das argilas e a água não são inertes quimicamente, a água 

e partículas de argila interagem umas com as outras. Essas interações podem ser 

esperadas para influenciar o comportamento físico e físico-químico do material. 

Embora detalhes dessas interações e suas conseqüências não possam ser ditas 

com certeza, algumas coisas são conhecidas. Essas considerações formam o 

objetivo desse estudo. 

 Como resultado de uma distribuição de carga desigual e o caráter dipolar das 

moléculas de água, os íons são atraídos na solução, conduzindo a uma hidratação 

iônica. Íons positivos atraem os cantos negativos da molécula de água, e vice versa. 

Moléculas de água se moverão de sua estrutura normal para a posição de concha 

de hidratação de um íon (íon quase totalmente envolvido pelos dipolos) dado que a 

energia de hidratação é menor quando a água de hidratação está no estado normal. 

Nem todos os íons hidratam, embora mais comumente os cátions em solos o fazem. 

Íons normalmente quebram sua estrutura em água, se eles se hidratam ou não. 

Aqueles íons dissolvidos que não se hidratam irão ocupar um espaço; esses que se 

hidratam atraem só os cantos de moléculas de água elétrica oposta; enquanto que 

em água normal existe uma característica alternante na direção positiva e negativa 

dos seus cantos.  

 

2.4.3 Mecanismos de Interação Água-Argila 
 

 Há amplas evidências que mostram que a água é atraída por minerais, 

particularmente as argilas. Possíveis mecanismos de interação água-argila incluem o 

seguinte e são mostrados esquematicamente na Figura 2.4. 

 

 Hidratação de Cátions Trocáveis 
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 Desde que cátions são atraídos por cargas negativas nas superfícies de 

argilas, a sua água de hidratação também será (Figura 2.4a). Esse mecanismo seria 

mais importante em conteúdos de água mais baixo. 

 

Atração por Osmose 

 

 A concentração de cátions cresce o quanto negativamente carregado seja a 

superfície de argila, Figura 2.4b, Por causa do aumento da concentração e na 

restrição da difusão de íons nas imediações da superfície, como resultado de 

atração eletrostática, moléculas de água tendem ser atraídas para a superfície numa 

tentativa de equilibrar cargas elétricas. 

 

 Atração Dipolar em Superfície Carregada 

 

 Partículas de argila podem ser vistas como placas de condensador negativas, 

com uma tensão de campo elétrico que decresce com a distância da superfície por 

causa da presença de cargas positivas. Dipolos de água então se orientariam com 

seus pólos positivos direcionados à superfície negativa e com o grau de orientação 

decrescente com a distância da superfície negativa. No meio do plano entre as duas 

placas paralelas existiriam uma estrutura desordenada, contudo, por causa dos 

pólos estaria adjacente um ao outro. Com este modelo pode ser concebida a 

estrutura mostrada na figura 2.4c. Esse mesmo tipo de arranjo resultaria 

simplesmente numa hidratação iônica. 

Na argila seca, cátions adsorvidos ocupam posições nos buracos da 

superfície das argilas. Na hidratação, eles se cercam e se movem à região central 

entre camadas de argila. 

 

Atração por Forças de Van der Waals 

 

Força atrativa de Van Der Walls poderiam fazer as moléculas de água se ligarem 

nas superfícies de argila. Flutuações em forma de nuvens de elétrons formam 

dipolos temporários e induzem deslocamentos em moléculas vizinhas de forma que 

a atração dipolo-dipolo aconteça. Por causa de tais ligações serem não direcionais, 
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a estrutura da água seria um invólucro fechado e mais fluido do que a estrutura de 

ligação de hidrogênio. 

 

2.4.4 Distribuição de Íons em Sistemas Água-Argila 
 

 Numa argila seca, cátions adsorvidos estão aderidos por cargas negativas da 

superfície da argila. Cátions em excesso são aqueles necessários para neutralizar a 

eletro negatividade de partículas de argila e seus ânions associados em precipitados 

de sal. 

         

2.4.5 Constante Dielétrica (ε) 

 

 Α constante dielétrica é uma medida da facilidade com que moléculas podem 

ser polarizadas e orientadas em um campo elétrico. Quantitativamente, a constante 

dielétrica está definida pela equação de Coulomb, como sendo uma força de atração 

eletrostática (F), entre duas cargas de prova, Q1 e Q2, separadas por uma distância, 

d; isto é: 

  F= ε (Q1 x Q2)/ d2, onde ε é a constante dielétrica do meio. 

 

 A constante dielétrica também é determinada pela relação da capacidade 

eletrostática das placas de um condensador, separadas por um determinado 

material. 
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              (a) 

 
 

                                                                                     (b) 

 
                                                        
                                                      
 
 
 
 

   (c) 

Figura 2.4 – Possível Mecanismo de Adsorção de Água nas Superfícies das Argilas. 

(a) Hidratação Iônica. (b) Atração por Osmose. (c) Atração Dipolar (MITCHELL, 

1976). 
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2.4.6 Teoria da Dupla Camada Elétrica 
 
  Quando duas partículas de argila, na água, estão muito próximas, ocorrem 

forças de atração e de repulsão entre elas. A carga negativa na superfície da 

partícula sólida é equilibrada pela carga positiva nos cátions trocáveis: entretanto, a 

distribuição das cargas na dupla camada de argila não elimina a repulsão entre as 

superfícies carregadas negativamente. 

O volume de água nas montmorilonitas é cerca de 40 vezes o volume de 

partículas sólidas, para uma espessura de dupla camada enquanto que o volume de 

água da caolinita é somente 0,8 vezes o volume de partículas sólidas, LAMBE 

(1958).  

  A espessura da dupla camada de argila é afetada por diversos fatores: 

valência de íons presentes na água, concentração eletrolítica, temperatura, 

constante dielétrica, densidade de carga de superfície, potencial de superfície, a 

troca catiônica é uma das mais importantes. Um solo com alta concentração de sal 

tem um índice de vazios mais baixo do que solo com baixa concentração. LAMBE e 

WHITMAN (1969) apresentou dado que mostram a redução do índice de 

plasticidade da montmorilonita de 65% para 49%, quando ocorre troca catiônica de 

sódio para cálcio. Em resumo, podemos afirmar que a teoria da dupla camada pode 

ser aplicada a substâncias iônicas.  

Segundo VAN OLPHEN (1963), ânions e cátions orgânicos podem ser 

adsorvidos por argilas, como íons inorgânicos, e tanto a adsorção por troca quanto à 

adsorção sobre a superfície das partículas podem ocorrer.  

.  
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                                                                                                   Capítulo 3 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E PROCEDIMENTO 

DOS ENSAIOS 

 
 
 
3.1 INTRODUÇÃO. 

 

Nesse capítulo, serão abordadas as metodologias e os materiais que 

permitiram obter as características do solo, fluidos percolantes e os equipamentos 

empregados e desenvolvidos nessa pesquisa. Essa parte do trabalho destina-se 

também a apresentar os procedimentos adotados na execução dos ensaios para 

determinação da condutividade hidráulica de um solo argiloso compactado, em 

estado de saturação, quando percolados por fluidos contaminantes.  

Foram executados ensaios de caracterização física e química dos solos antes 

e depois da percolação dos fluidos, análise química dos líquidos percolantes e 

percolados.  

Na determinação da condutividade hidráulica (coeficiente de permeabilidade), 

foi utilizada a técnica de vazão constante, com permeâmetro de parede flexível, 

onde foi utilizado Triflex-2 como equipamento básico. Para garantir a compatibilidade 

do equipamento, de forma a poder utilizá-lo com permeantes agressivos, foram 

feitas algumas modificações, onde se empregaram de forma gerais materiais como 

aço inox, alumínio, teflon, PVC, vitron e vidro. 

A análise dos solos contaminados e líquidos percolantes e percolados foram 

feitas utilizando-se cromatografia gasosa e espectrofotometria por chama. 

 

3.2 MATERIAL. 
   

 As amostras amolgadas foram coletadas de jazida, na Formação Barreiras, 

localizada ao longo da BR 101 Norte Km 32. Esse material é muito empregado na 

execução de aterros, comum na região. Segundo GUSMÃO FILHO, J. A. (1998) a 

Formação Barreiras é a unidade geológica mais importante nos morros da Cidade do 

Recife. É constituída de sedimentos de granulometria variada, caracterizados por 
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uma mistura de areias e argilas, com horizontes de seixos sub-horizontais, 

levemente direcionados para o mar na forma de tabuleiros elevados (50 m).  

Essa formação consiste de areias feldspáticas avermelhadas intercaladas a 

argilas variegadas: areias feldspáticas amareladas (Carta Geotécnica do Recife/ 

Relatório de Geologia, ALHEIROS et al., 1990).  

 

3.2.1 Caracterização Física do Solo 
 

Foram realizados ensaios de granulometria, limites de consistência (liquidez e 

plasticidade), massa especifica dos grãos, compactação em Proctor Normal 

obedecendo às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

ABNT. 

NBR-6467/86 - Preparação de amostras 

NBR-7181 - Análise granulométrica 

NBR-6508 - Massa específica dos grãos 

NBR-6459 - Limite de liquidez 

NBR-7180 - Limite de plasticidade 

NBR-7182 - Ensaio de compactação (Proctor Normal) 

Foi realizada também análise granulométrica com e sem defloculante. 

 

3.2.2 Caracterização Química do Solo Natural e Contaminado por Percolantes 
 

 A caracterização dos solos natural e contaminado por fluidos percolantes está 

mostrada na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Amostras para Ensaios de Análise Química dos Solos.  

AMOSTRAS DESCRIÇÃO DO SOLO NATURAL E CONTAMINADO 
SN Solo argiloso natural 
SA Solo argiloso percolado com água 
SG Solo argiloso percolado com gasolina 

SACG Solo argiloso percolado com água contaminada de gasolina 

SCSE Solo argiloso percolado com solução saturada de Cloreto de Sódio (amostra na 
entrada do fluido, base do corpo de prova) 

SCSS Solo argiloso percolado por solução saturada de Cloreto de Sódio (amostra na 
saída do fluido, topo do corpo de prova) 
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A caracterização química do solo foi realizada pela AGROLAB – Análises 

Ambientais Ltda. As metodologias aplicadas estão descritas no Manual de Métodos 

de Análise de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA – 

1997). O seu objetivo é de determinar as propriedades químicas, bem como analisar 

as variações que ocorreram com o solo após a percolação dos fluidos 

contaminantes. Uma descrição resumida dos métodos para análise dos solos é: 

 

pH em H2O e em KCl 1 N. 

• Medição por eletrodo de vidro em suspensão solo - H2O ou solo – KCl 

1N na proporção solo – líquido 1:2,5 (Métodos 2.1.1 e 2.1.2). 

 

Bases extraíveis. 

• Ca2+ e Mg2+ extraídos com KCl 1N e titulação com EDTA (Métodos 2.9 

2.10); K+ e Na+ extraídos com HCl 0,05N + H2SO4 0,0025N 

(MEHLICH-1) e determinados por espectrofotometria de emissão de 

chama (Métodos 2.12 e 2.13).  
 

Soma das bases. 

• Somatória dos resultados das bases extraíveis (Método 2.14). 

 

Acidez extraível. 

• Al3+ extraído com KCl 1N e acidez titulada com NaOH 0,025N e azul-

bromotimol como indicador (Método 2.8); H+ + Al3+ extraídos com 

Ca(OAC)2 1N pH 7,0; acidez titulada com NaOH 0,0606N e 

fenolftaleína como indicador (Método 2.15); H+ calculado por diferença 

(Método 2.16). 

 

Capacidade de troca catiônica. 

• Somatório dos resultados de bases e acidez extraíveis (Método 2.17). 

 

Percentual de saturação por bases. 

• Cálculo da proporção de bases extraíveis, abrangidas na capacidade 

de troca catiônica (Método 2.18). 
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Percentual de saturação por Alumínio. 

• Cálculo da proporção de alumínio extraível abrangido no somatório dos 

resultados de bases extraíveis e alumínio extraível (Método 2.19). 
Percentual de saturação por Sódio. 

• Cálculo da proporção de sódio extraível, abrangido na capacidade de 

troca catiônica (Mét. 2.20). 
 

Carbono orgânico. 

• Oxidação via úmida com K2Cr2O7 0,4N e titulação com FeSO4 0,1N 

(Método 2.2). 

Nitrogênio total (KJELDAHL). 

• Digestão com mistura ácida, destilação e titulação do NH3 com HCl 

0,01N (Método 2.4.1). 

 

Condutividade elétrica do extrato de saturação. 

• Preparação de pasta (solo-água) saturada, obtenção do extrato por 

filtração (Método 2.32) e determinação por condutivimetria (Método 

2.33). 

 

Sais solúveis. 

• Ca2+, Mg2+, K+, Na+ determinados no extrato de saturação por métodos 

similares aos das bases extraíveis (Métodos 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37); 

CO3
-, HCO3

-, Cl- por titrimetria e SO4
2- por gravimetria (Métodos 2.38, 

2.39, 2.40, 2.41). 

 

3.3 ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA. 

 
 Os procedimentos adotados nos ensaios para determinação da condutividade 

hidráulica, em argila compactada saturada, em técnica de carga constante, são 

executados através da imposição de um gradiente hidráulico, com a correspondente 

medição de vazão ao longo do tempo, no equipamento Triflex-2 original ou com 

alguma modificação e adaptação. 
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Para determinação da condutividade hidráulica em amostras saturadas com 

água, foram usados os seguintes fluidos percolantes: água, gasolina padrão (25% 

de etanol), gasolina padrão diluída em água e uma solução aquosa saturada de 

cloreto de sódio. 

Inicialmente, foram feitos alguns ensaios preliminares para analisar o 

comportamento dos equipamentos e materiais, influência e efeito dos percolantes a 

serem utilizados nos ensaios. Nessa etapa, os resultados não foram satisfatórios 

devido à agressividade dos líquidos percolantes. Com isso, foram feitas algumas 

alterações e modificações nos equipamentos adaptando a esses fluidos.  

A água utilizada nos ensaios de permeabilidade absoluta em amostras 

saturadas é do tipo deaerada. 

Toda gasolina utilizada nos ensaios foi fornecida pelo Laboratório de 

Combustíveis da UFPE.  

Foram usados nos ensaios cerca de 5 litros de gasolina comum com 25% de 

etanol (modelo padrão de gasolina no Brasil), armazenada em recipientes 

adequados e refrigerada a uma temperatura de 10°C aproximadamente. 

Solução saturada de NaCl, a uma concentração de 36,25%. Utilizou-se essa 

concentração em virtude da literatura existente empregar esse valor.  

Gasolina diluída em água a uma proporção de 10% (água contaminada por 

gasolina). Utilizou-se essa proporção devido à parte dos compostos da gasolina ser 

solúvel em água, principalmente o etanol. Foi utilizado 100 ml de gasolina padrão 

brasileira para 1000 ml de água. Adotou-se o líquido aquoso oriundo dessa mistura 

de gasolina e água como fluido percolante a fim de comparar os seus resultados 

com os da gasolina padrão (25% de etanol).  

Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente variando em torno de 

20ºC a 25ºC. 

Esse tópico está dividido em quatro partes: a primeira consiste na descrição 

do equipamento utilizado. A segunda e terceira mostram a preparação das amostras 

e montagem dos corpos de prova a serem ensaiados para determinação da 

condutividade hidráulica com os diversos fluidos permeantes, e finalmente a 

metodologia dos ensaios químicos realizados nos fluidos percolantes e percolados, 

e solos contaminados na fase anterior. 

 

 



 40

3.3.1 Descrição do Equipamento Utilizado 
  

 No caso da determinação da condutividade hidráulica em meios 

saturados com a água, utilizou-se o equipamento Triflex-2 sem qualquer tipo de 

alteração, por esse estar destinado a tal finalidade. 

Para evitar problemas na realização dos ensaios de condutividade hidráulica 

com percolantes agressivos: gasolina padrão nacional, solução aquosa saturada de 

cloreto de sódio e gasolina diluída em água, foi necessária à execução de algumas 

modificações e adaptações no Triflex-2, garantindo a sua compatibilidade, de forma 

de poder utilizá-lo com permeantes agressivos, possibilitando a qualificação acurada 

das vazões, minimizando, ou mesmo eliminando perdas de fluidos, decorrentes de 

vazamentos. 

O equipamento Triflex-2 é constituído pelo permeâmetro de parede flexível 

propriamente dito, os sistemas de medição, os quais incluem medição de vazão, 

sistemas de aplicação e controle de pressões. Nas Fotos 3.1a, 3.1b estão 

apresentados com detalhes o equipamento e permeâmetro de parede flexível, os 

sistemas de medição e aplicação e controle de vazões. 

 

 
 

Foto 3.1a - Triflex-2, Sistemas de Medição de Vazão, Aplicação e Controle de 

Pressões. 



 41

 
 
Foto 3.1b - Equipamento Triflex-2 e Permeâmetro de Parede Flexível. 

 

O permeâmetro é constituído por um cilindro de acrílico, uma base em inox, 

um Top-Cap em acrílico e tampa em alumínio constituindo com isso uma célula. 

A base em aço inox possui cinco entradas laterais e, onde só são 

aproveitadas três das cinco existentes. Duas das entradas laterais destinam-se à 

aplicação, controle e medição das pressões na base e topo da amostra, e a terceira 

destina-se à aplicação e controle da pressão na câmara (tensão confinante). As 

outras duas entradas destinam-se à extração de ar da amostra e demais 

componentes. 

A tampa, confeccionada em duro-alumínio, possui uma entrada para extração 

de ar na célula. Todo conjunto está unido através de quatro hastes de amarração, 

confeccionadas em aço inox, providos de porcas, garantindo com isso a união da 

tampa, cilindro e a base compondo assim a célula. 

De forma a minimizar ou mesmo eliminar vazamentos, todas as conexões são 

providas de um sistema de vedação que faz o uso de “O-ring's”. 

  Na Foto 3.2 são apresentados detalhes das partes constituintes que 

compõem o permeâmetro. 

O permeâmetro citado possibilita a realização de ensaios em corpos de prova 

com quatro polegadas de diâmetro e altura variada até oito polegadas. 
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Foto 3.2 - Detalhes do Permeâmetro Desmontado. 

 

           Na determinação da condutividade hidráulica aos líquidos percolados, as 

pressões, são medidas através do módulo de controle no painel do equipamento. As 

pressões são aplicadas fazendo uso de um sistema de ar comprimido e um painel de 

válvulas de controle. Na determinação da condutividade hidráulica, o fluido utilizado 

para o confinamento dos corpos de prova sempre foi água, e a aplicação é feita por 

válvula e o controle pelo painel de instrumentação eletrônico para qualquer que seja 

o liquido percolado. 
Como já foi citado anteriormente, o Triflex-2 é um equipamento destinado à 

determinação da condutividade hidráulica em água, o uso com outros fluidos pode 

vir a danificar o mesmo, ou provocar uma perda de acurácia nos resultados. Por 

isso, foram executadas algumas modificações para uso em fluidos contaminantes 

como os estudados nesse trabalho. 

Podemos citar algumas considerações a respeito do programa de ensaios, 

podendo ser enumerado em três fases. Primeiramente, o procedimento em 

assegurar que todos os vazios no interior do corpo de prova estejam preenchidos 

por água, atingindo, assim, a saturação. Em seguida, tem-se a fase de consolidação, 

o material é submetido a um estado de tensões. Tanto na fase de saturação como 
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consolidação foi simulada a condição sob as quais o solo se encontra no campo. 

Finalmente, a fase de percolação onde o permeante deve ser injetado através de 

uma bomba de fluxo, cujo volume na extremidade de saída do corpo de prova é 

monitorado. Nessa fase também é feito o monitoramento da diferença de pressão 

entre o topo de a base da amostra (gradiente hidráulico). 

 

3.3.2 Preparação das Amostras e Montagem dos Corpos de Prova. 
 
 Todo material colhido na jazida, cerca de 400Kg, foi acondicionado em sacos, 

identificados através do local, dia e o responsável pela coleta. Em laboratório, esse 

material foi secado ao ar, destorroado e homogeneizado a fim de garantir uma total 

uniformidade na sua estrutura. Todo material foi acondicionado em bandejas 

metálicas. 

As amostras foram compactadas no Proctor Normal, com umidade ótima +2% 

(Wót. +2% = 21%), a partir de ensaio de compactação apresentado a seguir. Adotou-

se o valor da umidade das amostras na compactação superior à umidade ótima 

devido à permeabilidade ser menor nessa condição, sendo uma condição adequada 

para recomendação de projetos. Foi executado controle de umidade nessas 

amostras, através da pesagem das mesmas, logo após a compactação, e 

comparada com os cálculos de densidade úmida. Após a moldagem, essas 

amostras foram envoltas em papel de alumínio e acondicionadas em câmara úmida, 

constituída de um tonel metálico com tampa contendo uma pequena quantidade de 

água no seu interior, e de um medidor de umidade relativa do ar (barômetro), a fim 

de conservar a umidade, resguardando suas características. Na Foto 3.3, está 

mostrado o corpo de prova moldado. Todos os corpos de prova foram moldados com 

a mesma dimensão, aproximadamente 127 mm de altura e 100 mm de diâmetro. 

Foram moldados doze corpos de prova amostras. A Tabela 3.2 mostra os corpos de 

prova com os respectivos fluidos percolantes.  
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Tabela 3.2 – Corpos de Prova e seus Respectivos Fluidos Percolantes. 

 

CORPO DE PROVA FLUÍDO PERCOLANTE 
SA Água destilada 

SG Gasolina padrão brasileira 

SCS Solução aquosa saturada de cloreto de sódio 

SAG Água contaminada por gasolina 

 

 

 
 

Foto 3.3 - Corpo de Prova Moldado. 

 

 Devido aos percolantes terem características agressivas, diferentes ao 

equipamento, as montagens dos corpos de prova e das células foram também 

diferentes, com isso serão enumerados os procedimentos gerais de montagem. 

 Na condutividade hidráulica a água não foi feita nenhuma modificação ou 

adaptação na montagem dos corpos de prova no permeâmetro. A seguir, são 

mostrados alguns procedimentos realizados: 

a. colocação de uma pedra porosa sobre o pedestal da base do permeâmetro; 

onde essa pedra porosa foi previamente saturada com água; 

b. colocação de um disco de papel de filtro e sobre esse foi colocado o corpo de 

prova; 
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c. um segundo disco de papel de filtro e segunda pedra porosa também 

saturada foram colocados sobre o corpo de prova; 

d. o Top-Cap foi colocado sobre a pedra porosa; 

e. o corpo de prova foi envolto com uma membrana látex. A colocação dessa 

membrana é feita com auxílio de um encamisador com diâmetro ligeiramente 

superior ao do corpo de prova. A membrana de látex constitui a parede 

flexível do permeâmetro; 

f. colocação dos O-rings de vedação, dois em cada extremidade do corpo de 

prova: na base em acrílico e no Top-Cap; 

g. fixação das tubulações que unem o Top-Cap a base; 

h. fechamento do permeâmetro, através da colocação do cilindro de acrílico 

encaixado na base e tampa. Seguido da amarração com as hastes metálicas. 

Atenção deve se ter nessa fixação, pois tal processo envolve o engraxamento 

com silicone; 

i. a câmara foi preenchida com água deaerada e retirada de bolhas de ar 

através da saída superior na tampa. 

Para determinação da condutividade à gasolina ocorreram modificações e 

adaptações no permeâmetro e equipamento Trifex-2, devido à agressividade da 

gasolina nos componentes da célula, principalmente a membrana de látex, e no 

equipamento, onde não foi possível a colocação de gasolina no seu interior. 

Todos os procedimentos na montagem do corpo de prova com percolante 

água, também foram usados para a gasolina. No procedimento de colocação da 

membrana flexível foram testados diversos materiais, onde se utilizou vários tipos de 

materiais na confecção da membrana, tais como: borracha nitrílica “lâmina rosa”, 

borracha pneumática. A borracha nitrílica foi a que mais se adaptou às condições do 

ensaio com gasolina, mas durante a realização da percolação com esse fluido 

ocorria um rompimento da emenda, ocasionando uma perda do ensaio. A solução 

encontrada foi revestir o corpo de prova com fita teflon e sobre esse colocado um 

filme de P.V.C. ,CARRILHO (2000). Observar Foto 3.4. e 3.5. 
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Foto 3.4 – Colocação de Fita Teflon. 

 

 
 

Foto 3.5 – Colocação do Filme de PVC. 

 
Tanto o teflon quanto o filme de PVC sobreponham o pedestal e o top-cap do 

permeâmetro. Utilizando-se assim a membrana em látex. 
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 Para melhorar a vedação foram colocadas duas abraçadeiras de aço inox, 

envolvendo os O-rings. A Foto 3.6 mostra o permeâmetro montado com o respectivo 

corpo de prova para percolação de gasolina. 

 No caso dos ensaios com solução aquosa de cloreto de sódio e água 

contaminada de gasolina adotou-se a mesma montagem do ensaio de água, devido 

a esses fluidos não ser agressivos à membrana de látex. 

 

 
 

Foto 3.6 - Permeâmetro Montado com Corpo de Prova Ensaio com Gasolina. 

 

3.3.2.1 Saturação do Corpo de Prova com Água. 

 

 Como as amostras compactadas não estavam saturadas (S= 88,5%), foi 

necessário executar esse procedimento. Inicialmente, foram feitas as retiradas de ar 

das pedras porosas e tubulações na célula, através da aplicação de uma tensão 

confinante de 60 kPa e 50 kPa no topo e base do corpo de prova, respectivamente. 

Retirado todo o ar, elevou-se a tensão confinante para 110 kPa, 100 kPa no 

topo e base do corpo de prova respectivamente, durante 24 horas. Após esse 
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tempo, foi elevada a tensão confinante até 210 kPa, 200 kPa a de topo e base no 

mesmo período de tempo aplicado. A partir daí, procedeu-se a aplicar um fluxo 

através do corpo de prova, gerando uma diferença de pressão (gradiente hidráulico) 

de 40 kPa, 200 kPa na base e 160 kPa no topo, fluxo ascendente. Sempre que 

ocorria o aparecimento de bolhas nas tubulações era retirado todo o ar contido. 

Quando se constatou através das provetas de medição do equipamento que o 

volume de água que entrava na amostra era igual ao volume de saída, concluiu-se 

que o corpo de prova tinha atingido a saturação. 

Nos ensaios envolvendo gasolina, solução aquosa de cloreto de sódio e água 

contaminada por gasolina, as amostras encontravam-se inicialmente saturadas com 

água, pelo motivo da realização do ensaio de condutividade hidráulica à água, antes 

da percolação com esses fluidos. Foi então permitida a entrada desses fluidos, 

através da base do corpo de prova, desta forma a água contida no interior dos poros 

foi progressivamente expulsa pelo topo, este fluxo foi mantido até o fluido coletado 

não acusar a presença de água.   

 

3.3.2.2 Consolidação e Percolação. 

 

A etapa de consolidação iniciou-se com a redução da tensão confinante e as 

outras tensões ajustadas no painel de controle. Depois de concluída a saturação, 

reduziu-se a tensão confinante para 150 kPa, as de base e topo da amostra para 90 

e zero kPa, respectivamente. Com isso trabalhou-se com uma tensão efetiva de 

60kPa e um gradiente hidráulico de 90 kPa. Esses valores foram os mesmos para 

todos os fluidos percolados.  

A consolidação foi concluída quando não ocorria mais variação de volume 

indicado no tradutor do painel de controle do equipamento, ocorrendo uma 

estabilização das tensões no corpo de prova, iniciou-se a percolação da água. 

Foram fechados todos os registros do permeâmetro onde está contido o corpo 

de prova. Inicialmente, foi ajustada a válvula de pressão da tensão confinante até o 

valor desejado de 150 kPa, medidos no mostrador digital do painel de controle, em 

seguida, foi aberto o registro da célula de tensão confinante. Posteriormente, são 

ajustadas às válvulas das tensões na base e topo da amostra, com seus valores de 

90 kPa e zero kPa respectivamente, em seguida, foram abertos os registros dessas 

tensões no permeâmetro.  
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A foto 3.7 mostra o permeâmetro, com suas respectivas tubulações, ligadas 

ao painel de medição no Trifex-2, onde todos os registros estão abertos. 

  

 
 

Foto 3.7 - Detalhe Permeâmetro com Registros Abertos (etapa de consolidação). 

 
Devido às adaptações e modificações feitas para a condutividade à gasolina, 

solução aquosa de cloreto de sódio e gasolina diluída em água, dividiu-se o 

processo de percolação para cada fluido estudado. 

 

Condutividade à Água. 

 

 Após a finalização da etapa de consolidação, é iniciada a percolação da água. 

Quando foi observado que o volume de água injetado na amostra era igual ao 

volume de saída foram tomadas às medições de tempo e de volume no painel do 

equipamento.  

 Foram executados quatro ensaios de condutividade à água em corpos de 

prova, um destinou-se ao estudo da condutividade em função do acréscimo de 
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tensão efetiva no solo, e os três restantes antecederam aos ensaios com os outros 

percolantes e sob mesmas condições de fluxo e pressão.  

Não foram executados estudos do aumento de tensão efetiva nos outros 

percolantes devido à fragilidade da membrana em látex, comprometendo os 

resultados dos ensaios. Nesse ensaio, após o fechamento de todos os registros, são 

reduzidos os valores das tensões: confinante, de topo e de base do corpo de prova 

para 100 kPa, 80 kPa e 30 kPa, aplicando-se assim um valor de 50 kPa, no 

gradiente hidráulico e na tensão efetiva inicial. Depois que ocorreu a estabilização 

do corpo de prova, foram feitas algumas medições da condutividade hidráulica. Em 

seguida, foram aumentadas as tensões confinantes para 150, 200 e 250 kPa 

respectivamente, obtendo com isso acréscimos de 100, 150 e 200 kPa na tensão 

efetiva e feita às medições da condutividade hidráulica para esses valores de 

tensões. Nesse ensaio foi mantido constante o valor do gradiente hidráulico.  

 

Condutividade à Gasolina. 

    

 Não foi possível o uso do percolante no interior do Triflex-2, com isso foram 

feitas algumas modificações na realização do ensaio com o equipamento e utilizou-

se uma outra célula do permeâmetro como recipiente para esse fluido.  

 Inicialmente, foi ligada essa célula ao painel de controle através de uma 

tubulação. Uma das saídas na base dessa célula foi conectada à entrada na base do 

permeâmetro com o corpo de prova. A saída do topo no permeâmetro foi conectada 

a uma proveta graduada com tampa a fim de evitar a evaporação do combustível, 

onde eram feitas as medições dos volumes dos fluídos percolados. A gasolina foi 

introduzida na célula recipiente com auxilio de uma bomba de vácuo. 

 O corpo de prova utilizado no ensaio à gasolina foi o mesmo do ensaio com 

água. No término desse ensaio foram fechados todos os registros, desconectadas as 

tubulações e transferido o permeâmetro para o ensaio com gasolina, conforme 

citado anteriormente. 

A partir daí, foi aplicada uma pressão de ar de 90 kPa no recipiente e 

conferida a tensão confinante de 150 kPa no permeâmetro com o corpo de prova. 

Em seguida, são abertos os registros de entrada da tensão confinante e fluido 

percolante na base do permeâmetro, iniciando assim a percolação. Um esquema do 
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sistema utilizado para a determinação da condutividade hidráulica está mostrado na 

Foto 3.8. 

Nesse ensaio, o fluxo foi permitido até o fluido coletado não acusar presença 

de água. 

Após algumas medições, os fluidos percolados eram coletados e 

acondicionados em geladeira à baixa temperatura, preservando com isso as suas 

características físico-químicas.  

 

 
 

 Foto 3.8 - Permeâmetro Modificado para Condutividade à Gasolina. 

 

 O corpo de prova sem revestimento de teflon e filme de P.V.C. teve sua 

membrana de látex danificada. A Foto 3.9 mostra o efeito da gasolina na membrana 

de látex. A gasolina provocou uma expansão desse material fazendo-o com que 

houvesse um enrugamento da membrana, facilitando com isso a sua deteriorização, 

isto provocou a perda de oito corpos de prova. 

 No caso da membrana em borracha nitrílica, não ocorreu deteriorização 

desse material pela gasolina, apenas os adesivos utilizados na emenda não 

suportaram esse fluido, provocando um rompimento e inundação da água no corpo 

de prova. 
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Foto 3.9 - Deteriorização da Membrana de Látex em Contato com Gasolina. 

 

Condutividade à Solução Aquosa de Cloreto de Sódio. 

 

 Neste ensaio, praticamente utilizou-se o procedimento descrito no ensaio 

anterior, sendo que durante a preparação do corpo de prova não houve a 

necessidade de revestir essa amostra com Teflon e PVC, devido à solução não 

atacar a membrana látex.  

 Devido a dificuldades em se distinguir os fluidos coletados água e solução, 

por formarem uma única fase líquida e miscível, o ensaio foi concluído após a 

condutividade hidráulica tender a uma reta no gráfico (k x t), ocorrer reduções muito 

baixas nos seus valores.  

 Na foto 3.10 mostra-se a solução de cloreto de sódio no recipiente e 

permeâmetro com proveta na saída para medição de volume de líquido percolado no 

corpo de prova.   
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Foto 3.10 - Permeâmetro com Proveta Graduada para Medição de Volume e 

Recipiente no Ensaio com Solução Aquosa Saturada de Cloreto de Sódio. 

 

Condutividade à Água Contaminada por Gasolina.  

 

 Idêntico ao ensaio de condutividade hidráulica à solução aquosa de cloreto de 

sódio. 

Na foto 3.11 mostra o recipiente e permeâmetro com proveta de medição no 

ensaio com água contaminada por gasolina, ainda podem-se observar os dois 

componentes líquidos no recipiente. Apenas a fase constituída de substâncias 

diluídas na água está sendo percolada no corpo de prova.      
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Foto 3.11 - Montagem de Equipamento Ensaio Água Contaminada por Gasolina, 

Mostrando os dois Componentes Líquidos.  

 
3.3.2.3 Desmontagem dos Ensaios. 

 

 Após o término da percolação todas as válvulas foram fechadas e as tensões 

aplicadas foram removidas e as células desmontadas.  

 Foram retiradas amostras dos corpos de prova e fluidos percolados para 

serem analisadas quimicamente. No caso de corpos de prova percolados, com 

gasolina e água contaminada por gasolina as amostras colhidas foram colocadas em 

câmara refrigerada. 

 Todos os fluidos oriundos da percolação foram colhidos e hermeticamente 

vedados. Os resultantes da percolação da gasolina e água contaminada por 

gasolina foram acondicionados em ambiente refrigerado.  

  

3.3.3 Análise Química dos Fluidos Percolantes e Percolados. 
 
 Foram executadas análises dos fluidos percolantes e dos fluidos coletados 

após a percolação. Os métodos utilizados nas análises foram a Espectrofotometria 

de Emissão de Chama e Cromatografia por Ionização de Chama, executados pelos 

Água contaminada por gasolina 
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Laboratórios de Combustíveis e de Química, da Universidade Federal de 

Pernambuco.  

 As determinações da cromatografia gasosa foram realizadas utilizando um 

detector de Ionização de chama (FID - Flame Ionization Detector ), com uma coluna 

capilar do tipo Fase Estacionária: polietilenoglicol (Carbowax 20 m)/ diâmetro de 

0,53 mm, espessura do filme 0,25 µm, nas amostras percoladas com água 

contaminada por gasolina. Nas amostras percoladas com gasolina foi utilizado um 

cromatógrafo com detector de chama FID, com coluna capilar do tipo fase 

estacionária: metil silicone (Supelco 100m)/ diâmetro interno de 0,25 mm, espessura 

do filme 0,50 µm. A Tabela 3.3 mostra a descrição dos fluidos e os tipos de ensaios 

realizados. 

  Os fluidos constituídos de cloreto de sódio foram analisados em 

Espectrofotômetro de Emissão de Chama. Os fluidos contendo gasolina foram 

analisados por cromatografia de chama. 

 

Tabela 3.3 - Amostras de Fluidos Percolantes e Percolados para Análise 

Cromatográfica e Espectrofotometria de Emissão de Chama. 

 

AMOSTRAS DESCRIÇÃO DOS FLUIDOS ENSAIO 

FGP Gasolina padrão brasileira (entrada) Cromatografia 

FAGE Água contaminada por gasolina (entrada) Cromatografia 

FCSE Solução aquosa saturada de cloreto de sódio (entrada) Espectrofotometria 

FPGS Fluido aquoso oriundo da percolação de gasolina (saída) Cromatografia 

FGS Fluido não aquoso oriundo da percolação de gasolina (saída) Cromatografia 

FAGS Fluido percolado de água contaminada por gasolina (saída) Cromatografia 

FCSS Fluido percolado de solução aquosa saturada de cloreto de 
sódio (saída) 

Espectrofotometria 
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                                                                                                         Capítulo 4 
                                                           RESULTADOS E ANÁLISES 

 
 
 
4.1 INTRODUÇÃO. 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de 

acordo com os procedimentos descritos no capitulo anterior. São abordados aqui os 

tópicos referentes à condutividade hidráulica de uma amostra de argila saturada, 

quando percolada pelos fluidos, sendo esses, água, gasolina, solução aquosa de 

cloreto de sódio e água contaminada por gasolina. O intuito desses ensaios foi o de 

verificar a influência do percolante na determinação da condutividade hidráulica. 

  

4.2 RESULTADO DOS ENSAIOS. 

 
4.2.1 Caracterização do Solo. 
 

Os resultados dos ensaios de caracterização física do solo natural e 

compactação são apresentados na Tabela 4.1. A Figura 4.1 mostra os resultados da 

granulometria do solo analisado, sem ou com desfloculante e dispersor. 

 

Tabela 4.1 – Caracterização Física do Solo Natural 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO SOLO 

Granulometria (%) Limites Índices Físicos Proctor Normal 
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46,0 12,0 42,0 0 41,2 26,5 14,7 CL 26,24 87,3 0,57 16,7 19,0 
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Figura 4.1 - Distribuição Granulométrica. 

 

 O material é constituído de 46,0 % de argila, 12,0 % de silte e 42,0 % de 

areia. A fração argilosa é de média plasticidade e inativa. O solo se enquadra, 

segundo a Classificação Unificada de Solos (USSC), como uma argila de baixa 

compressibilidade CL. O valor do peso específico aparente seco máximo do solo é 

16,70 KN/m3, e umidade ótima correspondente de 19,00%, com valores compatíveis 

com a caracterização do material, Figura 4.2. 

 

4.2.2 Condutividade Hidráulica. 
 

Todos os ensaios foram executados nas mesmas condições de tensão 

aplicadas, isso para facilitar as análises da influência dos percolantes no solo 

percolado.  A seguir, estão apresentados os resultados dos ensaios de 

condutividade hidráulica para os diversos fluidos percolantes. 

 

 

 

Pedregulho AreiaSilteArgila 
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Figura 4.2 - Curva de Compactação e Curva de Saturação, mostrando os valores da 

umidade ótima e massa especifica seca máxima. 

 
4.2.2.1 Percolante Água. 

 
Foram quatro os ensaios para determinação da condutividade hidráulica à 

água; todos tiveram início logo depois de concluída a saturação do corpo de prova, 

fato que pode ser observado, comparando o volume de entrada de água com o 

volume que saiu da amostra. 
Num desses ensaios foi analisada a condutividade em função do aumento da 

tensão efetiva aplicada ao corpo de prova. Nesse estudo as condições de tensões 

na amostra diferiram das restantes. Apenas utilizaram-se as mesmas características 

do corpo de prova empregado nos outros ensaios. Está apresentado na Tabela 4.2 o 

resultado do ensaio para a variação da condutividade hidráulica com o acréscimo de 

tensão efetiva. As Figuras 4.3a, 4.3b, 4.3c mostram as variações da condutividade 

hidráulica em função do tempo e a 4.3d com o acréscimo de tensão efetiva. 

O aumento da tensão efetiva de 50 kPa para 200 kPa causou uma redução 

na condutividade hidráulica de 2,55x10-9 para 4,0x10-10.  Seu valor sofreu uma 

redução de 6,4 vezes, isso mostra que a tensão efetiva influencia na condutividade 

hidráulica de um solo, devido à redução dos seus vazios. 

γs = 16,70 kN/m3

Wót. = 19,00%



 59

Tabela 4.2 – Ensaio de Condutividade Hidráulica à Água com Variação da Tensão 

Efetiva. 

 

MEDIÇÃO COND. HIDR. (k) LÍQUIDO PERCOLADO (cm3) TENSÕES (Kpa) 
AMOSTRA 

t (s) V (cm3) (m/s) ÁGUA σc h σef. 

1902 1,50 2,55E-09 1,50 
3844 1,20 2,00E-09 1,20 
5652 1,30 2,32E-09 1,30 
8272 2,10 2,59E-09 2,10 

100 50 

12029 1,00 8,61E-10 1,00 
15832 1,10 9,35E-10 1,10 
19613 1,10 9,40E-10 1,10 
21417 0,50 8,96E-10 0,50 

150 100 

23644 0,30 4,37E-10 0,30 
26768 0,50 5,18E-10 0,50 
31748 0,90 5,84E-10 0,90 
36668 0,85 5,59E-10 0,85 

200 150 

41896 0,70 4,29E-10 0,70 
45349 0,50 4,68E-10 0,50 
50682 0,70 4,24E-10 0,70 

SA 

54733 0,50 4,00E-10 0,50 

250 

50 

200 

Corpos de Prova moldados em PROCTOR NORMAL com W = 21,00% aproximadamente, γs = 16,70 KN/m3. 
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Figura 4.3a - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo com o 

Aumento da Tensão Efetiva e Curva de Ajustamento. 
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Figura 4.3b - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em Escala 

Monologarítmica e Curva de Ajustamento. 
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Figura 4.3c - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em Escala 

Bilogarítmica e Curva de Ajustamento. 
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km = -1E-15σef
3 + 5E-13σef

2 - 9E-11σef  + 6E-09
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Figura 4.3d - Variação da Condutividade Hidráulica Média x Variação da Tensão 

Efetiva.   

 

 A Figura 4.4 mostra os gráficos da permeabilidade absoluta à água ao longo 

do tempo para os diversos corpos de prova. 
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Figura 4.4 - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo nos 

Diversos Corpos de Prova. 
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4.2.2.2 Percolante Gasolina. 

 

 Foram realizados quatro ensaios para a determinação da condutividade 

hidráulica à gasolina, sendo que três não atingiram as três fases do fluxo, devido à 

deteriorização da membrana de látex, quando em contato com a gasolina causando 

vazamentos e infiltração de água no corpo de prova. Nesses ensaios foram 

utilizados vários materiais para confecção das membranas, tais como: borracha 

nitrílica, plástico vinílico e outros. Alguns materiais se adaptaram excelentemente 

bem ao fluido gasolina, como foi o caso da borracha nitrílica, mas a falta de selagem 

nas emendas promovia um descolamento e infiltração de água no corpo de prova.  

Finalmente, para evitar perda do ensaio, no corpo de prova SG foram 

tomadas providências para tentar evitar o contato da gasolina com a membrana, 

para tanto esse foi revestido com fita teflon e, posteriormente, envolvido com filme 

de PVC, CARRILHO (2000) como mostrado nas Fotos 3.3 e 3.4. 

O ensaio com gasolina deu-se inicio logo após a percolação de água no corpo 

de prova saturado. A percolação de gasolina foi permitida visando o deslocamento 

de parte da água contida no interior da amostra. 

Inicialmente, foi observada a saída de água e à medida que a percolação 

continuava, foi também constatada a presença de gasolina na proveta de coleta, 

nessa situação o fluido drenado pelo topo do corpo de prova era constituído de água 

e gasolina. Com a continuação do processo de percolação, posteriormente, foi 

observada a saída apenas de gasolina. 

Como esses fluidos não se misturaram foi possível à quantificação do volume 

desses. A Tabela 4.3 apresenta os resultados da condutividade hidráulica à 

gasolina. São apresentados na Figura 4.5 variação da condutividade hidráulica à 

gasolina com o tempo no solo argiloso compactado.  

Observa-se que a condutividade hidráulica do solo no início do ensaio 

diminuiu rapidamente com o passar do tempo. Posteriormente, essa condutividade 

tendeu a diminuir gradativamente. Era objetivo continuar o ensaio por maior tempo 

de observação, mas devido à integridade da membrana em exposição ao 

contaminante, achou-se melhor concluir o ensaio com algumas medições após a 

saída unicamente de gasolina. 
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Tabela 4.3 – Ensaio de Condutividade Hidráulica à Gasolina. 

 

MEDIÇÃO COND. HIDR. (k) LÍQUIDO PERCOLADO (cm3) TENSÕES (Kpa) 
AMOSTRA 

t (s) V (cm3) (m/s) ÁGUA   ÁG.  / GAS. GAS. σc h σef. 

1519 1,30 1,54E-09 1,30 
3695 1,70 1,40E-09 1,70 
6790 2,50 1,45E-09 2,50 
8916 1,60 1,35E-09 1,60 

12177 3,00 1,65E-09 3,00 
13717 1,00 1,16E-09 1,00 
16622 1,10 6,80E-10 1,10 
20122 1,10 5,65E-10 1,10 
23176 1,00 5,88E-10 1,00 
26804 1,00 4,95E-10 1,00 
30764 1,10 4,99E-10 1,10 
33960 1,00 5,62E-10 1,00 
37580 1,10 4,96E-10 1,10 
40685 1,00 5,78E-10 1,00 

  

75961 5,80 2,95E-10 5,60 0,20 
84169 1,20 2,62E-10 0,90 0,30 
93214 0,90 1,79E-10 0,70 0,20 

102513 1,20 2,32E-10 0,70 0,50 
112076 1,20 2,20E-10 0,40 0,80 
119688 1,20 2,83E-10 0,30 0,90 
175290 7,50 2,42E-10 2,10 5,40 
186598 0,70 1,11E-10 0,60 0,10 
196496 1,10 1,99E-10 0,70 0,40 
203036 1,00 1,74E-10 0,30 0,70 
245885 3,50 1,46E-10 1,20 2,30 
261341 2,40 2,75E-10 1,40 1,00 
270842 1,20 2,27E-10 0,80 0,40 
286414 1,70 1,96E-10 1,30 0,40 
347256 8,90 2,62E-10 4,60 4,30 
355643 1,20 2,58E-10 0,70 0,50 
368089 1,90 2,70E-10 0,80 1,10 
377109 1,20 2,39E-10 0,50 0,70 
426753 6,20 2,24E-10 2,80 3,40 
444707 2,10 2,12E-10 0,90 1,20 
512307 10,80 2,67E-10 4,50 6,30 
606107 8,50 1,72E-10 3,70 4,80 
640907 3,00 1,55E-10 1,20 1,80 
788507 14,00 1,70E-10 5,50 8,50 
812507 1,80 1,31E-10 0,60 1,20 

 

870107 3,30 1,03E-10 1,10 2,50  
902507 0,60 3,33E-11 0,60 
956507 1,20 3,88E-11 1,20 
990707 0,80 4,20E-12 0,80 

1042907 1,60 5,50E-11 1,60 
1131707 2,20 4,45E-11 2,20 

SG 

1214507 2,20 4,77E-11 

  

 

2,20 

150 90 60 

Corpos de Prova moldados em PROCTOR NORMAL com W = 21,00% aproximadamente, γs = 16,70 KN/m3. 
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Houve uma redução da condutividade hidráulica à gasolina durante o 

processo de percolação observada de 1,65x10-9 a 4,77x10-11 m/s, ocorrendo assim 

uma redução de 34,6 vezes o valor dessa condutividade hidráulica. Dependendo da 

situação, isto mostra que este solo tem grande capacidade de reter a passagem do 

fluido contaminante em questão, funcionando como uma barreira de retenção, 

dificultando significativamente a passagem do fluido contaminante para as camadas 

do solo inferior e a contaminação do lençol freático. 
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Figura 4.5.a - Variação da Condutividade Hidráulica com o Tempo e Curva de 

Ajustamento. 
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Figura 4.5.b – Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em 

Escala Monologarítmica e Trechos de Líquido percolado. 
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Figura 4.5.c - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em Escala 

Bilogarítmica e Trechos de Líquido Percolado. 
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4.2.2.3 Percolante Solução Aquosa de Cloreto de Sódio. 

 
 Esse ensaio foi realizado com o corpo de prova SCS, o mesmo que já tinha 

sido previamente utilizado para a determinação da condutividade hidráulica com a 

água, sob mesmas condições de tensões. Com o corpo de prova saturado e nas 

mesmas condições da condutividade à água foi aplicado um fluxo de solução 

aquosa saturada de cloreto de sódio entre as suas extremidades, de forma a 

deslocar a água contida nos poros. 

 Devido a essa solução se misturar com a água existente na amostra, não foi 

possível observar as características físicas do fluido percolado durante a percolação. 

Com isso ficou-se difícil quantificar o término do ensaio. O ensaio foi concluído 

quando a tendência de condutividade hidráulica ficou constante. Não podendo 

afirmar se nessa condição o corpo de prova estava completamente saturado com a 

solução. Na Tabela 4.4 estão apresentados os valores da condutividade hidráulica 

para esse fluido. 

 

Tabela 4.4 – Ensaio de Condutividade Hidráulica à Solução de NaCl. 

 

MEDIÇÃO COND. HIDR. (k) LÍQUIDO PERCOLADO (cm3) TENSÕES (Kpa) 
AMOSTRA 

t (s) V (cm3) (m/s) ÁGUA SOL. NaCl σc h σef. 

2697 1,10 7,30E-10 1,10 
5088 1,00 7,51E-10 1,00 
7908 1,20 7,64E-10 1,20 

20618 5,10 7,21E-10 5,10  

292478 5,00 9,91E-10 5,00 

83678 28,70 9,57E-10 28,70 

292478 63,00 5,42E-10 63,00 

530078 48,00 3,63E-10 48,00 
710078 29,00 2,89E-10 29,00 
794678 13,00 2,76E-10 13,00 
856538 8,80 2,55E-10 8,80 
938558 11,00 2,45E-10 11,00 

1026758 12,00 2,44E-10 12,00 

SCS 

1114958 11,25 2,29E-10 

 

11,25 

15O 90 60 

Corpos de Prova moldados em PROCTOR NORMAL com W = 21,00% aproximadamente, γs = 16,70 KN/m3. 

 

Apenas se observou que o fluido coletado na proveta apresentava 

características diferentes antes da percolação, principalmente no que diz respeito à 
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tonalidade, que antes era límpido e após a percolação apresentou com certa 

coloração. 

São mostrados nas figuras 4.6, 4.7, 4.8 os resultados das condutividades 

hidráulicas obtidas nesse ensaio. 

A percolação da solução aquosa saturada de cloreto de sódio no solo reduziu 

a condutividade hidráulica de 9,9x10-10 a 2,29x10-10 m/s, cerca de 4,3 vezes. 

Na retirada de amostras de solo para análise química foi observada a 

formação de caminhos de fluxo com cor escura onde indicava um processo de 

oxidação no solo. Foi observado, ainda, que no recipiente de coleta do fluido 

percolado (proveta graduada) apareceu um corrimento de cor escura, provavelmente 

da oxidação do solo pela solução de cloreto de sódio. Foi observado ainda que após 

estarem secas, ao ar, as amostras de solo retiradas do corpo de prova ensaiado, 

amostras de entrada de fluido percolante e saída de fluido percolado apresentaram 

uma grande e pequena cristalização do cloreto de sódio Foto 4.1a e 4.1b, mostrando 

com isso a grande capacidade da argila em reter tal substância.      
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Figura 4.6 - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo e Curva de 

Ajustamento. 
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Figura 4.7 - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em Escala 

Monologarítmica e Curva de Ajustamento. 
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Figura 4.8 - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em Escala 

Bilogarítmica e Curva de Ajustamento. 
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4.2.2.4 Percolante Água Contaminada por Gasolina. 

 

 Como partes dos compostos químicos existentes na gasolina são solúveis em 

água, determinou-se que o fluido oriundo da mistura gasolina com água, água 

contaminada por gasolina seria um dos fluidos percolantes no solo estudado. Esse 

ensaio procedeu-se igual ao anterior, utilizando-se o corpo de prova SAG 

previamente utilizado no ensaio com água. A Tabela 4.5 mostra os resultados da 

condutividade hidráulica para esse fluido. Os resultados Figura 4.9 mostraram que a 

condutividade desse fluido não sofreu grandes alterações, apenas ocorreu uma 

redução gradativa. 

 

Tabela 4.5 – Ensaio de Condutividade Hidráulica à Água Contaminada por Gasolina. 

 

MEDIÇÃO COND. HIDR. (k) LÍQUIDO PERCOLADO (cm3) TENSÕES (Kpa) 
AMOSTRA 

t (s) V (cm3) (m/s) ÁGUA ÁG. CONTAMINADA P/ GAS. σc h σef. 

2013 0,50 4,46E-10 0,50 
3668 0,50 5,40E-10 0,50 
6008 0,60 4,61E-10 0,60 
9586 1,00 5,02E-10 1,00  

13226 1,40 5,31E-10 1,40 
25911 3,70 5,24E-10 3,70 
83511 16,00 5,00E-10 16,00 

116508 9,10 4,97E-10 9,10 
170148 15,00 5,01E-10 15,00 
186148 4,50 5,00E-10 4,50 
295948 29,00 4,80E-10 29,00 
542548 64,00 4,66E-10 64,00 
810748 67,00 4,49E-10 67,00 

1147348 81,50 4,36E-10 81,50 
1408348 58,50 4,03E-10 58,50 

SAG 

1471348 14,50 4,10E-10 

 

14,50 

150 90 60 

Corpos de Prova moldados em PROCTOR NORMAL com W = 21,00% aproximadamente, γs = 16,70 KN/m3. 

 

Igualmente ao ensaio com solução aquosa de cloreto de sódio, não foi 

possível observar as características físicas do líquido percolado. O ensaio foi 

concluído quando ocorreu uma tendência da condutividade hidráulica ficar 

constante. A percolação da água contaminada por gasolina praticamente não alterou 

a condutividade hidráulica do solo, havendo apenas uma redução de 5,30x10-10 m/s 

para 4,10x10-10 m/s. 
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Figura 4.9 - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo e Curva de 

Ajustamento. 
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Figura 4.10 - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em Escala 

Monologarítmica e Curva de Ajustamento. 
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Figura 4.11 - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em Escala 

Bilogarítmica e Curva de Ajustamento. 

 

4.2.2.5 Influência da Tensão Efetiva e dos Fluidos Contaminantes na Condutividade 

Hidráulica. 

 

 O acréscimo de tensão efetiva de 50 kPa para 200 kPa e dos fluidos 

contaminantes a percolar, na argila da Formação Barreiras estudada, causa uma 

redução na condutividade hidráulica, Tabela 4.6. As figuras 4.12a, 4.12b e 4.12c 

mostram as variações da condutividade hidráulica para os diversos fluidos 

contaminantes. A maior redução foi causada pela percolação da gasolina e a menor 

redução com a percolação da água contaminada pela gasolina. Este solo tem uma 

grande capacidade de reduzir (34,6 vezes) a passagem da gasolina por seus vazios, 

entretanto, se água que percola pelo solo for apenas contaminada por gasolina 

praticamente não há redução (1,3 vezes). 

Admitindo que a equação km= -1,0x10-15σef
3 + 5,0x10-13σef

2 – 9x10-11σef + 

6x10-9, km em (m/s) e σef em kPa com coeficiente de correlação R2 =1, Figura 4.3b, 

pode ser extrapolada para valores superiores a 200 kPa e considerando uma 

redução na condutividade hidráulica de 34,6 vezes, equivalente ao que causou a 

gasolina, verifica-se que o efeito da percolação da gasolina no solo equivale a uma 

Água

Água contaminada por gasolina 
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tensão efetiva aplicada de 238 kPa, valor este muito elevado que evidencia a grande 

capacidade deste material poder ser utilizado como barreira de contaminantes.  

 

Tabela 4.6 - Influência da Tensão Efetiva e dos Fluidos Contaminantes na 

Condutividade Hidráulica.  

 

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (m/s)  

FATORES 
INFLUENTES 

 
INICIO DO PROCESSO

 

FINAL DO ENSAIO 

 

REDUÇÃO 

Acréscimo de Tensão 

Efetiva de 50 kPa a 

200 kPa 

 

2,55 x 10-9 

 

4,00 x 10-10 

 

6,4 

Percolação da 

Gasolina 

 

1,65 x 10-9 

 

4,77 x 10-11 

 

34,6 

Percolação água 

contaminada por 

gasolina 

 

5,31 x 10-10 

 

4,10 x 10-10 

 

1,3 

Percolação da solução 

aquosa saturada de 

NaCl 

 

9,91 x 10-10 

 

2,29 x 10-10 

 

4,3 
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Figura 4.12a - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo nos 

Diversos Fluidos Percolados. 
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Figura 4.12b - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em 

Escala Monologarítmica. 
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Figura 4.12c - Variação da Condutividade Hidráulica x Variação do Tempo em 

Escala Bilogarítmica. 

 
4.2.3 Análises Químicas dos Solos Contaminados. 
 

 Estão apresentados na Tabela 4.7 os resultados da análise dos solos, em 

estado natural e após a percolação dos fluidos contaminantes. 

Todas as amostras analisadas apresentaram um pH baixo indicando uma 

característica ácida (<7) e com poucas variações. Pode-se considerar que a 

percolação de fluidos contaminantes causou uma ligeira redução no pH do solo, em 

relação à amostra natural. 

 Em todas as amostras percoladas ocorreu um aumento dos cátions Ca++ e 

Mg++. Os resultados mostraram que o fluido de saída apresentou uma redução de 

88,3 % no valor dos cátions de potássio em relação à amostra de entrada. Já os 

cátions sódio sofreram uma redução de 63,7 %. A Figura 4.13 mostra a redução 

desses cátions devido à percolação. 

Os valores de CTC - Capacidade de Troca Catiônica foram considerados 

muitos baixos e, por isso, a interação físico-química entre solo-fluido percolante 

mostrou-se fraca, mas, mesmo assim, suficientes para imporem alterações na 

estrutura do solo.  

Água 

Gasolina/ Água

Gasolina 
Água contaminada 

NaCl
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Tabela 4.7 – Resultados de Análise Química do Solo Natural e dos Solos Percolados 

com Contaminantes. 

 

AMOSTRAS 

  SN SA SG SACG SCSE SCSS 

pH em água 5,40 4,80 4,20 4,3 4,80 4,80 

pH em KCl 1M 5,00       

Cálcio (Ca++) 0,30 2,20 2,00 1,80 1,90 1,20 

Magnésio (Mg++) 0,20 1,20 0,40 1,30 1,50 1,90 

Potássio (K+) 0,01 0,03 0,03 0,03 9,97 1,17 

Sódio (Na+) 0,06 0,22 0,22 0,22 62,62 22,72 

Soma das bases (SB) 

SB= Na+++ K++ Ca+++ Mg++ 
0,58 3,64 2,64 3,34 75,98 26,99 

Hidrogênio (H+) 0,90 1,48 0,96 1,10 1,04 1,18 

Alumínio (Al+++) 0,42 0,06 0,25 0,22 0,06 0,03 

Capacidade de troca 

C
om

pl
ex

o 
so

rt
iv

o 
[c

m
ol

 (+
) /

 k
g]

 

catiônica (CTC) a pH 7,0 
1,90 5,18 3,85 4,66 77,08 28,20 

Saturação por bases (V) 

V= S*100/T (%) 
31,00 70,00 69,00 72,00 99,00 96,00 

Saturação por Alumínio (m) 

m= Al+++,100/ (SB+Al+++) (%) 
42,00 1,62 8,65 6,18 0,08 0,11 

Saturação por sódio (%) 3,16 4,25 5,71 4,72 81,24 80,57 

Carbono (g/kg) 0,40 1,10 0,30 1,60 3,30 1,90 

Nitrogênio (g/kg) ND 0,20 0,10 0,30 0,40 0,30 

Relação C/N xxxx 5,50 3,00 5,33 8,25 6,33 

Matéria orgânica (g/kg) 0,69 1,90 0,52 2,76 5,69 3,28 

Fósforo assimilável (Mehlich) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OBS.: mg/kg = ppm; cmol (+) /kg = meq/100g; ND = Não detectado, limite de detecção N= 0,1g/kg. 

 

 Ainda com relação às amostras percoladas por solução saturada de cloreto 

de sódio, os valores da capacidade de troca catiônica (CTC) apresentaram-se muito 

elevados e, no entanto, a interação físico-química entre o solo-fluido percolante 

mostrou-se forte, impondo alteração estrutural neste material. 

 A saturação por bases foi elevada com a percolação dos fluidos, comparadas 

com o solo natural. Inicialmente, esse se apresentava distrófico (condição natural) 
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antes da percolação, passando para eutrófico quando percolado pelos fluidos 

contaminantes.  

 A saturação por sódio permaneceu quase constante nas amostras natural, 

percolada com água, gasolina e água contaminada por gasolina. Houve uma 

elevação muito grande desse índice de saturação quando na percolação, com 

solução aquosa saturada de cloreto de sódio, fato este devido à presença do 

elemento químico sódio na solução. 

 Fato interessante ocorreu com o carbono e o nitrogênio: para o carbono 

observou-se um aumento considerável na sua concentração na amostra percolada 

com salmoura. Já o nitrogênio, que não foi detectado na amostra natural, passou a 

existir em todas as amostras percoladas com fluidos contaminantes. 

 Os teores de matéria orgânica foram alterados, sofrendo um pequeno 

aumento. Amostras percoladas com cloreto de sódio tiveram aumentos 

consideráveis. 

As percolações pelos fluidos contaminantes alteraram as características 

químicas do solo. No solo percolado com solução saturada de cloreto de sódio, a 

amostra de saída (SCSS) apresentou os seus valores reduzidos consideravelmente 

quando comparados com a amostra de entrada (SCSE) desse fluido percolante, 

principalmente os cátions sódio e potássio, onde a retenção foi muito grande (88,26 

%).  

A Foto 4.1a mostra a formação de cristais de cloreto de sódio na amostra de 

entrada após secagem; no caso da amostra seca de saída do fluido, não se observa 

esse fenômeno (Foto 4.1b). 
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Figura 4.13 – Demonstrativo de Redução dos Íons de Sódio, Potássio e Capacidade 

de Troca Catiônica na Amostra Inicial e Final. 

 

 

 
 

Foto 4.1a – Amostra de Entrada Seca, Identificando a Presença de Cristais de NaCl.  

 

Cristais de Cloreto de Sódio 
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Figura 4.1b – Amostra de Saída Seca, Identificando uma Pequena Formação de 

Cristais de NaCl.  

 

4.2.4 Análise Química dos Fluidos Percolantes e Percolados 
 

Os resultados da análise química dos fluidos com cloreto de sódio, obtidos 

pela espectrofotometria de emissão de chama em amostras, está apresentado na 

Figura 4.14. Os resultados mostraram uma redução de 60,8 % nos teores de sódio e 

de cloreto de sódio na amostra de fluido percolado, quando comparadas com os 

valores da amostra antes da percolação. Isso mostra que o solo foi contaminado 

pelo cloreto de sódio, alterando as suas propriedades, como visto nos ensaios 

químicos realizados no solo e descritos no item 4.2.3. Tal fato fica comprovado das 

determinações químicas das amostras de solos percoladas com esse fluido. 

Análise química dos fluidos, água contaminada por gasolina antes e após a 

percolação, amostras FAGE e FAGS, e fluido aquoso oriundo da percolação de 

gasolina, amostra FAPS, realizadas por cromatógrafo estão apresentados na Figura 

4.15. Observa-se que o fluido percolante água contaminada por gasolina, perdeu 

substâncias químicas. A área do pico do fluido do eluato (percolado), dividida pela 

área do fluido antes da eluição (percolante), resulta numa remoção de 95% dos 

constituintes químicos desse percolante.  

 

Cristais de Cloreto de Sódio 
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Figura 4.14 – Demonstrativo da Redução da Porcentagem em Volume de Sódio e 

Cloreto de Sódio Contidos nas Amostras de Fluidos.  

 

 
.                                                                                       
Figura 4.15 - Pico da Água Contaminada por Gasolina, Solução Inicial (amarelo), e o 

Pico do Eluato (azul) do Fluido Percolado (amostras FAGE, FAGS, FAPS). 

uv 

min 

TEOR DE SÓDIO TEOR DE Na Cl 
AMOSTRA

* (% em volume) *(% em volume) 

FCSE 14,27 36,31 

FCSS 0,82 2,10 
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Este resultado associado à redução da condutividade hidráulica à percolação 

de gasolina, poderá evidenciar que este solo é eficaz com relação à barreira de 

contaminação. Análise química do percolante gasolina e do fluido não aquoso 

percolado amostras FGP e FNGS estão apresentadas na Figura 4.16. As linhas em 

vermelho e preto mostram as variações dos constituintes químicos desses fluidos. A 

linha de cor vermelha define a gasolina padrão, enquanto que a linha de cor preta, o 

fluido percolado. Contudo podem ter ocorrido perdas desses constituintes através da 

volatilização durante o ensaio de condutividade hidráulica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Cromatografia da Gasolina Antes e Após a Percolação.  

 

Os resultados da análise cromatográfica são mostrados na Tabela 4.8 e nas 

Figuras 4.17a, 4.17b, 4.17c, onde se observam alterações nas características desse 

fluido. 
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 Tabela 4.8 – Resultados de Analise Química da Gasolina Padrão e Fluido 

Percolado. 

Amostra Característica Unidade 
FGP FNGS 

Método 

Massa específica a 20 0C kg/m3 760,3 776,9 NBR 7148/ ASTM D 
1298 

Álcool Etílico Anidro Combustível 
(AEAC) 

% volume 25 – NBR 13992 

Teor de Benzeno % volume 0,61 0,01 ASTM D 6277 

Aromáticos % volume 8,19 17,23 

Oleofínicos % volume 19,15 11,63 

Naftênicos % volume 14,45 15,81 

Te
or

 d
e 

hi
dr

oc
ar

bo
ne

to
s 

Parafínicos % volume 33,21 30,33 

Cromatografia 
gasosa 
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Figura 4.17a – Aumento na Massa Específica, comparando-se a gasolina antes e 

após a percolação. 
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Figura 4.17b – Redução do Teor de Benzeno. 

 

O aumento na massa específica do fluido percolado em relação à gasolina 

padrão foi devido à remoção do etanol ao se diluir na água. Alguns hidrocarbonetos 

aumentaram sua porcentagem, enquanto outros sofreram redução. Quase todo o 

benzeno foi removido da gasolina, seu valor foi próximo de zero, essa alteração 

pode ter ocorrido devido a perdas de massa por volatilização.   
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Figura 4.17c – Alterações nos Teores de Hidrocarbonetos, quando são comparados 

os valores antes e após a percolação. 
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 Capítulo 5 
CONCLUSÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

 

 Este capítulo tem como finalidade expor as principais conclusões obtidas a 

partir da realização dos ensaios laboratoriais e análise dos resultados, e algumas 

sugestões para pesquisas posteriores. A seguir, estão apresentadas algumas 

considerações e sugestões sobre o estudo da condutividade hidráulica. 

 

• Solo natural é uma argila inativa de baixa compressibilidade e média 

plasticidade, constituída de: 46,0% de argila, 12,0% de silte e 42,0% de areia, 

sendo classificada como CL na classificação da USSC. Apresenta pH ácido 

(pH<7), baixa capacidade de troca catiônica (1,90 cmol(+)/kg) indicando que a 

interação físico-química entre solo-fluido é fraca. A saturação por bases indica 

que se trata de um solo distrófico (v= 31,00; v<50%), o teor de matéria 

orgânica é baixo (0,69 g/kg). A condutividade hidráulica do solo em água é de 

2,5x 10-9 m/s. 

• O aumento da tensão efetiva de 50 kPa para 200 kPa causou uma redução 

de 6,4 vezes na condutividade hidráulica à água. 

• Os fluidos contaminantes causaram no solo natural uma pequena variação na 

acidez, um acréscimo nos cátions Ca++, Mg++, K+ e Na+, sendo que com o 

fluido solução aquosa saturada de cloreto de sódio, os acréscimos no K+ e 

Na+ foram relevantes, neste mesmo fluido contaminante houve uma redução 

significativa 88,3 e 63,7 % respectivamente, quando se compara as amostras 

na entrada e saída desse fluido. O solo deixou de ser distrófico passando a 

ser eutrófico. Há  uma redução da saturação por alumínio, um aumento de 

carbono e nitrogênio. Como era de se esperar, há um aumento da saturação 

por sódio quando se percola o solo natural com uma solução aquosa saturada 

de cloreto de sódio.  

• No fluido percolante gasolina foi onde ocorreram as maiores variações na 

condutividade hidráulica. Nesse caso, se observa que a condutividade 

hidráulica reduziu de 34,6 vezes e na solução aquosa saturada de cloreto de 

sódio esse valor não foi tão relevante. No caso do fluído percolante água 
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contaminada por gasolina a redução da condutividade hidráulica foi pequena 

(1,3 vezes), isso mostra que as substâncias da gasolina dissolvidas na água 

não alteram a condutividade hidráulica em relação ao solo natural. Na solução 

aquosa saturada de cloreto de sódio esse valor foi parecido com o valor para 

o acréscimo de tensão efetiva; seu valor da redução foi de 4,3 vezes. 

• Análises químicas mostraram que a queda na condutividade hidráulica com 

fluidos contaminantes como gasolina, solução aquosa de cloreto de sódio e 

água contaminada por gasolina ocorreu devido a reações químicas desses 

percolantes com o solo estudado.   

• Comparando-se os resultados das análises químicas dos solos percolados 

com os fluidos contaminantes e a amostra natural, observam-se grandes 

alterações nos teores químicos. Conclui-se que a amostra natural ao ser 

percolada por esses fluidos, tem uma capacidade grande em reter 

substâncias contidas nesses percolantes. 

• As análises químicas dos fluidos água contaminada por gasolina e fluido 

aquoso oriundo da percolação de gasolina padrão apresentaram uma 

eficiência de retenção de 95% no solo natural.   

• Todos os percolantes tiveram suas características químicas alteradas, no 

caso do percolante gasolina padrão, os teores de Álcool Etílico Anidro 

Combustível, Benzeno, Aromáticos, Oleofínicos, sofreu grande alteração. 

• O fluido água contaminada por gasolina provoca basicamente no solo natural 

o mesmo efeito que a gasolina padrão. Isto mostra que apenas os 5% das 

substâncias da gasolina padrão que são solúveis em água contribuem com o 

mesmo efeito de toda a gasolina.       

• Como estudado na revisão bibliográfica, o fenômeno da dupla camada só é 

marcante em solos percolados por substâncias iônicas, no caso, a solução de 

cloreto de sódio, onde observamos maiores alterações nas características 

químicas após a percolação desse fluído. Para os demais, pode-se dizer que 

foi alteração química a responsável pelo fenômeno da redução na 

condutividade hidráulica.  

• O solo em estudo caracteriza-se como um bom material para ser usado em 

barreiras de contenção dos contaminantes estudados.  
 



 85

Sugestões para Futuras Pesquisas 

 

 Realizar estudo da condutividade hidráulica com gasolina pura e com diversos 

valores de álcool etílico combustível.  

 Ampliar o estudo geotécnico desses solos, com a realização de Ensaios 

Triaxiais nos mesmos corpos de prova, utilizados no estudo da condutividade 

hidráulica. 

Propor metodologia de barreira de contenção de gasolina com base em 

ensaios de laboratório e modelagem numérica.  
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ANEXO 
ANÁLISE QUÍMICA POR CROMATOGRAFIA GASOSA E  

ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISSÃO DE CHAMA 
 

 
  
Neste anexo estão apresentadas as descrições metodológicas das análises 

químicas por cromatografia gasosa e espectrofotometria de emissão de chama. 

 

CROMATOGRAFIA GASOSA. 

 

 O processo de cromatografia gasosa consiste na separação de compostos 

numa fase móvel passando a seguir para uma fase estacionária. Sendo que a fase 

móvel é um gás e a fase estacionária é uma coluna empacotada ou linear. 

 Segundo MACKAY (1995), um sistema de cromatografia gasosa é constituído 

das seguintes partes: os sistemas de envio de amostras, transporte (gás), regulagem 

de fluxo e de geração e análise de dados, e, ainda, as colunas e o detector. O gás 

transportador flui continuamente na coluna do cromatógrafo. Ao injetar a amostra na 

coluna, o gás executa o transporte da substância. Geralmente, são usados os gases 

N2, Ar He e H. Nas análises usou-se cromatógrafo com gás Hidrogênio. Os sistemas 

de regulagem de fluxo são constituídos de válvulas e medidores de pressão onde 

controlam a velocidade com que o gás passa pelo sistema. É de fundamental 

importância o controle de fluxo, devido à garantia de uma boa separação 

cromatográfica na coluna. 

 As colunas são tubos de separação das substâncias a serem determinadas. 

Em geral, são disponíveis comercialmente em duas categorias: as empacotadas e 

as capilares. As primeiras constituem de um longo tubo empacotado com um 

material envolvente. São esses materiais que definem os tipos de substâncias as 

quais a coluna é capaz de separar. As segundas constituem-se de tubos muito finos 

podendo ser de vidro ou de sílica fundida. As colunas capilares são mais preferidas 

do que as empacotadas, devido a apresentarem maior resolução de pico. 

 Os detetores consistem de coletores de ionização. Existem dois tipos de 

instrumentos comumente usados em análises, os detetores de ionização por chama 



 

(FID - Flame Ionization Detetor) e os detetores de fotoionização (PIDs – 

Photoionization Detector). O detetor de ionização por chama tem sido o mais 

comumente utilizado nos trabalhos de cromatografia gasosa, devido a serem mais 

sensíveis a uma grande variedade de compostos orgânicos. Esses detetores usam 

chama de hidrogênio para ionizar os vapores orgânicos. O gás com a amostra, ao 

entrar no detetor da coluna misturado com hidrogênio sofre uma combustão e 

átomos de carbono são ionizados como subproduto desta combustão. A ionização 

ocorre na proporção de hidrocarbonetos presentes e produz íons livres que são 

acumulados em um coletor. A medida da corrente elétrica, que é gerada pelos íons 

livres, emite ao instrumento uma resposta que, por conseguinte, é relacionada com a 

concentração de compostos voláteis presentes na amostra. Os PIDs utilizam uma 

lâmpada ultravioleta (UV) para ionizar vapores orgânicos. 

 Existem ainda vários outros tipos de detetores, muitos utilizados em análises 

químicas, dentre eles encontram-se os detetores de captura de elétrons (ECD – 

Eletron Capture Detector); detetores de condutividade Térmica (TCD – Thermical 

Condutivity Detetors);  e ainda os detetores de chama fotométricas (FPD – Flame 

Photometric Detectors).  

A identificação dos compostos ocorre quando a coluna separa compostos 

presentes na amostra. Se isto é feito com reprodutibilidade, o tempo de retenção dos 

compostos pode servir para identificação dos mesmos. Por exemplo, se a análise de 

padrões indica que benzeno tem um tempo de retenção igual a 5,45 min e tolueno 

tem um tempo de retenção de 9,33 min, uma vez que picos correspondentes há 

estes tempos estão presentes na amostra, conclui-se que benzeno e tolueno estão 

presentes na mesma. 

O processo de calibração envolve a análise de uma série de amostras 

contendo quantidades conhecidas dos compostos orgânicos de interesse. Estas 

amostras são referidas como padrões externos, e uma série delas é preparada para 

cobrir o intervalo de concentrações esperados nas amostras. Uma curva de 

calibração é feita onde são plotados os valores das concentrações de um composto 

versus as respostas observadas no instrumento com os padrões. Esta curva é então 

utilizada para obterem-se as concentrações do composto nas amostras analisadas. 

 

 

 



 

ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISSÃO DE CHAMA. 

 

 Esse método de análise química é um método espectroquímico baseado na 

medida da radiação emitida pelo elemento químico em estudo, quando sua solução 

é nebulizada sob condições controladas em uma chama. 

 Consistem de uma técnica simples e rápida; aplicada principalmente na 

determinação dos elementos químicos sódio, lítio e potássio. No caso em estudo, 

visa à determinação do teor de sódio de uma amostra de fluido. 

 Sua metodologia se baseia na excitação dos átomos neutros desses metais 

em uma chama obtida pelo uso de ar comprimido e gás natural ou gás 

manufaturado. Os átomos que são excitados voltam ao seu estado fundamental com 

emissões de um fóton de radiação, que pode ser identificado e medido com um 

fotômetro de chama adequado. 

 

 

    

 


