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RESUMO: O trabalho estuda a condutividade hidráulica do solo laterítico da cidade de Campinas, 
através de ensaios de laboratório com permeâmetros à carga variável em corpos-de-prova de solo 
indeformado e saturado. As amostras de solo foram coletadas a cada metro de profundidade, através 
da abertura de um poço de inspeção no Campo Experimental de Mecânica dos Solos e Fundações 
da Unicamp, cujo perfil geotécnico apresenta uma camada de solo superficial coluvionar constituída 
de uma argila silto-arenosa, porosa, não saturada, laterítica, colapsível, de espessura em torno de 
7m; proveniente de diabásio. A condutividade hidráulica foi estudada nas direções vertical e 
horizontal, ao longo da profundidade. Na direção vertical, também foram determinadas as 
condutividades hidráulicas proveniente dos resultados de ensaios de adensamento convencionais, 
para cada estágio de carregamento. A estrutura macroporosa, típica de solos lateríticos, comandou a 
propriedade de permeabilidade, determinando um valor de condutividade hidráulica próximo ao de 
areias finas.
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1 INTRODUÇÃO

A formação dos solos lateríticos se dá pela 
atuação dos processos de alteração pedológica 
que atuam após, ou conjuntamente, com os 
mecanismos de desagregação e decomposição 
provocados pelos intemperismos físicos e 
químicos, com a atuação mais intensa dos 
químicos. 

O processo de laterização se caracteriza pela 
intensa migração de partículas sob a ação de 
infiltrações e evaporação, dando origem a um 
horizonte superficial poroso (com alta 
permeabilidade), permanecendo quase que 
exclusivamente os minerais mais estáveis 
(quartzo, magnetita e caulinita). Além disso, 
esse processo é muito lento, atuando nas 
camadas superficiais bem drenadas, situadas 
acima do nível d’água.

Os solos coluvionares de grande espessura e 
extensão, originados de recuo de encostas, 
possuem características de isotropia e 
homogeneidade mineralógica e granulométrica. 
Esse recuo ocorre devido à ação da erosão que 

age sobre uma encosta íngreme, deixando o 
solo da parte superior da encosta, depositado na 
parte inferior, atrás da frente de recuo, sempre 
deixando a presença de morros-testemunho 
(Vaz, 1996). No entanto, a presença de feições 
superimpostas e a diferenciação pedológica 
podem afetar a sua isotropia. Além disso, esses 
solos podem sofrer processos pedogenéticos, 
após terem sido formados pelo intemperismo, 
como por exemplo, a laterização.

Este trabalho relata um estudo da 
condutividade hidráulica do solo coluvionar, 
originado de recuo de encostas, cuja rocha de 
origem é o diabásio, típico de parte da cidade de 
Campinas/SP, incluindo o campus da Unicamp.

2 MÉTODOS DE ANÁLISE

2.1 Amostragem

No Campo Experimental de Mecânica dos 
Solos e Fundações da Unicamp, localizado na 
Feagri (Faculdade de Engenharia Agrícola), 



foram coletadas amostras de solo indeformado, 
através da abertura de um poço de inspeção de 
7,0 metros de profundidade, de acordo com as 
recomendações da NBR 9604/86.

Albuquerque et al (2001) apresentam 
resultados de vários ensaios de laboratório e de 
campo para o perfil deste Campo Experimental. 
O seu subsolo é composto por uma camada de 
solo superficial de espessura, aproximadamente, 
de 7 m, de origem de diabásio e coluvionar, 
característico de 14 % da região de Campinas. 
Essa camada é constituída de uma argila silto-
arenosa, com porosidade elevada, de origem 
laterítica e colapsível. Subjacente, há uma 
camada de solo saprolítico de silte argilo-
arenoso, até uma profundidade de 19 m. O nível 
d´água se encontra a 17 m, aproximadamente.

As amostras foram coletadas a partir da 
profundidade de 1,5m e de metro em metro. 
Neste trabalho, foram estudadas as amostras 
referentes às profundidades de 1,5m, 2,5m e 
3,5m. A Tabela 1 apresenta os valores de alguns 
de seus índices físicos.

Tabela 1. Índices físicos das amostras de solo da 
Unicamp

Profundidade (m)Índice Físico 1,5 2,5 3,5
ω natural (%) 24,2 23,7 22,3
γ natural (kN/m3) 11,8 13,7 14,0
γ sólidos (kN/m3) 29,9 30,4 30,5
Índice de vazios 2,14 1,74 1,68
Grau de saturação (%) 33,7 44,3 40,7

2.2 Ensaios de Condutividade Hidráulica

As amostras foram submetidas aos ensaios de 
condutividade hidráulica (k) em laboratório, 
utilizando permeâmetro à carga variável, de 
acordo com as recomendações da NBR 13292. 

Para cada profundidade, foram moldados 
dois corpos-de-prova cilíndricos: um para a 
determinação da condutividade hidráulica 
vertical e outro para a horizontal.

As leituras de tempo foram realizadas em 
três diferentes intervalos de cargas inicial e 
final, ou, seja, para h01= 92,7cm e h11=82,7cm, 
para h02 = 74,7cm e h12=64,7 e para h03 = 
49,7cm e h13=39,7cm.

O tempo de percolação da água foi medido 
para cada intervalo até a estabilização dos 
valores de k. Foram aguardadas, 

aproximadamente, 36 horas, para repetição das 
leituras do tempo nos mesmos intervalos de 
cargas hidráulicas adotados, de modo a verificar 
a influência do tempo de saturação dos corpos-
de-prova. A condutividade hidráulica foi 
determinada através da expressão (1).
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onde: k = condutividade hidráulica, Ac = área 
da secção transversal do tubo de carga, A = área 
secção transversal do corpo-de-prova, ∆t = 
intervalo de tempo de percolação no espaço de 
h0 (carga hidráulica inicial) a h1 (carga 
hidráulica final).

2.3 Ensaios de Adensamento

As mesmas amostras de solo indeformado 
foram utilizadas para a moldagem de corpos-de-
prova em anel para a realização do ensaio 
convencional de adensamento, segundo as 
recomendações da NBR 12007/90.

Os estágios de tensões aplicados foram 
13kPa, 25kPa, 50kPa, 100kPa, 200kPa, 400kPa, 
800kPa e 1600 kPa (este último somente para o 
corpo-de-prova da amostra de 2,5m).

Das curvas índice de vazios versus 
logarítmico das tensões foi possível obter as 
tensões de pré-adensamento (σa’) por meio da 
média obtida pelos dois métodos consagrados 
de Casagrande e de Pacheco & Silva, e os 
coeficientes angulares da reta virgem (Cc) para 
cada profundidade. Os valores da Razão de 
Sobre-Adensamento (RSA) foram também 
determinados de acordo com a expressão 2, 
para cada profundidade.
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onde: σa’ = tensão de pré-adensamento e σ0’ = 
tensão efetiva referente a cada amostra.

Os coeficientes de adensamento (Cv) foram 
determinados pelo Método de Taylor e os 
valores de condutividade hidráulica, para cada 
tensão aplicada, foram obtidos por meio da 



expressão (3)
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onde: k = condutividade hidráulica, g = 
aceleração da gravidade, e = índice de vazios no 
início do estágio, ∆e = variação do índice de 
vazios no estágio, ∆σ’ = acréscimo de tensão 
dado no estágio e γw = massa específica da 
água.

3 RESULTADOS OBTIDOS

A Figura 1 apresenta os valores das 
condutividades hidráulicas vertical e horizontal 
versus o tempo de percolação da água. A Figura 
2 mostra os valores estabilizados de 
condutividades hidráulicas vertical e horizontal 
e os valores dos índices de vazios iniciais dos 
corpos-de-prova em função da profundidade.

As curvas índice de vazios versus logaritmo 
das tensões aplicadas se encontram ilustradas na 
Figura 3 para os três corpos-de-prova. A 
variação dos valores de Cc, RSA e o logaritmo 
da σa’ ao longo da profundidade se apresenta 
para os dois primeiros parâmetros na Figura 4 e 
para o último, na Figura 5. A Tabela 2 apresenta 
esses valores para cada profundidade. Já a 
Figura 6 ilustra a variação do índice de vazios 
versus o logaritmo das tensões aplicadas.

Por fim, as Figuras 7 e 8 mostram os valores 
de coeficiente de adensamento e de 
condutividade hidráulica vertical, determinados 
nos ensaios de adensamento, em função do 
logaritmo das tensões aplicadas, 
respectivamente.

Pela Figura 1, é possível notar que os valores 
de (k), tanto na direção vertical como na 
horizontal, aumentam com o tempo de 
saturação da amostra. Além disso, nota-se que 
esses valores decrescem muito pouco com as 
alterações nos valores de cargas hidráulicas 
inicial e final.

Nota-se, pela análise da Figura 2, que quanto 
maior a profundidade, menor é o valor da 
condutividade hidráulica, e esta relação segue 
uma tendência à linearidade para os corpos-de-
prova ensaiados, isso porque, ao longo da 

profundidade, os valores de índice de vazios 
também decrescem. 

Os valores de kv e de kh se apresentam na 
ordem de 10-3 cm/s, o que indica 
permeabilidade de areias finas e não de argilas 
siltosas. Esse alto valor de condutividade 
hidráulica expressa as macroporosidades das 
estruturas dos solos finos lateríticos (Cozzolino 
& Nogami, 1993).

Verifica-se que não houve uma variação 
muito sensível entre os valores de (k) vertical e 
o de (k) horizontal, considerando a mesma 
profundidade. Isso demonstra a propriedade 
isotrópica desse solo quanto à permeabilidade.

As curvas de adensamento (Fig.3) ilustram 
bem os trechos de recompressão, da reta virgem 
e de descarregamento. Nota-se que para o 
corpo-de-prova referente à profundidade de
1,5m, o primeiro trecho não foi tão bem 
definido quanto os dos demais corpos-de-prova. 
As magnitudes das tensões aplicadas nos 
primeiros estágios foram grandes demais para 
caracterizar esse trecho, em função da alta 
compressibilidade dessa amostra, expressa pelo 
seu alto valor de índice de vazios inicial, típico 
de solos lateríticos.

No entanto as curvas de adensamento 
permitiram determinar os valores de σa’, de Cc e 
de RSA. Na Figura 4 verifica-se que os valores 
de Cc praticamente não variam com a 
profundidade, apresentando uma média de 0,57 
(Tab. 2). Os valores de RSA indicam que a 
amostra da profundidade 1,5m se apresenta 
como normalmente adensada, a de 2,5m como 
parcialmente adensada e a de 3,5m como pré-
adensada (Tab. 2).

O comportamento do logaritmo dos valores 
de tensão de pré-adensamento ao longo da 
profundidade se aproxima bem de uma reta, 
conforme mostra a Figura 5.

A variação do índice de vazios frente às 
tensões aplicadas (Fig. 6) é pequena no trecho 
de recompressão (antes de σa’) comparada à 
referente na reta virgem. Apenas o corpo-de-
prova da amostra de 1,5m apresentou variação 
do índice de vazios expressiva no primeiro 
carregamento, fruto provável da diminuição 
repentina de seu alto índice de vazios.



Figura 1. Condutividades hidráulicas vertical e horizontal estabilizadas versus tempo de percolação.

Figura 2. Condutividades hidráulicas vertical e horizontal 
estabilizadas versus profundidade.

As maiores variações dos índices de vazios 
ocorrem na reta virgem, bem acima do valor de 
σa’, nos estágios correspondentes às tensões de 
100kPa, 200kPa e 400kPa, respectivamente, 
para as amostras de profundidades decrescentes.

Na Figura 7 observa-se que os valores de Cv
referentes às tensões próximas às de pré-
adensamento são maiores que aqueles
determinados para as tensões ao longo da reta 
virgem. Esses últimos seguem uma tendência de 

estabilização.

Figura 3. Curvas e versus logaritmo das tensões efetivas.

Tabela2. Parâmetros de adensamento 
Profundidade (m)Parâmetros 1,5 2,5 3,5

σa’ (kPa) 17,5 30,0 60,5
Cc 0,59 0,55 0,58
RSA 1,0 0,9 1,2

Observando a Figura 8, nota-se que houve 
uma diminuição dos valores de k quando as 
amostras foram submetidas aos carregamentos 
em comparação aos seus valores iniciais, 
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obtidos nos ensaios com permeâmetro. A 
variação expressiva do índice de vazios das 
amostras frente aos carregamentos, em função 
da alta porosidade que apresentam, foi 
provavelmente a responsável por essa 
diminuição, conforme já constatado por Araújo 
et al. (2005).

Figura 4. Valores de Cc e RSA versus profundidade.

Figura 5. Logaritmo das tensões de pré-adensamento 
versus profundidade.

Ocorre uma variação pouco expressiva do 
valor da condutividade hidráulica para os 
corpos-de-prova nos primeiros estágios, antes 
da tensão de pré-adensamento (observar escala 
do gráfico da Fig. 8). Após, nota-se uma 
expressiva diminuição de k, devido à 
diminuição do índice de vazios, da estabilização 
dos valores de Cv e do aumento da rigidez 

(expressão 3). Já no trecho antes da tensão de 
pré-adensamento, nota-se que o valor de Cv
aumenta, pois o k é praticamente constante.
Figura 6. Variação do índice de vazios versus o logaritmo 

das tensões aplicadas.

Figura 7. Valores de coeficiente de adensamento em 
função do logaritmo das tensões aplicadas.

4 CONCLUSÕES

O presente trabalho investigou a condutividade 
hidráulica do solo da camada superficial do 
campus da Unicamp, constituída de uma argila 
siltosa, coluvionar e original de diabásio, na 
condição saturada. As principais considerações:

As condutividades hidráulicas na direção 
vertical e horizontal do solo crescem levemente 
com o tempo de saturação do corpo-de-prova e 
a não se alteram expressivamente com as 
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diferentes alturas de carga hidráulica 
submetidas.

Figura 8. Valores de condutividade hidráulica vertical em 
função do logaritmo das tensões aplicadas (ensaio de 
adensamento)

As amostras ensaiadas não apresentaram 
anisotropia com relação à permeabilidade, visto 
que os valores de condutividade hidráulica 
vertical e horizontal foram bastante próximos e 
típicos de areias finas, constatando a estrutura 
macroporosa desse solo oriunda dos processos 
de laterização ocorridos.

Houve uma diminuição expressiva dos 
valores de condutividade hidráulica quando as 
amostras foram submetidas aos carregamentos 
em comparação aos seus valores iniciais de 
condutividade hidráulica (ensaio com 
permeâmetro), em função da alteração de suas 
estruturas iniciais, expressa pelos altos valores 
de índices de vazios.

Ao longo da reta virgem os valores de 
coeficiente de adensamento foram constantes, 
porém menores que os referentes às tensões 
próximas às de pré-adensamento. O logaritmo 
dos valores de tensão de pré-adensamento 
cresce linearmente ao longo da profundidade.
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