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RESUMO 

Morandini, T. L. C. (2014). Solos Tropicais e Bentonita: Análise Geotécnica de Misturas com 
Ênfase na Abordagem Coloidal. Tese de Dutorado, 239 p. Programa de Pós-Graduação em 
Geotecnia. Universidade Federal de Ouro preto, Ouro Preto. 

Os solos tropicais ocorrem em regiões de climas tropicais e subtropicais, constituindo a 
maior parte dos solos superficiais brasileiros. Devido a algumas propriedades, como elevada 
resistência mecânica quando compactados, os solos tropicais são amplamente empregados 
em obras geotécnicas. Entretanto, dentre as obras geotécnicas, aquelas destinadas à 
impermeabilização requerem propriedades adicionais muitas vezes não encontradas nos 
solos tropicais, como baixa condutividade hidráulica, capacidade de sorção e 
compatibilidade adequada com os fluidos circundantes. Assim sendo, a adição de bentonita 
pode ser uma alternativa para melhorar propriedades técnicas dos solos tropicais para fins 
de impermeabilização. Neste contexto, esta tese tem como objetivo estudar o 
comportamento geotécnico de misturas de solos tropicais e bentonita com ênfase na 
abordagem coloidal. Especificamente, é escopo desta tese a avaliação de comportamento 
hidráulico, mecânico e de compatibilidade de três classes distintas de solos tropicais 
segundo classificação MCT-M – laterítico, transicional e não laterítico – aos quais foram 
adicionados bentonita nos teores de 3, 6, 9 e 12%. Para concretizar o objetivo proposto, foi 
elaborado e desenvolvido um programa experimental que compreendeu: (1) ensaios de 
caracterização químico-mineralógica da bentonita e dos solos tropicais e metodologia MCT-
M para classificação dos solos tropicais; (2) avaliação das propriedades geotécnicas e 
físico-químicas dos solos tropicais e das misturas por meio de ensaios limites de Atterberg, 
massa específica dos sólidos, análise granulométrica conjunta, compactação Proctor 
Normal, pH, condutividade elétrica do extrato aquoso, capacidade de troca catiônica e 
superfície específica; (3) determinação da condutividade hidráulica em célula triaxial nas 
tensões confinantes de 20, 40 e 80 kPa; (4) avaliação compatibilidade indireta através de 
limites modificados empregando-se soluções químicas (CaCl2 – 1 M, C2H5OH, HNO3 – pH 3, 
NaOH – pH 11); (5) percolação química em célula triaxial modificada empregando-se as 
soluções citadas anteriormente para amostras com teor de bentonita ótimo (necessária a 
obtenção de uma condutividade hidráulica de 5x10-8 cm/s); (6) avaliação da resistência a 
cisalhamento através de ensaio triaxial consolidado e não drenado. Além disso, foram 
propostas correlações matemáticas utilizando-se como base as equações de Kozeny-
Carman, Gouy-Chapman, e um parâmetro definido como ponto meso plástico. De forma 
geral, os resultados demonstraram algumas alterações de propriedades e parâmetros dos 
solos tropicais devido à adição de bentonita, tais como: aumento na plasticidade, na 
superfície específica e na CTC; diminuição da condutividade hidráulica; diminuição do 
ângulo de atrito (total e efetiva) e aumento da coesão (total e efetiva). Em termos de 
compatibilidade, as misturas contendo bentonita demonstraram maior suscetibilidade às 
soluções de C2H5OH, CaCl2, NaOH e HNO3, nesta ordem. Esta tendência de suscetibilidade 
foi confirmada pelos ensaios de percolação química, comprovando a validade do método de 
avaliação de compatibilidade através de limites modificados. Já as correlações matemáticas 
demonstraram ajustes satisfatórios aos modelos propostos, validando as equações 
modificadas de Kozeny-Carman e de Gouy-Chapman para a previsibilidade da 
condutividade hidráulica em misturas de solos tropicais e bentonita. Por fim, esta tese 
conclui que é viável o emprego de misturas de solos tropicais e bentonita para fins de 
barreiras impermeabilizantes, desde que sejam ponderados os critérios geotécnicos 
(resistência e permeabilidade) e os critérios de compatibilidade entre o solo e o 
contaminante retido. 

PALAVRAS-CHAVE: solos tropicais, bentonita, condutividade hidráulica, compatibilidade, 
percolação química, resistência ao cisalhamento. 



viii

ABSTRACT 

Morandini, T. L. C. (2014). Tropical Soils and Bentonite: Geotechnical Analysis of Mixtures 
with Focus on Colloidal Approach. D.Sc. Thesis, 239 p.  Graduate Program in Geotechnics. 
Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. 

Tropical soils are found in tropical and subtropical climate regions and comprise the majority 
of Brazilian soils. Given some peculiarities, such as high mechanical resistance in case of 
compaction, tropical soils are widely used in geotechnical works. However, among 
geotechnical works, those aimed at sealing require additional properties often not found in 
tropical soils, such as lower hydraulic conductivity, sorptive properties and compatibility with 
surrounding flows. Thus, adding bentonite can be an alternative to improve the technical 
properties of tropical soils for sealing purposes. In this sense, the purpose of this thesis is to 
assess the geotechnical behavior of tropical soils and bentonite combinations focused on 
colloidal approach. More specifically, this thesis encompasses the assessment of hydraulic, 
mechanical and compatibility behavior of three different types of tropical soils according to 
the MCT-M classification – lateritic, transitional and non-lateritic – which received the addition 
of bentonite in the contents of 3, 6, 9 and 12%. So that the purpose could be achieved, an 
experimental program was designed and developed, including: (1) chemical-mineralogical 
characterization tests of bentonite and the tropical soils and MCT-M methodology to classify 
tropical soils; (2) assessment of geotechnical and physicochemical properties of tropical soils 
through Atterberg limits, specific solid mass, grain size, normal Proctor compaction test, pH, 
electric conductivity of water extract, cation-exchange capacity and specific surface; (3) 
assessment of hydraulic conductivity in triaxial cells in the 20, 40 and 80 kPa confining 
pressure; (4) indirect compatibility assessment through modified limits with the use of 
chemical solutions (CaCl2 – 1 M, C2H5OH, HNO3 – pH 3, NaOH – pH 11); (5) chemical 
percolation in modified triaxial cell using the solutions above for samples with optimal 
bentonite level (hydraulic conductivity of 5x10-8 cm/s needed); (6) shearing resistance 
assessment through consolidated and undrained triaxial test. In addition, mathematical 
correlations were suggested, based on Kozeny-Carman, Gouy-Chapman’s equations, and 
one parameter defined as mesoplastic point. In general, results have showed some 
properties and parameters changes in tropical soils because of the bentonite addition, such 
as: increased plasticity, increased specific surface and increased CTC; lower hydraulic 
conductivity; lower friction angle (total and effective) and higher cohesion (total and 
effective). As for compatibility, bentonite mixes showed greater susceptibility to the C2H5OH, 
CaCl2, NaOH and HNO3 solutions, in this order. This susceptibility trend was supported by 
chemical percolation tests, attesting the validity of the compatibility assessment method 
through modified limits. The mathematical correlations showed satisfactory adjustments 
pertaining to the suggested models, validating Kozeny-Carman and Gouy-Chapman modified 
equations to predict hydraulic conductivity in tropical soils with the addition of bentonite. 
Finally, the conclusion of this thesis is that it is feasible to use tropical soils with the addition 
of bentonite mixes for sealing purposes, as long as geotechnical criteria (resistance and 
permeability) and compatibility criteria between the soil and the retained contaminants are 
taken into account. 

KEY WORDS: tropical soils, bentonite, hydraulic conductivity, compatibility, chemical 
percolation, shearing resistant 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O termo bentonita é empregado usualmente para designar uma argila com alto teor de 

montmorilonita. As aplicações da bentonita têm sido estudadas e testadas desde sua 

descoberta, no ano de 1898, em Fort Benton, Wyoming – EUA (DNPN, 2011). Ela possui 

algumas propriedades coloidais que lhe conferem aplicações em diversos segmentos: obras 

geotécnicas, fundição, mineração, indústria farmacêutica, indústria petroquímica, indústria 

alimentícia, dentre outros. Em resumo, as propriedades coloidais da bentonita são: alto 

poder de expansão (até 20 vezes seu volume inicial), alta superfície específica (até 800 

m²/g), elevada capacidade de troca catiônica (entre 60 a 170 meq/100g) e tixotropia. 

Especificamente em geotecnia, foco do presente trabalho, as propriedades coloidais da 

bentonita (incluindo misturas com outros solos e associação/componentes de 

geossintéticos) lhe confere aplicações, sobretudo, para fins de barreiras verticais na 

retenção de plumas contaminantes, como elemento estabilizante de escavações e sistemas 

horizontais de selagem em sítios de disposição de resíduos. 

Os solos tropicais, por outro lado, são definidos como solos formados sob um conjunto de 

processos intempéricos e pedogenéticos específicos denominados laterização. Os solos 

tropicais são essencialmente característicos de zonas tropicais úmidas, onde se encontra 

grande parte do território brasileiro. Segundo IBGE (2005), a área de ocorrência dos solos 

tropicais corresponde a 2,34 bilhões de hectares, dos quais 790 milhões estão localizados 

em território brasileiro (correspondente a 87% dos solos superficiais do Brasil). 

Solos tropicais se caracterizam por baixa atividade, alto teor de em óxidos de alumínio e 

ferro, além de elevada resistência ao cisalhamento quando compactados, que lhes conferem 

um grande potencial para o uso na construção de camadas selantes de argila compactada. 

Devido à sua grande ocorrência em território brasileiro (além das características mecânicas 

já citadas) é comum o emprego de solos tropicais em camadas compactadas em sistemas 

horizontais de selagem em sítios de disposição de resíduos. Nestas obras os solos podem 

ou não estar associados aos geossintéticos. 

Sistemas horizontais de selagem, sejam basais (do inglês: base liners) ou de cobertura (do 

inglês: cover systems), visam reduzir a geração de percolados por infiltração da chuva, no 

caso de sistemas de cobertura, ou reduzir o fluxo de percolado à matriz hidrológica 

subjacente, no caso de sistemas basais. Eles constituem componentes essenciais de 
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proteção, garantindo os requisitos básicos de qualidade das águas subterrâneas destes 

sítios. A Figura 1.1 ilustra alguns dos diversos componentes de um aterro sanitário urbano, 

incluindo os sistemas de selagem basal e de cobertura. 

Figura 1.1 - Esquema dos diversos componentes de um aterro sanitário urbano (Fonte: modificado de 

Koerner, 1998). 

Os sistemas horizontais de selagem devem apresentar algumas características adequadas 

às funções técnicas para as quais eles se destinam, tais como baixa condutividade 

hidráulica, resistência mecânica e a intempéries, além da compatibilidade química entre o 

material impermeabilizante e o resíduo, de modo a preservar suas qualidades técnicas após 

o contato com os fluidos armazenados.  

Já no caso de barreiras verticais (do inglês: cut-off walls), o uso de bentonita requer 

propriedades mecânicas adicionais para assegurar a estabilidade das paredes verticais em 

escavações do solo. Normalmente, para a garantia da referida estabilidade mecânica, as 

lamas bentoníticas são constituídas de misturas com solo natural e/ou cimento, de tal modo 

que estudos de compatibilidade entre a bentonita (frequentemente sódica) e o Ca2+ liberado 

no processo de hidratação do cimento (no caso de misturas solo, cimento e bentonita) se 

tornam fundamentais. 
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Resumidamente, qualquer projeto multidisciplinar em sistemas impermeabilizantes (verticais 

ou horizontais) deve abordar conhecimentos técnico-científicos da geotecnia ambiental, no 

mínimo, nos seguintes aspectos: 

• Comportamento mecânico, estabilidade dos taludes, capacidade de carga e 

recalques dos aterros; 

• Condições de fluxo dos líquidos e gases através dos sistemas de selagem basais e 

de cobertura dos aterros; 

• Interações físico-químicas e biológicas no sistema solo/resíduo; 

• Soluções integradas de remediação de áreas contaminadas através de barreiras 

passivas ou reativas de solo. 

Neste contexto, para a adoção de medidas técnicas ou científicas inovadoras que reflitam 

em evolução dos sistemas impermeabilizantes, fazem-se necessários estudos específicos 

de possíveis materiais empregados na concepção destes sistemas. Enquadram-se como 

estudos específicos, sobretudo, avaliações de propriedades físico-químicas, condutividade 

hidráulica, compatibilidade com fluidos que não a água e resistência ao cisalhamento. 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Apesar de bastante aplicados em sistemas impermeabilizantes no Brasil, os solos tropicais 

muitas vezes não atendem aos valores mínimos de condutividade hidráulica exigidos em 

obras de contenção de resíduos. Por exemplo, de acordo com CETESB (1993), estes 

valores não devem ser maiores que 10-7 cm/s em se tratando de sistemas basais em aterros 

sanitários urbanos. Já em normas internacionais, como alemã e a austríaca, a condutividade 

hidráulica deve ser inferior a 5x10-8 cm/s (Koch, 2002). Por esta razão, o estudo da adição 

da bentonita em solos tropicais torna-se uma opção potencial para se reduzir a 

condutividade hidráulica destes materiais. 

Em tempo, também é necessário levar em consideração que, geralmente, as barreiras 

constituídas por solos compactados aplicados em sistemas impermeabilizantes estão 

submetidas a fluxos em que o fluido percolante é diferente da água (percolação de soluções 

químicas), ou seja, a composição deste fluido pode alterar significativamente as 

propriedades coloidais dos solos (sobretudo na abordagem inerente à dupla camada iônica) 

com implicação direta nos fatores que governam o desempenho mecânico e hidráulico da 

barreira. 
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Além da redução da condutividade hidráulica, que, por si só, já justifica o estudo em 

misturas de diferentes solos com diferentes teores de bentonitas, as propriedades coloidais 

da bentonita lhe conferem atributos de material impermeabilizante, sorcivo e atenuante. 

Estes atributos aferem às camadas compostas por misturas bentoníticas o potencial de 

aproveitamento em qualquer obra geotécnica cujas finalidades são impermeabilizar e/ou 

retardar o fluxo de água ou contaminantes. 

Estudos avaliaram a redução da condutividade hidráulica em misturas de bentonita a outros 

solos (Chapuis, 1990; Sivapullaiah, 1998; Stewart et al., 2003; Ebina, 2004; Komine, 2004 e 

outros). Outros trabalhos avaliaram especificamente as propriedades de solos lateríticos e 

suas misturas com bentonita para a finalidade de aplicações de sistemas horizontais de 

selagem (Anderson e Hee, 1995; Osinubi e Nwaiwu, 2002; Jan et al., 2007; Farnezi e Leite, 

2007).  

Por outro lado, uma extensa literatura aborda variações nas propriedades geotécnicas dos 

solos quando submetidos a diferentes soluções químicas (Bowders e Daniel, 1987; Madsen 

e Muller Vanmoos, 1989; Budhu et al., 1990; Shackelford, 1994; Shackelford et al., 2000; Jo 

et al., 2001; Roque e Didier, 2006; Yamaguchi et al., 2007; Castellanos et al., 2008; Katsumi, 

2008; Smiles, 2008; Cuisinier et al., 2009; Kinsela et al., 2010).  

Em conexão com estudos anteriores, mostra-se necessário não somente a avaliação da 

condutividade hidráulica destas misturas, mas também um estudo integrado à 

compatibilidade com meios agressivos de maneira a se averiguar a manutenção das 

propriedades mecânicas e hidráulicas de barreiras argilosas submetidas a ambientes que 

não a água. Desta forma, estariam assegurados limites de condutividade hidráulica para 

potencial aplicabilidade de camadas argilosas compactadas em sistemas 

impermeabilizantes.  

No estágio atual, o fenômeno de percolação através de meio poroso integrado à percolação 

de soluções químicas apresenta lacunas cujos preceitos ainda se baseiam, frequentemente, 

no empirismo. Sobretudo em se tratando de solos tropicais, cuja abordagem ainda é 

bastante restrita. 

A restrição nos estudos de percolação através de meio poroso não se limita apenas à 

abordagem da integração de áreas de conhecimento, mas também na tipologia dos solos 

empregados. Geralmente os estudos em solos tropicais para fins de sistemas 

impermeabilizantes são caracterizados pela amostragem de um único tipo de solo: laterítico 

(de maior frequência), ou saprolítico. Porém, é notório que a tipologia dos solos tropicais, 
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sobretudo quando pertinente ao seu grau de laterização, pode ter implicação direta na 

estruturação e arranjo de suas partículas, com conseqüente influência no desempenho 

hidráulico e mecânico de solos pertencentes a classes distintas.  

Deve-se ressaltar que algumas características dos solos lateríticos, como as concreções de 

partículas e formação de macro poros, são erroneamente atribuídas aos solos tropicais de 

um modo geral. Estas características são, de fato, inerentes apenas aos minerais 

constituintes dos solos tipicamente lateríticos, como quartzo, caulinita e óxidos de Fe-Al-Mn. 

Estes minerais conferem comportamentos singulares aos solos pertencentes à classe dos 

Latossolos. Logo, faz-se necessário compreender as peculiaridades que o grau de 

laterização acarreta no comportamento mecânico e hidráulico dos solos tropicais e de suas 

misturas com bentonita, para que a este fator possa ser ponderado em projetos de 

engenharia.  

De maneira geral, os solos tropicais podem ser definidos como o conjunto de classes de 

solos formados em locais de clima quente e úmido, que favorecem alguns processos 

intempéricos como a hidrólise, oxidação e lixiviação, dentre outros. Já os latossolos 

propriamente ditos (ou solos lateríticos), ao lado dos Argissolos, Nitossolos e Plintossolos, 

compõe as quatro classes segundo sistema brasileiro de classificação de solos (SiBCS), 

denominados solos tropicais. 

Resultados experimentais em amostras de solos tipicamente tropicais frequentemente 

apresentam comportamentos hidráulicos ou mecânicos distintos, mesmo considerando 

granulometria e plasticidade semelhantes. Essa diferenciação comportamental é atribuída 

simplesmente às características intrínsecas dos seus processos pedogenéticos, ou seja, ao 

grau de laterização sofrido por este solo tropical.  

Assim, estudos em solos tropicais semelhantes, cujas principais distinções se dão quanto ao 

grau de laterização, mostram-se relevantes para o correto entendimento das diversas 

peculiaridades comportamentais, comumente verificadas em solos tropicais. 

Adicionalmente, não se pode ignorar o apelo ambiental resultante de estudos aplicados a 

sistemas impermeabilizantes, sobretudo na contemporaneidade da definição de 

sustentabilidade. O conceito de um ambiente sustentável reflete a consciência das ações 

danosas do ser humano aos recursos naturais. Assim, concede-se o atributo de ambiente 

sustentável àquele que, em longo prazo, mostra-se pouco prejudicial nas esferas ambiental, 

econômico e social. 
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Neste contexto, a contribuição da geotecnia ambiental aos sistemas impermeabilizantes 

dentro de um conceito de sustentabilidade implica tanto na garantia da preservação das 

áreas limítrofes aos empreendimentos (minimizando os impactos negativos sobre os meios 

físico, biótico e antrópico), quanto na remediação de áreas degradadas para níveis 

satisfatórios. Além disso, é aconselhável que os recursos (materiais, equipamentos e 

procedimentos) consistam, por si só, em procedimentos sustentáveis para o alcance de um 

resultado sustentável. 

De fato, não se pode ignorar que os geossintéticos frequentemente empregados em projetos 

de contenção de resíduos, de maneira bem simplista, se tratam de um tipo particular de lixo. 

Vale lembrar que os geossintéticos trazem em suas constituições derivados de petróleo 

(cloreto de polivinila, polietileno e outros), desenvolvidos para uma vida útil superior ao do 

próprio resíduo a ser contido.  

Estima-se que um projeto genérico de um sítio de disposição de resíduos aplica cerca de 8 

m² (equivalente a cerca 2,4 kg) de PVC ou PEAD para cada metro cúbico do seu 

reservatório. Considerando os imensos volumes de resíduos sólidos a ser dispostos, 

principalmente de resíduos sólidos urbanos (RSU), o volume de geossíntético a ser aplicado 

passa a ser problemático. Para se ter um exemplo, a geração per capta de RSU no Brasil 

beira 1 kg/hab/dia, o que implica em aproximadamente 200 mil toneladas/dia ou 140 mil 

metros cúbicos/dia.   

Apesar deste fato, não se pode simplesmente desconsiderar o uso dos geossintéticos nos 

sistemas impermeabilizantes, pois auxiliam muito na garantia de eficiência na contenção dos 

resíduos. Isto se deve, sobretudo, pela incerteza da manutenção das propriedades 

hidráulicas das barreias naturais constituídas por solos durante o contato com o lixiviado, 

principalmente em longo prazo.  

Assim, a presente tese tem por motivação a determinação de leis que permitam o 

conhecimento prévio das propriedades e comportamentos de misturas contendo solos 

tropicais e bentonita submetidas a ambientes agressivos. Caracteriza-se, desta forma, o 

potencial de aplicação dos resultados obtidos em projetos de engenharia (sítios de 

disposição de resíduos ou estratégias de remediação), pretendendo proporcionar 

alternativas sustentáveis, tanto ambientalmente quanto nas esferas sociais e econômicas. 

Ressalta-se que esta tese complementa uma linha de pesquisa do autor empreendida na 

UFOP acerca da mistura de solos tropicais e bentonita para uso em sistemas de selagem. 
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Os referidos estudos resultaram até o momento da elaboração deste texto nas seguintes 

publicações: 

• Morandini, T. L. C. e Leite, A. L. (2013). Hydraulic Conductivity and Compatibility of 

Mixtures of Tropical Soil and Bentonite for Barrier Usage Purpose. Soils and Rocks, 

v.35, n.3 (aceito para publicação). 

• Morandini, T. L. C. e Leite, A. L. (2010). Hydraulic conductivity of a tropical soil and 

bentonite mixtures for base liner purposes. In: Sixth International Congress on 

Environmental Geotechnics, Nova Delhi. Anais...  p. 354-359. 

• Morandini, T. L. C. e Leite, A. L. (2009). Compatibility of tropical soil and bentonite 

mixtures subjected to chemical solutions. In: International Symposium on 

Geoenvironmental Engineering, Hangzhou: Zhejiang University Press. Anais... in 

separata.

���� Panorama dos Sistemas de Disposição de Resíduos no Cenário Brasileiro 

De acordo com a Pesquisa Nacional do Saneamento Básico – IBGE (2008), o Brasil produz 

259.547 toneladas de resíduos sólidos diariamente, sendo 163.288 toneladas referentes aos 

resíduos sólidos urbanos.  

Quanto à forma de disposição, Lukiantchuki (2007) define os principais métodos de 

disposição de resíduos empregados no Brasil como: 

• Vazadouro a céu aberto: os resíduos são simplesmente dispostos sobre o solo sem 

qualquer tipo de controle; 

•  Aterro controlado: os resíduos são dispostos com recobrimento de solo, atenuando 

vetores, porém sem qualquer tratamento do chorume, drenagem e queima de 

gases gerados; 

• Aterro sanitário: os resíduos são dispostos segundo critérios de engenharia e 

normas operacionais específicas garantindo proteção ao ambiente circundante, 

além de possuir obrigatoriamente sistemas de tratamento de chorume, sistemas de 

drenagem e queima de gás,e plano de fechamento e reaproveitamento da área. 

A Figura 1.2 apresenta a evolução no Brasil entre 1989 e 2008 segundo a forma de 

disposição por unidade de destino dos resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos. 
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Figura 1.2 - Percentual de unidades de destino dos resíduos no Brasil segundo tipos de estruturas de 

disposição entre 1989/2008 (Fonte: IBGE, 2008).

Em análise aos dados do IBGE (2008), é possível verificar que a evolução do cenário 

brasileiro em termos de disposição adequada de resíduos sólidos (Figura 1.2) não é 

tendência uniforme para todos os municípios, e sim reflete uma desigualdade 

frequentemente atribuída ao PIB de cada município, como mostra a Figura 1.3. 

Figura 1.3 - Percentual de estruturas de disposição de resíduos sólidos segundo grupos de  tamanho 

dos municípios (Fonte: IBGE, 2008).

O cenário relatado para os países desenvolvidos indica que os aterros sanitários 

representam a principal destinação final dos resíduos sólidos. No Brasil, entretanto, este tipo 

de destinação final é minoria (inferior a 50% das possíveis formas de disposição) em 

municípios cuja população é inferior a 300.000 habitantes. Em municípios cuja população é 

inferior a 50.000 habitantes, a situação ainda se agrava, correspondendo a uma parcela 

ínfima do total de disposição final, como mostra a Figura 2.17. 
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Os aterros sanitários (únicos tecnicamente aceitáveis) se destacam dos outros métodos de 

disposição de resíduos pelos dispositivos de controle e segurança presentes, como: 

• Sistema de controle de volume de lixo (balança); 

• Sistema de vias de acesso e proteção externa; 

• Sistemas de tratamento prévio do lixo (reciclagem, compostagem); 

• Sistemas de contenção (selagem basal e de cobertura); 

• Sistema de operação (valas, rampas, áreas); 

• Sistemas de drenagem (águas pluvias, gás e chorume percolado); 

• Sistemas de tratamento de resíduos (líquidos e gases); 

• Sistemas para diminuição de vetores; 

• Sistemas de monitoramento (poços, placas de recalque, estacas); 

Segundo Jucá (2003), a grande dificuldade de implantação dos aterros sanitários no Brasil 

se deve, sobretudo, aos custos de operação de um aterro sanitário, que pressupõe 

tratamento adequado de líquidos e gases gerados, além de todos os demais cuidados 

previstos nas normas técnicas. 

Jucá (2003) conclui: “observa-se que a grande quantidade de resíduos sólidos gerados no 

Brasil não é compatível com as políticas públicas, o desenvolvimento tecnológico e os 

investimentos para o setor. Há um longo caminho para se trilhar, onde a capacitação técnica 

e a conscientização da sociedade são fatores determinantes”. 

1.3 OBJETIVOS, PROPOSTA DE TRABALHO E HIPÓTESES  

Estudos em solos compactados para uso em sistemas selantes geralmente abordam 

isoladamente os comportamentos mecânicos, hidráulicos e de compatibilidade. A 

compatibilidade, por sua vez, é avaliada de forma direta ou indireta.  

O objetivo geral desta tese é avaliar o comportamento hidráulico e mecânico em misturas de 

solos tropicais e bentonita. Além disso, também é objetivo desta tese avaliar a 

compatibilidade destas misturas à diferentes soluções químicas. 

Já os objetivos específicos desta tese são: 

• Coletar e caracterizar três classes distintas de solos tropicais segundo classificação 

MCT-M (Vertamatti, 1998); 
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• Evidenciar peculiaridades mecânicas e hidráulicas de solos tropicais em função das 

classes laterítico, transicional e não laterítico (classificação MCT-M); 

• Estudar as propriedades geotécnicas e físico-químicas dos solos tropicais naturais e 

suas alterações devido à adição de bentonita em diferentes teores; 

• Avaliar a redução da condutividade hidráulica proporcionada às amostras pela 

adição de bentonita aos solos tropicais; 

• Estabelecer uma formulação entre a condutividade hidráulica e as propriedades de 

plasticidade das amostras utilizando para tal a equação de Kozeny-Carman como 

equação base; 

• Avaliar o efeito nos limites de Atterberg das amostras com o emprego de soluções 

químicas que não a água; 

• Estabelecer uma formulação entre as propriedades de plasticidade das amostras e 

as propriedades iônicas das soluções utilizando para tal a formulação de Gouy-

Chapman como equação base; 

• Avaliar o efeito da percolação de soluções químicas sobre a condutividade hidráulica 

em amostras contendo teor de bentonita ótimo; 

• Demonstrar possíveis diferenças na avaliação da compatibilidade obtida através de 

limites modificados e obtida por meio de percolação de soluções químicas; 

• Aferir as alterações nos parâmetros de resistência dos solos tropicais em decorrência 

da adição de bentonita. 

Para alcançar os objetivos gerais e específicos da pesquisa, foi elaborado um programa 

experimental que engloba a caracterização química e mineralógica, o estudo de 

propriedades geotécnicas e físico-químicas, a condutividade hidráulica, a compatibilidade 

indireta com soluções químicas diversas, a percolação química e a resistência ao 

cisalhamento de amostras contendo solos tropicais e bentonita em diferentes teores. 

Por outro lado, visando preencher lacunas de formulações teóricas não verificadas em 

estudos anteriores, três hipóteses teóricas são propostas: 

Hipótese 1: o teor de umidade intermediário entre o limite de plasticidade e o limite de 

liquidez traz melhores ajustes em correlações com a condutividade hidráulica. 

Algumas formulações empíricas trazem correlações entre índice de plasticidade ou limite de 

liquidez com a condutividade hidráulica. Entretanto, o índice de plasticidade se trata de uma 

faixa de umidade, enquanto o limite de liquidez apresenta valores muito elevados se 

comparados àqueles normalmente encontrados em barreiras de solos compactados. Desta 

forma, definiu-se o parâmetro denominado ponto meso plástico (MP), que representa o teor 
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de umidade médio entre o limite de liquidez e limite de plasticidade. Este parâmetro foi 

empregado em correlações da presente tese. 

Hipótese 2: a equação de Kozeny-Carman pode ser adaptada para emprego em solos 

argilosos.  

É aceito que a equação de Kozeny-Carman é aplicável somente em solos arenosos. Porém, 

as curvas obtidas na literatura que correlacionam condutividade hidráulica e teor de argila 

sugerem um comportamento potencial ou exponencial. Assim, da mesma forma proposta 

por Chapuis e Albertin (2003), o presente estudo traz modelagens matemáticas que ajustam 

a condutividade hidráulica com propriedades índices dos solos, a partir de substituição de 

fatores na formulação inicial de Kozeny-Carman. 

Hipótese 3: o ponto meso plástico pode ser obtido a partir da espessura da dupla camada, 

que, por sua vez, pode ser estimada pelas equações Gouy-Chapman (modelo da dupla 

camada iônica).  

É aceito que existe uma dificuldade na aplicação direta da teoria Gouy-Chapman em solos 

argilosos submetidos a soluções químicas diversas, verificada frequentemente nos 

resultados experimentais. Esta dificuldade pode estar relacionada a três fatores: (1) à 

interferência da concentração catiônica natural da argila; (2) à interação entre as camadas 

elétrica e difusa quando uma solução diferente da água é adicionada ao sistema e (3) à 

determinação da concentração catiônica resultante da interação entre as concentrações do 

solo e da solução percolante.  Para sanar os fatores que impossibilitam a aplicação da teoria 

Gouy-Chapman, foram adotadas algumas premissas para a concentração catiônica natural 

da bentonita, conforme Bolt (1955), e para o equilíbrio catiônico e atividade (ação de um 

cátion sobre outro), conforme Langmuir (1997). 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

O presente trabalho está estruturado em oito capítulos, descritos sucintamente a seguir.  

No Capítulo 1 é descrita uma introdução geral do tema abordado, contemplando a 

contextualização, as justificativas e relevância do trabalho, os objetivos, plano de trabalho e 

hipóteses propostas, além da estruturação da tese. 

Os capítulos 2 a 7 tratam da análise geotécnica de misturas propriamente ditos, sendo que: 

no capítulo 2 são apresentados os estudos de caracterização dos materiais empregados, ou 
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seja, dos solos topicais e da bentonita; no capítulo 3 são apresentadas e avaliadas as 

propriedades geotécnicas e físico-químicas dos solos tropicais e de misturas contendo 

diferentes teores de bentonita; o capítulo 4 trata da condutividade hidráulica dos solos 

tropicais e de misturas; no capítulo 5, são descritos os estudos de compatibilidade entre as 

misturas e diferentes soluções químicas pelo método indireto; o capítulo 6 descreve os 

estudos de compatibilidade de forma direta, ou seja, através da percolação de soluções 

químicas das misturas; e no capítulo 7, é analisada a perda potencial de resistência dos 

solos tropicais com a adição de bentonita. 

No capítulo 8 apresentam-se as conclusões observadas nos resultados da tese, 

considerações sobre as hipóteses propostas e sugestões para pesquisas futuras. 

Ressalta-se que todos os capítulos que compreendiam abordagem experimental (capítulos 2 

ao 7), são subdivididos em três itens: 

• Fundamentos teóricos: trata-se do embasamento teórico referente ao tema 

geotécnico do capítulo, caracterizando o limite científico entre estudos anteriores e 

o ponto de partida dos objetivos propostos no presente trabalho; 

• Materiais e métodos: refere-se à descrição dos materiais utilizados na pesquisa 

(amostragem), do método experimental utilizado, da técnica de sistemática e 

controle dos ensaios, assim como das particularidades dos equipamentos 

empregados; 

• Resultados e discussões: trata-se do descritivo numérico e gráfico dos resultados 

obtidos no programa experimental, além das considerações técnicas que os 

referidos resultados fornecem. 



2. CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS  

Os solos tropicais e a bentonita possuem particularidades em sua constituição merecedoras 

de um estudo não convencional que, além de demonstrar o seu comportamento mecânico e 

hidráulico, evidenciem também suas características microscópicas e coloidais. Assim sendo, 

neste capítulo são apresentadas particularidades inerentes a constituição dos solos tropicais 

e da bentonita necessárias a sua correta distinção e classificação. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

DOS SOLOS TROPICAIS E BENTONITA 

Trabalhos como Nogami e Villibor (1980, 1985) foram precursores no estudo da composição 

mineralógica e classificação dos solos tropicais. Segundo estes autores (op cit.), as 

classificações geotécnicas convencionais que buscam correlacionar propriedades 

geotécnicas (granulometria e limites de Atterberg) aos comportamentos geotécnicos 

(compacidade, compressibilidade e resistência, permeabilidade, etc), não geram resultados 

satisfatórios quando aplicados aos solos tropicais. Isto se deve, sobretudo, às 

particularidades mineralógicas deste solo. 

A notoriedade dos estudos de Nogami e Villibor (1980 e 1985) quanto à distinção dos solos 

tropicais dos demais solos, reunidos em Nogami e Villibor (1995), evidencia este fato como 

principal marco teórico do tema. O trecho abaixo transcrito reflete esta discussão: 

Adotou-se para solos e condições tropicais uma conceituação que pode 
ocasionar dúvidas, devido à existência de um grande número delas, tanto 
na literatura técnica brasileira como na estrangeira. O assunto é altamente 
controvertido, de maneira que houve necessidade de se adotar uma 
alternativa julgada mais apropriada. Houve, inclusive, necessidade de 
desenvolvimento de critérios próprios para que, de maneira pragmática, 
fosse possível determinar se um solo pode ou não ser considerado tropical 
(...). Solo Tropical: aquele que apresenta peculiaridades de propriedades e 
de comportamento, distintas aos solos não tropicais, em decorrência da 
atuação de processos geológicos e/ou pedológicos, típicos das regiões 
tropicais úmidas. Consequentemente, para que um solo possa ser 
considerado tropical, não basta que tenha sido formado na faixa 
astronômica tropical ou em região de clima tropical úmido. É indispensável 
que possua peculiaridades de interesse geotécnico (...) que o possam 
definir como solo tropical. (Nogami e Villibor,1995. Pavimentação de baixo 
custo com solos lateríticos, p. 2 e p. 6).
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Outros trabalhos mais recentes, como Sunil et al. (2006, 2009), Farnezi e Leite (2007), Jan 

(2007), Nayak et al. (2007) e Chalermyanont et al. (2009), demonstram a empregabilidade 

dos solos tropicais como materiais construtivos. Estes estudos trouxeram à tona algumas 

peculiaridades geotécnicas dos solos tropicais, sobretudo quanto à sua formação, 

composição e classificação. Estes assuntos serão abordados em momento oportuno neste 

capítulo. 

Já a bentonita, por sua vez, possui em sua composição mineralógica predominante o grupo 

da esmectita. Este argilomineral possui estrutura cristalina do tipo 2:1 (duas lamelas 

tetraédricas ligadas a uma lamela octaédrica), formando camadas que se ligam umas as 

outras através de cátions livres hidratados. Esta estrutura cristalina, em conjunto com a sua 

granulometria extremante fina, confere aos cátions livres da bentonita a possibilidade de 

adsorver água. Esta adsorção pode muitas vezes chegar a duas vezes o volume de sólidos 

(para o caso em que o cátion livre é o cálcio) a seis vezes o volume de sólidos (para o caso 

em que o cátion livre é o sódio). 

Dispostas as características básicas da bentonita, como supracitado, fica claro que a 

bentonita não pode ser tratada segundo um solo típico. Segundo Santos (1989), argilas 

constituídas por argilominerais do grupo da esmectita possuem, em geral, granulometria de 

alguns angstroms, além de uma grande quantidade de cátions livres e água adsorvida. Isto 

significa dizer que o comportamento da bentonita possivelmente é governado não somente 

pelas propriedades do solo em si, mas também pelas propriedades dos seus cátions 

aderidos e pelo fluido no qual ela está submersa. 

Neste contexto, o texto de Mitchell (1993) se destaca por tentar explicar o comportamento 

típico dos solos argilosos a partir de estudos que consideram o sistema coloidal formado por 

água, argila e cargas elétricas. Mitchell (op cit.) traz as seguintes definições sobre o sistema 

eletrolítico argila-água: 

(...) quando duas partículas estão próximas, seus campos respectivos de 
força se sobrepõem e influenciam o comportamento do sistema. As 
partículas de argila, por causa de seu pequeno tamanho e forma planar, são 
influenciadas especialmente por estas forças. (...) Os efeitos das interações 
interpartículas são manifestados por uma variedade de forças de atração e 
repulsão, que, por sua vez, influenciam no comportamento de floculação e 
defloculação das argilas. (...) A química coloidal fornece meios para a 
descrição de muitas das interações no sistema eletrolítico argila-água, 
porque as maiorias das partículas da argila são demasiadamente pequenas 
e comportam-se como colóides. (...) Os colóides hidrofóbicos são 
dispersões líquidas de partículas pequenas, que são (1) sistemas bifásicos 
com uma área de superfície interfacial grande, (2) possuem um 
comportamento dominado pelas forças de superfície, e (3) podem flocular 
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na presença de quantidades pequenas de sal. O sistema eletrolítico argila-
água satisfaz a todos estes critérios. (Traduzido de Mitchell, 1993. 
Fundamentals of Soil Behavior, p. 111). 

Destacam-se ainda na esfera do estudo das propriedades coloidais das bentonitas 

considerando o comportamento mecânico e hidráulico, trabalhos como Egloffstein (2001), 

Koch (2002), Suzuki et al. (2005), Laird (2006), Smiles (2008), Ahn e Jo (2009) e Kinsela et 

al. (2010). Na mesma ênfase destes trabalhos, tópicos complementares serão abordados 

nos Capítulos 2 e 3 quanto à mineralogia, estrutura cristalina e propriedades físico-químicas 

da bentonita, assim como as propriedades coloidais do sistema argila-água. 

2.1.1 Solos Tropicais: Gênese, Classificação e Ocorrência 

Para o correto entendimento das peculiaridades comportamentais de um solo, é 

fundamental se ter o conhecimento prévio dos processos nos quais são formados. Assim, 

são apresentados neste tópico os processos de formação dos solos tropicais, assim como 

as suas distinções (classificações) e principais ocorrências nacionais e mundiais. 

É importante ressaltar que se entende como gênese o resultado único de um conjunto de 

processos intempéricos e pedogenéticos (denominado evolução pedológica) governados por 

fatores externos. Compete, deste modo, citar a definição de solo que melhor se adapta à 

sua formação, como descrito pela USDA (1999): 

Após 1870, um novo conceito de solo foi introduzido pela Escola Russa 
fundada por Dokuchaiev. Solos são considerados corpos naturais 
independentes, com uma única morfologia resultante da combinação de 
clima, material da rocha parental, organismos vivos e relevo, agindo durante 
um período de tempo. (...) Este conceito trouxe não somente a 
possibilidade, mas também a necessidade de considerar todas as 
características dos solos coletivamente. (Traduzido de USDA, 1999. Soil 
Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting 
Soil Surveys, p. 9). 

Assim, atualmente convencionam-se cinco principais tipos de evolução pedológica dos 

solos: podzolização, laterização, calcificação, gleização e salinização. A formação dos solos 

tropicais é particularmente resultante laterização. Lepsch (2005) define laterização como 

conjunto de processos intempéricos e pedogenéticos, agindo com maior ou menor 

intensidade, governados por fatores externos de formação (clima, organismos vivos, relevo, 

rocha parental e tempo) específicos de locais de clima quente e úmido. 
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Abordando inicialmente os fatores externos que governam a evolução pedológica de 

laterização, os solos tropicais, caracteristicamente sazonais, possuem o clima como 

principal agente de evolução (Van Breemen e Buurman, 2003). A influência da temperatura 

é demonstrada pela Lei de Vant’Hoff, onde a velocidade de uma reação química aumenta 

exponencialmente com a temperatura, agindo como um catalisador. Outro aspecto 

significativo da temperatura se dá pela relação direta com a velocidade de acúmulo e 

decomposição de matéria orgânica. Nos trópicos, as elevadas temperaturas propiciam maior 

atividade microbiana que resulta consequentemente em menor acúmulo de material 

orgânico nos perfis dos solos. 

A água, por sua vez, tem destaque na formação dos solos (Jenny, 1994): é o meio de 

transporte que possibilita ação dos processos de intemperismo físicos e químicos. Facilita a 

alteração química dos minerais por hidrólise e hidratação, e remove (por lixiviação) 

elementos solúveis para camadas mais profundas. Além disso, a associação da água e a 

temperatura em fenômenos de precipitação e evapotranspiração atua não somente nos 

processos intempéricos, mas também nos processos pedogenéticos, produzindo 

características definitivas ao perfil de alteração de rocha. 

Segundo Oliveira (2001), os organismos influenciam na formação dos solos diretamente 

(fornecendo material orgânico e elementos minerais) e indiretamente (mudando a 

alcalinidade do sistema e protegendo contra a erosão). Van Breemen e Buurman (2003) 

ressaltam que os processos de intemperismo ocorrem em extratos relativamente profundos, 

e que apenas nos processos pedogenéticos se dá o início da real gênese do solo, 

influenciados direta e indiretamente pela biosfera circundante. 

Por outro lado, a resistência da rocha parental aos fenômenos de intemperismo é 

diferenciada em função dos minerais presentes, variando de minerais estáveis, como o 

quartzo e a mica biotita que sofre rápida decomposição (Jenny, 1994). No caso da formação 

dos solos tropicais, não há exclusividade de rocha formadora. O fator proeminente da 

constituição mineralógica está ligado, sobretudo, aos minerais resistentes ao processo de 

remoção, como óxidos de ferro e alumínio, quartzo e argilominerais (remanescentes ao solo 

ou neoformados) e os materiais facilmente hidrolisados, como os silicatos (lixiviados em 

forma de bases e sílica). Neste contexto, as rochas básicas, têm maior potencial de gerar 

solos tropicais argilosos, ricos em SiO2 e Al2O3. 

O relevo, como descrito por Jenny (1994), influencia o perfil do solo de três maneiras: 

facilitando a absorção da precipitação pelo solo, influenciando na remoção de partículas 
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pelo efeito erosivo ou facilitando a movimentação de colóides (translocação) para outras 

áreas. Deste modo, especificamente em solos tropicais, regiões de topografia suave 

facilitam a deposição de sedimentos e a infiltração das águas pluviais. Neste caso tende-se 

a formação de solos bastantes lixiviados e intemperizados. Já em regiões de topografia 

íngreme, as águas pluviais são escoadas superficialmente (com baixa taxa de infiltração), 

erodindo os solos para regiões de baixadas, retardando o aprofundamento da pedogênese. 

Neste caso tende-se a formação de solos pouco desenvolvidos e normalmente rasos, de 

caráter oposto aos solos tropicais.  

O tempo é o último fator formador do solo. Diferente dos demais, ele é função dos outros 

quatro fatores citados anteriormente. Lepsch (2005) descreve que o início da formação do 

solo é o momento em que fenômenos cataclísmicos (rochas ígneas), erosivos (rochas 

sedimentares) ou metamórficos (rochas metamórficas) expõem as rochas aos processos 

intempéricos e pedológicos. Desta forma, a rocha parental e o solo como produto final são 

considerados estágios de equilíbrio estáveis. Qualquer outro estágio intermediário de 

formação é considerado instável, sendo assim, dependentes do tempo. 

Dispostos os fatores externos, é conveniente expor os processos formadores propriamente 

ditos. Conforme descrito anteriormente, estes processos podem ser divididos em processos 

intempéricos e processos pedogenéticos. Os processos intempéricos geralmente ocorrem 

em sua gênese, enquanto os processos pedogenéticos ocorrem promovendo a conversão 

dos materiais intemperizados em solos ordenados e dispostos em camadas. Esta sequência 

não é uma regra, sendo comum a ocorrência simultânea dos dois processos. 

Conforme mencionado em Oliveira (2001), especificamente na formação dos solos tropicais, 

resultantes da evolução pedológica de laterização, (não excetuando a podzolização, em 

menor grau), prevalecem os processos intempéricos de hidrólise, seguido de hidratação e 

oxidação, detalhados a seguir: 

• Hidrólise: quebra da ligação entre os íons dos minerais pela ação dos íons H+ e OH-

da água. O íon H+ pode substituir outros cátions, como K+, Na+, Ca+ e MG+, 

enquanto o íon OH- pode substituir outro ânion. No processo denominado alitização 

(hidrólise total) ocorre a remoção total da sílica e acumulação de ferro e alumínio, 

dando origem aos óxidos/hidróxidos de Fe-Al-Mn (e.g. hematita, gibsita). Já No 

processo denominado sialitização (hidrólise parcial), ocorre a remoção parcial da 

sílica, sendo monosialitização quando há alta remoção deste composto e 

bisialitização quando há baixa remoção deste. Na monosialitização formam-se 
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argilominerais do tipo 1:1 (e.g caulinita), enquanto na bisialitização formam-se 

argilominerais do tipo 2:1 (e.g. esmectita). Devido ao elevado grau de 

intemperização ocorrente nos solos tropicais, os processos de hidrólise mais 

comuns nestes solos são a alitização e a monosialitização, formando a caulinita e 

óxidos/hidróxidos de Fe, Al e Mn; 

• Hidratação: Jenny (1994) ressalta que, além da hidrólise, a água ainda pode 

promover outras três reações secundárias: hidratação, dissolução e carbonatação. 

Na formação dos solos tropicais, a hidratação mostra-se mais freqüente, 

consistindo na combinação da água com os óxidos resultantes da hidrólise, 

formando óxidos de alumínio e ferro hidratados. Na dissolução a água impregna-se 

com gás carbônico ou substâncias ácidas, podendo dissolver cloretos, sulfatos e 

carbonatos. Já a carbonatação é um fenômeno específico de transformação de 

óxidos em carbonatos, ou de carbonatos em bicarbonatos; 

• Oxidação ou redução: processo de formação dos solos tropicais onde há oxidação 

do sulfeto ferroso/aluminoso em sulfato ferroso/aluminoso, em ambientes bem 

aerados, ou redução do sulfato ferroso/aluminoso em sulfeto ferroso/aluminoso, em 

ambientes mais profundos e pouco aerados. 

Quanto aos processos pedogenéticos atuantes nos solos tropicais, prevalecem a 

transformação, translocação e remoção, descritos a seguir: 

• Transformação: corresponde a toda modificação química, física ou biológica dos 

constituintes dos solos. Nos solos tropicais o principal processo de transformação 

ocorre na transformação da rede cristalina dos minerais primários, como quartzo, 

feldspatos e micas, em minerais secundários, como caulinitas, esmectitas, cloritas e 

ilitas; 

• Translocação: processo responsável pelo fluxo de matéria orgânica, argilas, e 

óxidos para o horizonte B na forma de colóides orgânicos ou inorgânicos. Conforme 

menciona Lepsch (2005), a translocação ocorre como um dos processos principais 

nos solos tropicais com horizonte B bem definido (e.g. argissolos, nitissolos), sendo 

esporádica ou de menor intensidade na formação dos solos tropicais com horizonte 

B não definido (e.g. latossolos, plintosolos). 

• Remoção: segundo Jenny (1994), corresponde ao processo de desincorporação de 

matéria do solo a camadas mais profundas e/ou lençol freático. O processo de 

remoção pode ser dividido em lixiviação, queluviação e lessivage, dependendo do 

material mobilizado. A lixiviação se dá pela remoção de substâncias solúveis, 
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principalmente de bases e sílica resultante da hidrólise dos silicatos; a queluviação 

ocorre pela remoção de metais (sesquióxidos de ferro e alumínio) na forma de 

complexos organometálicos ou quelatos; já a lessivage advêm da remoção de 

partículas em suspensão, sobretudo de argilominerais. Na evolução pedogenética 

por laterização ocorre num primeiro momento a lixiviação, seguida pela queluviação 

e lessivage, sendo assim, responsável pelo predomínio de sesquióxidos e 

argilominerais 1:1 nos solos tropicais. 

Compreendendo o solo como produto da evolução pedológica, conforme menciona Lepsch 

(2005), a classificação pedológica dos solos, onde o objetivo é a organização dos 

espécimes segundo unidades sistemáticas (ordem, subordem, grupo, subgrupo, família, 

série), é denominada “classificação natural”. 

Outro aspecto que demonstra a importância de uma correta classificação dos solos tropicais 

é a ambigüidade de atribuição dos termos laterita, solos lateríticos e solos tropicais, 

erroneamente confundidos. Mitchell (1993) descreve que solos lateríticos são aqueles que 

possuem uma relação molecular entre SiO2 e Al2O3 abaixo de 2,0, enquanto na laterita esta 

relação normalmente é inferior a 1,33. Já os solos tropicais são formados por processos 

pedológicos de laterização e podzolização, compreendendo os solos citados anteriormente 

dentre outros, cujas relações entre SiO2 e Al2O3 podem ser superior a 2,0. 

Oportunamente, define-se o índice Ki, juntamente com o índice Kr como índices de 

intemperização (IBGE, 2005).  Os referidos índices são calculados conforme as equações 

2.1 e 2.2. 

�� � ��� � ��	

��
	� (2.1)

�� � ��� � ��	

��
	� � ������ � ��
	� (2.2)

Onde SiO2, Al2O3 e Fe2O3 correspondem aos porcentuais dos referidos compostos na 

composição do solo. 

O índice Ki mede o grau de decomposição da fração argila presente no solo. Conforme 

apresentado em IBGE (2005), devido ao fato do índice Ki da caulinita ser igual a 2,0, esse 

valor foi estabelecido como limite entre solos muito intemperizados (Ki < 2,0) e pouco 
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intemperizados (Ki > 2,0). Desta forma, o índice Ki determina uma linha divisória entre os 

solos tropicais altamente intemperizados (plintossolos e latossolos) e os solos tropicais 

pouco intemperizados (nitossolos e argissolos), definidos posteriormente. Define ainda um 

limite entre os as concreções lateríticas (Ki < 1,33) e os latossolos (Ki > 1,33). Já o índice Kr, 

por envolver os teores de ferro, de alumínio e silício, pode ser empregado para separar os 

solos cauliníticos (Kr > 0,75) de solos oxídicos (Kr < 0,75). 

Entretanto, a classificação pedológica dos solos tropicais não depende somente dos 

atributos pedológicos, mas também do próprio sistema de classificação. Atualmente os 

sistemas de classificação pedológica mais difundidos no mundo são o sistema de 

classificação internacional (WRB/FAO) e o americano (U.S. Soil Taxonomy). 

O sistema de classificação internacional agrupa os solos segundo 30 ordens: Albeluvisols, 

Alisols, Andosols, Anthrosols, Arenosols, Calcisols, Chernozens, Cryosols, Durisols, 

Ferralsols, Gelisols, Fluvisols, Gleysols, Gypsisols, Histosols, Kastanozens, Leptosols, 

Lixisols, Luvisols, Nitisols, Phaeozens, Plintosols, Podzols, Regosols, Solonchaks, 

Solonetzs, Umbrisols, Vertisols. Enqunato o sistema de classificação americano os agrupa 

em 12 ordens: Gelisols, Histosols, Spodosols, Andisols, Oxisols, Vertisols, Aridisols, Ultisols, 

Mollisols, Alfisols, Inceptisols, Entisols. 

Por sua vez, o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (SiBCS) agrupa os solos 

segundo 13 ordens: Organossolo, Gleissolo, Plintossolo, Planossolo, Espodossolo, 

Latossolo, Nitossolo, Argissolo, Chernolossolo, Luvissolo, Cambissolo, Vertissolo, Neossolo. 

Os solos tipicamente tropicais correspondem aos Argissolos, Latossolos, Nitossolos e 

Plintossolos, cujos correspondentes nas classificações internacionais estão apresentados na 

Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Ordens de solos tropicais segundo diferentes sistemas de classificações (Fonte: Lepsch, 

2005, modificado). 

Ordens do SiBCS WRB/FAO U.S. Taxonomy

Latossolos Ferralsols Oxisols 

Argissolos 

Lixisols
Ultisols 

Acrisols

Alisols Oxisols / Ultisols*

Nitissolos Nitisols Oxisols / Ultisols*

Plintossolos Plinthosols Oxisols *

* Os Alisols e os Nitisols são classificados em parte em Oxisols e Ultisols, enquanto plintosols 
corresponde a uma subordem dos Oxisols. 
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Por fim, a Tabela 2.2 apresenta as ordens referentes aos solos tropicais, suas respectivas 

subordens e respectivas classificações anteriores (muito conhecidas e ainda aplicadas 

atualmente) do Sistema brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). 

Tabela 2.2 - Ordens, subordens e classificação anterior dos solos tropicais segundo SiBCS  (Fonte: 

IBGE, 2005, modificado). 

Ordens do SiBCS Subordens do SiBCS Classificação anterior 

Argissolos 

Bruno-acinzentado Podzólico Bruno-Acinzentado 

Acinzentado Podzólico Acinzentado 

Amarelo Podzólico Amarelo 

Vermelho 

Podzólico Vermelho-Escuro 
Terra Roxa Estruturada 
Terra Roxa Estruturada B Textural 
Rubrozém (parte) 

Vermelho-amarelo Podzólico Vermelho-Amarelo 

Latossolos 

Bruno Latossolo Bruno 

Amarelo Latossolo Variação Uma 

Vermelho 
Latossolo Amarelo 
Latossolo Variação Uma 

Vermelho-amarelo 
Latossolo Vermelho-Escuro 
Latossolo Roxo 
Latossolo Ferrífero 

Nitossolos 

Bruno 
Terra Bruna Estruturada 
Terra Bruna Estruturada intermediária  
Roxa Estruturada 

Vermelho 

Terra Roxa Estruturada 
Terra Roxa Estruturada Similar 
Podzólico Vermelho-Escuro 
Terra Vermelha-Brunada 
Rubrozém (parte) 

Háplico 
OutrasTerras 
Podzólicos Vermelho-Amarelos 

Plintossolos 

Pétrico 

Solos Concrecionários Lateríticos 
Solos Concrecionários 
Concrecionários Lateríticos 
Latossolos Concrecionários 

Argilúvico 
Plintossolos 
Lateritas Hidromórficas com B textural 
Podzólicos plínticos (parte) 

Háplico 

Glei Húmico 
Latossolos Plínticos (parte) 
Cambissolos Plínticos (parte) 
Outras Lateritas Hidromórficas 
Outros Plintossolos 
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A Figura 2.1 mostra a distribuição mundial dos solos tropicais segundo a classificação 

internacional (WRB/FAO), revelando a vasta ocorrência dos Argissolos (Lixisols, Acrisols e

Alisols) e Latossolos (Ferralsols), enquanto os Nitossolos (Nitisols) e Plintosolos 

(Plinthosols) ocorrem em campos isolados e delimitados. 

Figura 2.1 - Distribuição global dos solos tropicais segundo WRB/FAO (Fonte: FAO, 1998 e Lepsch 

2005, modificado). 

No âmbito nacional, o manual técnico de pedologia da IBGE (2005) apresenta a distribuição 

dos latossolos e argissolos, como mostram as Figuras 2.2 e 2.3, respectivamente. 

Adicionalmente, de forma resumida, seguem descritas algumas características diagnósticas 

para identificação dos solos tropicais segundo manual técnico de pedologia IBGE (2005). 

Os Latossolos ocorrem em aproximadamente 750 milhões de hectares, sendo 300 milhões 

em território brasileiro. São predominantemente constituídos por argilas do tipo caulinita, que 

são, geralmente, revestidas por sesquióxidos de ferro ou alumínio. A transição entre os 

horizontes é gradual e difusa, com textura média ou argilosa, uniforme e destituída de 

horizonte B textural (não há acumulo de argila).  

Os Argissolos ocorrem em aproximadamente 1530 milhões de hectares, sendo 430 

milhões em território brasileiro, Assim como os latossolos, são constituídos principalmente 

por argilas do tipo caulinita. Possuem horizonte B textural, ou seja, o horizonte A é menos 

argiloso que o horizonte B, e comumente apresentam um horizonte E (mais claro que os 

horizontes A e B). Comparados aos Latossolos, possuem maior acidez, fração siltosa maior, 

menor espessura dos horizontes e são formados, em terrenos mais acidentados. 
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Figura 2.2 - Distribuição nacional dos Latossolos (Fonte: IBGE 2005). 

Figura 2.3 - Distribuição nacional dos Argissolos (Fonte: IBGE 2005). 
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Os Nitissolos ocorrem em pequenas extensões, sempre em regiões delimitadas e 

associadas como intermediários entre Latossolos e Argissolos. Possuem horizontes com 

transição gradual, sem a presença do horizonte E, tipicamente argiloso e com presença de 

agregados angulares de faces nítidas.  

Os Plintossolos, por sua vez, ocorrem em cerca 60 milhões de hectares no mundo, sendo 

que no Brasil, as principais ocorrências se dão no oeste da Amazônia e no Estado do 

Tocantins. A característica principal desta ordem é a presença de plintita ou petroplintita, 

material rico em óxidos de ferro em forma de camadas ou nódulos avermelhados. 

Entretanto, conforme mencionado por Lepsch (2005), a classificação pedológica se destaca 

pelo estudo essencial, definindo e classificando o solo segundo características naturais, sem 

o objetivo de aplicação em uma ciência particular (seus conceitos podem ser aplicados a 

qualquer ciência de interesse). Para o emprego de uma classificação em uma ciência 

particular, também se faz necessário o estudo de características, propriedades e 

comportamentos específicos inerentes à ciência em questão. 

A geotecnia e a Classificação Geotécnica dos Solos Tropicais, neste contexto,  

pressupõem o seu agrupamento segundo propriedades similares com o propósito de prever 

determinados comportamentos concernentes à mecânica e hidráulica dos solos, como 

granulometria e plasticidade. 

Conforme descrito por Nogami e Villibor (1995), as duas principais classificações 

geotécnicas tradicionais são a SUCS (do inglês: Unified Soil Classification System) e a 

classificação HBR (do inglês: Highway Research Board), também conhecida como a 

classificação da AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials).  

Nogami e Villibor (1995), no entanto, recomendam o emprego destas classificações o 

mínimo possível em se tratando de solos tropicais. Recomendam ainda, com as devidas 

justificativas, a substituição das classificações tradicionais por outra que apresente 

resultados de ensaios mais significativos: 

A utilização dessas classificações para solos tropicais apresenta limitações 
(...) decorrentes do uso do gráfico de plasticidade e da porcentagem que 
passa na peneira 0,075 mm, assim como na previsão das propriedades e 
comportamentos dos solos tropicais compactados. A fim de ilustrar essa 
afirmação, por exemplo, os solos A-4 lateríticos vem sendo usado como 
bases de pavimentos enquanto os muitos solos saprolíticos pertencentes ao 
mesmo grupo constituem freqüentemente péssimo subleito. O CBR na 
condição ótima de compactação da energia normal é da ordem de 3% no 
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solo saprolítico, ao passo que no solo laterítico pode atingir valor superior a 
30% na mesma condição de compactação. (Nogami e Villibor, 1995. 
Pavimentação de Baixo Custo com Solos Lateríticos, p. 31). 

Nogami e Villibor (1980, 1985), com intuito de estabelecer um sistema de classificação que 

aborde as características inerentes aos solos tropicais, sobretudo as características 

mecânicas e hidráulicas de interesse geotécnico aplicado a mecânica de pavimentos, 

propuseram a metodologia MCT (Miniatura, Compactado, Tropical). Conforme destaca 

Fernandes (2005), esta classificação divide os solos tropicais em duas grandes classes: os 

solos lateríticos e os solos saprolíticos (não lateríticos). Fernandes (op cit.) enfatiza ainda 

que os solos lateríticos caracterizam-se por apresentar propriedades mecânicas e 

hidráulicas que levam a classificá-los como de comportamento laterítico segundo a 

classificação MCT, enquanto os solos saprolíticos resultam da degradação direta da rocha 

matriz, preservando algumas de suas características. 

Nogami e Villibor (1995) apresentaram um estudo de caso, onde foram analisadas e 

classificadas 14 amostras segundo metodologia MCT (Figura 2.4) e classificação 

convencional USCS/AASHO (Figura 2.5).  

Figura 2.4 - Carta da metodologia MCT com inserção de dados de amostras reais (Fonte: Nogami e 

Villibor, 1995, modificado). 

Na Figura 2.5 é possível observar que segundo a classificação tradicional (carta de 

plasticidade), os resultados convergiram para a linha A, indicando uma classificação 
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ambígua entre as classes da USCS/AASHO e, consequentemente, propriedades similares 

para estes solos. Entretanto, a classificação segundo metodologia MCT (Figura 2.4) 

demonstra que as amostras são distintas entre solos tipicamente lateríticos ou saprolíticos.   

Figura 2.5 – Carta da plasticidade de Casagrande empregadas nas classificações  USCS/AASHO

com inserção de dados de amostras reais (Fonte: Nogami e Villibor, 1995, modificado). 

O sistema de classificação MCT separa os solos tropicais segundo duas classes distintas, 

solos lateríticos e não lateríticos (linha vermelha da Figura 2.4). Além desta categorização, a 

classificação MCT distingue os solos em sete subclassificações, caracterizadas por Santos 

(2006) como: 

• LA (areias lateríticas): compreendem areias com pouco finos lateríticos, associados 

às areias quartzosas e regossolos da classificação pedológica; 

• LA’ (solos arenosos lateríticos): siltes ou argilas arenosas associados aos 

latossolos arenosos e solos podzólicos arenosos da classificação pedológica; 

• LG’(solos argilosos lateríticos): argilas ou argilas arenosas associados ao horizonte 

B dos latossolos, solos podzólicos e terras roxas estruturadas classificação 

pedológica; 

• NA (areia não laterítica): areias, siltes e areias siltosas constituídas principalmente 

por quartzo e/ou micas; 

•  NA’ (solos arenosos não lateríticos): areias quartzosas com pequena fração de 

finos de comportamento não laterítico, tipicamente originados de rochas como 

granitos, gnaisses, arenitos e quartzitos; 
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• NS’(solos siltosos não lateríticos): solos silto arenosos de comportamento peculiar, 

constituído predominantemente por feldspatos, micas e quartzo na fração silte; 

• NG’ (solos siltosos não lateríticos): argilas provenientes de rochas sedimentares 

argilosos (folhetos, argilitos e siltitos), ricas em anfibólios, piroxênios e feldspatos 

cálcicos.  

Uma breve descrição quanto às peculiaridades dos solos lateríticos e não lateríticos é 

proposta por Takeda (2006): os solos lateríticos possuem fração arenosa e pedregulhosa 

constituída principalmente por quartzo e laterita (óxido hidratado de ferro) e fração siltosa 

com predominância de quartzo, com ocorrências de magnetita e ilmenita. Já a fração 

argilosa é composta por argilominerais do tipo 1:1 (caulinita) e sesquióxidos como hidróxidos 

de ferro (goetita, lepidocrocita, limonita, ferrihidrita), hidróxidos de alumínio (diásporo, 

bohemita e gibbsita), ou ainda óxidos anidros de ferro (hematita e magnetita). Por outro 

lado, os solos saprolíticos ou não lateríticos possuem fração arenosa e pedregulhosa 

constituída por feldspatos, micas e fragmentos de rocha, não excluindo o quartzo, enquanto 

a fração siltosa é constituída predominantemente por caulinita e micas. Já na fração argilosa 

podem ocorrer argilominerais tais como a esmectita e a ilita (não descartando a caulinita), 

associados ou não aos sesquióxidos. 

A Figura 2.6 apresenta um perfil típico de um solo tropical com horizonte lateriítico e 

saprolítico bem definidos, além da micro-estrutura associada a cada tipolologia. 

Figura 2.6 – Perfil típico de solo tropical com horizontes lateríticos e saprolítico bem definidos (Fonte: 

Nogami e Villibor, 1995, modificado). 
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É possível observar na Figura 2.6 que os horizontes laterítico e saprolítico sofreram 

processos erosivos diferenciados. Esta característica se deve, segundo Santos (2006), 

principalmente as propriedades inerentes a cada classe (laterítico ou saprolítico) resultantes 

das suas características e propriedades peculiares. Uma nova discussão quanto às 

características, às propriedades e aos comportamentos peculiares dos solos lateríticos e 

não lateríticos será abordada no Capítulo 3, onde terão implicações práticas ao presente 

estudo. 

Por fim, Vertamatti (1998) propõe o gráfico de classificação MCT-M, como mostra a Figura 

2.7. Nesta classificação, Vertamatti (op cit.) ressalta que os solos lateríticos seriam muito 

desenvolvidos (laterizados), enquanto os solos não laterítico seriam pouco desenvolvidos, 

mantendo algumas características da rocha original. Entretanto, boa parte dos solos 

tropicais existentes estariam num estágio intermediário de evolução pedológica, 

apresentado características tanto dos solos lateríticos, quanto dos não lateríticos. Os 

referidos solos, desta forma, deveriam ser classificados como transicionais, como distingue 

a classificação MCT-M. 

Figura 2.7 - Carta de classificação da metodologia MCT-M (Fonte: Vertamatti, 1998, modificado). 

Além da classe dos solos tropicais transicionais, a classificação MCT-M se difere da 

classificação MCT tradicional pela inserção dos grupos de granulometria composta, como 

areno-argiloso e silto-argiloso. 
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2.1.2 Generalidades, Mineralogia e Estrutura Cristalina da Bentonita 

A bentonita é uma argila formada pela alteração de cinzas vulcânicas, cuja nomenclatura faz 

alusão à sua primeira jazida descrita, situada no Fort Benton, Wyoming, EUA (Santos, 

1989). Possui a montmorilonita como argilomineral predominante na sua estrutura, sendo 

este pertencente ao grupo das esmectitas. Grim (1968), por sua vez, refere-se às esmectitas 

como minerais que ocorrem apenas em partículas extremamente pequenas, cuja estrutura 

cristalina e cátions adsorvidos proporcionam peculiares características às argilas 

montmoriloníticas, a citar (1) partículas muito finas; (2) elevada carga superficial; (3) alta 

capacidade de troca catiônica; (4) elevada área superficial e (5) inchamento quando em 

presença de água. 

Murray (2000) descreve que as características supracitadas resultam em propriedades que 

indicam a aplicação da bentonita em diversas áreas: (a)  impermeabilizante de solos; (b) 

aglomerante de areias usadas como formas de fundição; (c) pelotização de minério de ferro; 

(d) descoramento de óleos e clarificação de bebidas; (e) componente de misturas utilizadas 

em perfuração de poços de petróleo; (f) carga mineral em produtos farmacêuticos, rações 

animais, produtos cosméticos e outros; (g) agente plastificante para produtos cerâmicos; (h) 

composição de cimento, entre outros. 

Na conceituação Norte Americana, a bentonita pode ser dividida em dois tipos: bentonitas 

que incham (swelling bentonites) e bentonitas que não incham (non-swelling bentonites), 

propriedades estas atribuídas à sua constituição mineralógica. Santos (op cit.) traz a 

seguinte definição para os dois tipos de bentonita segundo a conceituação norte americana: 

Bentonitas que incham: essas argilas são caracterizadas por sua 
propriedade de inchar até vinte vezes o volume da argila seca, quando 
imersas em água; uma vez colocada em água e expandida, a argila entra 
em suspensão formando espontaneamente uma solução ou gel tixotrópico, 
permanecendo em suspensão por meses. (...) apresentam teores 
apreciáveis de metais alcalino-terrosos; o sódio é o cátion trocável 
predominante. (...) formam-se pela alteração in situ de cinzas vulcânicas 
ácidas depositadas em ambiente lacustre, rico principalmente em sais 
sódicos. Bentonitas que não incham: são idênticas em composição 
mineralógica às bentonitas que incham, diferindo nos cátions trocáveis, que 
são predominantemente cálcio e magnésio. (...) A troca do sódio por cálcio 
ou magnésio em uma bentonita sódica destrói a propriedade de inchar e 
dispersar espontaneamente em água, além da tixotropia. (Santos, 1989. 
Ciência e Tecnologia de Argilas, p.143). 

Conforme apresentado na Tabela 2.3, extraído do sumário mineral do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM 2011), a produção mundial de bentonita no ano de 
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2010 foi de aproximadamente 10,3 milhões de toneladas, sendo os Estados Unidos 

responsável por 39,7% desta produção. O Brasil aparece como o 5º maior produtor, com 

0,42 milhões de toneladas (4% da produção mundial).

Tabela 2.3 - Reservas nacionais e principais produtores mundiais de bentonita (Fonte: DNPM, 2011) 

Discriminação Reservas (t) Produção (t) % 

Países 2010 (r) 2009 (r) 2010 (p) 2010 (p)

Estados Unidos 

nd 

3.650.000 4.000.000 38,87% 

Turquia 1.000.000 1.050.000 10,20% 

Grécia 845.000 860.000 8,36% 

Alemanha 350.000 380.000 3,69% 

Brasil 31.388.000 217.926 326.428 3,17% 

Itália 
nd 

146.000 150.000 1,46% 

Outros países 3.432.000 3.525.000 34,25% 

TOTAL nd 9.640.926 10.291.428 100,00% 

Legenda: (t) toneladas; (p) preliminar; (r) revisado; nd: dados não disponíveis. 

No Brasil, a Paraíba é o principal estado produtor com 79,34% da produção, seguida pela  

Bahia (15,12%) e São Paulo (4,69%). A empresa Bentonit União Nordeste S.A. apresenta-

se como maior fornecedora nacional, tendo produzido cerca de 192.500 toneladas no ano 

de 2010. 

Ainda segundo o sumário mineral do DNPM (2011), a destinação do total da produção de 

bentonita bruta no ano de 2010 foi a seguinte: extração de petróleo/gás (79,3%), refratários 

(14,1%), construção civil (3,0%), fundição (2,1%), pelotização (1,0%), cosméticos (0,5%) e 

não informado (0,5%). Para a produção de bentonita moída seca, foram informadas as 

seguintes aplicações: graxas e lubrificantes (66,04%), ração animal (19%), fertilizantes 

(6,31%), fundição (4,01%), refratários (3,83%), óleos comestíveis (0,39%) e não informado 

(0,5%).  

Conforme mencionado anteriormente, Grim (1953) define bentonita como sendo as argilas 

que possuem algum ou vários argilominerais do grupo das esmectitas, com a montmorilonita 

como argilomineral principal. Entretanto, as bentonitas frequentemente apresentam em sua 

constituição mineralógica, além da montmorilonita, argilominerais cauliníticos, micas e 

quartzo. Farnezi (2006) realizou ensaios de difração de raios-X na bentonita sódica da 

revendedora Kataz de Belo Horizonte, revelando na sua composição mineralógica a 
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predominância da montmorilonita, caulinita, quartzo e micas (Figura 2.8). Por informação do 

revendedor, a referida bentonita foi adquirida em Boa Vista-PB.  

Figura 2.8 - Composição mineralógica da bentonita Kataz (Fonte: Farnezi, 2006).

Santos (1989) ressalta que a fórmula genérica da montmorilonita pode variar 

consideravelmente devido a substituições isomórficas no reticulado cristalino e nos cátions 

trocáveis. Karnland et al. (2008) avaliou a composição química de algumas bentonitas com 

cerca de 80% de montmorilonita. A composição química típica encontrada por ele para a 

estrutura da montmorilonita foi [Si7,94 Al0,06][Al3,10 Ti0,01 Fe0,37 Mg0,49] O20(OH)4 Ca0,05 Mg0,02 

P0,01 Na0,46. Os colchetes indicam os componentes presentes nas folhas tetraédrica e 

octaédrica, já a água e cátions adsorvidos apresentam-se a direita da fórmula e indicam a 

distribuição de cátions trocáveis.  

Mitchell (1993) define substituição isomórfica como a substituição de íons de uma espécie 

por íons de outro tipo, de mesma valência ou não, mas com a manutenção da estrutura 

cristalina. No caso dos argilominerais do grupo das esmectitas, Grim (1953) cita que as 

principais substituições isomórficas ocorrem no alumínio e no silício por outros cátions: o 

alumínio (presente na folha octaédrica da camada) pode ser substituído por magnésio, ferro, 

zinco, níquel, lítio, ou outros cátions como, cálcio e sódio; já o silício (presente na folha 

tetraédrica da camada) normalmente é substituído por fósforo. No caso específico da 

montmorilonita, a principal substituição isomórfica ocorre no alumínio por cátions como 

cálcio e sódio, detalhados adiante. 
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A definição supracitada remete à estrutura cristalina dos argilominerais, cujo arranjo 

compete primordial controle das propriedades físicas e químicas dos solos (Santos, 1989). 

Os grupos fundamentais na formação de qualquer rede cristalina são os grupos tetraédricos, 

constituídos por átomos de oxigênio (íons de oxigênio ou íons hidroxila) ligados a cátions de 

Si4+, Al3+, Fe3+, Fe2+, e os grupos octaédricos, constituídos por átomos de oxigênio (íons de 

oxigênio ou íons hidroxila) ligados a cátions de Al3+, Mg2+, Fe3+, Fe2+ (ocasionalmente Cr3+,

Mn2+, Zn2+, Li+). 

No caso da bentonita, constituído essencialmente pelo argilomineral montmorilonita, a rede 

cristalina é formada por silicatos hidratados com estrutura em folhas tetraédricas de silício 

(ou alumínio) e oxigênio, e folhas octaédricas de alumínio (magnésio ou ferro) e oxigênio, 

em proporção de 2:1, respectivamente. Neumann (2000) apresenta um esquema dessa 

distribuição na Figura 2.9. 

Figura 2.9 - Esquema do arranjo atômico da bentonita (Fonte: Neumann et al., 2000).

Especificamente, as folhas tetraédricas da montmorilonita caracterizam-se por apresentarem 

o alumínio substituído parcialmente por outros cátions, o que origina um excesso de carga 

negativa na superfície das partículas, além de apresentarem ligações químicas quebradas 

nas bordas, também compensadas por cátions (Santos, 1989). Estes cátions adsorvidos nas 

faces e bordas de cada partícula podem ser substituídos por outros cátions, conferindo a 

estes argilominerais uma elevada capacidade de troca catiônica (CTC). Os cátions mais 

habitualmente encontrados nas montmorilonitas são Na+ e Ca2+, razão pela denominação de 

bentonitas sódicas e cálcicas, respectivamente. 

A Tabela 2.4, proposta por Guyonnet et al. (2009), apresenta percentuais típicos de cátions 

normalmente encontradas em bentonitas sódicas e cálcicas comercializadas. Constata-se 
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que os percentuais de cátions de sódio e cálcio são mais relevantes, porém a presença de 

cátions de magnésio e potássio são frenquentes em menores proporções. 

Tabela 2.4 - Percentuais típicos de cátions em bentonitas comerciais (Fonte: Guyonnet et al., 2009). 

Bentonita 
% de Cátions Livres 

Na+ Ca2+ Mg2+ K+

Sódicas 
87,6 6,4 4,8 1,2 

80,3 11,3 7,9 0,6 

Cálcicas 

27,8 66,9 3,4 1,8 

27,5 65,1 6,2 1,2 

12,6 81,0 5,3 1,2 

10,6 79,1 9,9 0,5 

7,6 84,1 7,8 0,5 

5,1 87,5 6,0 1,4 

Karnland et al. (2008) ainda relatam que o fato determinante na formação da bentonita 

sódica ou cálcica se deve a eletro-afinidade dos cátions com as ligações das partículas,  

podendo ser seqüenciada da seguinte forma: H+ > Al+3 > Ca+2 > Mg+2 > K+ > NH+4 > Na+ > 

Li+. Entretanto, esta ordem pode ser alterada conforme a disponibilidade de cátions durante 

a reação, ou seja, se houver muito mais Na+ do que Ca+, o primeiro prevalecerá sobre o 

segundo. Koch (2002) apresenta um esquema das lamelas (camadas) dos dois tipos 

principais de bentonita (sódicas e cálcicas) tanto secas quanto hidratadas (Figura 2.10). 

Figura 2.10 - Característica das lamelas em bentonitas cálcicas e sódicas no estado desidratado e 

submerso (Fonte: Koch, 2002).
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É possível observar na Figura 2.10 que os cátions Ca2+ já são pré-hidratados por quatro 

moléculas de água (estado adsorvido), o que atenua a capacidade de atração com outras 

moléculas de água quando a bentonita é submersa. Já os cátions Na+ se ligam a apenas 

duas moléculas de água (estado adsorvido). Este fato, em conjunto com a maior capacidade 

de hidratação do sódio, resulta em estrutura coloidal com maior espessura da dupla camada 

e consequente maior capacidade de retenção de água quando submersa. Por este motivo, é 

sabido que a bentonita sódica é mais reativa e mais expansível do que a bentonita cálcica, 

entretanto é menos estável em meio aquoso rico em Ca2+, uma vez que o cátion Na+ “cede” 

lugar ao Ca2+ (o cálcio possui maior eletro-afinidade do que o sódio pela partícula devido à 

maior valência iônica). 

2.1.3 Misturas de Solo Bentonita e Aplicações Geotécnicas 

Bentonitas, misturas de bentonita com outros solos e materiais sintéticos contendo bentonita 

têm sido usados ao longo do tempo para fins de impermeabilização de fundações em 

aterros, barreiras verticais para retenção de plumas contaminantes, elemento estabilizante 

de escavações, e especialmente para a construção de barreiras selantes em sítios de 

disposição de resíduos. 

Koch (2002) exalta que as excepcionais propriedades físico-químicas da bentonita, como  

capacidade de adsorção, capacidade de troca catiônica e o comportamento expansivo, 

oferecem múltiplas possibilidades para proteger o ambiente contra os efeitos negativos de 

contaminantes. Além disso, muitas vezes, a observância de normas legais para o descarte 

de lixo ou para o encapsulamento de áreas contaminadas só é possível por meio de 

sistemas de vedação contendo bentonita. 

Se destacam os sistemas horizontais de selagem (do inglês: liners), que por sua vez se 

subdividem em sistemas basais (do inglês: base liners systems, sistemas de coberturas (do 

inglês: cover systems) e as barreiras verticais (do inglês: cut-off walls).  

Shackelford et al. (2000) citam que a utilização da bentonita em sistemas horizontais de 

selagem ou barreiras verticais se fundamenta em algumas propriedades desta argila, a citar: 

capacidade de inchamento, causada pela adsorção de moléculas de água nos cátions e na 

superfície mineral, elevada capacidade de troca catiônica e granulometria muito pequena, 

em comparação com outros minerais argilosos como ilita ou caulinita.  
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Especificamente nas aplicações da bentonita como um componente vedante em sistemas 

horizontais de selagem, tanto em sistemas basais quanto em sistemas de coberturas, a 

proteção ambiental funciona segundos dois mecanismos: (1) impedir que o fluxo do poluente 

transportado entre no subsolo, ou (2) atenuar poluentes suspensos ou dissolvidos de modo 

que o lixividado chegue ao lençol com níveis de contaminantes aceitáveis (Eklund, 1985). A 

primeira função é atendida pela construção de barreiras com baixa permeabilidade. Já a 

capacidade de atenuação ou sorção depende da composição química e posicionamento da 

barreira. A Figura 2.11 ilustra os diversos componentes de um aterro sanitário urbano 

segundo Switzenbaum (1992). 

Figura 2.11 - Componentes de um aterro sanitário (Fonte: Switzenbaum, 1992). 

Segundo Acar e Olivieri (1989), a condutividade hidráulica é o principal parâmetro a ser 

avalizado na concepção de sistemas horizontais de selagem. Daniel e Benson (1990), 

Chapuis (1990), Shackelford (1994), Anderson eHee (1995), Gleason et al. (1997) e Rowe 

(2001), citam o valor de k = 10-7 cm/s como sendo o patamar mínimo para projetos de 

barreiras impermeabilizantes. 

Entretanto, um k = 10-7 cm/s pode não ser suficiente para atender os principais 

regulamentos nacionais quanto ao revestimento destinado à disposição de resíduos. 

Atualmente, os referidos regulamentos levam em consideração a situação geológica, a 

topografia e a política local de gestão de resíduos, o que resulta em diferentes concepções 

de espessuras mínimas de camadas e materiais de construções a serem empregados nos 
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aterros sanitários urbanos e industriais. A Figura 2.12 dá uma visão comparativa dos perfis 

típicospara os sistemas basais de selagem segundo alguns regulamentos internacionais. 

Em âmbito nacional não há um regulamento específico que define as exigências mínimas 

para a concepção de uma barreira selante. Destaca-se a agência ambiental paulista  

(CETESB), que toma o patamar de k = 10-7 cm/s como desejável na maioria dos projetos de 

barreiras impermeabilizantes, porém sem o desígnio de um perfil típico a ser adotado. Neste 

sentido, alguns trabalhos propostos, como Lima et al. (2003), trazem seções projetadas a 

partir da atual legislação federal, como mostra a Figura 2.13. 

Figura 2.12 - Regulamentações para sistemas basais de selagem segundo alguns países (Fonte: 

Koch, 2002, modificado). 

Discute-se ainda o conceito de multicamadas compostas por materiais naturais e sintéticos 

com propriedades opostas a fim de se obter um efeito sinérgico onde é extraído o 

comportamento de interesse de cada material. Aterros experimentais na Alemanha têm sido 

executados a partir deste conceito.  

Na Holanda, uma vedação recém desenvolvida, chamada TRISOPLAST®, tem sido 

aplicada tanto para sistemas basais quanto coberturas. Conforme descrito em Koch (2002), 

TRISOPLAST® é uma mistura composta por bentonita modificada por polímero e um agente 

de enchimento (e.g. areia). A mistura é produzida industrialmente em uma planta, o que 

reduz o trabalho de gradeamento para homogeneização no local onde á aplicado. O 

resultado é um material que em contato com a água, num processo convencional de 
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compactação, apresenta pronunciada plasticidade e elevada elasticidade. A principal 

vantagem segundo o fabricante é que o TRISOPLAST® pode ser executado em camadas 

finas (7 a 10 cm de espessura após a compactação). 

(a) (b) 

Figura 2.13 - Sistema de selagens conforme recomendações da legislação federal (a) e do estado de 

São Paulo (b) (Fonte: Lima et al., 2003, modificado). 

Além dos sistemas já descritos, há ainda aqueles que levam em consideração os aspectos 

geológicos naturais da região, como substrato rochoso, camada impermeável e 

distanciamento do lençol freático. Este sistema compreende uma barreira geológica natural, 

sempre associada com obstáculos técnicos construtivos e um sistema de drenagem.  

Uma ponderação importante a ser observada é o fato de que as elevadas exigências 

impostas por algumas regulamentações para a concepção de barreiras selantes promove o 

excesso do uso de materiais sintéticos (como os geossintéticos e polímeros), que por sua 

vez, podem igualmente ser considerados como resíduos. Neste contexto, Anderson e Hee 

(1995) descrevem que, desde que atendam as especificações técnicas, as barreiras 

argilosas compactadas (CCL – do inglês: compacted clay liner) devem ser preferidas às 

barreiras sintéticas, pelas suas características técnicas de auto-suficiência e similaridade 

com o ambiente natural.  

Rowe (2001) propõem que os sistemas de argila compactada sejam empregados sempre se 

atendendo a alguns critérios:  

• A condutividade hidráulica deve ser, no máximo, de 10-7 cm/s; 
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• O solo deve possuir uma quantidade mínima de 15 a 20% de argila e um índice de 

plasticidade maior que 7%. É desejável, alternativamente, uma capacidade de troca 

catiônica maior que 10 meq/100g; 

• A barreira argilosa deve ser compatível quimicamente com o resíduo, não sofrendo 

aumentos significativos da condutividade hidráulica quando em contado com este; 

• A espessura mínima recomendada de uma camada argilosa compactada para a 

disposição de resíduos urbanos é de 90 a 100 cm. No caso de estar associada à 

geomembranas, esta espessura pode ser de 60 cm; 

• A espessura mínima adotada no caso da disposição de resíduos tóxico e industriais 

é de, geralmente, entre 3 e 4 m. 

Segundo Mitchell (1993), dentre todas as interferências que podem sofrer as camadas de 

argila compactada, a energia e o teor de umidade durante a compactação são 

determinantes na apropriada operação das barreiras, sobretudo, em relação à condutividade 

hidráulica. Daniel e Benson (1990) realizaram trabalhos correlacionando a condutividade 

hidráulica à curva de compactação de diversos solos estabelecendo “zonas de 

compactação” adequadas com o propósito de utilização em barreiras impermeabilizantes, 

como mostra a Figura 2.14. 

Figura 2.14 - Zonas de compactação adequadas para utilização em camadas de argila compactada 

(Modificado de Daniel e Benson, 1990).  
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Já no caso do uso de bentonita em barreiras verticais, aplicados como elementos de 

estabilização de escavações ou controle de migração de poluentes em terrenos 

contamindos, alguns cuidados adicionais são requeridos à composição das misturas, como 

por exemplo a adição de cimento para elevação da resistência mecânica da barreira. 

Conforme mencionado por Sharma  e Lewis (1994), a eficácia das barreiras verticais como 

ação de contenção em terrenos contaminados depende do correto dimensionamento. A 

configuração vertical necessariamente requer uma camada natural impermeável não muito 

profunda que limite a profundidade durante a escavação. Já a configuração horizontal 

requer o conhecimento prévio do local da fonte poluidora, assim como o sentido e 

velocidade de propagação do contaminante. Logo, desde que exista uma camada de solo 

impermeável com suficiente espessura a uma profundidade escavável a partir da superfície, 

uma barreira vertical pode ser construída para encapsular a pluma contaminada. 

Shackelford et al. (2000) explicam que durante a hidratação do cimento, um excesso de 

cátions Ca2+ é liberado e reage com a bentonita sódica. O resultado é troca catiônica de Na+

por Ca2+ no espaço interlamelar da montmorilonita,  transformando-a em bentonita cálcica, 

prejudicando o desempenho do material em termos de contenção de fluxo.  

As propriedades reológicas das bentonitas cálcicas, como expansão, viscosidade, 

estabilidade e suspensão, são mais fracas em comparação com as bentonitas sódicas. 

Deste modo, as primeiras misturas bentonita-cimento não obtiveram um comportamento 

técnico favorável. Efeitos de floculação e sedimentação e consequente separação da fase 

sólida e líquida eram frequentes. 

A partir da década de 70, a indústria da construção criou as chamadas bentonitas "estáveis 

ao cimento", que consiste na adição de elementos químicos às bentonitas sódicas que, por 

sua vez, impedem a troca dos cátions sódio/cálcio, mantendo a mistura estável durante a 

cura do cimento, e permanecendo fluida durante o período de várias horas necessárias à 

escavação.  

Solucionado o problema de estabilidade, diferentes técnicas de construção e de materiais 

foram desenvolvidos, oferecendo uma gama de possibilidades para as barreiras verticais. 

Koch (2002) descreve que as barreiras verticais podem ser classificadas quanto ao sistema 

de selagem, os materiais empregados e ainda segundo o número de fases de execução. A 

Tabela 2.5 apresenta os sistemas de selagem mais frequentes, sua planta típica e os 

respectivos materiais empregados. 
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Tabela 2.5 - Principais sistemas empregados em barreiras verticias (Fonte: Koch, 2002). 

Princípio Sistema de Selagem Planta Materiais Empregados 

Escavação do solo 
e  inserção de 
material de vedação

Cortina de vedação em fase 
única 

Lama de cimento-bentonita com 
ou sem agregado de enchimento 

Cortina de vedação em duas 
fases   

Lama bentonítica / mistura de 
solo-concreto 

Cortina de vedação multi 
seções  

Lama de cimento-bentonita com 
geossintético 

Cortina de estacas escavadas Mistura de solo-concreto 

Substituição do solo 
e de inserção de 
material de vedação

Cortina vibrada Lama de cimento-bentonita com  
agregado grosso de enchimento 

Cortina de estacas-prancha Aço 

Cortina em estacas cravadas Concreto 

Redução da 
permeabilidade do 
subsolo 

Cortina Injetada Cimento / mistura de cimento-
argila / Sílica Gel 

Cortina em Jet grouting Lama de cimento-bentonita com 
ou sem agregado de enchimento 

Cortina Congelada Nitrogênio Líquido 

Conforme exposto por Koch (2002), as primeiras barreiras verticais (de funções 

especificamente estruturais) eram executadas em duas fases: escavação e lançamento de 

lama bentonítica com função diafragma e posterior lançamento em profundidade de 

concreto plástico, com consequente suspensão e expulsão da mistura solo-bentonita do 

reaterro. Esta técnica é extensamente praticada em muitos países, perdurando para 

condições de escavações verticais profundas em solos de baixa coesão. 

Entretanto, com a disseminação do uso de misturas bentoníticas para encapsulamento de 

solos contaminados, o método de duas fases mostrou-se ineficiente. Primeiro por consumir 

muito tempo (fundamental em se tratando de controle nos avanços de plumas 

contaminantes), e segundo pelo fato de a camada final ser uma barreira muito plástica, 

(susceptível a trincas), não oferecendo a competência de vedação necessária. Além disso, 

as camadas finais apresentavam elevados teores de cimento, demasiadamente caros e 

muitas vezes desnecessários.   

O desenvolvimento de novas tecnologias, conforme mencionado anteriormente, permitiu a  

utilização de misturas solo-cimento-bentonita em diferentes teores, possibilitando que as 

escavações fossem simultaneamente preenchidas com misturas definitivas. Estas misturas 

funcionam como elemento de estabilização durante a escavação e exercem uma vedação 
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permanente após a cura do cimento. Esta técnica ficou conhecida como processo de 

escavação e preenchimento em fase única. A Figura 2.15 apresenta um esquema dos dois 

tipos de processos citados, escavação e preenchimento em duas fases e escavação e 

preenchimento em fase única. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 2.15 - Técnicas de execução de barreiras impermeabilizantes verticais: (a) processo em duas 

fases; (b) processo em fase única com escavação descontínua; (c) processo em fase única com 

escavação contínua (Fonte: Koch, 2002, modificado).

Sharma  e Lewis (1994) ressaltam que além do método executivo, é fundamental o 

adequado cálculo da relação cimento-bentonita (assim como a relação água-cimento) para 

que se alcance as propriedades hidráulicas e mecânicas mínimas requeridas. Normalmente 

os valores de condutividade hidráulica exigidos em projetos de barreiras verticais estão 

entre 10-7 a 10-8 cm/s, resistência a compressão simples de 1 a 20 kPa e relação 

bentonita:cimento mínimo de 1:1,2. 

Adicionalmente, Koch (2002) traz à tona uma aplicação que não é comumente praticada, 

porém de grande potencial: devido a sua elevada capacidade de adsorção, a bentonita 

poderia tornar-se uma opção de recuperação de antigas áreas industriais. A escavação de 

solo contaminado – com posterior mistura com cimento-bentonita e reaterro – permitiria reter 
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as funções naturais do solo, e simultaneamente imobilizaria os poluentes. Estes sítios 

contaminados teriam um incremento de valor econômico após o tratamento, podendo 

inclusive ser reintegrado a sociedade em forma de parques ecológicos e/ou pontos 

turísticos. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICO-MINERALÓGICA E CLASSIFICAÇÃO 

MCT-M: AMOSTRAGEM E MÉTODOS 

Para a escolha dos materiais empregados na presente pesquisa tomou-se a precaução de 

identificar aqueles que potencialmente apresentariam características peculiares às tipologias 

escolhidas para a bentonita e solos tropicais.   

No caso da bentonita, este procedimento visou obter a bentonita sódica mais reativa 

possível, com a expectativa de que, deste modo, o desempenho do sistema selante fosse o 

melhor possível. Assim, para a escolha da bentonita, procederam-se ensaios preliminares 

de caracterização geotécnica (limites de Atterberg) e ensaio de adsorção de azul de 

metileno dentre algumas opções comerciais de bentonitas sódicas no mercado brasileiro.  

Todas as amostras de bentonita avaliadas foram gentilmente doadas pela empresa Bentonit 

União Nordeste S/A, sendo escolhida a bentonita sódica Brasgel PA, por ter se mostrado a 

mais reativa. A Tabela 2.6 apresenta os resultados obtidos para dos ensaios para a escolha 

da bentonita mais reativa. 

Tabela 2.6 - Resumo de resultados para escolha da bentonita. 

Parâmetros 
Bentonita 

Brasgel FF Brasgel FC Brasgel PA Permagel 
1,2 Limites de Atterberg 

�L (%) 505 667 682 609 

�P (%) 103 85 91 84 

IP (%) 402 582 591 525 
3 Capacidade de Troca Catiônica e Superfície Específica 

CTC (meq/100g) 87,1 94,2 99,4 93,0 

S0 (m
2/g) 679,8 735,4 775,9 726,4 

Fontes: 1 ABNT (1984) NBR 6459; 2 ABNT (1984) NBR 7180; 3 Pejon (1992). 
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Já para os solos tropicais, segundo metodologia MCT-M, o critério de escolha de amostras 

foi a coleta de um solo tipicamente laterítico, outro não laterítico e um com caráter 

transicional entre os dois tipos anteriormente citados. A definição dos locais de coleta teve 

como base os aspectos dos perfis de alteração em campo conforme as descrições 

oferecidas em Nogami e Villibor (1995), como mostra a Figura 2.16. 

Ressalta-se que, apesar da escolha de classes distintas segundo metodologia MCT-M, 

procurou-se amostras em perfis tipicamente tropicais, ou seja, horizontes espessos e 

bastante avermelhados, com características texturais e tátil-visuais representativas dos 

solos da região do Quadrilátero Ferrífero.  

Figura 2.16 - Seção geológica típica dos solos tropicais (Fonte: Nogami e Villibor, 1995, modificado). 

Deste modo, amostras deformadas de solo tropicais foram coletadas em três locais distintos, 

como mostra a Figura 2.17: o solo laterítico (SL) foi coletado no distrito de Antônio Pereira 

(município de Ouro Preto-MG); o solo transicional (ST) provém do distrito de Cachoeira do 

Brumado (município de Mariana-MG); e o solo não laterítico foi coletado nas proximidades 

do município de Brumadinho-MG. 

As amostras coletadas foram tratadas conforme os procedimentos descritos na NBR 6457, 

que consistem em: 

• Destorroamento; 

• Secagem à sombra; 

• Homogeneização e quarteamento; 

• Peneiramento (malha 4,8 mm); 

• Estocagem em recipientes adequados. 
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Figura 2.17 - Localizações das coletas dos solos tropicais: SL – Solo Laterítico; ST – Solo 

Transicional; SN – Solo Não Laterítico. 

2.2.1 Caracterização Mineralógica 

O método adotado para a caracterização mineralógica dos solos tropicais e da bentonita foi 

a difratometria de raios-X em lâminas vítreas normais solvatadas com etileno-glicol e análise 

de pó total. Para confecção destas lâminas as amostras foram pulverizadas em um pequeno 

britador de bolas de aço, homogeneizadas e peneiradas (malha de 200 mesh – 0,074 mm).   

O procedimento do ensaio de difração de raios-X foi realizado conforme a rotina do 

Laboratório de Microscopia Óptica e Raios-X do DEGEO, da Universidade Federal de Ouro 

Preto. O equipamento utilizado foi um difratômetro Rigaku, modelo Geigerflex D/MAX-B, 

com goniômetro horizontal, tubo de cobre (Figura 2.20). A velocidade de varredura adotada 

foi de 1,2o por segundo, de 1 a 35o para as lâminas normais e com etileno-glicol, e 2 a 70o

para o pó total. 

O etileno glicol se trata de um agente expansivo, sendo um importante auxiliar na 

identificação de minerais expansivos, como aqueles pertencentes ao grupo das esmectitas 

(esperado na amostra de bentonita). A análise de pó total tem a função de identificar 

minerais cujos picos frequentemente não ressaltam na varredura normal até 35o, como é o 

caso de alguns carbonatos e alguns óxidos hidratados. A análise de pó total possui também 
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a função de confirmação dos minerais cujas refrações apresentam-se em com diferentes 

ângulos basais, como o caso da caulinita. 

Figura 2.18 - Difratômetro de raios-X do Laboratório de Microscopia Óptica (DEGEO) da 

Universidade Federal de Ouro Preto.  

2.2.2 Composição Química e Grau de Laterização 

Para determinação da composição química global das amostras foi utilizada a técnica de 

fluorescência de raios-X (FRX), cujos resultados foram teores percentuais dos óxidos 

constituintes.  

O procedimento do ensaio de fluorescência de raios-X (FRX) foi realizado conforme a rotina 

do Laboratório de Geoquímica do DEGEO, da Universidade Federal de Ouro Preto. A 

análise se deu para os elementos maiores e menores: Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, 

Na2O, P2O5, SiO2 e TiO2. Após a fluorescência, as amostras foram incineradas para a 

determinação em percentual do peso correspondente à água adsorvida e materiais 

orgânicos. 

A partir do resultado dos percentuais químicos provenientes do FRX foram calculados os 

índices de intemperização para as amostras de solos tropicais, conforme apresentado nas 

equações 2.1 e 2.2. 
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2.2.3 Classificação MCT-M dos Solos Tropicais 

A classificação segundo metodologia MCT (Mini Compacto Tropical) indica basicamente o 

comportamento laterítico ou não laterítico dos solos tropicais. Como mencionado no 

Capítulo 2, a classificação MCT-M é somente uma modificação da classificação original 

apresentada por Nogami e Villibor (1980), incluindo uma categoria de transição entre os 

campos “laterítico” e “não laterítico” (Vertamatti, 1998; ver Figura 2.7).    

Para a execução do ensaio adotaram-se os procedimentos descritos nas normas DNER – M 

256-94 – “Solos compactados com equipamento miniatura – Determinação de perda de 

massa por imersão” e DER – M 196-89 – “Classificação de solos tropicais segundo 

metodologia MCT”. 

Os ensaios segundo metodologia MCT podem ser divididos em duas etapas: a compactação 

Mini MCV e a perda por imersão. Resumidamente, o ensaio de compactação denominado 

Mini MCV (do inglês: Moisture Condition Value) consiste na aplicação de energias 

crescentes de compactação em corpos de prova de 50 mm de diâmetro e 130 mm altura. 

Determina-se assim uma família de curvas de compactação para cada energia, de onde são 

determinados os coeficientes c’ e d’.  

O ensaio de perda por  imersão foi desenvolvido para distinção entre os solos lateríticos e 

não lateríticos, cujo limite é definido pelo índice e’. Neste procedimento, o corpo de prova 

proveniente do ensaio de compactação é submerso em água na posição horizontal (com 10 

mm extrudido do molde) por um período de 24 horas. Uma síntese do procedimento Mini 

MCV e Perda por Imersão segue descrita: 

(1) Inicialmente compactam-se corpos de prova com diferentes teores de umidade em 

uma série de golpes (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 256), medindo-se os 

respectivos afundamentos para os golpes (�An = An – An-4); 

(2) Traçam-se as curvas de afundamentos (�An) versus número de golpes (escala 

logarítmica) e determina-se o coeficiente c’, correspondente à inclinação que se ajusta ao 

ponto pré-definido de afundamento igual a 2 mm e número de golpes igual a 10; 

(3) Determina-se o coeficiente d’, correspondente ao coeficiente angular da parte 

retilínea do ramo seco da curva de compactação para 12 golpes, obtido na realização do 

ensaio de compactação; 
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(4) Determina-se a perda de peso por imersão (Pi) para 1 cm do corpo de prova 

extrudado e imerso em água por 24 horas; 

(5) Determina-se o índice e’ pela equação 2.3; 

�� � ��� ��� � ���� �
���

(2.3)

(6) Por fim, localiza-se na carta proposta por Nogami e Villibor (1980) os coeficientes c’ 

e e’. No presente estudo optou-se por empregar o ábaco de classificação MCT-M, proposto 

por Vertamatti (1998), mostrado na Figura 2.7. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICO-MINERALÓGICA E CLASSIFICAÇÃO 

MCT-M: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.3.1 Caracterização Mineralógica 

A Tabela 2.7 fornece o resumo dos principais minerais encontrados para as amostras de 

bentonita e solos tropicais. A Figura 2.19 apresenta o difratograma para a amostra de 

bentonita, enquanto as Figura 2.20 a Figura 2.22 mostram os difratogramas para os solos 

tropicais.   

Tabela 2.7 - Resumo de resultados dos minerais encontrados nas amostras. 

Minerais por Amostra 

Bentonita Solo Laterítico Solo Transicional Solo Não Laterítico 

Montmorilonita Caulinita Caulinita Caulinita 

Caulinita Gibsita Ilita Goethita 

Attapulgita Goethita Chlorita Quartzo 

Mica Hematita Vermiculita Talco 

Quartzo Quartzo Quartzo  

  Carbonatos  

Como era esperado, a montmorilonita foi o mineral predominante na amostra de bentonita, 

que também apresentou traços de caulinita, attapulgita e mica. De um modo geral, os 
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minerais encontrados nas amostras de solo laterítico, transicional e não laterítico são 

compatíveis com solos tropicais, bastante evoluídos pedologicamente. 

É comum a presença da hematita em amostras muito evoluídas por laterização. Este 

mineral foi notado na amostra de solo laterítico. Já a ilita, a vermiculita e a goethita 

(encontrados nas amostras de solo transicional e não laterítico) são frequentes nos solos em 

processo intermediário de intemperização. 

(a) 

(b) 

Figura 2.19 - Difratogramas de raios-x da amostra de bentonita: (a) lâmina normal e (b) lâmina com 

etilenoglicol. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 2.20 - Difratogramas de raios-x da amostra de solo laterítico: (a) lâmina normal, (b) lâmina 

com etilenoglicol e (c) lâmina de varredura com pó total.
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 2.21 - Difratogramas de raios-x da amostra de solo transicional: (a) lâmina normal, (b) lâmina 

com etilenoglicol e (c) lâmina de varredura com pó total. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 2.22 - Difratogramas de raios-x da amostra de solo não laterítico: (a) lâmina normal, (b) lâmina 

com etilenoglicol e (c) lâmina de varredura com pó total. 
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2.3.2 Composição Química e Índice de Intemperização

Como é apresentado na Tabela 2.8, as amostras analisadas possuem constituição química 

característica de seus grupos mineralógicos.  

No caso da bentonita, salienta-se a maior quantidade de óxido de sódio em relação ao  

óxido de cálcio, como era esperado em uma bentonita tratada com cloreto de sódio. Já nos 

solos tropicais evidencia-se o elevado teor de óxidos de ferro e alumínio, como esperado. 

Tabela 2.8 - Composição química das amostras de bentonita e solos tropicais. 

Óxidos 
(%) de Óxidos por Amostra 

Bentonita Solo Laterítico 
Solo 

Transicional 
Solo Não 
Laterítico 

Al2O3 16,7 28,8 23,4 19,4 

CaO 0,8 1,8 1,7 3,4 

Fe2O3 3,5 29,3 30,8 27,3 

K2O 0,4 0,6 0,5 0,5 

MgO 0,8 0,7 0,7 0,9 

MnO 0,2 1,9 1,7 2,7 

Na2O 3,1 0,2 0,4 0,4 

P2O5 0,3 0,6 0,2 0,2 

SiO2 61,2 29,1 32,5 35,1 

TiO2 1,2 0,3 0,3 0,1 

Queima 10,2 5,1 6,4 7,9 

Total 98,4 98,4 98,6 97,9 

Com o intuito de diferenciar os solos tropicais quanto ao grau evolutivo de laterização, foram 

calculados os índices pedológicos de intemperização Ki e Kr (Tabela 2.9).Observa-se que o 

solo laterítico situa-se na faixa de Ki < 2,0, sendo classificado pedologicamente como um 

solo altamente intemperizado (latossolo), enquanto o solo transicional e o solo não laterítico 

apresentaram Ki > 2,0, que os classifica como solos mediamente a pouco intemperizados 

(argissolos). Já o índice Kr > 0,75 demonstra que todas as amostras são essencialmente 

cauliníticas. 

Tabela 2.9 - Índices de intemperização dos solos tropicais. 

Ki / Kr Solo Laterítico 
Solo 

Transicional 
Solo Não 
Laterítico 

Ki 1,72 2,36 3,08 

Kr 1,04 1,28 1,62 
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Ressalta-se que a composição química e a classificação pedológica anteriormente citadas 

tem caráter qualitativo no âmbito geotécnico. Ensaios adicionais, como a mineralogia e, 

sobretudo, a classificação MCT (tópico subsequente), são determinantes para a distinção do 

comportamento laterítico, transicional e não laterítico dos solos. 

2.3.3 Classificação MCT-M dos Solos Tropicais 

A amostragem dos solos tropicais foi realizada estrategicamente de forma a se obter três 

solos pertencentes a cada das grandes classes segundo metodologia MCT-M. Com efeito, 

como mostra a Figura 2.23, os solos tropicais estudados foram classificados como de 

comportamento laterítico, transicional e não laterítico, segundo metodologia MCT-M. 

Figura 2.23 - Resultado da classificação dos solos tropicais segundo metodologia MCT-M. 

A amostra aqui denominada SL foi classificada como solo laterítico areno-argiloso, enquanto 

as amostras ST e SN foram classificadas respectivamente como solo transicional argiloso e 

solo não laterítico argiloso. 



3. PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS E FÍSICO-QUÍMICAS 

De forma suplementar aos itens abordados no Capítulo 2, onde foram apresentadas as 

características básicas dos solos tropicais e da bentonita necessárias a sua correta distinção 

e classificação, nos itens subsequentes serão abordados tópicos sobre a caracterização 

geotécnica e físico-química das amostras de solo tropical e bentonita, incluindo alguns 

fundamentos teóricos.  

3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DAS PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS E 

FÍSICO-QUÍMICAS DOS SOLOS 

Conforme mencionado por Mitchell (1993), as propriedades geotécnicas dos solos 

dependem de fatores pertinentes à sua composição e a fatores relacionados à interação dos 

sólidos com o líquido circundante. Os fatores de composição que tem o potencial de 

influenciar quaisquer propriedades dos solos são: tipo e quantidade de cada mineral; tipos 

dos cátions adsorvidos; forma e tamanho das partículas; composição dos vazios e tipo e 

quantidade de outros constituintes, tais como material orgânico e óxidos de alumínio e ferro. 

Já os fatores de interação são: teor de umidade; compacidade relativa; pressão confinante; 

macro e micro estrutura e água livre (Mitchell, op cit). 

Mitchell (op cit) relata um estudo realizado por Seed et al. (1964), em que dois minerais 

(Caulinita e Ilita) foram misturados a um terceiro (montmorilonita). Neste ensaio fica evidente 

a influência direta da composição mineralógica nas propriedades dos solos (neste caso o 

limite de liquidez), como ilustra a Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Influência da composição no limite de liquidez (Fonte: Mitchell, 1993). 
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Os solos coesivos1 em relação aos não coesivos tem suas propriedades e comportamentos 

geotécnicos consideravelmente mais sensíveis a variações quanto a composição 

mineralógica, forma e tamanhos das micro partículas, índice de vazios, grau de liberdade da 

água, e cátions adsorvidos em sua superfície. Estas características são, como mencionada 

em Mitchell (1993), pertinentes a interações físico-químicas de suas partículas, muitas vezes 

negligenciadas pelas teorias mecânicas usuais. Neste caso, as teorias que explicam o 

comportamento coloidal seriam mais adequadas, sendo o foco dos itens subsequentes. 

3.1.1 Solos Tropicais: Características, Propriedades e Comportamentos 

As principais características que interferem no comportamento geotécnico dos solos 

tropicais podem ser divididas em composicionais, estruturais e de propriedades índices. 

Quanto ao comportamento propriamente dito, as peculiaridades dos solos tropicais podem 

ser divididos em mecânico e hidráulico. Estas características e comportamentos serão 

abordados segundo a diferenciação entre solos lateríticos e não lateríticos da classificação 

MCT, definida no Capítulo 2. 

Conforme citado anteriormente, Takeda (2006) relata que alguns comportamentos inerentes 

aos solos tropicais podem ser explicados pela sua constituição mineralógica: os solos 

lateríticos possuem em suas frações granulares (correspondente a silte, areia e pedregulho) 

quartzo, laterita, magnetita e ilmenita como minerais predominantes. Já a fração argilosa é 

composta principalemte por caulinita e sesquióxidos de ferro ou alumínio (e.g. goetita, 

lepidocrocita, limonita, ferrihidrita, diásporo, bohemita,  gibbsita), ou ainda óxidos anidros de 

ferro (hematita e magnetita). 

Já os solos não lateríticos, ainda conforme Takeda (2006), possuem fração arenosa e 

pedregulhosa constituída por feldspatos, micas e fragmentos de rocha, não excluindo o 

quartzo, enquanto a fração siltosa é constituída predominantemente por caulinita

(macrocristais) e micas. Já na fração argilosa podem ocorrer argilominerais tais como a 

esmectita e a ilita (não descartando a caulinita), associados ou não aos sesquióxidos. 

Dentre os minerais supracitados, ressaltam-se o quartzo e fragmentos de laterita nos solos 

lateríticos e os feldspatos e micas nos solos não lateríticos. Tanto o quartzo quanto a laterita 

                                                
1 Nota: o termo coesivo não implica necessariamente uma composição granulométrica argilosa (como 
é comumente aceito), e sim os solos cuja fração argilosa governa o seu comportamento mecânico e 
hidráulico.
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são reconhecidamente de elevada resistência mecânica (alto módulo de elasticidade), 

dureza acentuada e baixa sensibilidade a ataques químicos. Os feldspatos e micas, por sua 

vez, são normalmente associados à elevada expansibilidade e baixa capacidade de suporte 

(conseqüência do baixo módulo de elasticidade). Desta forma, a caracterização 

mineralógica típica dos solos lateríticos e não lateríticos oferece alguns indicativos de seu 

comportamento geotécnico, detalhados adiante. 

No entanto, em se tratando de solos tropicais, solos de mesma granulometria e mesma 

composição mineralógica podem ter comportamentos diferentes. Os referidos autores 

atribuem essa peculiaridade às particularidades estruturais envolvidas, ou seja, à disposição 

espacial e dos constituintes sólidos e dos seus vazios. 

Nogami e Villibor (1995) mostram que a peculiaridade mais notória dos solos lateríticos 

quanto à sua macroestrutura é o fato deste estar quase sempre na forma agregada: “as 

argilas e os solos argilosos lateríticos, devido a essa agregação, são, em condições 

naturais, formados por agregados (torrões), quase sempre bem distinguíveis”. 

Esta agregação, por sua vez, é caracterizada por permanecer praticamente intacta mesmo 

com o atrito ou umedecimento do solo. Além disso, caso esta agregação seja desfeita por 

um processo mecânico, os sesquióxidos presentes na fração argilosa têm a capacidade de 

se reorganizar em uma nova forma agregada. Esta característica resulta em algumas 

propriedades típicas aos solos lateríticos, como: 

• Apresentação de macro poros, que resulta em porosidade aparente (calculada) 

diferente da efetiva; 

• Indicação de fração arenosa na curva granulométrica, onde muitas vezes, na 

realidade são concreções de frações argilosas; 

• Pode apresentar o fenômeno de colapso, ou seja, diminuição drástica de volume ao 

se atingir um determinado nível de tensão. Normalmente os solos lateríticos 

apresentam uma resistência acima da prevista, até que em determinado nível de 

tensões (quando há a quebra da agregação dos grãos) ocorre uma queda de 

resistência para o nível esperado (e.g. areia argilosa apresenta um �’ de 

aproximadamente 35º até tensão de confinamento 200 kPa e a acima desta tensão 

de confinamento o �’ decai para aproximadamente 28º, ou seja, representativa de 

trajetória bi-linear). 

No caso dos solos não lateríticos, sua macroestrutura normalmente está associada à rocha 

matriz, herdando características das rochas ígneas, metamórficas, ou sedimentares. Podem 
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ainda ocorrer solos não lateríticos transportados ou sedimentares, caso este que pode 

resultar em macroestruturas contendo características associadas à rocha matriz misturadas 

as características de solos tipicamente residuais. 

Para os solos não lateríticos, suas características de macroestrutura resultam em 

interferências em propriedades como expansão e contração. Geralmente apresentam altas 

variações em seu volume quando saturados ou desidratados.  Além disso, Nogami e Villibor 

(1995) lembram que a destruição da petrificação residual (comum nos solos não lateríticos) 

durante as operações construtivas podem resultar em uma grande variação das 

propriedades verificadas em laboratório em relação aos valores aferidos em campo. 

Em termos de microestruturas, algumas peculiaridades podem ser destacadas aos solos 

lateríticos e não lateríticos. Nogami e Villibor (1995) citam como principais: 

Solos Lateríticos: 

• As partículas não aparecem de forma individualizada, aparecendo ligadas a uma 

forma amorfa; 

• Os contornos dos grãos são nitidamente arredondados, com possíveis vazios 

internos; 

• Os grãos têm dimensões predominantemente micrométricas; 

Solos Não Lateríticos: 

• Presença de associações de cristais que indicam sua origem neoformada; 

• Ocorrências de formas pseudomorfas, isto é, um contorno aparentemente bem 

definido em uma escala maior, e indefinido com formas lamelares em escala menor; 

• Ocorrência de corrosão ou dissolução dos grãos. 

A Figura 3.2 apresenta algumas imagens de microscopia eletrônica de varredura, ilustrando 

microestruturas típicas de solos lateríticos e não lateríticos. 

As peculiaridades de constituição e de estrutura (anteriormente descritas) refletem 

diretamente nas propriedades índices dos solos tropicais. Tradicionalmente subtende-se 

como propriedades índices a granulometria e os limites de Atterberg que, frequentemente, 

são correlacionados com o comportamento mecânico (e.g. resistência e expansibilidade) e 

hidráulico (e.g. condutividade hidráulica e permeabilidade intríseca) dos solos. Entretanto, é 

comum a inaplicabilidade destas correlações para os solos tropicais devido a algumas 

peculiaridades comportamentais.  
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 3.2 - Fotografias de microscopia eletrônica de varredura para (a) solo laterítico argiloso; (b) 

solo laterítico arenoso; (c) solo não laterítico de pagmatito (d) solo não laterítico de micaxisto (Fonte: 

Nogami e Villibor, 1995). 

Nos solos lateríticos, tem sido atribuída à resistente agregação dos seus grãos argilosos e 

sesquióxidos como explicação de freqüentes interferências nas análises granulométricas e 

na plasticidade. Nogami e Villibor (1995) descrevem: “a experiência tem mostrado que a 

destruição dos agregados por meio mecânico elevam o limite de liquidez e a porcentagem 

que passa na peneira 0,075mm)”.  

Nogami e Villibor (1995) ressaltam que em alguns solos lateríticos, os agregados de argila 

têm sido erroneamente classificados na fração arenosa. Este fato é observado quando se é 

adotado o procedimento tradicional de análise granulométrica (com defloculante de fosfato 

de sódio) em relação ao procedimento com aparelho de dispersão mecânica durante um 

longo período de tempo. Esta tendência é de fundamental importância uma vez que o nível 

de tensões poderia influenciar diretamente na granulometria do solo e, consequentemente, 

em seu comportamento. 
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Nos solos não lateríticos, a explicação de algumas tendências normalmente observadas nas 

propriedades índices são atribuídas ao caráter da fração siltosa ou arenosa dos solos. 

Segundo Takeda (2006), a freqüente ocorrência de minerais diferentes do quartzo na fração 

siltosa, como micas e caulinita, imprime aos solos não lateríticos propriedades inerentes a 

estes minerais, tais como: 

• Caulinita: a presença da caulinita é considerada normal na fração argilosa de 

muitos solos. Porém sua presença na fração siltosa na forma de macro cristais 

(frequente nos solos tropicais não lateríticos), é responsável por contribuir para uma 

falsa plasticidade da fração siltosa observada nestes solos.  

• Micas: minerais de elevada capacidade de absorção de água mesmo quando 

compactados. Esta característica implica em uma elevada plasticidade ainda que a 

porção micácea represente uma fração muito pequena do solo. 

Destaca-se o trabalho de Nogami e Villibor (1995) não somente pela notória distinção dos 

solos tropicais quanto às características e propriedades índices, mas também pela 

abordagem das peculiaridades comportamentais destes solos. Os solos lateríticos, 

independente da granulometria, normalmente apresentam elevada capacidade de suporte, 

quantificada pelo Índice Suporte Califórnia (ISC). Por outro lado, os solos não lateríticos têm 

este índice variando de médio a alto em função principalmente da composição mineral da 

fração siltosa. 

A capacidade de suporte distinta entre solos lateríticos e não lateríticos é observada, de 

forma oposta na sua perda de ISC por imersão. Caracteristicamente baixa nos solos 

lateríticos, varia de baixa a alta nos solos não lateríticos em função do mineral constituinte 

da fração siltosa. 

Em termos de expansão e contração há também peculiaridades para os solos tropicais. De 

maneira geral, os solos lateríticos (mesmo aqueles com alto teor de argila) apresentam 

baixa expansão e contração na presença de água (ou quando submetidos à sobrecarga) 

quando compactados próximo à umidade ótima. Entretanto, esse comportamento não é 

válido para os solos lateríticos compactados no ramo úmido, que tendem a apresentar alta 

contração. 

Já os solos não lateríticos, devido à grande variedade de minerais possíveis, não permitem 

uma generalização quanto ao comportamento expansivo. Entretanto, destacam-se os solos 

siltosos cauliníticos ou micáceos, que tendem a apresentar uma expansão elevada de 
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maneira rápida quando na presença de água. Da mesma forma, quando submetido a 

pressões tendem a se adensar rapidamente, diminuindo consideravelmente seu volume. 

Outra propriedade que mostra-se inadequada à generalização em função do tipo do solo é a 

condutividade hidráulica. Isto pelo fato desta propriedade sofrer influências consideráveis 

de outros fatores: índice de vazios; grau de compactação; umidade ótima; superfície 

específica; pressão confinante, entre outros).  

Os solos lateríticos, em geral, apresentam baixa condutividade hidráulica devido à presença 

de argila. Contudo, os valores de condutividade podem se elevar pela forte agregação das 

partículas argilosas que, frequentemente, geram macroporos que determinam o caminho 

preferencial da água. Já para os solos não lateríticos, a condutividade pode variar de baixa a 

elevada em função da diversidade mineral destes solos (Nogami e Villibor, 1995): 

• As variedades estruturais podem corresponder a distintas condutividades 

hidráulicas; 

• As feições herdadas da rocha matriz (e.g. porosidade, xistosidade) ou 

desenvolvidas durante o intemperismo (e.g. corrosão, oxidação) tendem a 

aumentar a condutividade hidráulica; 

• Anisotropias podem ocorrer devido às peculariedades composicionais e estruturais; 

• A heterogeneidade mineral dificulta a previsão e extrapolação de resultados 

laboratoriais ao campo. 

A infiltrabilidade, designada frequentemente como permeabilidade não saturada ou 

permeabilidade capilar, configura-se pelo coeficiente que determina o volume de água que 

infiltra por uma seção superficial de solo em determinado tempo, dado pela sua raiz 

quadrada [LT-1/2]. 

A disponibilidade de dados de infiltrabilidade ainda é restrita no estudo de solos tropicais, 

razão pela qual uma tendência geral de comportamento ainda não foi estabelecida. 

Contudo, têm sido observadas similaridades entre a infiltrabilidade e a condutividade 

hidráulica: nos solos lateríticos geralmente observa-se baixa infiltrabilidade (também afetada 

pela agregação da fração argilosa, elevando-a muito), enquanto que nos solos não 

lateríticos a infiltrabilidade apresenta-se muito variada. 

A Tabela 3.1  sintetiza qualitativamente as propriedades representativas dos solos de 

comportamento laterítico e não laterítico. Já a Tabela 3.2 apresenta a ordem de grandeza 

das propriedades referenciadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Resumo das propriedades representativas de comportamento laterítico e não laterítico 

segundo metodologia MCT (Fonte: Nogami e Villibor, 1995, modificado). 

Solos de Comportamento Laterítico (MCT) LA LA' LG' 

Granulometrias Típicas Areia Siltosa Areia Argilosa

Argila 
Argila Siltosa

Argila Arenosa
Silte Argiloso

P
ro

p
ri

ed
ad

es
 

Capacidade de suporte (ISC) E E/EE E 

Perda de ISC por Imersão B B B 

Expansão B B B 

Contração B B/M M/E 

Condutividade hidráulica B/M B B 

Infiltrabilidade B B B 

Solos de Comportamento Não 
Laterítico (MCT)

NA NA' NS' NG' 

Granulometrias Típicas Argila 
Silte (q / s)

Areia Siltosa
Silte (k / m) 

Silte Arenoso

Argila 
Argila Siltosa

Argila Arenosa
Silte Argiloso

P
ro

p
ri

ed
ad

es
 

Capacidade de suporte (ISC) M/E E M/E E 

Perda de ISC por Imersão B/M B E M/E 

Expansão B B E M/E 

Contração B B/M M M/E 

Condutividade hidráulica M/E B B/M B/M 

Infiltrabilidade E B/M E M/E 

Legenda: k = caulinítico  m = micácio  s = sericítico  q = quartzoso   
EE = Muito Elevado   E = Elevado   M = Médio   B = Baixo 

Tabela 3.2 - Ordem de grandeza das propriedades referenciadas na Tabela 3.1 (Fonte: Nogami e 

Villibor, 1995, modificado). 

Propriedades EE E M B 

Capacidade de suporte (ISC %) > 30 12 a 30 4 a 12 < 4 

Perda de ISC por Imersão (%)   > 70 40 a 70 < 40 

Expansão (%)   > 3 0,5 a 3 < 3 

Contração (%)   > 3 0,5 a 3 < 3 

Condutividade hidráulica (cm/s)   > 10-3 10-3 a 10-6 < 10-6

Infiltrabilidade (cm/s1/2)   >-0,13 -0,13 a -0,26 < -0,26 
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3.1.2 Propriedades Coloidais do Sistema Argila - Água 

Na química moderna, definem-se colóides (ou sistemas coloidais ou ainda dispersões 

coloidais) como sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam pelo menos uma 

de suas dimensões dentro do intervalo de 0,01 µm a 1 µm (faixa granulométrica corriqueira 

nas bentonitas). Segundo Santos (1989), materiais que podem ser dispersos em fluidos 

formando uma dispersão ou solução de fase única (efeito óptico de Tyndall) são 

denominados colóides. 

Santos (1989) acrescenta que para uma argila ser considerada um colóide sua 

granulometria deve situar-se em uma faixa na qual é possível estabelecer uma solução 

dispersa. Para que não ocorra a dissolução e precipitação, as cargas elétricas anisométricas 

das partículas têm que se equalizarem as forças cinéticas. Sumariamente, diz-se que as 

dispersões coloidais são dispersões intermediárias entre as soluções verdadeiras e os 

sistemas heterogêneos, onde as partículas dispersas são maiores do que moléculas, mas 

não suficientemente grandes para decantação gravitacional. 

Mitchell (1993) apresenta a importância do estudo geotécnico das argilas como um sistema 

eletrolítico argila-água e suas conseqüentes interferências na estruturação das partículas: 

(...) quando duas partículas estão próximas, seus respectivos campos de 
força se sobrepõem e influenciam o comportamento geral do sistema. As 
partículas de argila, por causa de seu pequeno tamanho e forma planar, são 
influenciadas especialmente por estas forças. (...) Os efeitos das interações 
interpartículas são manifestados por uma variedade de forças de atração e 
repulsão, que, por sua vez, influenciam no comportamento de floculação e 
defloculação das argilas. (...) A química coloidal fornece meios para a 
descrição de muitas das interações no sistema eletrolítico argila-água, 
porque a maiorias das partículas de argila são demasiadamente pequenas e 
comportam-se como colóides. (...) Os colóides hidrofóbicos são dispersões 
líquidas de partículas pequenas, que são (1) sistemas bifásicos com uma 
área de superfície interfacial grande, (2) possuem um comportamento 
dominado pelas forças de superfície, e (3) podem flocular na presença de 
quantidades pequenas de sal. O sistema eletrolítico argila-água satisfaz a 
todos estes critérios. (Traduzido de Mitchell, 1993. Fundamentals of Soil 
Behavior, p. 111). 

Os colóides, geralmente, apresentam propriedades específicas como elevada capacidade 

de troca catiônica e alta capacidade de hidratação e expansão, conseqüência da grande 

superfície específica de suas partículas sólidas. Nas interfaces entre a fase dispersa e o 

meio de dispersão, manifestam-se fenômenos de superfície característicos, tais como 

efeitos de adsorção e dupla camada iônica (camada elétrica de superfície e camada difusa). 
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Estes fenômenos são de grande importância na determinação de propriedades geotécnicas 

e físico-químicas dos solos. 

Mitchell (1993) descreve o equilíbrio iônico nas argilas como conseqüência das interações 

entre as camadas difusas das partículas. As forças de repulsão são explicadas pela teoria 

eletrolítica, onde duas placas carregadas (superfície das argilas) interagem com o meio (de 

carga oposta), se afastando uma da outra. Estas forças, por sofrerem interferências diretas 

do meio no qual a argila está imersa, serão detalhadas no Capítulo 5. Entretanto, mostra-se 

importante citar os fatores que podem influenciar na distribuição eletrolítica da dupla camada 

iônica: 

• Concentração eletrolítica da solução percolante; 

• Valência dos cátions da dupla camada e da solução percolante; 

• Constante dielétrica da solução percolante; 

• Temperatura; 

• Diâmetro molecular do íon hidratado; 

• pH do sistema; 

• Adsorção de ânions da solução. 

Em oposição às forças eletrolíticas, têm-se as forças naturais de atração, principalmente as 

forças de van der Waals e pontes de hidrogênio, responsáveis pelo equilíbrio eletrostático 

das partículas e, conseqüentemente, por algumas singularidades quanto às propriedades 

das argilas quando imersas em água. 

Lima (2008) menciona que as forças eletrolíticas podem variar consideravelmente, tanto 

para maiores (afastando as camadas), quanto para menores (aproximando as camadas). 

Além disso, existe uma determinada magnitude de força repulsiva que, em contrapartida à 

atrativa, resulta em energia nula do sistema. Este ponto é denominado ponto de equilíbrio 

crítico, onde qualquer alteração eletrolítica pode provocar a coagulação dos colóides. 

A Figura 3.3 ilustra a interação de forças entre duas partículas planas carregadas em função 

da distância. No caso da resultante (a), as superfícies repelem-se fortemente e apenas uma 

pequena quantidade de partículas coloidais permanecem estáveis. Em (b), onde a energia 

resultante (integral das forças – áreas hachuradas) é nula, as superfícies atingem o 

equilíbrio e os colóides permanecem cineticamente estáveis. Em (c) as superfícies atingem 

um “mínimo positivo”, estabelecendo uma cinemática de aproximação lenta. Já em (d) é 

atingido o ponto de equilíbrio crítico, ou não estável, onde qualquer precipitação tende a 
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uma reação em cadeia, o que resulta na aderência das partículas. No caso (e), a 

exclusividade das forças atrativas exerce a coagulação dos colóides rapidamente (em 

geotecnia, é o caso da agregação repentina das argilas). 

Figura 3.3 - Interações segundo equilíbrio de forças atrativas e repulsivas em função da distância 

(Fonte: modificado de Lima, 2008). 

Mitchell (1993) descreve que a própria natureza polar da água (molécula em forma de “V”), 

com o ângulo de aproximadamente 105º entre H-O-H é responsável pela interação com as 

partículas de argila. Mitchell (op cit.) cita cinco possíveis mecanismos de interação entre a 

água e as partículas de argila, em ordem de magnitude: 

(1) Pontes de hidrogênio: devido à natureza da hidroxila presente na superfície das 

argilas, uma das arestas do hidrogênio da água é atraída, deixando livre a outra 

aresta de hidrogênio para se ligar ao oxigênio da próxima molécula de água, 

formando-se assim uma espécie de ponte até a próxima superfície de argila (Figura 

3.4-a). A aceitação deste conceito parte do princípio que as hidroxilas das argilas 

possuem uma similaridade com a estrutura hexagonal do gelo; 

(2) Hidratação dos cátions: os cátions são atraídos pelas cargas negativas das argilas, 

e então são hidratados (Figura 3.4-b). Este mecanismo se mostra mais importante 

em baixos teores de água; 
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(3) Atração por osmose: a concentração de cátions tende a formar soluções de 

concentrações diferentes entre as lamelas e a água livre. Esta diferença de 

concentração promove uma migração de água para dentro das lamelas da argila 

(Figura 3.4-c); 

(4) Atração pela superfície carregada: as partículas de argila se caracterizam por uma 

maior concentração de cargas negativas na superfície, originando outra espécie de 

“corrente” (diferente das pontes de hidrogênio) com os cátions formando o elo 

central de equilíbrio (Figura 3.4-d). 

(5) Atração pelas forças de van der Waals: é caracterizado pela flutuação dos elétrons 

dentro das moléculas, criando uma espécie de dipolo temporário e uma 

consequente atração de moléculas. Apesar de não exaltada no estudo geotécnico, 

a teoria DLVO (nomes dos autores Derjaguin - Landau – Verwey – Overbeek) tem 

demonstrado que as forças atrativas intermoleculares de van der Waals possuem 

maior magnitude (ao lado das pontes de hidrogênio) ante as demais. Com o 

advento da mecânica quântica, Fritz London (1930) descreveu a natureza destas 

forças, que ficaram também conhecidas com os nomes de forças de London, 

flutuação de cargas, eletrodinâmicas, ou dispersivas. 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 3.4 - Possíveis mecanismos de forças atrativas entre argila e água: (a) pontes de hidrogênio; 

(b) hidratação dos cátions; (c) atração por osmose; (d) atração pela superfície carregada  (Fonte: 

Mitchell, 1993, modificado). 

Os mecanismos anteriormente descritos são responsáveis por algumas propriedades 

peculiares das argilas coloidais, como a elevada capacidade de troca catiônica: as argilas 

naturalmente adsorvem cátions em quantidades específicas, de modo a equilibrar as cargas 
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deficitárias das partículas sólidas. Entretanto, reações de troca catiônica podem ocorrer em 

resposta às mudanças de ambiente (temperatura, pH, pressão, composição química e 

biológica da água). Estas reações envolvem a substituição isomórfica de uma parte dos 

cátions adsorvidos por outros, alterando de forma significativa as propriedades físico-

químicas das partículas (Mitchell, 1993). 

Grim (1953) descreve as três principais origens das cargas de superfície nas partículas de 

argila, com a consequente capacidade de troca catiônica: 

(1) Ligações químicas quebradas nas bordas entre as unidades de silício e alumínio 

das folhas tetraédricas, que por sua vez geram cargas negativas insatisfeitas, 

contrabalanceadas pela adsorção de cátions; 

(2) Substituição isomórfica do alumínio (folhas octaédricas) por cátions como 

magnésio, ferro, zinco, níquel, lítio, cálcio e sódio ou do silício (folhas tetraédricas) 

por fósforo; 

(3) Substituição do hidrogênio por hidroxilas ligadas ionicamente a outros cátions. 

Santos (1989) observa que, no caso da montmorilonita, a troca catiônica se deve, 

sobretudo, às substituições isomórficas do alumínio (presente nas folhas octaédricas) por 

cálcio, magnésio ou sódio. Entretanto, a troca catiônica devido às ligações químicas 

quebradas nas bordas pode ocorrer em menor grau neste argilomineral. 

Segundo Shakelford et al. (2000), a grande superfície específica das montmorilonitas (800 

m2/g), combinada com a sua elevada capacidade de troca catiônica (80 a 150 meq/100g) 

geram grande adsorção de cátions hidratados. Estas moléculas de água adsorvida ligadas 

aos cátions podem compreender uma fração significante do espaço poroso, e são 

essencialmente imóveis. Como resultado, a porção do espaço poroso ocupado pela água 

livre é relativamente pequena, e as vias formadas pela água livre têm formas irregulares, 

interferindo diretamente no comportamento hidráulico do solo.  

Este comportamento pode ser visualizado nas Figura 3.5 e Figura 3.6, que mostram a seção 

microscópica de uma mistura de bentonita e quartzo, obtida através de tomografia 

computadorizada (Figura 3.5) e um esquema micro estrutural de percolação através de 

partículas de argila em diferentes estados (Figura 3.6): disperso (a) e agregado (b). É 

perceptível que o poro vazio mostrado na tomografia computadorizada representa apenas 

uma fração da seção total da mistura (Figura 3.5). Também é notório o caminho facilitado 

para o fluxo de água no estado agregado (Figura 3.6-b) em relação ao estado disperso das 

partículas (Figura 3.6-a). 
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(a) (b) 

Figura 3.5 -  Tomografia 

computadorizada de uma mistura 

de quartzo e bentonita (Fonte: 

Kawaragi et al., 2009). 

Figura 3.6 -  Esquema de percolação através de partículas de 

argila: (a) no estado disperso e (b) no estado agregado (Fonte: 

Egloffstein, 2001). 

Uma vez que o comportamento hidráulico das argilas é afetado pelos cátions adsorvidos e 

moléculas de água associadas a esses cátions, é plausível sugerir que alterações na CTC 

ou na espessura da dupla camada resultariam em mudanças na condutividade hidráulica 

destes materiais. Dito isto, inferese que as bentonitas (montmorilonitas) são potencialmente 

mais vulneráveis ao ataque químico, com menor compatibilidade frente a diferentes 

diferentes soluções químicas, podendo haver colapso da dupla camada e aumento na 

condutividade hidráulica (Mesri e Olson, 1971). 

A capacidade de troca catiônica das argilas é também responsável por duas outras 

características fundamentais que refletem em suas propriedades: hidratação, expansão e  

estado de associação das lamelas. A hidratação é característica importante das bentonitas 

e está relacionada à expansão interplanar basal além do limite original (em torno de 9,5 Å), 

como resultado da hidratação nos espaços interlamelares, podendo atingir até 40 Å no caso 

da esmectita (Neumannet al., 2000). 

O fenômeno da hidratação e da expansão das bentonitas pode ser dividido em duas fases: a 

expansão cristalina (denominada também de hidratação catiónica) e a expansão osmótica. 

Segundo Madsen e Muller Vanmoos (1989), a expansão cristalina é decorrente da 

hidratação dos cátions, elucidada da seguinte forma: devido à polaridade da água, o seu 

pólo negativo é atraído eletricamente pelos cátions da dupla camada, hidratando-os. As 

moléculas de água coordenadas aos cátions expandem os espaços interlamelares, além de 
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enfraquecerem as forças de atração entre as superfícies da bentonita (carregadas 

negativamente) e os cátions, gerando um potencial para a hidratação osmótica. 

A expansão osmótica, por sua vez, é resultado da repulsão entre as duplas camadas 

difusas, que gera um espaço intercamadas de elevada concentração de cátions adsorvidos.  

Essa concentração de cátions adsorvidos no espaço intercamadas é muito maior do que na 

água circundante, gerando assim a penetração da água para esta região por osmose. A 

Figura 3.7 mostra um esquema para a expansão cristalina e osmótica para a bentonita. 

Figura 3.7 -  Esquema de expansão cristalina e osmótica da bentonita. Estágio I: antes do contato 

com a solução; estágio II: hidratação catiônica e expanão cristalina; estágio III: hidratação osmótica e  

expansão da dupla camada (Fonte: Suzuki et al., 2005). 

Em decorrência do processo de troca catiônica e hidratação/expansão das argilas coloidais, 

diferentes associações entre as lamelas podem ocorrer, sobretudo, a agregação/dispersão e 

floculação/defloculação. Frequentemente estes estados de associação influenciam o 

comportamento mecânico e hidráulico das argilas, mostrando a relevância de seu 

compreendimento. Mitchell (1993) apresenta as seguintes definições para as associações 

de partículas em solos argilosos: 

• Dispersas: partículas sem associação face-face;  

• Agregadas: partículas com associação face-face; 

• Floculadas: associação de partículas face-borda ou borda-borda (sistema floculado, 

porém disperso), ou associação de agregados face-borda ou borda-borda (sistema 

floculado e agregado); 

• Defloculada: sem associação de agregados, podendo ocorrer com partículas 

agregadas (sistema defloculado, porém agregado) ou com partículas dispersas 

(sistema defloculado e disperso). 
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A Figura 3.8 ilustra os diferentes modos que podem ocorrer as associações de partículas 

(disperso/agregado e floculado/defloculado). 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g)  

Figura 3.8 -  Modos de associações de lamelas em suspensões de argila: (a) disperso e defloculado; 

(b) agregado e defloculado; (c) disperso e floculado borda-face; (d) disperso e floculado borda-borda; 

(e) agregado e floculado borda-face; (f) agregado e floculado borda-borda; (g) agregado e floculado 

borda-face e borda-borda (Fonte: Mitchell, 1993). 

Santos (1989) enumera três possíveis casos onde os fenômenos de agregação e/ou 

floculação podem resultar na “perda” das características coloidais do sistema, ou seja, na 

dissolução e precipitação das partículas: 

(1) Partículas isoladas de argilomineral: estado defloculado e desagregado. Solução 

coloidal estável para partículas de dimensão menor que 0,1 �m e precipitação para 

partículas de dimensão maior que 0,1 �m; 

(2) Partículas agregadas isoladas de argilomineral: estado defloculado e agregado 

(face-face, face-borda ou borda-borda). Solução coloidal estável para agregados 

menores que 0,1 �m e precipitação para agregados maiores que 0,1 �m; 

(3) Partículas floculadas: estado floculado e agregado (face-face, face-borda ou borda-

borda). Não há solução coloidal estável e sim precipitação das partículas devido à 

aglomeração dos agregados. 



�����	��������	�	����������		
�������	����������	��	 ������	���	!�"���	��	�#���$��	��������

70 

Outra importante consideração sobre o processo de agregação e floculação das argilas está 

ligada a interveniência do fluido percolante na espessura da dupla camada. Conforme 

descrito por Lemos (2006), quando percolada com diferentes fluidos, a argila pode trocar 

cátions com o meio circundante, mudando o tipo de associação de suas partículas, a citar: 

• Dispersão: estado onde não há nenhum tipo de orientação das lamelas, 

diretamente ligado à capacidade de troca catiônica da bentonita, sendo o estado 

com maior capacidade de hidratação e retenção do fluido percolante; 

• Agregação: pode ocorrer quando a argila é submetida a soluções ricas cátions 

multivalentes, como o Ca2+ (neste caso, há uma diminuição na capacidade de 

hidratação à medida que a bentonita troca os cátions de sódio pelos de cálcio);  

• Floculação: ocorre quando a bentonita é submetida a fluidos com elevados níveis 

eletrolíticos (sais livres), “lavando” os cátions entre as lamelas e diminuindo a força 

de repulsão entre elas. Como resultado deste processo, há um aprisionamento de 

água entre as porções floculadas de bentonita e formação de caminhos 

preferenciais de fluxo, acarretando num aumento da condutividade hidráulica; 

• Defloculação: no processo de defloculação as lamelas tendem a voltar ao estado 

disperso, podendo ou não posteriormente haver uma agregação. Ocorre quando a 

bentonita no estado floculado é submetida a soluções catiônicas capazes de 

neutralizar os elétrons livres e restabelecer a força de repulsão entre lamelas. 

Mitchell (1993) conclui que as propriedades de troca catiônica das argilas, com consequente 

conhecimento dos fenômenos de hidratação e expansão, além da previsão de possíveis 

associações das partículas em sistemas agregados e/ou floculados, são fundamentais para 

a sua adequada utilização em sistemas de barreira de contenção de resíduos, tanto em 

relação à adsorção e desorção de diferentes produtos químicos, quanto para a  

determinação e entendimento da condutividade hidráulica com diferentes fluidos. 

3.1.3 Importância das Propriedades Geotécnicas e Físico-Químicas no 

Desempenho dos Solos Compactados 

Segundo Mitchell (1993), há pelo menos duas grandes dificuldades no estudo direto do 

comportamento mecânico e hidráulico dos solos. A primeira delas é que em qualquer 

depósito de solo, geralmente são grandes as variabilidades quanto à composição, textura e 

estrutura. Logo uma amostragem representativa normalmente não pode ser obtida com 

facilidade. A segunda dificuldade é que em ensaios de resistência ou permeabilidade, 
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comumente as condições estruturais (índice de vazios, foliações e descontinuidades), de 

confinamento e de grau de saturação não são plenamente simuladas. Neste contexto, a 

previsão do comportamento geotécnico dos solo através de correlações com suas 

propriedades geotécnicas e físico-químicas mostra-se como uma ferramenta alternativa ou 

mesmo complementar. 

O potencial da aplicação dos limites de Atterberg em mecânica dos solos foi indicado por 

Terzaghi (1943), quando observou que os princípios físicos que determinam a plasticidade 

são os mesmos que determinam a resistência e a permeabilidade dos solos (forma das 

partículas, superfície específica e uniformidade). 

Em alguns estudos, Casagrande (1948 apud Mitchell 1993), demonstra que mesmo após a 

moagem dos grãos de areia de quartzo e feldspato até a dimensão de argilas (menores que 

2 �m), as partículas resultantes não foram capazes de desenvolver plasticidade em contato 

com água. O mesmo princípio pode ser verificado para a coesão dos solos. Desta forma, os 

estudos subsequentes levaram à conclusão de que a forma lamelar das argilas naturais (e 

suas conseqüentes propriedades de dupla camada iônica) é responsável pela interação 

destas partículas com a água.  

Assim, Casagrande (1948 apud Mitchell 1993), sustentou que o limite de liquidez 

corresponde ao teor de umidade em que o solo tem uma resistência de cisalhamento não 

drenada de aproximadamente 2,5 kPa. Estudos posteriores indicaram que o limite de 

liquidez correspondem a uma faixa de resistência ao cisalhamento entre 1,7 e 2,5 kPa e 

uma força de sucção de cerca de 6 kPa (Whyte, 1982).  

Particularmente, destacam-se as relações entre a condutividade hidráulica e o limite de 

liquidez. Nagaraj et al. (1991) testaram a condutividade hidráulica de diferentes solos 

moldados em seu correspondente limite de liquidez e os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 3.3.  

O aspecto relevante a ser observado nos dados apresentados na Tabela 3.3 é que, embora 

o índice de vazios nos corpos de prova moldados no limite de liquidez variem 

consideravelmente (na ordem de 6 vezes) em função do solo, os valores de condutividade 

hidráulica são muito parecidos para todas as amostras. Este fato atesta que o fluxo não é 

governado pelo espaço poroso total dos solos, mas sim pelo espaço vazio disponível para o 

fluxo, conforme conceito de porosidade efetiva mencionado por Chapuis (1990) e outros. 

Desta forma, os resultados obtidos corroboram com a idéia de que a água adsorvida na 
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dupla camada iônica das argilas não contribui integralmente para o fluxo, devendo essa 

barreira ser considerada em correlações com a condutividade hidráulica. 

Tabela 3.3 - Condutividade hidráulica de diferentes solos moldados em seu limite de liquidez (Fonte: 

Nagaraj et al., 1991). 

Solo 
Limite de 

Liquidez (�L) 
Índice de vazios 

em �L (e) 

Condutividade 
Hidráulica (10-7

cm/s) 

Bentonita 330 9,24 1,28 

Bentonita e Areia 215 5,91 2,65 

Solo Marinho 106 2,80 2,56 

Solo Marinho Drenado 84 2,23 2,42 

Solo Marinho Desidratado 60 1,64 2,63 

Argila Marrom 62 1,67 2,83 

Terzaghi (1943) interpreta o limite de plasticidade como o teor de água abaixo do qual as 

propriedades físicas da água já não obedecem às da água livre. Ou seja, o teor de umidade 

no limite de plasticidade é baixo a ponto de não permitir deslocamentos de partículas 

sólidas, mas alto suficiente para permitir a ação das forças coesivas. Logo, esse teor de 

umidade caracteriza-se este pela possibilidade de moldagem dos solos sem confinamento. 

A resistência ao cisalhamento não drenado do solo no limite de plasticidade é 

consideravelmente maior em relação ao mesmo solo no limite de liquidez, normalmente 

apresentando-se em uma faixa entre 100 e 300 kPa (Whyte, 1982). 

O índice de liquidez (IL), por sua vez, é definido pelo teor de água relativo entre os limites de 

plasticidade e de liquidez, conforme a equação 3.1. O índice de liquidez correlaciona-se 

satisfatoriamente com propriedades de compressibilidade e resistência (Mitchell, 1993). 

�� �
� ���

��
(3.1) 

Onde w é o teor de umidade do solo, %P é o limite de plasticidade e IP é o índice de 

plasticidade dado pela diferença entre o limite de plasticidade (%P) e o limite de liquidez (%L). 

Mitchell (1993), em um resumo de vários estudos, demonstra que a resistência não drenada 

pode ser mensurada a partir do IL do solo, onde a equação empírica Su = 1/(IL-0,21)2 (Su

dado em kPa) foi aquela que obteve o melhor ajuste para a maioria dos dados. O fato 
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relevante neste ajuste é que ele demonstra a existência de uma convergência para a 

máxima resistência não drenada em torno da umidade correspondente ao IL = 0,21. 

Outra importante equação que correlaciona os limites de Atterberg e a granulometria (mais 

precisamente a fração argilosa dos solos) foi proposta por Skempton (1953), denominada 

Atividade (equação 3.2). Ao avaliar a razão entre o índice de plasticidade para a fração 

argilosa (percentagem em peso de partículas menores que 2 �m), Skempton (op cit.) 

verificou uma tendência passando pela origem, fato esse que corrobora com a afirmação de 

que a plasticidade dos solos se deve exclusivamente a fração argilosa.  

Entretanto, como mostra a Figura 3.9, diferentes minerais de argilas desenvolvem diferentes 

capacidades de adsorver água, resultando em diferentes Atividades (inclinações no gráfico 

que relaciona Fração Argilosa versus IP). 

	 �
��


 � ��
(3.2) 

Figura 3.9 - Índice de plasticidade para diferentes frações de argila. Atividade entre parênteses 

(Fonte: Seed et al.,1964). 

Quanto maior for a atividade de Skempton de um solo, maior é influência da fração argilosa 

no comportamento geral do solo. Mitchell (1993) exemplifica que, de uma forma aproximada, 
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se considerarmos que toda a água presente no solo está interagindo somente com fração 

argilosa, quanto maior a capacidade de hidratação do mineral de argila (atividade), menor 

será a fração argilosa requerida para ocupar todos os espaços vazios da fração granular, 

seja por grãos menores, seja por água. Como resultado, tem-se um solo de faixa 

granulométrica mais extensa, mais favorável para a construção de camadas compactadas. 

Ressalta-se ainda que quanto maior a atividade do mineral de argila, maior a suscetibilidade 

a mudanças de seus valores em fatores como tipo de cátions. Por exemplo, a 

montmorilonita possui em suas variadas formas, desde uma atividade de 1,24 na forma 

contendo cátions de magnésio até uma atividade de 7,09 para a forma sódica. Já a caulinita, 

em todas as suas formas, tem uma variação da atividade de 0,30 a 0,41 para seis diferentes 

tipos de cátions (White, 1982). 

O tipo de cátion exerce influência governante na expansão da dupla camada iônica das 

argilas na presença de água. Logo, a capacidade que a fração argilosa apresenta em 

substituir seus cátions interlamelares por outros de maior eletroafinidade, denominada 

capacidade de troca catiônica, define o comportamento dos solos compactados sob vários 

aspectos (e.g. expansão, compressibilidade, permeabilidade). 

Por exemplo, como mencionado em Mitchell (1993), montmorilonitas sódicas podem sofrer 

hidratação quase sem restrições durante a compactação e expandir até que essa pressão 

promovida pela expansão se iguale à pressão confinante do ambiente, preenchendo os 

espaços vazios das faixas granulares e selando a camada compactada.  

Por outro lado,  divalentes e trivalentes formas de montmorilonita não se expandem além de 

um espaçamento basal de cerca de 17 Å, tendendo a formar aglomerados de multi 

partículas, independentemente de outros fatores ambientais. Desta forma, em solos 

compostos principalmente por minerais de argila expansivos, os tipos de cátions adsorvidos 

têm maior importância por influenciar diretamente a hidratação da fase em suspensão e 

consequentemente o comportamento hidráulico da camada compactada.  

Cátions monovalentes, em particular o sódio, promovem a defloculação da argila, deixando-

a livre para preencher os espaços vazios entre frações maiores do solo. Por outro lado, as 

argilas têm uma tendência a flocular na presença de cátions divalentes e trivalentes, como 

no caso do Ca2+ e Al3+. Além disso, normalmente os cátions divalentes e trivalentes têm 

maior afinidade pela superfícies das argilas e essa eletroafinidade deve ser prevista em 

ambientes onde a camada de solo compactado for submetida a fluidos diferentes da água 

(Shackelford et al., 2000). 
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O potencial hidrogeniônico, por sua vez, influencia repulsões entre partículas argilosas 

através do seguinte mecanismo, mencionado por Shackelford et al. (2000): o pH baixo pode 

promover a dissociação das bordas das argilas, liberando cargas positivas que se deslocam 

para a face das argilas (carregadas negativamente), reequilibrando as cargas do sistema em 

um potencial de menor eletronegatividade. Este efeito é observado mais frequentemente e 

com maior intensidade nos argilominerais de caulinita, seguido com menor intensidade na 

ilita, e relativamente sem importância nas esmectitas. 

As variações das propriedades geotécnicas de um solo laterítico submetido a soluções de 

diferentes valores de pH foram avaliados por Sunil et al. (2006). Os resultados encontrados 

indicam claramente que o solo submetido a diferentes condições do pH tiveram alterações 

nos limites de Atterberg, atribuídas ao efeito combinado de um maior grau de manipulação 

durante a preparação da amostra e ao efeito de lixiviação da sílica. A Figura 3.10 apresenta 

a variação dos limites de Atterberg em função do pH obtidos por Sunil et al. (2006).  

(a) (b) 

Figura 3.10 - Variação dos limites de Atterberg de um solo laterítico sob diferentes condições de pH: 

(a) limite de liquidez e (b) limite de plasticidade (Fonte: Sunil et al., 2006). 

É possível observar na Figura 3.10 que houve uma tendência de variação dos limites em 

função do tempo de exposição às soluções de diferentes pH. Especificamente, para a 

solução neutra e ácida houve uma tendência de aumento dos limites com o tempo de 

exposição, enquanto para a solução básica, houve uma tendência de diminuição dos limites 

com o tempo de exposição. 

Sunil et al. (2006) observaram também uma variação na resistência a compressão do solo 

laterítico quando submetido a diferentes pH ao longo do tempo, como mostra a Figura 3.11. 
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É importante observar que o efeito do pH não se manifesta instantaneamente, dependendo 

de tempos relativamente grandes para promover a dissociações e lixiviações citadas. 

Figura 3.11 - Variação da resistência a compressão de um solo laterítico sob diferentes condições de 

pH (Fonte: Sunil et al., 2006). 

A condutividade elétrica, ou seja, o fluxo de eletricidade através de um solo se dá de três 

formas:  (1) através das partículas sólidas, de pequena magnitude pelo fato de serem estas 

más condutoras; (2) através do fluido dos poros e (3) passando tanto pelo fluido quanto 

pelas partículas sólidas (Mitchell, 1993). Conforme ainda relata Mitchel (op cit), o fluxo 

elétrico também depende da porosidade, da tortuosidade dos caminhos de fluxo e das 

condições nas interfaces entre as fases sólida e líquida. 

Assim, a medição da condutividade elétrica pode ser um meio rápido e preciso para 

avaliação das condições de compactação de um solo, considerando o teor de umidade e o 

índice de vazios. No entanto, medições elétricas em solos são complexas devido aos 

fenômenos de fluxos acoplados (do inglês: coupled flow), tais como eletrosmose e 

eletroquímica (ver capítulo 6 - Percolação Química). Por outro lado, a aplicação de métodos 

elétricos indiretos, como a medição da condutividade elétrica do extrato aquoso, podem ser 

úteis para avaliação indireta da composição e da condição de compacidade dos solos.  

Conforme apresentado por Mitchell (1993), em materiais argilosos, a aplicação de um 

campo elétrico faz com que as cargas eléctricas que estão concentradas nas faces das 

partículas se movam de forma oscilatória, com amplitude dependente de fatores como o tipo 

de carga, associação de carga com superfícies e arranjo das partículas. Estas cargas 

oscilantes contribuem para uma corrente de polarização, que pode ser medida em forma de 

constante dielétrica. A constante dielétrica é uma importante característica do fluido contido 

no solo por influenciar diretamente na espessura da dupla camada iônica. Fluidos com baixa 
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constante dielétrica podem reduzir a espessura da dupla camada, que por sua vez influencia 

o arranjo das partículas e as condições dos vazios disponíveis para o fluxo. O resultado são 

variações na condutividade do solo, seja hidráulica, elétrica térmica ou química. Esse 

comportamento típico pode ser verificado na Figura 3.12, que mostra a redução da 

constante dielétrica e o aumento da condutividade com o aumento da frequência do campo 

elétrico aplicado. 

Figura 3.12 - Constante dielétrica e condutividade em função da frequência aplicada para ilita 

saturada (Fonte: Arulanandan, 1991). 

Além disso, Camargo et al. (1986) ressaltam que a condutividade elétrica é um eficiente 

método para determinação da concentração salina nas águas dos poros do solo. A 

condutividade elétrica na água é reconhecidamente e linearmente proporcional à sua 

concentração salina. 

Shackelford et al. (2000) reforçam que a determinação da condutividade elétrica é 

fundamental em solos que passam por tratamentos salinos, como por exemplo as 

bentonitas, que são convertidas de cálcicas em sódicas pela adição de cloreto de sódio ou 

carbonato de sódio. Esse conhecimento é determinante para a compreensão da pré- 

disponibilidade do solo em trocar determinados cátions (presentes em outros sais) 

resultando em mudanças comportamentais. 
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3.2 PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS E FÍSICO-QUÍMICAS: MÉTODOS 

Os ensaios do programa experimental para a determinação das propriedades das amostras 

relatadas de solo natural e misturas foram divididos em dois grupos:  

(1) Propriedades geotécnicas: limites de Atterberg, massa específica dos sólidos, 

análise granulométrica conjunta e compactação Proctor Normal; 

(2) Propriedades físico-químicas: potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica 

do extrato aquoso, expansão livre, capacidade de troca catiônica e superfície 

específica.  

No programa experimental foram confeccionadas misturas de solos tropicais e bentonita em 

proporções (peso seco) segundo indicações citadas na literatura, como os trabalhos de 

Anderson e Hee (1995), Shackelford e Jefferis (2000), Ryan e Day (2002) e Farnezi (2006). 

Os procedimentos de mistura foram realizados manualmente, utilizando-se de enxadas 

comuns e quarteadores, conforme descrito em Farnezi (2006). A Tabela 3.4 apresenta a 

nomenclatura e as proporções para as amostras naturais e suas misturas.  

Tabela 3.4 - Nomenclatura e respectivas proporções entre solos tropicais e bentonita adotados no 

programa experimental. 

 Nomenclatura Solo Tropical (%) Bentonita (%) 

Amostras Contendo 
Solo Laterítico 

SL 100 0 

SL03 97 3 

SL06 94 6 

SL09 91 9 

SL12 88 12 

Amostras Contendo 
Solo Transicional 

ST 100 0 

ST03 97 3 

ST06 94 6 

ST09 91 9 

ST12 88 12 

Amostras Contendo 
Solo Não Laterítico 

SN 100 0 

SN03 97 3 

SN06 94 6 

SN09 91 9 

SN12 88 12 
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3.2.1 Propriedades Geotécnicas 

���� Limites de Atterberg 

Os limites de Atterberg (ou limites de consistência) de um solo são determinados 

empiricamente, sendo denominado limite de contração (�C), limite de plasticidade (�P), e 

limite de liquidez (�L). Determinam a passagem de um estado físico ao outro, como mostra 

o esquema da Figura 3.13. 

Define-se como limite de liquidez (�L) o teor de umidade que separa o estado plástico e o 

estado líquido de um solo. Já o limite de plasticidade (�P) é definido como o teor de umidade 

que separa o estado semi-sólido e o estado plástico de um solo. O índice de plasticidade 

(IP) estabelece a faixa de umidade na qual o solo permanece no estado plástico. O IP

calculado pela diferença entre �L e �P. 

Figura 3.13 - Esquema de definição dos limites de Atterberg 

Os procedimentos adotados nos ensaios de Limites de Liquidez e Plasticidade foram 

executados conforme dispostos nas normas NBR 6459 e NBR7180, respectivamente. Não 

foram executados ensaios de determinação do limite de contração (�C) por não possuir 

caráter fundamental no estudo proposto. 

Adicionalmente foi definido o parâmetro denominado ponto meso plástico (MP), que 

representa o teor de umidade médio entre o limite de liquidez e limite de plasticidade. Este 

ponto é dado pela média aritmética de �P e �L e tem por função substituir de forma 

representativa o IP em possíveis correlações, uma vez que o IP trata-se de uma faixa de 

umidade e não de um teor de umidade específico. A Figura 3.14 apresenta um esquema de 

definição do ponto meso plástico, assim como dos limites de Atterberg hipotéticos que 

justificam o seu emprego. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.14 - Esquema de definição do teor de umidade no ponto meso plástico MP (a) e de limites 

de Atterberg hipotéticos: caso com mesmo IP, porém com MP diferentes (b) e caso com IP diferentes, 

porém com o mesmo MP (c). 

Algumas correlações empíricas como proposta por Chapuis (1990), utilizam o IP ou �L para 

a determinação da condutividade hidráulica. Estas correlações têm uma limitada faixa de 

aplicabilidade devido à própria natureza destes índices: o IP representa uma faixa de 

umidade; o �L, por sua vez, geralmente representa um teor de umidade muito elevado, 

normalmente não experimentado em solos compactados, mesmo quando totalmente 

saturados. Assim tem-se outra justificativa para a adoção do ponto meso plástico (MP).  

���� Massa Específica dos Sólidos 

A massa específica dos sólidos de um solo é um parâmetro base para diversos outros 

ensaios, como análise granulométrica conjunta e ensaio de compactação, além de fornecer 

indicativos dos minerais presentes, como exemplificado na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Massa específica de diferentes minerais (Fonte: Nogueira, 1995).

Mineral Massa Específica (g/cm3) 

Feldspato 2,590 – 2,900 

Mica 2,700 – 3,200 

Caulinita 2,600 – 2,650 

Montmorilonita 2,400 – 2,800 

Ilmenita 4,500 – 5,000 

Magnetita 5,200 

Goetita 4,400 

Quartzo 2,650 
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Para a obtenção da massa específica dos sólidos procedeu-se o ensaio conforme método 

descrito na norma NBR 6508 e nas recomendações de Nogueira (1995), com a ressalva 

que, devido à grande expansividade da bentonita estudada, optou-se pela realização do 

ensaio com a diminuição da quantidade deste material de 50 g (recomendação da norma 

NBR 6508) para 20g. 

���� Análise Granulométrica Conjunta 

O ensaio de granulometria conjunta é utilizado para a determinação da porcentagem 

passante em peso do diâmetro equivalente das partículas em relação ao peso total 

ensaiado. Os resultados obtidos desse ensaio tornam possível a construção da curva de 

distribuição granulométrica, importante para a classificação do material. Os procedimentos 

do ensaio são descritos na norma NBR 7181, com a escala granulométrica apresentada na 

norma NBR 6502. 

Resumidamente os procedimentos para análise granulométrica conjunta consistem em três 

etapas: peneiramento grosso: peneiramento fino e sedimentação. O solo foi passado na 

peneira no 10 (malha 2,00 mm) e separado em duas porções, sendo que no material retido 

procedeu-se o peneiramento grosso e no material passante executou-se a sedimentação. 

Após a sedimentação, o solo foi lavado e passado na peneira no 200 (malha 0,0075 mm), 

sendo que no material retido procedeu-se o peneiramento fino. 

���� Compactação Proctor Normal 

Este ensaio é empregado a fim de se obter a correlação entre o teor de umidade e a massa 

específica seca de um solo, quando compactado com determinada energia de compactação. 

Desta forma, há um teor de umidade ótima (wot) que resulta em uma massa específica seca 

máxima (�dmáx) do solo, que está relacionada com a condição de maior resistência e menor 

condutividade hidráulica.   

O procedimento do ensaio seguiu a norma ABNT NBR 7182/86. A energia de compactação 

adotada foi a Proctor Normal, com um soquete de peso (P = 2,5 kg), número de camadas (n 

= 3), número de golpes (N = 26), altura de queda (h = 0,305 m) e volume do cilindro (V = 

0,001 m³), totalizando uma energia de compactação (E = PhNn/V = 5,72 kJ/m³). O 

procedimento foi realizado sem reuso das amostras, e em média foram necessários 5 

pontos (massa específica seca e teor de umidade) para o traçado da curva de compactação.  
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3.2.2 Propriedades Físico-Químicas 

���� Potencial Hidrogeniônico 

O pH do solo afeta diretamente a dissociação de hidróxidos (OH)- presentes nas superfícies 

das argilas, assim como interfere no mecanismo de ionização de alguns argilominerais (e.g. 

alumina), contribuindo para fenômenos como a floculação e agregação, mostrando-se 

relevante o seu estudo. 

O procedimento adotado no ensaio de pH é descrito em Camargo et al. (1986), onde as 

leituras são realizadas em suspensões do solo em água destilada ou solução de KCl (1N) na 

proporção volumétrica 1:2,5. Adotou-se assim, de forma aproximada, uma massa de solo 

equivalente a 10 cm³ dissolvidos em 25 cm³ de água destilada ou solução de KCl (1N). Para 

a amostra de bentonita, devido a sua expansividade, alterou-se a proporção da solução para 

1:10, tomando-se 20 cm³ de bentonita dissolvidos em 100 cm³ de água destilada ou solução 

de KCl (1N). As leituras foram realizadas em equipamento da marca DIGIMED.  

Segundo o método proposto em Camargo et al. (1986), define-se �pH como a diferença 

entre o pH medido em suspensão com KCl (pH KCl) e o pH medido em suspensão com 

água (pH H2O). Os valores de �pH indicam a predominância de cargas do solo, sendo que 

um �pH positivo indica a predominância de cargas positivas e um �pH negativo indica a 

predominância de cargas negativas. 

���� Condutividade Elétrica do Extrato Aquoso 

A condutividade elétrica indica diretamente a concentração eletrolítica do meio, sendo que 

em solos, esta propriedade revela a quantidade de sais presentes. Desta forma, a 

averiguação da condutividade elétrica do extrato aquoso dos solos torna-se fundamental 

para o entendimento dos mecanismos de reação da dupla camada iônica, principalmente 

das montmorilonitas, comumente o principal argilomineral das bentonitas. 

O método do ensaio foi realizado conforme descrito por Camargo et al. (1986), onde 

inicialmente foi preparada uma solução de 100 g de solo e 100 g de água destilada (no caso 

da bentonita, adotou-se a proporção de 10 g de solo e 100 g de água destilada), 

procedendo-se a agitações manuais a cada 30 minutos, durante 2 horas. Posteriormente foi 
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realizada a filtragem da solução em papel filtro quantitativo, procedendo-se a leitura por 

meio de um condutivímetro DIGIMED. 

���� Capacidade de Troca Catiônica e Superfície Específica 

Segundo Mitchell (1993), o conhecimento das propriedades de troca catiônica dos solos 

argilosos é fundamental para determinação da capacidade de adsorção e desorção de 

diferentes produtos químicos. Assim, solos com elevada capacidade de troca catiônica são 

mais reativos e possuem maior capacidade de retenção, porém são mais plásticos e 

expansíveis. A superfície específica do solo, do mesmo modo, está relacionada com a 

capacidade de retenção de contaminantes e com a reatividade do solo, pois partículas de 

maior área superficial em relação ao seu volume têm maior potencial de interagir com o 

meio circundante. 

O método escolhido para a averiguação da capacidade de troca catiônica e superfície 

específica das amostras foi o ensaio de adsorção de azul de metileno, conforme descrito em 

Pejon (1992). O método baseia-se na capacidade do cátion Azul de Metileno substituir os 

cátions Na+, Ca2+, K+, Mg2+ e H3O
+ adsorvidos aos argilominerais, possibilitando a 

determinação da capacidade de troca de cátions (CTC) e da superfície específica (S0) por 

meio da quantidade de solução necessária para neutralizar e saturar o sistema. 

No procedimento deste ensaio, toma-se 2 g da porção fina do solo em suspensão (10 ml de 

água) e acrescenta-se, pouco a pouco, a solução de azul de metileno de concentração pré-

estabelecida (C = 0,0047 M), até que aconteça a saturação do solo pela solução. Esta 

saturação é identificada pelo aparecimento de uma “aureola” pelo gotejamento da 

suspensão em papel filtro quantitativo. Por meio do volume de solução de azul de metileno 

adicionado (V) é determinada a capacidade de troca catiônica do solo (CTC) e a sua 

superfície específica (S0) pelas equações (3.3) e (3.4), respectivamente (Pejon, 1992). 

��� � ���
��

��

(3.3) 

�� �
��

��

(3.4) 

Onde Ms é a massa de solo e S a superfície do cátion azul de metileno (S = 3,67 m²/ml). 
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3.3 PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS E FÍSICO-QUÍMICAS: RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 

3.3.1 Propriedades Geotécnicas 

Os resultados dos ensaios para determinação das propriedades geotécnicas e físico-

químicas para a amostra de bentonita foram tratados de forma separada, uma vez que esta 

amostra se trata de um elemento aditivo às outras amostras. Contudo, seus resultados são 

fundamentais para a avaliação e entendimento do comportamento das misturas dos solo 

tropicais e bentonita. 

Os resultados geotécnicos obtidos para a amostra de bentonita são compatíveis com os 

esperados para um solo com alto teor de montmorilonita, como apresenta a Tabela 3.6. Os 

elevados limites de liquidez (�P) e plasticidade (�P) indicam que amostra se trata de uma 

bentonita sódica. Por sua vez, o �s é compatível com o argilomineral montmorilonita (2,400 

g/cm³ < �s < 2,800 g/cm³, Nogueira, 1995) que em conjunto com os ensaios de 

caracterização mineralógica, indicam a predominância deste argilomineral. Já a análise 

granulométrica revela baixa contaminação da bentonita pela inexistência da fração de areia 

e pedregulho. 

Tabela 3.6 - Propriedades geotécnicas e físico-químicas da bentonita.

Propriedades Geotécnicas 

Limites de Atterberg 
�s (g/cm³) 

Análise Granulométrica Conjunta 

�L (%) �P  (%) IP (%) MP (%) Argila (%) Silte (%) Areia (%) Pedreg. (%) 

683 91 592 387 2,452 91 9 0 0 

Propriedades Físico-Químicas 

Potencial Hidrogeniônico 
CE (mS/cm) CTC (meq/100g) S0 (m

2/g) 
pH H2O pH KCl �pH 

9,92 8,77 -1,15 1,3 99,4 775,9 

A elevada condutividade elétrica (CE) da bentonita aponta uma grande quantidade de sais 

liberados em solução. Segundo comunicação pessoal com representantes da fabricante 

Bentonit União Nordeste S/A (fornecedora da bentonita do presente trabalho), as bentonitas 

sódicas Brasgel PA, originalmente cálcicas, são tratadas com NaCl de forma a transformá-
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las em bentonitas sódicas, com melhores qualidades técnicas para usos diversos. Desta 

forma, credita-se a alta CE à salinidade residual deste tratamento.  

As elevadas CTC e S0 encontradas na bentonita revelam respectivamente a grande 

quantidade de cargas negativas presentes na superfície da bentonita e alta capacidade de 

interação com o meio circundante (propriedades recorrentes nas montmorilonitas).  

As Tabelas 3.7,  3.8 e 3.9 apresentam o resumo dos resultados das propriedades 

geotécnicas obtidas para as amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, 

respectivamente. Já as figuras subsequentes mostram análises gráficas dos resultados para 

os limites de Atterberg, granulometria, e compactação. 

As Figuras 3.15, 3.16 e 3.17 mostram a tendência dos limites de Atterberg e ponto meso 

plástico (MP) em função do teor de bentonita adicionado para as amostras contendo solo 

laterítico, transicional e não laterítico, respectivamente. 

Tabela 3.7 - Resumo das propriedades geotécnicas para as amostras com solo laterítico.

Propriedades 
Amostras 

SL SL03 SL06 SL09 SL12 

Limites de Atterberg e MP 1,2      
�L (%) 23 42 57 72 87 

�P (%) 12 21 23 26 27 

IP (%) 11 21 33 47 60 

MP (%) 17 32 40 49 57 

Massa Esp. dos Sólidos 3      

�s (g/cm³) 2,902 2,888 2,875 2,862 2,844 

Faixas Granulométricas 4      
Argila (%) 29 29 30 30 31 

Silte (%) 16 18 17 20 17 

Areia Fina (%) 35 34 34 29 28 

Areia Média (%) 16 15 15 15 17 

Areia Grossa (%) 3 3 4 5 7 

Pedregulho (%) 1 1 0 1 0 

Compactação Proctor Normal 5      

�dmáx (g/cm3) 1,820 1,812 1,791 1,780 1,763 

Wot (%) 12,5 14,5 16,2 17,8 19,1 

1 ABNT (1984) NBR 6459; 2 ABNT (1984) NBR 7180;  
3 ABNT (1984) NBR 6508; 4 ABNT (1984) NBR 7181;  
5 ABNT (1986) NBR 7182. 
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Tabela 3.8 - Resumo das propriedades geotécnicas para as amostras com solo transicional.

Propriedades 
Amostras 

ST ST03 ST06 ST09 ST12 

Limites de Atterberg e MP      

�L (%) 52 78 96 117 156 

�P (%) 30 28 29 27 28 

IP (%) 22 50 67 90 128 

MP (%) 41 53 62 72 92 

Massa Esp. dos Sólidos      
�s (g/cm³) 2,840 2,828 2,817 2,803 2,791 

Faixas Granulométricas      
Argila (%) 41 39 41 41 42 

Silte (%) 9 10 9 9 8 

Areia Fina (%) 36 17 17 18 19 

Areia Média (%) 8 27 26 25 24 

Areia Grossa (%) 5 6 6 6 6 

Pedregulho (%) 1 1 1 1 1 

Compactação Proctor Normal      
�dmáx (g/cm3) 1,680 1,655 1,620 1,602 1,588 

Wot (%) 21,5 22,5 23,3 24,0 24,8 

Tabela 3.9 – Resumo das propriedades geotécnicas para as amostras com solo não laterítico.

Propriedades 
Amostras 

SN SN03 SN06 SN09 SN12 

Limites de Atterberg e MP      
�L (%) 56 76 96 117 136 

�P (%) 31 34 37 40 44 

IP (%) 25 42 59 76 92 

MP (%) 44 55 67 79 90 

Massa Esp. dos Sólidos      

�s (g/cm³) 2,760 2,753 2,744 2,732 2,718 

Faixas Granulométricas      
Argila (%) 36 38 42 44 46 

Silte (%) 10 11 11 11 12 

Areia Fina (%) 23 20 20 19 20 

Areia Média (%) 18 19 19 17 14 

Areia Grossa (%) 10 9 6 6 6 

Pedregulho (%) 3 3 2 3 2 

Compactação Proctor Normal      

�dmáx (g/cm3) 1,620 1,610 1,598 1,588 1,577 

Wot (%) 22,2 23,0 23,6 24,4 25,1 
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Figura 3.15 - Limites de Atterberg e MP em função do teor de bentonita para as amostras com solo 

laterítico. 

Figura 3.16 - Limites de Atterberg e MP em função do teor de bentonita para as amostras com solo 

transicional. 

Observa-se um aumento praticamente linear (R² em torno de 0,98) do MP das amostras 

com o acréscimo da bentonita. Esta tendência mostrou-se condicionada, sobretudo, ao 

aumento do %L, uma vez que o %P apresentou menor variação com o aumento do teor de 

bentonita. 

É possível também observar que a inclinação das retas de ajustes ao MP não foi o mesmo 

para as amostras (3,25 para amostras com solo laterítico; 4,10 para amostras com solo 

transicional; e 3,87 para amostras com solo não laterítico), indicando que existe interferência 

entre a composição e/ou estrutura dos solos e a eficácia quanto o aumento da plasticidade 

promovida pela adição da bentonita. 
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Figura 3.17 - Limites de Atterberg e MP em função do teor de bentonita para as amostras com solo 

não laterítico. 

A análise granulométrica conjunta apresentou diferentes tendências para as amostras 

contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, como mostram as Figuras 3.18, 3.19 e 

3.20, respectivamente. Para a amostra contendo solo laterítico e solo transicional, a adição 

de bentonita não alterou significativamente o teor de argila. Já para a amostra contendo solo 

não laterítico, o teor de argila aumentou na mesma proporção da bentonita adicionada. 

Figura 3.18 - Curvas granulométricas para as amostras contendo solo laterítico. 
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Figura 3.19 - Curvas granulométricas para as amostras contendo solo transicional. 

Figura 3.20 - Curvas granulométricas para as amostras contendo solo não laterítico. 

É possível que a bentonita adicionada aglutinou-se aos grãos siltosos e arenosos dos solos 

naturais, os quais apresentam nestas frações sesquióxidos de ferro e alumínio, não 

acarretando em um aumento significativo da fração argilosa. Este comportamento foi 

verificado por Nogami e Villibor (1985), no estudo de solos lateríticos, mesmo na presença 

de defloculante (hexametafosfato de sódio). 
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A partir dos resultados de limites de Atterberg e das curvas granulométricas foi possível 

estimar pela equação 3.2 a Atividade de Skempton para cada amostra, conforme 

apresentado na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 -  Atividade de Skempton para as amostras. 

Atividade de Skempton 
Teor de Bentonita 

00 03 06 09 12 

Solo Laterítico 0,38 0,71 1,11 1,55 1,94 
Solo Transicional 0,54 1,28 1,63 2,19 3,05 

Solo Não Laterítico 0,68 1,10 1,39 1,73 2,01 

É possível observar na Tabela 3.10 que os solos naturais apresentam uma atividade 

crescente ASL < AST < ASN. Além disso, como era esperado, a adição de bentonita aumentou 

a atividade para todas as amostras. A escala de atividade de Skempton (1953) considera 

inativas as argilas para A < 0,75, normais para 0,75 < A < 1,25, e ativas para A > 1,25. 

Desta forma, todas as amostras de solos naturais (SL, ST e SN) passaram de inativas a 

ativas com a adição de cerca de 6% de bentonita. 

A Figura 3.21 mostra as curvas de compactação das amostras obtidas no ensaio com 

energia Proctor Normal. Comparando-se os resultados, percebe-se que a massa específica 

aparente seca máxima (�dmax) das amostras SL, ST e SN são maiores que nas respectivas 

misturas. No entanto estas diferenças não são grandes, não ultrapassando a casa de 0,1 

g/cm3. Por sua vez, os valores do teor de umidade ótima (wot) são bastante próximos, mas 

há tendência de crescimento com o aumento do teor de bentonita. 

Considerando que, de maneira geral, a massa específica seca máxima alcançada para 

solos argilosos normalmente é menor que para solos arenosos, ao passo que a umidade 

ótima normalmente é maior para solos argilosos do que para solos arenosos, os resultados 

obtidos nos ensaios de compactação indicam que as frações argilosas dos solos naturais 

aumentaram com o acréscimo de bentonita, apesar deste aumento não ter sido bem 

quantificado na análise granulométrica das amostras com solo laterítico e transicional. 

Observa-se ainda na Figura 3.21 um comportamento diferenciado das amostras contendo 

solo laterítico das demais. O ramo úmido das curvas de compactação das amostras SL, 

SL03, SL06, SL09 e SL12 se cruzam, enquanto o ramo úmido das curvas de compactação 

das amostras com solo transicional e não laterítico tendem a convergir. Este comportamento 

é um indicativo da forte variação no grau de saturação intrínseco ao ponto ótimo de cada 
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amostra contendo solo laterítico. Esta tendência pode ser verificada na Tabela 3.11, que 

apresenta o grau de saturação do ponto ótimo para cada amostra. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 3.21 - Curvas de compactação para as amostras contendo solo laterítico (a); solo transicional 

(b); solo não laterítico (c). 

Tabela 3.11 -  Grau de saturação dos pontos ótimos das amostras. 

Grau de Saturação dos 
Pontos Ótimos 

Teor de Bentonita 

00 03 06 09 12 

Solo Laterítico 61% 71% 77% 84% 89% 
Solo Transicional 88% 90% 89% 90% 91% 

Solo Não Laterítico 87% 89% 90% 93% 94% 
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É perceptível pela Tabela 3.11 que o grau de saturação dos pontos ótimos variaram em 27% 

para as amostras com solo laterítico, enquanto para as amostras com solo transicional e não 

laterítico, essa variação foi aproximadamente 3% e 7%, respectivamente. 

3.3.2 Propriedades Físico-Químicas 

As Tabelas 3.12, 3.13 e 3.14 apresentam o resumo dos resultados das propriedades físico-

químicas encontradas para as amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, 

respectivamente. Os resultados do potencial hidrogeniônico, condutividade elétrica do 

extrato aquoso, capacidade de troca catiônica e superfície específica são analisados 

graficamente nas Figuras 3.22, 3.23 e 3.24. 

Tabela 3.12 - Resumo das propriedades físico-químicas para as amostras contendo solo laterítico. 

Propriedades Físico-Químicas 
Amostras 

SL SL03 SL06 SL09 SL12 

Potencial Hidrogeniônico 1

pH H2O 5,35 6,19 7,14 8,03 8,79 

pH KCl 6,16 6,44 6,86 7,54 7,93 

�pH 0,81 0,25 -0,28 -0,49 -0,86 

Condutividade Elétrica 2

CE (mS/cm) 0,09 0,28 0,50 0,67 0,84 

CTC e Superfície Específica 3

CTC (meq/100g) 3,6 6,2 9,8 12,9 15,7 

S0 (m
2/g) 28,2 48,4 76,3 100,4 122,3 

1, 2 Camargo et al. (1986); 3 Pejon (1992). 

Tabela 3.13 - Resumo das propriedades físico-químicas para as amostras contendo solo transicional. 

Propriedades Físico-Químicas 
Amostras 

ST ST03 ST06 ST09 ST12 

Potencial Hidrogeniônico

pH H2O 5,15 7,76 8,24 8,63 8,96 

pH KCl 5,21 5,94 6,58 7,06 7,33 

�pH 0,06 -1,82 -1,66 -1,57 -1,63 

Condutividade Elétrica
CE (mS/cm) 0,05 0,43 0,68 0,87 0,97 

CTC e Superfície Específica

CTC (meq/100g) 6,9 13,5 18,6 25,3 36,0 

S0 (m
2/g) 53,8 105,3 145,6 197,3 281,3 
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Tabela 3.14 - Resumo das propriedades físico-químicas para as amostras contendo solo não 

laterítico. 

Propriedades Físico-Químicas 
Amostras 

SN SN03 SN06 SN09 SN12 

Potencial Hidrogeniônico
pH H2O 4,84 5,65 6,68 7,47 8,24 

pH KCl 4,60 5,03 5,43 6,00 6,39 

�pH -0,24 -0,62 -1,25 -1,47 -1,85 

Condutividade Elétrica
CE (mS/cm) 0,08 0,44 0,78 1,02 1,35 

CTC e Superfície Específica
CTC (meq/100g) 7,9 11,6 16,0 20,3 24,8 

S0 (m
2/g) 61,3 90,5 124,7 158,7 193,6 

As Figuras 3.22, 3.23 e 3.24 mostram a tendência do potencial hidrogeniônico (pH) em 

função do teor de bentonita adicionado para as amostras contendo solo laterítico, 

transicional e não laterítico, respectivamente. Os resultados foram determinados para o pH

em água destilada e em solução de KCl. Os valores de �pH representam a diferença entre o 

pH com KCl e o pH com água. 

Figura 3.22 - Potencial Hidrogeniônico para as amostras contendo solo laterítico. 

Os resultados de pH mostraram tendências esperadas, sendo que todas as amostras de 

solos tropicais naturais (SL, ST e SN) apresentaram valores de pH medidos em água 

razoavelmente ácidos. Já o �pH ligeiramente positivo revela o elevado processo de 

laterização da amostra SL, não observado para as amostras ST e SN. 
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Figura 3.23 - Potencial Hidrogeniônico para as amostras contendo solo transicional. 

Figura 3.24 - Potencial Hidrogeniônico para as amostras contendo solo não laterítico. 

A predominância característica de cargas negativas na superfície da bentonita (pH = 9,92 - 

Tabela 3.6), por sua vez, promoveu um gradativo aumento do pH em todas as misturas, 

tanto em suspensão aquosa, quanto em suspensão de KCl. 

Em suspensão aquosa, as amostras contendo solo laterítico passaram de um pH ácido para 

um pH alcalino com a adição de aproximadamente 6% de bentonita. Já dentre as amostras 

contendo solo transicional, uma pequena quantidade de bentonita foi suficiente para torná-lo 

alcalino (a amostra ST03 apresentou um pH = 7,76). As amostras contendo solo não 

laterítico, por sua vez, passaram de um pH ácido para um pH alcalino com a adição de 

aproximadamente 7,5% de bentonita. 

A Figura 3.25 mostra a tendência da condutividade elétrica (CE) do extrato aquoso das 

amostras. Conforme mencionado anteriormente, a CE está diretamente ligada a 
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concentração eletrolítica da solução, ou seja, a quantidade de sais presentes no solo que 

são “lavados” e diluídos no extrato aquoso. 

As amostras de solos naturais tropicais (SL, ST e SN) apresentaram baixa CE e 

conseqüentemente credita-se este resultado a uma baixa quantidade de sais presentes 

(comum em solos desenvolvidos sob o processo de laterização).  A elevada CE da bentonita 

aponta uma grande quantidade de sais contidos na bentonita e liberados em solução. Como 

esperado, observa-se um aumento gradativo da CE nas misturas devido à adição de sais 

presentes na bentonita. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 3.25 – Condutividade elétrica do extrato aquoso para as amostras contendo solo laterítico (a); 

solo transicional (b); solo não laterítico (c). 

Através dos ajustes lineares das tendências da CE é possível avaliar reações distintas dos 

solos tropicais ante a adição da bentonita. Foi observado que para as amostras contendo 
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solo laterítico e não laterítico a CE  aumentou linearmente (R2 = 0,99) com a adição de 

bentonita. Já para as amostras contendo solo transicional foi observado uma curvatura no 

ajuste dos pontos (ajuste linear com R2 = 0,95).  

Além disso, a inclinação da reta de melhor ajuste mostrou-se diferente para cada um dos 

solos tropicais, sendo 0,06, 0,07 e 0,10 para as amostras contendo solo laterítico, 

transicional e não laterítico, respectivamente. Pressupõe-se que os referidos resultados 

indicam um aprisionamento na estrutura dos solos tropicais dos sais cedidos pela bentonita, 

resultando, desta forma, na liberação parcial dos sais em suspensão aquosa. 

As Figuras 3.26, 3.27 e 3.28 mostram a tendência da capacidade de troca catiônica (CTC) 

e superfície específica (S0) em função do teor de bentonita adicionado para as amostras 

contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, respectivamente. 

O resultado da CTC e S0 obtido para a amostra SL (CTC = 3,6 meq/100g) é considerado 

normal para solos lateríticos. Pejon (1992), apresentando uma classificação expedita à 

classificação MCT, verificou que solos de comportamento laterítico apresentam uma CTC

menor que 4,7 meq/100g em 85% dos casos, enquanto solos de comportamento não 

laterítico apresentam uma CTC maior que 4,7 em 88% dos casos. 

Já a CTC obtidos para as amostra ST e SL (CTC = 6,9 e CTC = 7,9 meq/100g, 

respectivamente) são considerados relativamente altos para solos tropicais, revelando 

assim, uma confirmação do caráter essencialmente não laterítico desses solos. 

Figura 3.26 - CTC e superfície específica para as amostras contendo solo laterítico. 
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Figura 3.27 - CTC e superfície específica para as amostras contendo solo transicional. 

Figura 3.28 - CTC e superfície específica para as amostras contendo solo não laterítico. 

Para as misturas foi observado um aumento gradativo da CTC e S0 com a adição de 

bentonita para todas as amostras. Ressalta-se que o aumento da CTC e S0 indica um 

aumento de cargas negativas presentes na superfície da fração argilosa e 

consequentemente o aumento da capacidade de interação com o meio circundante 

(propriedades recorrentes nas montmorilonitas). Além disso, vale atentar para o alto 

coeficiente de determinação (R2) das retas de tendência. 



4. CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

Neste capítulo serão abordadas a teoria geral da condutividade (com foco na condutividade 

hidráulica - k), as equações teóricas para determinação de k, assim como os fatores 

inerentes às propriedades dos solos e dos fluidos, condições dos vazios e condições do 

fluxo que afetam k. De forma destacada, será também descrita a determinação de k em 

laboratório. Já as condições de fluxos associados, assim como as propriedades do fluido 

que afetam as características dos solos serão discutidas no capítulo 6 – Percolação 

Química. 

4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS APLICADOS A CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA DOS SOLOS 

Qualquer problema geotécnico, seja hidráulico ou mecânico, possuem conexos os fluxos 

hidráulico, químico e ocasionalmente térmico e elétrico. O fluxo de água, por exemplo, 

governa a lei fundamental do adensamento nos solos. Entre outras aplicações, o 

conhecimento hidráulico dos solos é fundamental para o entendimento de processos como 

infiltração, escoamento subterrâneo, análise do adensamento, estabilidade de solos 

saturados, drenagem e rebaixamento de lençol freático.  

Em termos das aplicações da geotecnia ambiental, a condutividade hidráulica é essencial na 

concepção de barreiras de proteção do lençol freático, armazenamento de resíduos, 

recuperação de sítios contaminados e efeitos osmóticos em camadas argilosas.  

Apesar deste amplo espectro de aplicações, sua determinação em campo e laboratório 

permanece complexa, e esta complexidade é acentuada pelo fato desta propriedade ser 

provavelmente a de maior variação dentre as propriedades inerentes ao material (Lambe e 

Whitman, 1969).  

A referida variação pode chegar a 10 ordens de grandeza, variando de 10-2a 10-12 cm/s para 

solos granulares a solos ultrafinos, respectivamente. Além disso, a condutividade hidráulica 

pode variar para o mesmo solo em até 3 ordens de grandeza em função de sua estrutura, 

índice de vazios, grau de compactação e teor de umidade (Lambe e Whitman, 1969). A 

Figura 4.1 mostra a ordem de grandeza de condutividade hidráulica para alguns tipos de 

solos e sua variação em função do índice de vazios.
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Adicionalmente, como menciona Mitchell (1993), o fenômeno da condutividade hidráulica 

nos solos raramente ocorre de forma isolada: quaisquer outros gradientes (térmico, químico 

ou elétrico) geram seu próprio fluxo. A água por sua vez, se tratando de um bom condutor 

elétrico/térmico, assim como um solvente universal, tem sua condutividade hidráulica 

diretamente interferida pelas demais condutividades. 

Figura 4.1 - Valores de condutividade hidráulica em diferentes solos e sua variação em função do 

índice de vazios: (1-2) lemo compactado; (3) areia siltosa; (4;8) argila arenosa; (5) areia de praia; 

(6;23) argila azul de Boston; (7) argila de Vicksburg; (9;16;17) Silte de Boston; (10) areia de Otawa; 

(11) areia de Gaspee; (12;20) areia de Falls; (13) areia de Scituate; (14) areia de Plum; (15) areia de 

Fort Peck; (18;19) argila adensada; (21) silte de Carolina do Norte; (22) areia de dique; (24) caulinita; 

(25) montmorilonita sódica; (26-30) areia de dreno (Fonte Mitchell, 1993). 

4.1.1  Teoria Geral da Condutividade 

Mitchell (1993) apresenta uma similaridade entre o fenômeno da condutividade hidráulica e 

de outros tipos de condutividade em solos (elétrica, térmica e química), mostrando que os 

princípios físicos são análogos: trata-se de gradientes entre dois pontos, que geram um 

deslocamento de material do maior potencial para o menor através de um condutor de 

seção transversal A e comprimento L (ver Figura 4.2). 
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As leis que regem as conduções nos solos foram propostas diferentemente por Darcy, 

Ohms, Fourier, Fick, para os respectivos fluxos hidráulico, elétrico, térmico e químico, 

descritos respectivamente nas equações 4.1 a 4.4. 

� � � ��� � � ��� (4.1) 

	 � 
� ��� � � 
���� (4.2)

� � � ��� � � ��� (4.3)

�� � ���
� � � ���� (4.4)

Figura 4.2 - Quatro tipos de fluxos possíveis em 

solos: hidráulico; elétrico; térmico e químico 

(Fonte: Mitchell, 1993). 

Onde Q, I, Qt, e Jd são as taxas de fluxo hidráulico, elétrico, térmico e químico, 

respectivamente. k, �e, kt e D são denominados coeficientes de condutividade ou 

condutividade hidráulica, elétrica, térmica e de difusão, respectivamente. �H, �V, �T e �C

são as variações de carga hidráulica, carga elétrica, temperatura e concentração molar 

respectivamente, que divididos pelo comprimento longitudinal no sentido do fluxo (L), 

formam os gradientes hidráulico, elétrico, térmico e químico (i, ie, it, e ic respectivamente). A, 

por sua vez, é a seção transversal do condutor, perpendicular ao fluxo.  

Mitchell (1993) descreve as principais aplicações do fenômeno da condução em solos: 

O fluxo hidráulico é extensivamente estudado por causa de seu importante 
papel em problemas de infiltração, consolidação, e estabilidade, como maior 
influência na análise de geotécnicos de solos e rochas. (...) A condução 
química em solos é aplicada na avaliação conjunta com o fluxo hidráulico 
em poluição do lençol freático, armazenamento de resíduos, recuperação de 
sítios contaminados, corrosão, fenômeno de lixiviação e efeitos osmóticos 
em camadas argilosas, e estabilização de solos. O fluxo térmico é 
relativamente importante na ação de geadas, construção em áreas 
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congeladas, isolamento, armazenamento subterrâneo, poluição termal, 
estabilização temporária por congelamento, estabilização permanente por 
aquecimento, transporte subterrâneo de eletricidade, e outros problemas. O 
fluxo elétrico é importante nas estabilizações do subsolo por eletrosmose, 
isolamento, corrosão, e investigações do subsolo. (Traduzido de Mitchell, 
1993, Fundamentasl of Soil Behavior, p. 228). 

Darcy (1856) foi o precursor na apresentação da formulação que ficou conhecida por seu 

nome (equação 4.1). A lei de Darcy estabelece a taxa de fluxo ou vazão (Q) ou da vazão 

específica ou velocidade de Darcy (q), em função da condutividade hidráulica (k). 

A partir da descoberta de uma relação entre permeabilidade e o quadrado do diâmetro do 

tubo condutor, anunciada por Seelheim (1880), citado em Chapuis e Aubertin (2003), 

diversas equações empíricas têm sido propostas para a previsão da condutividade 

hidráulica (k) de materiais porosos. 

A utilização de relações empíricas entre k e modelos capilares, modelos estatísticos e 

teorias de raios hidráulicos têm sido freqüentes. Segundo Chapuis e Aubertin (2003), os 

modelos mais citados para as referidas relações incluem pelo menos três dos seguintes 

parâmetros: porosidade ou índice de vazios, tamanho dos poros, diâmetro equivalente ou 

superfície específica das partículas, tortuosidade, limites de Atterberg e grau de saturação. 

Kozeny (1927) desenvolveu a partir da equação de Poseuille (equação 4.5), uma variação 

em função do raio hidráulico para uma série de tubos capilares de diferentes seções 

circulares e igual comprimento (conforme a equação 4.6).  

� � �
�
���
� (4.5) 

� � �
�
�����
� (4.6) 

Onde � é o peso específico do fluido e � seu coeficiente de viscosidade dinâmica, r é o raio 

da seção de fluxo, RH é o raio hidráulico de seção qualquer e a é a seção de passagem do 

fluido. 

Carman (1937) verificou a equação de Kozeny e a particularizou em função de parâmetros 

dos solos (equações 4.7 e 4.8). Além disso, Carman (1937) considerou que água não se 

move em linha reta, mas em canais de formas irregulares em torno das partículas sólidas, e 



����������� �������	!	�����"	�����	
��

102 

introduziu um fator de forma (CKC) que considera simultaneamente as condições de forma 

dos canalículos do meio poroso e a tortuosidade dos grãos, obtendo a equação 4.9. 

� � ��� (4.7) 

�� �  !"#$%&'�()!�* %"&)���&+"#,!
-�%�&'%&.!�/�/!&.!$&�&-0#� � �1�2 �

%�2��2 (4.8) 

� � �34 ��
�2��2�

%5
6 7 % �5�� (4.9) 

Comparado-se a equação 4.9 à lei de Darcy (equação 4.1), é facilmente obtido o valor de k. 

A equação resultante é denominada equação de Kozeny-Carman (equação 4.10).  

�34 � �34 ��
6
�8�

%5
6 7 % �5 (4.10) 

Onde n, S, A, e, Vs, As, S, So, são respectivamente a porosidade, grau de saturação, área da 

seção transversal, índice de vazios, volume e área dos sólidos, grau de saturação e 

superfície específica do solo. 

A equação de Kozeny-Carman normalmente é empregada em sua forma simplificada para 

os solos saturados (equação 4.11). Por meio desta equação é perceptível que a 

condutividade hidráulica é dependente não somente de propriedades do solo, mas também 

dos parâmetros viscosos do fluido e características dos vazios. 

� � 9�34:;<=
>?@A&B�&>@AC?B@2&DAE@2&�&@AF@2GB?B�

H��I
J

>?@A&KG2�@�L-G�@&B@&>LFGB@
M 6�8�NO
>?@AB�&2FP�A>*�G�&B@2&DAE@2

M %5
6 7 %N
QRSRT
>?@A&B�K?UG@2&B@&2@L@

(4.11) 

Os resultados dos testes de Carman (1956) nitidamente estabelecem a validade da equação 

4.11 para siltes, areia e cascalho. Taylor (1948) sugeriu não empregar a formulação Kozeny-
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Carman para argilas, justificando que CKC e o fator referente ao índice de vazios não se 

adequariam a esta dimensão de partícula. Outros autores (Lambe e Whitman, 1969 e 

Chapuis e Aubertin, 2003), entretanto, sugerem formulações alternativas baseadas na 

equação de Kozeny-Carman para o emprego em solos argilosos. 

Como menciona Mitchell (1993), o fator de forma (CKC) leva em consideração a forma dos 

poros (FKC) e sua tortuosidade (TKC), podendo ser descrito sob a forma CKC = (FKCTKC)-1. 

Carmam (1956) demonstra que FKC é aproximadamente 2,5 para poros uniformes e TKC

possui valor de 1,41 para grãos esféricos, resultando num valor de CKC = 0,28. Chapuis e 

Aubertin (2003) sustentam que para adequação em solos argilosos, o valor mais adequado 

seria CKC = 0,2 para considerar, em parte, a água aprisionada entre a dupla camada 

catiônica das argilas. 

O segundo fator da equação 4.11 revela que a propriedade viscosa do fluido percolante

influencia k de forma inversamente proporcional. O coeficiente de viscosidade dinâmica (�) 

está associado à resistência que o fluido oferece a deformação por cisalhamento. Em outras 

palavras, a viscosidade corresponde ao atrito interno nos fluidos devido às interações 

intermoleculares. A viscosidade dinâmica para a água a 20ºC é de 1,003×10−3 Pas. Este 

valor, convertido em unidades apropriadas, resulta em um fator �/� = 9,93x104 cm-1s-1

(Carrier, 2003). Já para o álcool etílico a 20ºC �/� = 4,01x105 cm-1s-1. 

Desta forma, para a água a 20ºC e um fator de forma aplicado a solos argilosos, a equação 

4.11 pode ser reduzida para equação 4.12, onde k é dado em cm/s e S0 em cm-1. Ressalta-

se que o fluido percolante é um fator interveniente em k não somente pelas suas 

propriedades viscosas, mas principalmente na sua interferência na espessura da dupla 

camada iônica (ver capítulo 6 – Percolação Química). 

�34 � 6VWW,6XY 6
�8�

%5
6 7 % (4.12) 

Os fatores restantes na equação 4.12 são referentes às propriedades dos solos. Do 

mesmo modo que o fator de forma (CKC), a adoção da superfície específica ao quadrado é 

recomendada apenas para solos não coesivos. Entretanto, Chapuis e Aubertin (2003) 

estabeleceram uma relação entre S0 e o limite de liquidez (#L) para solos argilosos. Em seu 

estudo foi realizado um ajuste entre S0 e #L para amostras de solos argilosos de alguns 

trabalhos anteriores (Figura 4.3), obtendo-se a equação 4.13. É importante observar que 
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quanto maior o limite de liquidez (consequentemente menor o seu inverso), melhor o ajuste 

proposto, revelando uma convergência para a equação 4.13. 

Figura 4.3 - Correlação entre o inverso da superfície específica e o limite de liquidez para algumas 

amostras argilosas (Fonte: Chapuis e Aubertin, 2003, modificado). 

6
�8 � 6VZ[6Z 6

\] ^ XVXX�W (4.13) 

Considerando a resolução das equações 4.12 e 4.13, é facilmente obtida a condutividade 

hidráulica de Kozeni-Carman Modificada (kKCM) para solos argilosos. Em seu trabalho, 

Chapuis e Aubertin (2003) demonstram que a equação de Kozeni-Carman pode ser aplicada 

em solos argilosos desde que o seu limite de liquidez seja levado em consideração, como 

mostra a Figura 4.4. 

Já o fator referente ao índice de vazios na equação 4.12 foi verificado de forma indireta 

através de ensaios de compactação (Daniel e Benson, 1990; Benson et al., 1994). Benson 

et al. (1994) propuseram uma avaliação estatística de dados da literatura objetivando obter 

uma relação entre diversas propriedades dos solos e a condutividade hidráulica. Esses 

autores avaliaram dados de 67 amostras de solos, demonstrando que a condutividade 

hidráulica é função da composição e da estrutura, principalmente. 
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Figura 4.4 - Correlações entre condutividades hidráulicas medidas e calculadas pela equação de 

Kozeni-Carman (KC) e Kozeni-Carman modificada (KCM) para solos argilosos (Fonte: Chapuis e 

Aubertin, 2003, modificado). 

Através de uma análise estatística e um modelo regressão parcelado dos dados, Benson et 

al. (1994) formularam uma equação empírica relacionando a condutividade hidráulica e as 

propriedades dos solos compactados, apresentada na equação 4.14. 

"�� � ^6�VZ[ 7 �W_
` ^ XVX�6	a ^ �V�b� 7 XVZ�cd 7 XVX�� 7 e (4.14) 

Onde k é a condutividade hidráulica [cm/s], W é a energia de compactação [kN], IP é o 

índice de plasticidade [%], S é o grau de saturação inicial [%], G é o teor de pedregulho [%], 

C é o teor de argila [%], e � é a função erro com uma variância de 0,25. 

Em sua análise estatística e um modelo regressão Benson et al. (1994) chegaram as 

seguintes conclusões: 

• k diminuiu exponencialmente com o aumento do limite de liquidez até 50% e índice 

de plasticidade até 30% (valores médios), sendo que a partir destas marcas, os 

decréscimos não foram tão significativos. Os limites mínimos para a obtenção de k

< 10-7 cm/s foram LL = 20% e IP = 10%; 
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• k diminuiu com o aumento da atividade até o valor de 0,6 (valor médio), sendo que 

os decréscimos não foram tão significativos a partir desta marca. A atividade 

mínima para a obtenção de k < 10-7 foi de A = 0,3; 

• k diminuiu exponencialmente com o aumento do teor de argila até 40% e a 

obtenção de k < 10-7 cm/s só foi observada para teores de argila superiores a 15%. 

Mitchell (1993) cita que a condutividade hidráulica é dependente do nível de rearranjo do 

solo com a água durante a compactação, mostrando que a menor condutividade hidráulica é 

atingida para o teor de umidade na moldagem entre 2 e 4% acima da umidade ótima. A 

energia de compactação, por sua vez, promove maior rearranjo quanto maior a energia 

aplicada. Esta tendência pode ser verificada na Figura 4.5. 

Comportamento similar foi verificado por Anderson e Hee (1995) em avaliação específica 

em misturas de solos lateríticos e bentonita. Foi observada a redução da condutividade 

hidráulica com a adição de bentonita e com o aumento da tensão de confinamento, 

conforme apresentado na Figura 4.6. Neste trabalho foram moldados corpos de prova em 

teores de umidade 2% abaixo e 2% acima da umidade ótima, os quais foram percolados sob 

as tensões confinantes de 10, 50 e 100 kPa. 

(a) 

(b) 

Figura 4.5 - Variação da condutividade hidráulica em função energia de compactação (a) e do teor de 

umidade na compactação (b) (Fonte: Daniel e Benson, 1990). 
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Figura 4.6 - Variação da condutividade hidráulica em função do teor de bentonita e da tensão de 

confinamento em um solo laterítico do Havaí (Fonte: modificado de Anderson e Hee, 1995). 

Mitchell (1993) descreve que após a compactação os canais de fluxo podem ser divididos 

em três dimensões de poros para percolação da água, a saber: 

• Microporos: espaços vazios inferiores a 1 �m entre os grãos; 

• Miniporos: espaços vazios superiores a 1 �m e inferiores a 100 �m entre os grãos; 

• Macroporos: espaços vazios superiores a 100 �m entre os grãos. 

O último fator interveniente de k refere-se às condições de fluxos. A lei de Darcy é válida 

somente para regimes de fluxo laminar, não se aplicando a regimes turbulentos. No regime 

laminar, a velocidade do fluxo é suficientemente baixa a ponto de a força cinética gerada ser 

desprezível, enquanto no regime turbulento a velocidade é alta a ponto de a força cinética 

ser superior a força viscosa do fluido.  

O coeficiente utilizado para definir o regime de escoamento é o número de Reynolds (Re), 

expresso por Freeze e Cherry (1979) em função da velocidade de Darcy (equação 4.15).  

�% � f�'
� (4.15) 

Onde � é a massa específica do fluido, q a velocidade de Darcy, d o diâmetro do tubo e � a 

viscosidade do fluido. 
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Freeze e Cherry (1979) apresentaram uma escala de Re, definindo uma região onde é 

válida a lei de Darcy, como mostra a Figura 4.7. 

Figura 4.7 - Validade da lei de Darcy (Fonte: Freeze e Cherry, 1979). 

4.1.2 Determinação da Condutividade Hidráulica em Laboratório 

A determinação da condutividade hidráulica dos solos é imprescindível para o 

dimensionamento e operação dos sistemas de disposição de resíduos sólidos e líquidos, 

consistindo no parâmetro básico de projetos cuja função é redução ou estagnação do fluxo 

de água ou contaminantes às camadas de solo adjacentes. A condutividade hidráulica pode 

ser determinada através de fórmulas empíricas, ensaios laboratoriais ou de campo. 

Considerando o escopo deste trabalho, somente serão abordados temas relacionados às 

equações empíricas e ensaios laboratoriais.  

Daniel (1994) divide os ensaios laboratoriais para determinação da condutividade hidráulica 

segundo o molde do corpo de prova: de parede rígida ou de parede flexível. Já Shackelford 

(1994) os separa segundo o método de ensaio: percolação direta para os solos granulares e 

correlação pelo adensamento para solos argilosos. O ensaio ainda pode ser realizado com 

carga constante, através da aplicação direta da equação de Darcy (equação 4.1), ou carga 

variável, conforme descrito na ABNT – NBR 14545, formulado pela equação 4.16. 

� � �"
�/ &"�

g8g
(4.16) 
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Onde a é a área da seção transversal da bureta responsável pela carga, l o comprimento da 

amostra, A a seção da amostra transversal ao fluxo, y0 a carga hidráulica no instante inicial 

da medição e yt a carga hidráulica no tempo t. 

Neste capítulo optou-se pela diferenciação segundo o equipamento utilizado. Assim têm-se 

permeâmetros de parede rígida e flexível (com ênfase no ensaio de adensamento e 

permeabilidade em câmara triaxial). 

Daniel (1994) faz uma síntese dos principais permeâmetros de parede rígida, citando 

quatro tipos de moldes para a realização do ensaio: (1) moldes de compactação; (2) tubo 

superdimensionado; (3) células de adensamento. A Figura 4.8 mostra o esquema 

construtivo destes equipamentos. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 4.8 - Esquemas construtivos de permeâmetros de parede rígida com: (a) molde de 

compactação; (b) tubo superdimensionado; (c) célula de adensamento (Fonte: Daniel, 1994).
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Segundo Daniel (1994), os permeâmetros podem utilizar o próprio molde de compactação 

para a percolação, desde que uma especial atenção seja dada aos possíveis vazamentos 

laterais (“efeito parede”). Daniel (1994) mostra ainda o procedimento de percolação através 

do tubo superdimensionado, que utiliza material selante em torno da amostra, como a 

bentonita, por exemplo. Já na célula de adensamento, o solo é adensado e o valor de k é 

obtido por meio da taxa de adensamento imposta. 

Daniel (op cit.) ressalta que normalmente nos permeâmetros de parede rígida os principais 

problemas estão associados a vazamentos laterais, uma vez que a presença de materiais 

granulares promove a formação de espaços vazios e irregularidades entre a parede do tubo 

e a amostra, onde há a possibilidade de maior percolação. 

Já nos ensaios empregando os permeâmetros de parede flexível a amostra de solo é 

confinada por material poroso nas extremidades superior e inferior e por uma membrana 

flexível na porção lateral (Farnezi e Leite 2007). A Figura 4.9 mostra o esquema construtivo 

de um permeâmetro de parede flexível segundo Daniel (1994). 

Figura 4.9 - Esquema construtivo de permeâmetro de parede flexível (Fonte: Daniel, 1994).

Uma prática comum é a utilização de câmara triaxial como permeâmetro de parede flexível. 

Neste caso o ensaio é constituído por dois procedimentos básicos: adensamento e fluxo, 

conforme descrito por Head (1986). Um esquema do aparato construtivo deste tipo de 

ensaio é apresentado na Figura 4.10. 



����������	
�	���������	�����
����	��������
�	
������	�������
���������������������������	���

111 

Figura 4.10 - Aparato construtivo do ensaio de adensamento e permeabilidade em câmara triaxial 

(Fonte: Head, 1986). 

Head (1986) cita algumas vantagens do ensaio triaxial em relação ao ensaio na célula 

adensamento (determinação de k por correlação com o tempo de adensamento): 

• Podem-se testar amostras de dimensões maiores; 

• É possível a avaliação da poropressão, não somente durante o adensamento, mas 

também na aplicação da carga axial externa; 

• O ensaio pode ser realizado com a poropressão mais próxima daquela que se 

aplica na prática; 

• O coeficiente de adensamento pode ser obtido diretamente através da medida da 

poropressão, sendo vantajoso principalmente em solos parcialmente saturados; 

• O volume medido em solos parcialmente saturados durante o carregamento não 

drenado pode ser mensurado; 

• Medições diretas de permeabilidade podem ser efetuadas no mesmo corpo de 

prova já adensado; 

• A tensão horizontal de confinamento, assim como a tensão vertical, pode ser 

controlada com valores bem definidos; 

• A previsão da condutividade hidráulica pode ser feita tanto na drenagem vertical 

(axial) como na horizontal (radial); 

• Erros causados pela deflexão da parede da célula de adensamento e atrito lateral 

com a parede da célula são eliminados; 
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• O adensamento pode ser feito sob condições isotrópicas, anisotrópicas e sem 

carregamento lateral. 

Especificamente em relação ao ensaio realizado por percolação direta em câmara triaxial, 

Head (1986) cita suas principais vantagens:  

• A amostra pode ser saturada mediante a aplicação de contrapressão, eliminando 

obstruções no fluxo causado por bolhas de ar e diminuindo o tempo deste 

processo; 

• O teste pode ser realizado sob baixas tensões efetivas e poropressões 

relacionadas com as condições reais; 

• Pequenos valores de fluxo podem ser facilmente medidos; 

• O procedimento de carga constante pode ser utilizado; 

• Uma vasta gama de gradientes hidráulicos podem ser aplicados e mensurados; 

• Solos de permeabilidade média, como siltes, podem ser ensaiados, bem como 

argilas; 

• Amostras inderfomadas podem ser facilmente configuradas, e o efeito parede não 

existe no regime de fluxo devido à membrana flexível e as tensões de 

confinamento. 

4.2 CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA: MÉTODOS 

O presente trabalho propõe o estudo da condutividade hidráulica (k) através da percolação 

em câmara triaxial (permeâmetro de parede flexível). Desta forma é possível a medição, 

além de k, de alguns outros parâmetros intervenientes, como tensão confinante aplicada, 

grau de saturação e índice de vazios dos corpos de prova.  

Optou-se por este tipo de ensaio por apresentar características favoráveis à percolação em 

solos de argilosos pouco permeáveis, conforme descrito por Head (1986). Na execução dos 

ensaios foi empregada a câmara triaxial do Laboratório de Geotecnia da UFOP, como 

mostra a Figura 4.11. 

Os corpos de prova foram compactados e moldados a partir dos resultados obtidos no 

ensaio de compactação de energia Proctor Normal, em teores de umidade 

aproximadamente 2% acima da umidade ótima, como recomenda Daniel e Benson (1990). 



����������	
�	���������	�����
����	��������
�	
������	�������
���������������������������	���

113 

Após a compactação, os corpos de prova foram reduzidos por desbastamento para 

dimensões cilíndricas compatíveis com a célula triaxial, utilizando-se para tal um torno 

manual, como mostrado na Figura 4.12. As dimensões do corpo de prova foram 

padronizadas em aproximadamente 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura. 

(a) (b) 

Figura 4.11 - Equipamento triaxial empregado nos ensaios de condutividade hidráulica (a) e detalhe 

do medidor de volume (b). 

(a) (b) 

Figura 4.12 - Torno manual para moldagem dos corpos de prova (a) e corpo de prova moldado (b). 

As magnitudes das tensões confinantes empregadas foram escolhidas a partir de tensões 

esperadas em sítios de disposição de resíduos. Hipoteticamente, considerando-se aterros 

com alturas médias entre 10 m e 20 m, resíduo sólido de peso específico entre 5 kN/m³ e 8 
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kN/m³ e coeficiente de empuxo em repouso estimado em 0,5, o limite inferior de tensão 

confinante seria de 25 kPa (10m x 5kN/m³ x 0,5), e superior de 80 kPa (20m x 8 kN/m³ x 

0,5). Justifica-se, desta forma, a adoção de tensões confinantes de 20, 40 e 80 kPa 

empregadas nos ensaios de condutividade hidráulica.

Quanto à carga hidráulica, considerou-se uma diferença de pressões de 50 kPa, 

equivalente a aproximadamente 5 m de coluna d’água. Ao se considerar um corpo de prova 

de 10 cm de comprimento, esta diferença de pressões resulta num gradiente hidráulico 

aproximado de 50 m/m.  

Apesar do gradiente hidráulico de 50 m/m ser muito superior aos normalmente encontrados 

em dispositivos de contenção de resíduos, este foi escolhido por questões operacionais, 

uma vez que baixos valores de k implicam em volumes muito baixos de percolação. 

Considerando o fluxo constante do percolado obtido ao longo dos ensaios, acredita-se não 

ter havido nenhum comprometimento da estrutura dos corpos de prova devido à força de 

percolação alcançada. Corroborou com este fato a exumação realizada nos corpos de prova 

após os ensaios, não se observando nenhuma feição de desestruturação ou erosão interna. 

4.2.1 Procedimentos Laboratoriais 

O método adotado nos procedimentos laboratoriais foi fundamentado em Head (1986), com 

adensamento e permeabilidade em câmara triaxial, utilizando-se dois sistemas de contra 

pressão, como mostra a Figura 4.13. foram moldados 3 corpos de prova (tréplica) para cada 

amostra estudada (misturas com solo laterítico, misturas com solo transicional e misturas 

com solo não laterítico), ensaiados nas 3 tensões confinantes  previamente escolhidas (20, 

40 e 80 kPa). 

O aparato em questão (Figura 4.13) possui sistema de aplicação de pressão na base (p1) e 

no topo da amostra (p2), além do sistema de aplicação da tensão confinante (�3). Um 

medidor de variação de volume (para medição do volume percolado na amostra) e um 

transdutor para medição da poropressão (u) são ligados em série ao sistema de aplicação 

de tensão na base (p1). Para que não ocorresse a ruptura da amostra por poropressão (além 

de gerar um fluxo ascendente) a condição �3 > p1 > p2 foi respeitada durante todo o período 

de execução dos ensaios. 
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Figura 4.13 - Esquema do aparato para ensaio de condutividade hidráulica em célula triaxial. 

Em resumo as etapas dos ensaios podem ser divididas em preparação da amostra, 

saturação, consolidação e percolação. Os procedimentos de ensaio são detalhados a 

seguir:  

(1) Conforme mencionado anteriormente, na preparação da amostra, o corpo de 

prova foi compactado com energia de compactação Proctor normal (teor de umidade 2% 

acima da umidade ótima) e moldado por desbastamento nas dimensões de 5 cm de 

diâmetro e 10 cm de altura; 

(2) Foi realizada, antes do início de cada ensaio, a checagem das válvulas e conexões 

a fim de averiguar quaisquer vazamentos presentes, além da calibração entre o conjunto de 

aplicação de carga e os transdutores, para que não houvesse discrepâncias entre as 

pressões aplicadas e as leituras efetuadas; 

(3) O corpo de prova foi então acondicionado entre duas pedras porosas e papéis filtro 

em suas extremidades, e por fim envolto por membrana látex. Este conjunto foi devidamente 

montado sobre a base do equipamento e conectado ao sistema de contra pressão superior 

(lacrado por dois o-rings na base da amostra e outros dois o-rings no topo da amostra). 

Após a colocação da amostra ao sistema, a célula foi inundada com uma ligeira pressão de 

modo a expulsar todo o ar possivelmente existente na própria célula e nas tubulações. 
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(4) Para a saturação da amostra foi adotado o método de contrapressão, mantendo-se 

fechada a válvula B (ver Figura 4.13) e aplicando-se pequenos acréscimos de pressão em 

p1 e �3 (�3 ligeiramente maior que p1). Após cada pequeno acréscimo de pressão em p1 e �3, 

foi aguardada a equalização (contrapressão) medida em p2. A pressão máxima adotada 

nesta etapa foi de 300 kPa. 

(5) Fechando-se a válvula A’ (Figura 4.13) e aplicando-se uma pressão em �3 foi 

possível avaliar o parâmetro B a fim de verificar o grau de saturação da amostra. Realizou-

se este procedimento periodicamente para as tensões confinantes de 200, 250 e 300 kPa, 

considerando-se a amostra saturada para valores de parâmetro B superiores a 94%. 

(6) Após a constatação da saturação e previamente à percolação, foi realizada o 

adensamento da amostra na mesma tensão confinante na qual se procederia a percolação, 

de modo a garantir que o volume de água medido (Vol) seria resultante apenas do fluxo e 

não da alteração de volume da amostra (�V). Para a averiguação do completo 

adensamento, foi esboçada a variação de volume da amostra (�V) em função da raiz do 

tempo, considerando-se como concluído o adensamento no momento a partir do qual �V

permanecesse constante. 

(7) A variação de volume da amostra (�V) foi empregada, como descrito a seguir, na 

determinação das novas dimensões da amostra, assim como seu novo índice de vazios. A 

nova altura da amostra (L) após o adensamento foi estimada segundo a equação 4.17.  

� � �8 h6 ^ 6
Z
��
�8 i (4.17) 

A nova área da seção transversal (A) da amostra foi estimada segundo a equação 4.18. 

� � �8 ^ ��
� � �8 h6 ^ �

Z
��
�8 i (4.18) 

O novo índice de vazios (e) da amostra foi estimado segundo a equação 4.19. 

% � %8 ^ j6 7 %8k h���8 i (4.19) 
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Onde os parâmetros das amostras são L0 (altura inicial), V0 (volume inicial) e e0 (índice de 

vazios inicial). Estes parâmetros foram considerados constantes durante a percolação. 

(8) Para que a tensão efetiva de confinamento durante a fase de percolação

permanecesse a mesma da aplicada durante o adensamento, foi necessário estimar a 

poropressão gerada em conseqüência da aplicação da pressão da base (p1) e da pressão 

de topo (p2). Segundo Head (1986), quando submetida a duas pressões diferentes (uma no 

topo e outra na base) a poropressão não é distribuída de forma linear, sendo que a 

poropressão na seção média (u) pode ser estimada pela equação 4.20. 

# � 6
Z j�)l 7 )�k (4.20) 

Já a tensão de confinamento (�3) na qual a amostra deveria estar submetida foi calculada 

pela equação 4.21. 


5 � 
m5 7 # � 
m5 7 6
Z j�)l 7 )�k (4.21) 

Onde �’3 é a tensão efetiva de confinamento (20 kPa, 40 kPa e 80 kPa). 

Nota: no presente trabalho optou-se por pressões de base (p1) de 300 kPa e de topo (p2) de 

250 kPa, resultando em uma poropressão (u) de 283 kPa. Desta forma, foi necessário a 

aplicação de tensões confinantes (�3) de 303, 323 e 363 kPa para obtenção das tensões 

confinantes efetivas (�’3) de 20, 40 e 80 kPa,  respectivamente.  

(9) A carga hidráulica imposta à amostra, segundo Head (1986), é dada pela diferença 

entre as pressões em sua base e topo (p1-p2). No presente trabalho, como mencionado, as 

pressões foram mantidas constantes e iguais a p1 de 300 kPa e p2 de 250 kPa, resultando 

em uma carga hidráulica equivalente a 5,097 m de coluna d’água (50 kPa / 9,81 kN/m³). 

(10) Por fim, foi aferida graficamente a variação do volume de água percolado (Vol) no 

intervalo de tempo (t), determinando-se os parâmetros de percolação a partir do trecho 

linear do gráfico. 

A vazão (Q) foi determinada conforme a equação 4.22. 
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� � ��!"
/ (4.22) 

O gradiente hidráulico (i) foi determinado segundo a equação 4.23. 

� � n
� (4.23) 

E, finalmente, a condutividade hidráulica (k) foi calculada pela equação 4.24. 

� � �
�� (4.24) 

Sendo Q a vazão medida no trecho linear do gráfico, t o intervalo de tempo, h a carga 

hidráulica imposta por (p1-p2), L o comprimento da amostra na direção do fluxo e A a área da 

seção transversal ao fluxo. 

4.2.2 Modelagem Proposta I 

A partir de análises em trabalhos anteriores (Chapuis e Albertin, 2003, Morandini e Leite, 

2012) foi possível verificar uma tendência exponencial decrescente da condutividade 

hidráulica em função do aumento da plasticidade. Deste modo, propõem-se modelagens 

matemáticas para condutividade hidráulica (kM) que leva em consideração o ponto de 

plasticidade meso plástico (MP) – conforme definido no capítulo 3 – além dos outros fatores 

da equação de Kozeny-Carman (equação 4.10). As modelagens foram propostas segundo 

duas alternativas: 

(1) Substituindo-se a superfície específica (S0) pelo MP (de forma análoga à realizada 

por Chapuis e Albertin, 2003), já que os dois índices têm significados físicos semelhantes: 

representam a interação (poder de adsorção) da água pela atração superficial das argilas. 

Assim, a 1ª alternativa teria sua formulação conforme apresentada na equação 4.25. 

�o � �34 ��
%5

6 7 % �paq (4.25) 
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(2) Acrescentando-se o fator correspondente de MP à equação de Kozeny-Carman: 

esta proposta considera o fato da equação de Kozeny-Carman ser perfeitamente aplicável 

aos solos granulares, mas não aos argilosos. O MP “calibraria” o modelo acrescentando um 

fator que leva em consideração a elevada superfície específica das argilas e sua forma 

lamelar (atribuídos como responsáveis pela não aplicabilidade da equação de Kozeny-

Carman aos solos argilosos). Do mesmo modo, a 2ª alternativa proposta teria sua 

formulação conforme apresentada na equação 4.26. 

�o � �34 ��
6
�8�

%5
6 7 % .%,)Bor (4.26) 

Onde a, b, c e d são constantes a serrem obtidas através da linearização do modelo. Os 

demais fatores definidos anteriormente (ver equação 4.10). 

Para se obter as constantes (a, b, c e d) das modelagens propostas foi empregado o método 

convencional de linearização gráfica por meio de logaritmos. Assim, para a 1ª alternativa 

projetou-se o gráfico conforme a equação 4.27, enquanto para a 2ª alternativa projetou-se o 

gráfico da conforme a equação 4.28. As constantes foram então determinadas pelo 

coeficiente de inclinação da reta (b, d) e o ponto de interseção com a abscissa (a, c). 

stu h� 6
�34

�
�
6 7 %
%5 i � stu � 7 v stupa (4.27) 

"� h� 6
�34

�
� �8�

6 7 %
%5 i � sw . 7 'pa (4.28) 

Nota-se que a primeira alternativa torna empírica a equação de Kozeny-Carman uma vez 

que o ponto MP é adimensional. Já a segunda mantêm-se como uma equação de lei 

verdadeira. 

Justificam-se as modelagens anteriormente descritas, em caso de uma boa convergência 

(R² próximo da unidade), por se tratarem de alternativas viáveis para uma estimativa prévia 

da condutividade hidráulica de solos argilosos a partir apenas de propriedades índices dos 

solos. Além disso, seria uma alternativa para a previsibilidade comportamental de uma 

barreira argilosa submetida a agentes agressores, também a partir da estimativa da redução 

do ponto MP em laboratório. 
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4.3 CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O resumo dos resultados de condutividade hidráulica (k) referentes às amostras contendo 

solo laterítico, transicional e não laterítico, respectivamente, estão dispostos nas Tabelas 

4.1, 4.2 e 4.3. Adicionalmente, nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 estão dispostos os resultados do 

índice de vazios correspondentes a k ao final dos ensaios. Estes índice de vazios serão 

empregados em correlações tanto para a avaliação de tendências dos resultados quanto 

para as correlações com as modelagens propostas. 

Tabela 4.1 - Resultados de condutividade hidráulica (cm/s) para as amostras com solo laterítico.

Tensão 
Confinante

Amostras 

SL SL03 SL06 SL09 SL12 

20 kPa 7,1E-06 4,6E-07 1,8E-07 1,2E-07 9,8E-08 

40 kPa 4,9E-06 3,2E-07 1,0E-07 6,3E-08 4,6E-08 

80 kPa 3,5E-06 1,9E-07 5,3E-08 2,8E-08 1,6E-08 

Tabela 4.2 - Resultados de condutividade hidráulica (cm/s) para as amostras com solo transicional.

Tensão 
Confinante

Amostras 

ST ST03 ST06 ST09 ST12 

20 kPa 1,7E-06 1,9E-07 3,9E-08 1,7E-08 1,1E-08 

40 kPa 1,2E-06 1,2E-07 2,1E-08 8,6E-09 4,3E-09 

80 kPa 8,1E-07 7,1E-08 1,1E-08 3,1E-09 1,2E-09 

Tabela 4.3 - Resultados de condutividade hidráulica (cm/s) para as amostras com solo não laterítico.

Tensão 
Confinante

Amostras 

SN SN03 SN06 SN09 SN12 

20 kPa 3,9E-07 4,6E-08 1,2E-08 6,4E-09 5,5E-09 

40 kPa 2,6E-07 3,1E-08 6,4E-09 3,2E-09 2,3E-09 

80 kPa 1,8E-07 1,8E-08 3,3E-09 1,2E-09 6,3E-10 

Tabela 4.4 - Índice de vazios para as amostras com solo laterítico. 

Tensão 
Confinante

Amostras 

SL SL03 SL06 SL09 SL12 

20 kPa 0,543 0,552 0,592 0,615 0,627 

40 kPa 0,529 0,539 0,584 0,608 0,621 

80 kPa 0,513 0,532 0,578 0,600 0,616 
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Tabela 4.5 - Índice de vazios para as amostras com solo transicional. 

Tensão 
Confinante

Amostras 

ST ST03 ST06 ST09 ST12 

20 kPa 0,686 0,738 0,742 0,756 0,760 

40 kPa 0,680 0,735 0,735 0,750 0,756 

80 kPa 0,673 0,730 0,728 0,742 0,743 

Tabela 4.6 - Índice de vazios para as amostras com solo não laterítico. 

Tensão 
Confinante

Amostras 

SN SN03 SN06 SN09 SN12 

20 kPa 0,652 0,687 0,695 0,715 0,723 

40 kPa 0,639 0,680 0,681 0,707 0,715 

80 kPa 0,622 0,670 0,669 0,694 0,703 

Conforme resultados apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 houve uma redução de k com 

o acréscimo de bentonita. Um k = 10-7 cm/s, tido como mínimo requerido em algumas 

normas para emprego de solo compactado em barreiras, não foi verificado para nenhuma 

amostra de solo tropical natural. Entretanto, esse valor de k foi obtido com o acréscimo de 

diferentes teores de bentonita simultaneamente com o incremento de tensão confinante. 

Essa tendência pode ser mais bem visualizada nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16, que mostram 

a variação de k em função do teor de bentonita sob as tensões confinantes para as 

amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, respectivamente. 

Figura 4.14 - Variação da condutividade hidráulica em função do teor de bentonita para amostras 

contendo solo laterítico. 
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Figura 4.15 - Variação da condutividade hidráulica em função do teor de bentonita para amostras 

contendo solo transicional.

Figura 4.16 - Variação da condutividade hidráulica em função do teor de bentonita para amostras 

contendo solo não laterítico.

É possível concluir sobre as tendências observadas nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 que o 

decréscimo de k não é linear com o acréscimo de bentonita, e sim que há uma curvatura 

característica para todas as amostras dos solos tropicais estudadas. Visualiza-se também 

uma diferenciação para amostra SL (Figura 4.14), indicando que quanto maior o k inicial 

(amostra de solo laterítico), mais acentuado é o seu decaimento já para baixos teores de 

bentonita. Ressalta-se que o eixo das abscissas (indicadoras de k) possui escala 

logarítmica, que indica uma variação potencial ou exponencial de k com o acréscimo de 

bentonita, ou seja, com o aumento da plasticidade. 

Nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 observa-se que não é respeitado um paralelismo entre as 

curvas de diferentes tensões confinantes para nenhuma amostra, e sim um afastamento 
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gradativo com o aumento do teor de bentonita, indicando uma tendência potencializada na 

redução de k para altos teores de bentonita e altas tensões confinantes. Essa tendência 

pode ser explicada pelo fato de que a adição de bentonita torna o solo mais compressível. 

Logo, quando é aplicada uma tensão confinante, a amostra reduz mais seu volume em 

relação ao estado inicial, reduzindo a água livre para percolação (não adsorvida pela dupla 

camada), consequentemente selando os poros. 

As afirmações anteriores podem ser mais bem visualizadas nas Figuras 4.17, 4.18 e 4.19, 

que mostram a variação de k em função da tensão confinante e nas Figuras 4.20, 4.21 e 

4.22, que mostram a variação de k em função do índice de vazios. 

Figura 4.17 - Variação da condutividade hidráulica em função da tensão confinante para amostras 

contendo solo laterítico. 

Figura 4.18 - Variação da condutividade hidráulica em função da tensão confinante para amostras 

contendo solo transicional. 
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Figura 4.19 - Variação da condutividade hidráulica em função da tensão confinante para amostras 

contendo solo não laterítico. 

A Figura 4.17, em comparação com as Figuras 4.18 e 4.19, mostra um grande 

distanciamento entre as curvas SL e SL03. Esta exceção confirma a observação 

anteriormente descrita para o solo laterítico que relata o acentuado decaimento de k para 

um baixo teor de bentonita adicionado.   

Em oposição a esta ressalva, é possível observar a mesma tendência para todas as 

amostras: uma diminuição gradativa da variação de k com o acréscimo do teor de bentonita 

(diminuição gradativa do afastamento entre as curvas com o acréscimo do teor de 

bentonita).  

Figura 4.20 - Variação da condutividade hidráulica em função do índice de vazios para amostras 

contendo solo laterítico. 
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Figura 4.21 - Variação da condutividade hidráulica em função do índice de vazios para amostras 

contendo solo transicional. 

Figura 4.22 - Variação da condutividade hidráulica em função do índice de vazios para amostras 

contendo solo não laterítico. 

Quanto à variação de k em função da tensão confinante, observa-se um comportamento 

similar para todas as amostras: a semelhança nas inclinações das curvas, assim como o 

paralelismo entre as curvas para diferentes teores de bentonita, indica efeito similar da 

tensão confinante sobre a condutividade hidráulica das amostras.  

Já as Figuras 4.20, 4.21 e 4.22 revelam uma tendência esperada. Como a bentonita possui 

elevada capacidade de hidratação e expansão, a adição de bentonita elevou o índice de 

vazios dos solos tropicais. Entretanto, foi observado que este aumento do índice de vazios 

não refletiu em aumento da condutividade hidráulica. Pelo contrário, o aumento do índice de 

vazios reduziu a condutividade hidráulica, fato compatível com o conceito de porosidade 
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efetiva, cuja teoria prevê que a água presente nos poros de solos argilosos ultrafinos possui 

sua mobilidade reduzida.  

Conforme mencionado no item 4.4.2 (Modelagem Proposta I), foram realizadas duas 

tentativas de ajustes aos modelos propostos entre condutividade hidráulica e ponto meso 

plástico: uma potencial, denominada 1ª alternativa (k $� aMPb), e outra exponencial, 

denominada 2ª alternativa (k $�cexpdMP). A Figura 4.23 mostra os ajustes lineares obtidos 

para a 1ª alternativa para solo laterítico (a), transicional (b) e não laterítico (c), enquanto a 

Figura 4.24 mostra os ajustes lineares obtidos para a 2ª alternativa para solo laterítico (a), 

transicional (b) e não laterítico (c). 

(a) (b) 

(c) 

Figura 4.23 - Ajuste linear da 1ª alternativa (potencial) para as amostras contendo solo laterítico (a); 

solo transicional (b); solo não laterítico (c). 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 4.24 - Ajuste linear da 2ª alternativa (exponencial) para as amostras contendo solo laterítico 

(a); solo transicional (b); solo não laterítico (c). 

Através dos respectivos valores de R² das Figuras 4.23 e 4.24 é possível observar que a 1ª 

alternativa obteve melhor ajuste aos resultados experimentais em comparação a 2ª 

alternativa. Para confirmação dos ajustes foi verificado graficamente o valor de k obtido nos 

ensaios laboratoriais versus kM (k obtidas nas modelagens), como mostram as Figuras 4.25 

e 4.26. A  Figura 4.25 mostra k versus kM1 para a 1ª alternativa para solo laterítico (a), 

transicional (b) e não laterítico (c), enquanto a Figura 4.26 mostra k versus kM2 para a 2ª 

alternativa para solo laterítico (a), transicional (b) e não laterítico (c). 

É possível constatar na Figura 4.25 que a 1a alternativa obteve melhores ajustes aos dados 

experimentais em relação à 2ª alternativa, sobretudo para os valores de k obtidos para a 

tensão confinante igual a 40 kPa. Já a 2a alternativa não obteve um ajuste satisfatório, como 

observado na Figura 4.26. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 4.25 - k versus kM1 para 1ª alternativa (potencial) para as amostras contendo solo laterítico (a); 

solo transicional (b); solo não laterítico (c). 

Desta forma, conclui-se que a modelagem mais adequada às amostras estudadas é a 

alternativa potencial, em que a superfície específica é substituída pelo ponto meso plástico 

na equação de Kozeni-Carman. A partir dos coeficientes encontrados nos ajustes lineares 

da 1a alternativa (Figura 4.23), foi possível determinar equações características (equações 

4.29, 4.30 e 4.31 para amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, 

respectivamente) que correlacionam a condutividade hidráulica com os seus 

correspondentes pontos meso plásticos. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 4.26 - k versus kM2 para 2ª alternativa (exponencial) para as amostras contendo solo laterítico 

(a); solo transicional (b); solo não laterítico (c). 
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5. COMPATIBILIDADE INDIRETA 

Serão abordados neste capítulo os principais processos de interação entre a fase líquida 

(água) e sólida do solo (teoria da dupla camada iônica). Estes conceitos servirão de 

embasamento teórico para o entendimento dos fenômenos de alteração nas propriedades 

índices dos solos e sua quantificação. Serão abordadas também as variações na espessura 

da dupla camada iônica geradas por características específicas de cada fluido, além do 

método expedito para determinação da compatibilidade entre solo e fluido, denominado 

limites de Atterberg modificados. 

5.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS APLICADOS A COMPATIBILIDADE ENTRE 

SOLOS E FLUIDOS 

Como visto no Capítulo 2, os solos devem apresentar características técnicas específicas 

para sua utilização como barreiras selantes. Além da baixa condutividade hidráulica e da 

capacidade de suporte de cargas, outros fatores devem ser analisados, tal como a 

compatibilidade química entre o líquido contaminante e os solos que constituem a barreira, 

sobretudo na fração de dimensão coloidal.  

Quando em contato com soluções contaminadas (percolados diferentes da água), diversos 

processos químicos e físico-químicos podem ocorrer, alterando as propriedades dos solos e 

repercutindo em modificações de seus comportamentos hidráulicos e/ou mecânicos.  

Normalmente o termo compatibilidade é empregado, erroneamente, como a capacidade dos 

solos em manter inalterada sua condutividade hidráulica quando entram em contato com 

diferentes soluções, dizendo assim, que o solo é compatível com a solução. Entretanto, 

como expõe Mitchell (1993), compatibilidade ou incompatibilidade é um termo inerente as 

propriedades dos ambientes, ou seja, a compatibilidade pode ser definida como o poder de 

inalteração das propriedades dos solos (e.g. limites de Atterberg; granulometria) pelas 

propriedades dos fluidos. 

Adicionalmente, o fluido percolante pode influenciar a condutividade hidráulica de três 

formas distintas: (1) através de suas propriedades viscosas; (2) pelos fluxos associados; e 

(3) pela alteração das propriedades intrínsecas dos solos. Assim, apenas a parcela de 

alteração das propriedades dos solos pelas propriedades do fluido pode ser denominada 

compatibilidade, uma vez que as demais formas de alteração de k referem-se ao movimento 
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do fluido pelo solo, devendo ser tratado como mecanismo dinâmico de fluxo (ver capítulo 6: 

Percolação Química). 

5.1.1 Teoria da Dupla Camada Iônica 

Como mencionado no Capítulo 3, em função da pequena dimensão da fração argilosa dos 

solos (< 2 mm), as suas partículas possuem comportamento coloidal, ou seja, se tratam de 

partículas eletricamente carregadas onde as forças elétricas têm maior influência em 

comparação com as forças gravitacionais. Logo, este comportamento coloidal justifica a 

utilização de conceitos eletrostáticos para a descrição de algumas das propriedades dos 

solos argilosos (coesão, floculação, capacidade de sorção, expansão, pH, etc). 

Segundo Bolt (1955), as argilas são coloides de natureza hidrofóbica, isto é, possuem a 

característica de não atrair água ou outras substâncias líquidas para junto de sua superfície. 

Essa característica se deve às fortes ligações entre os átomos de silício e oxigênio dos 

cristais dos argilo-minerais. No entanto, o comportamento hidrofóbico das partículas de 

argila não impede que ocorram interações entre estas e os líquidos circundantes. 

Mitchell (1993) demonstra que as interações entre argila e líquidos são resultantes do 

desequilíbrio dos campos elétricos originados pelas cargas das partículas de argila e íons do 

líquido. Devido às pequenas dimensões e sua forma lamelar, as partículas de argila são 

especialmente influenciadas pelas cargas elétricas de superfície, de forma análoga a um 

sistema de placas eletricamente carregadas. O líquido, desta forma, tende a fluir para os 

espaços vazios inter partículas de argila, até o ponto de equilíbrio de cargas total do 

sistema. 

As cargas de superfície são originadas, como citado em Grim (1953), por dois mecanismos 

principais: (1) substituição isomórfica de íons nas imperfeições da estrutura cristalina e (2) 

como produto da sorção de moléculas ionizados em radicais H+ e OH-. O primeiro 

mecanismo resulta em cargas predominantemente negativas, que são permanentes na 

superfície das argilas. Já o segundo mecanismo pode resultar em cargas positivas ou 

negativas, dependendo do tipo de radical sorvido (H+ ou OH-). Estas últimas cargas são 

variáveis e dependem da disponibilidade de íons H+ e OH- na solução (pH). 

Dentre os diversos grupos de argilominerais, alguns possuem quase que exclusivamente 

cargas superficiais provenientes de substituição isomórfica, sendo denominados 

argilomineriais de cargas permanentes (negativas). Outros argilominerais possuem tanto 
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cargas provenientes da substituição isomórfica quanto cargas iônicas cedidas pela solução 

circundante, sendo denominados agilas de carga variável. A Tabela 5.1 apresenta as 

características de cargas superficiais de alguns argilominerias. 

Tabela 5.1 - Características das cargas superficiais de argilominerais (Fonte: Yong et al., 1992). 

Argilomineral 
Descrição 

da estrutura 
CTC 

(cmol/kg) 

Superfície 
Específica 

(m2/g) 

Fonte da 
carga 

Características 
das cargas da 

superfície 

Caulinitas 
1:1 – fortes 
pontes de 
hidrogênio 

5 - 15 15 
arestas 

quebradas 
permanentes e 

variáveis 

Ilitas 
2:1 – fortes 

ligações de k 
25 80 

substituição 
isomórfica e 

arestas 
quebradas 

predominância 
de cargas 

permanentes 

Cloritas 
2:2 – fortes 

ligações 
10 - 40 80 

substituição 
isomórfica 

predominância 
de cargas 

permanentes 

Vermiculitas 
2:1 – fracas 

ligações  
de magnésio 

100 - 150 700 
substiuição 
isomórfica 

predominância 
de cargas 

permanentes 

Montmorilonitas
2:1 – fracas 

ligações 
80 - 100 800 

substiuição 
isomórfica e 

arestas 
quebradas 

predominância 
de cargas 

permanentes 

As cargas elétricas negativas presentes na superfície das partículas de argila adsorvem 

hermeticamente cátions para próximo de sua superfície. Entretanto, geralmente, a valência 

e o tamanho dos cátions ligados às superfícies não são suficiente para promover o equilíbrio 

elétrico total do sistema, restando uma eletronegatividade que, por sua vez, é balanceada 

por ânions e cátions presentes em sais precipitados em soluções. A concentração destes 

íons diminui progressivamente com a distância da superfície da argila até o ponto de se 

equilibrar em mesma concentração com os íons de outra partícula, resultando em um 

equilíbrio eletrostático.  

Os íons situados junto à superfície da argila constituem a chamada dupla camada elétrica. 

Já a concentração iônica distante da superfície da argila é denominada dupla camada 

difusa. A união das duas camadas (elétrica e difusa) é designada por dupla camada iônica. 

A Figura 5.1 mostra um esquema de formação das duplas camadas elétrica e difusa, assim 

como a distribuição iônica na dupla camada difusa. 
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Diversas teorias propõem formulações matemáticas para a descrição da densidade e/ou 

concentração iônica na dupla camada difusa, assim como sua variação em função da 

distância das partículas. A teoria de Gouy-Chapman (Gouy, 1910; Chapman, 1913) é 

merecedora de destaque. Essa teoria foi desenvolvida considerando o comportamento de 

partículas coloidais idêntico ao comportamento de placas eletricamente carregadas, 

utilizando-se, desta forma, das mesmas leis físicas para seu desenvolvimento. 

Figura 5.1 - Formação da dupla iônica junto às superfícies de partículas carregadas negativamente e 

distribuição iônica na dupla camada difusa.

Mitchell (1993) descreve que algumas premissas são adotadas para a aplicação de teorias 

elétricas em solos: 

• Íons presentes na dupla camada são pontos eletricamente carregados que não 

interagem entre si; 

• As cargas nas superfícies das partículas são uniformemente distribuídas; 

• As superfícies das partículas são consideradas relativamente grandes em 

comparação com a distância que as separa (condição unidimensional); 

• A permissividade do meio independe da sua posição entre partículas. 

Mitchell (1993) traz uma abordagem sobre articulação entre teoria de Gouy-Chapman e a 

teoria elétrica, sintetizada a seguir. O ponto de partida para o desenvolvimento  da teoria de 

Gouy-Chapman é o equilíbrio de forças da equação de Boltzmann (equação 5.1). Ao 

considerar o caso particular de íons eletricamente carregados (Ei = zie�) e que a energia 
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potencial (E) é nula para o potencial elétrico (�)  nulo, a equação de Boltzmann se resume a 

equação 5.2, que relaciona a concentração iônica em função do potencial elétrico. 

�� � �������	
�� � 
�� � (5.1) 

�� � �������	������ � (5.2) 

Onde E é a energia potencial, ci e ci0 são concentrações iônicas (ions/m³), o termo com 

índice 0 representa o estado de referência no ponto médio entre duas partículas paralelas, zi

é a valência iônica, e é a carga elétrica (1,602x10-19 coulomb), � é o potencial elétrico, k é a 

constante de Boltzamann (1,38x10-23 JK-1) e T a temperatura absoluta dada em Kelvins. 

A Figura 5.2 ilustra graficamente o potencial elétrico em função da distância da superfície 

carregada e a concentração iônica em função deste potencial elétrico. 

(a) (b) 

Figura 5.2 - Potencial elétrico em função da distância (a) e concentração iônica em função do 

potencial elétrico (b) (Fonte: modificado de Mitchell, 1993).
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Empregando as leis de Poisson (equações 5.3 e 5.4), Mitchell (1993) fornece uma 

expressão (equação 5.5) para o cálculo do potencial elétrico e da concentração iônica em 

função da distância da superfície da partícula. 

������ � ��� (5.3) 

� � ������ (5.4) 

Onde x representa a distância da superfície da partícula, � é a densidade de carga (C/m³) e  

� é permissividade do meio (C²J-1m-1). 

������ � ��������������	������ � (5.5) 

Para o caso particular de cátions e ânions de mesma valência, a expressão anterior é 

simplificada para a lei de Poisson-Boltzamann (equação 5.6). 

������ � ������ ���� ���� (5.6) 

A solução da equação equação 5.6 (diferencial de segunda ordem) em função da densidade 

de carga do colóide (�) é usualmente referida como teoria de Gouy-Chapman, expressa 

pela equação 5.7. 

� � ������ ���� ����� (5.7) 

Para a solução da lei de Poisson-Boltzamann (equação 5.6)  Gouy-Chapman (Gouy, 1910; 

Chapman, 1913) empregaram dois artifícios, denominados função potencial e função 

distância. A função potencial é dada pelo termo (ze�/kT). Já a função distância é dada por 

(x/�), onde x é um dimensional equivalente a 1 Å e � é expresso pela equação 5.8. 
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 !� � ��������� (5.8) 

A função distância traz uma importante definição para química coloidal, uma vez que �

representa o espaço físico do centro de gravidade entre as duas partículas carregadas, 

definido por espessura da dupla camada iônica e quantificado pela equação 5.9. 

! � " ��#�������� (5.9) 

Onde �0 é a permissividade do vácuo (8,85x10-12 C2J-1m-1), D é a constante dielétrica do 

meio. 

Como menciona Mitchell (1993), a equação 5.9 mostra que, caso o potencial de superfície 

se mantivesse constante, a espessura da dupla camada seria proporcional a raiz quadrada 

da constante dielétrica, e inversamente proporcional à valência e raiz quadrada da 

concentração eletrolítica do meio (os demais termos são constantes à uma temperatura 

também constante). Entretanto, a própria variação da distância entre partículas altera o 

potencial da superfície da partícula, como é mostrado em termos de variações das funções 

distância e potencial na Figura 5.3. 

Figura 5.3 - Variações das funções distância e potencial em escala normal e logarítmica (Fonte: 

modificado de Mitchell, 1993). 
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O fato relevante a ser observado na Figura 5.3 (escala logarítmica) é que há uma faixa de 

linearidade entre a função potencial e o logaritmo da função distância entre 0,03 Å e 2 a 5 Å, 

aproximadamente. Stern (1924), citado em Yong et al. (1992), foi precursor nesta 

observação, demonstrando em seu modelo que a distância inferior a 0,03 Å se refere a 

própria espessura lamelar da partícula e a espessura entre 2 a 5 Å se trata de uma 

espessura singular de menor mobilidade em relação à dupla camada difusa. 

No modelo de Stern, a semi distância entre duas superfícies carregadas foi dividida em duas 

faixas, como mostrado na Figura 5.4: próximo a partícula há uma camada de íons 

adsorvidos e hidratados, denominada camada de Stern. Já a faixa onde encontram-se os 

íons em difusão é denominada camada de Gouy. O espaço físico entre as duas camadas é 

chamado de plano de Helmholtz (OHP).  

A teoria de Stern (ao contrário da teoria de Gouy-Chapman) considera o tamanho dos íons e 

a variação do potencial elétrico superficial em função da variação da iônica da camada 

difusa. O efeito da conjunção da teoria de Stern à teoria de Gouy-Chapman pode ser 

observado na Figura 5.5, em termos de decaimento de potencial superficial (a) e 

concentração catiônica (b) em função da distância. 

Figura 5.4 - Modelagem de Stern para distribuição de íons junto a superfície das partículas coloidais 

(Fonte: Yong et al., 1992). 

A espessura da camada de Stern (�s) é relativamente pequena se comparada a espessura 

da camada difusa. Bolt (1955) apresenta uma formulação simplificada para cálculo da 

espessura da camada de Stern (equação 5.10) e demonstra que para diversas 

concentrações eletrolíticas na dupla camada iônica, o valor da espessura da camada de 

Stern tende a ser praticamente constante, podendo ser aproximada pela equação 5.11, ou 
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ainda, na forma mais reduzida, ser estimada por 1/z (Å) para ilita, 2/z (Å) para caulinita ou 

4/z (Å) para montmorillonita (onde z é a valência do cátion). 

!$ � %���!�& (5.10) 

!$ � %�'& (5.11) 

Onde � é a densidade de concentração superficial da partícula (e.g. cmol/m², muitas vezes 

aproximada pela CTC/m²), � é dado por � = 2F2/DRT, onde F é a constante de Faraday  

(9,6485x10-4 Cmol-1) e R é a constante universal dos gases (8,3144 JK-1mol-1).

(a) (b) 

Figura 5.5 - Efeito da teoria de Stern: (a) decaimento de potencial superficial e (b) concentração 

catiônica em função da distância (Fonte: Mitchell, 1993). 

Ressalta-se que, apesar de ser aceitável a consideração de espessura constante da 

camada de Stern, a densidade de cargas contidas nesta camada pode sofrer grande 

variação em função da concentração iônica presente na camada difusa, refletindo 

diretamente no potencial superficial da partícula. 
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Retomando a equação que rege a função distância (equação 5.8), é possível estabelecer, 

individualmente, alguns fatores que influenciam diretamente e indiretamente na espessura 

da dupla camada iônica. Os fatores que influenciam diretamente (segundo formulação de 

Gouy-Chapman) são concentração eletrolítica (c0), valência iônica (z), constante dielétrica 

da solução (D) e temperatura (T). Indiretamente, citam-se o tamanho do cátion hidratado, 

potencial hidrogeniônico e adsorção aniônica específica. 

Através da função distância (equação 5.9), é presumível que a espessura da dupla camada 

é inversamente proporcional à raiz quadrada da concentração eletrolítica da solução no 

plano médio interpartículas. Mitchell (1993) sustenta que esta relação entre a espessura da 

dupla camada e a concentração eletrolítica é bastante simplificada por pressupor o equilíbrio 

do sistema e a constância das demais variáveis, inclusive do potencial de superfície.  

Neste cenário, a adição de um sal implicará em um aumento dos cátions disponíveis, o que 

causará diminuição do potencial na camada difusa, bem como a contração da dupla camada 

iônica e o aumento da carga positiva total do sistema, como mostra a Figura 5.6. Nesta 

figura é exemplificado o decaimento do potencial e o cálculo da espessura da dupla camada 

para duas diferentes concentrações de NaCl utilizando-se o modelo de Gouy-Chapman. 

Figura 5.6 - Efeito do aumento da concentração eletrolítica de NaCl sobre o potencial elétrico e 

espessura da camada difusa em uma montmorilonita (Fonte: modificado de Mitchell, 1993). 

Entretanto, ao considerar variável a densidade de cargas na camada elétrica (teoria de 

Stern), a exemplificação citada anteriormente (Figura 5.6) não é válida. A interação entre a 

camada de Gouy (difusa) e a camada de Stern (elétrica) é inversa, ou seja, quando há uma 
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diminuição no potencial elétrico da camada de difusa, há um aumento proporcional do 

potencial superficial da partícula, de modo a equilibrar a densidade de cargas total. 

A interação entre as camadas de Stern e de Gouy pode ser enumerada conforme os 

seguintes mecanismos: (1) ao aumentar a concentração catiônica da solução ao redor da 

partícula, aumenta-se por sorção/difusão a concentração no plano médio entre duas 

partículas, resultando em um aumento da força de atração; (2) o aumento da concentração 

no plano médio gera uma remoção de cátions da superfície da partícula (camada de Stern) 

em direção a camada difusa de forma a atingir uma concentração de equilíbrio; (3) esses 

cátions removidos deixam cargas elétricas (negativas) insatisfeitas, resultando em uma força 

de repulsão de maior magnitude em relação ao estado inicial, ou seja, uma diminuição do 

potencial na camada difusa e aumento de potencial superficial na camada elétrica.  

Trabalhos recentes, como Shackelford et al. (2000), Egloffstein (2001), Bouazza et al. 

(2007), propuseram o emprego direto da função distância para estabelecer a variação da 

dupla camada em função da concentração eletrolítica de uma solução salina. Porém, o 

mecanismo de interação entre as camadas de Stern e de Gouy demonstra que a função 

distância não é aplicável diretamente pelo fato de existir uma alteração do potencial de 

superfície pela concentração catiônica da solução. Este fato pode ser verificado no esquema 

da Figura 5.7, que mostra a distribuição catiônica interpartículas no estado natural hidratado 

segundo o modelo de Goy-Chapman (a), uma distribuição catiônica hipotética quando 

submetido a uma solução de concentração catiônica cs segundo modelo de Stern (b) e uma 

distribuição equivalente ao modelo de Stern com validade do modelo de Gouy-Chapman (c). 

(a) (b) (c) 

Figura 5.7 - Distribuição catiônica interpartículas em diferentes condições (a) hidratado segundo o 

modelo de Goy-Chapman (a); redistribuição hipotética (modelo de Stern) quando submetido a uma 

solução de concentração cs (b); distribuição equivalente quando submetido a uma solução de 

concentração cs com validade do modelo de Gouy-Chapman (c). 
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Desta forma, conclui-se que para a aplicação da função distância (modelo de Gouy-

Chapman) três desafios devem ser solucionados: 

(1) Determinar a concentração catiônica (c0) natural da argila (ao se hidratar, a argila já 

possui uma distribuição catiônica específica responsável pela capacidade de 

expansão natural da dupla camada); 

(2) Determinar a concentração média de equilíbrio (cm) no ponto médio interpartículas, 

quando o solo é submetido a uma solução de concentração cs. 

(3) Determinar a concentração equivalente (ceq) no ponto médio interpartículas 

correspondente ao mesmo efeito na dupla camada decorrente de cm, porém com a 

aplicabilidade do modelo de Gouy-Chapman. 

Da mesma forma que a concentração eletrolítica, a valência iônica interfere na dupla 

camada. A função distância (equação 5.8) dita que a espessura da dupla camada é 

inversamente proporcional a valência do cátion presente na dupla camada difusa. Esta 

proporção é resultado da modificação da carga elétrica do sistema devido à troca da 

valência dos íons presentes na solução interpartículas. Ou seja, para soluções de mesma 

concentração em solos com cargas permanentes e negativas, considerando-se constante a 

carga de superfície, qualquer mudança na valência catiônica diminuirá proporcionalmente as 

forças repulsivas, resultando em contração da dupla camada. 

A Figura 5.8 mostra um exemplo numérico calculado para uma mesma concentração 

catiônica de soluções com Na+ (monovalente) e Ca2+ (divalente) em função da distância da 

superfície da partícula. Percebe-se que para a solução de Ca2+ a espessura da dupla 

camada é a metade em relação à espessura da dupla camada para a solução de Na+. 

A constante dielétrica, por sua vez, influencia na espessura da dupla camada de forma 

diretamente proporcional a sua raiz quadrada, sendo fator predominante na floculação 

quando se trata de um fluido orgânico de baixa constante dielétrica. 

Alguns trabalhos, como Bowders e Daniel (1987), Acar e Olivieri (1989), Shackelford et al. 

(2000) e Smiles (2008), avaliaram o efeito de fluidos orgânicos na estrutura de argilas 

compactadas, sobretudo em montmorilonitas. Estes trabalhos, em resumo, concluem que: 

• As propriedades de expansibilidade das montmorilonitas são afetadas pela variação 

da constante dielétrica do fluido na mesma proporção indicada pela função 

distância (equação 5.8); 
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• Os resultados indicaram que em valores de D inferiores a 8,  normalmente ocorre 

floculação dos argilominerais; 

• A condutividade hidráulica da montmorilonita percolada com os fluidos orgânicos 

imiscíveis foi expressivamente maior que a condutividade hidráulica com a água. 

Mitchell (1993) exemplifica que o álcool etílico (D = 24,3) reduziria a espessura da dupla 

camada iônica em um fator de (24,3/80)0,5 ou a 55% de sua espessura normal quando o 

fluido é a água (D = 0,80). Do mesmo modo, o tolueno (D = 2,4) reduziria a dupla camada 

em um fator de (2,4/80)0,5 ou a 17% de sua espessura comparada à água. 

Figura 5.8 - Influência do valência iônica sobre o potencial elétrico e espessura da camada difusa em 

uma montmorilonita (Fonte: modificado de Mitchell, 1993). 

Já o aumento da temperatura resulta no aumento do potencial superficial das partículas, 

resultando em aumento na espessura da dupla camada diretamente proporcional a sua raiz 

quadrada. Entretanto, o aumento da temperatura causa a diminuição da constante dielétrica. 

Por exemplo, a água a 0 oC possui D = 80 CJ-1m-1, enquanto a 60 oC  possui D = 66 CJ-1m-1

(Mitchell, 1993). Desta forma, o produto DT permanece praticamente constante, razão pela 

qual a temperatura não é frequentemente considerada em estudos da dupla camada iônica. 

Sob outra abordagem, não explícita na formulação da função distância do modelo de Gouy-

Chapman, alguns fatores são reconhecidamente influentes na espessura da dupla camada. 

O potencial hidrogeniônico (pH), por exemplo, é citado por Shackelford  et al. (2001) como 
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potencial causador de interferências no sistema de dupla camada através de três 

mecanismos: (1) floculação das argilas, (2) dissolução de argilominerais e (3) dissolução de 

outros minerais (e.g. CaCO3). 

A própria definição de ácido e base demonstra a forma de sua influência na dupla camada.    

O ácido se trata de uma substância que, quando dissolvida em água, se dissocia num 

excesso de íons de hidrogênio (H+). Já a base é uma substância que, quando dissolvida em 

água, se dissocia num excesso de íons hidroxila (OH-). Como o produto iônico da água é 

igual a 10-14 (10-7 mol/l [H+] x 10-7 mol/l [OH-]), definiu-se pH como sendo o inverso do 

logaritmo do produto iônico. Portanto, se o pH < 7, a concentração de íons H+ é maior e a 

solução é ácida; se o pH = 7 a concentração de íons H+ e OH- se equivale e a solução é 

neutra; e se o pH > 7 predominam íons de OH- e a solução é básica. Ou seja, em pH

elevado, a disponibilidade de íons OH- na solução é maior, fato que poderá resultar numa 

maior concentração de cargas negativas. Por outro lado, em pH baixo, há a predominância 

de íons H+, consequentemente uma maior concentração de cargas positivas. 

Especificamente, Mitchell (1993) descreve que hidróxidos (OH-) presentes nas superfícies 

das argilas podem dissociar-se da água, sendo este fenômeno fortemente influenciado pelo 

pH. Quanto maior o pH, maior a tendência do H+ entrar em solução, dissolvendo o conjunto 

(SiOH) em (Si+H2O). Em contrapartida, a alumina (Al2O3), muito comum nas bordas dos 

argilominerais, são ionizadas positivamente em baixos valores de pH e vice-versa. Assim, 

quando bordas positivas são formadas, estas podem interagir com as superfícies negativas 

da argila, floculando-a. 

Quanto ao tamanho dos íons, a interferência na dupla camada está associada ao diâmetro 

médio que o cátion alcança quando hidratado. A teoria de Gouy-Chapman presume a 

existência de grandes concentrações de cátions junto à superfície das partículas, porém 

essa modelagem considera a carga total (conjunto superfície-cátions) como uma carga 

pontual. Logo, conjura-se que o tamanho do cátion quanto hidratado ocupa um determinado 

espaço físico (limitado) junto à superfície da partícula (Tabela 5.2), determinando, assim, a 

concentração catiônica máxima possível. 

Mitchell (1993) exemplifica que o cátion hidratado de Na+ possui diâmetro de 7,9 Å, 

enquanto o cátion hidratado de Ca2+ possui diâmetro de 9,6 Å. Por outro lado, devido à 

valência dos cátions, um número duas vezes maior de cátions de Na+ do que Ca2+ são 

atraídos pela superfície da argila, explicando o fato da bentonita sódica possuir, em média, 
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uma espessura de dupla camada difusa aproximadamente 3,3 vezes maior do que a 

bentonita cálcica.  

Tabela 5.2 - Tamanho do raio iônico hidratado de alguns cátions (Fonte: Mitchell, 1993). 

Cátion 
Raio iônico 

hidratado (Å) 
Li+ 7,3 - 10,0 

Na+ 5,6 - 7,9 

K+ 3,8 - 5,3 

NH+ 5,4 

Rb+ 3,6 - 5,1 

Cs+ 3,6 - 5,0 

Mg2+ 10,8 

Ca2+ 9,6 

Sr2+ 9,6 

Ba2+ 8,8 

Por fim, a adsorção específica de ânions representa a possibilidade de alguns ânions 

serem atraídos à superfície do colóide através de reações químicas específicas, alterando o 

equilíbrio de cargas do sistema. Mitchell (1993) cita alguns radicais negativos, tais como 

fosfatos, boratos, arsenatos e fluoretos que podem ser atraídos pela superfície das 

partículas coloidais, ou mesmo tornarem-se parte da estrutura do mineral por apresentarem 

tamanhos e geometria parecidos com o do tetraedro de silício. 

Além dos fatores que influenciam na espessura da dupla camada iônica, Leite (2001) cita 

que a presença de óxidos/hidróxidos de Fe-Al-Mn-Ti nos solos tropicais podem gerar cargas 

variáveis de superfície nas partículas do solo (diferentes de H+ e o OH-). Estas cargas estão 

relacionadas às cavidades da superfície das partículas, tratando-se de cargas devidas 

exclusivamente aos constituintes da solução que são adsorvidos pelas partículas do solo. 

5.1.2 Métodos Indiretos de Avaliação da Compatibilidade  

Shackelford et al. (2000) citam que a compatibilidade química entre solos e materiais 

deletérios pode ser avalizada de duas formas: direta e indireta. Na avaliação direta, os 

resíduos são percolados diretamente no solo e suas propriedades (e.g. permeabilidade, 

compressibilidade, etc.) são mensuradas e comparadas àquelas obtidas quando o solo é 

percolado com água. Na avaliação indireta, diferentes soluções químicas são aplicadas ao 

solo e propriedades índices (e.g. índice de plasticidade, expansividade, sedimentação, etc.) 
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são mensuradas, para que então somente, através de correlações ou indicativos, sejam 

avaliadas outras propriedades requeridas. 

Shackelford et. al (op cit.) destacam que, sempre que possível, as avaliações por percolação 

direta devem ser priorizadas para avaliação da condutividade hidráulica com fluidos 

diferentes da água, pelo fato deste método fornecer resultados mais próximos das situações 

reais de campo.  

Entretanto, nem sempre é possível compatibilizar o equipamento utilizado na percolação 

com soluções químicas diversas. Geralmente, os permeâmetros comumente usados nos 

laboratórios de geotecnia possuem em sua composição aço e/ou cobre, que não são 

compatíveis com soluções ácidas e básicas. Adicionalmente, as membranas de látex, 

utilizadas nas prensas triaxiais podem não ser compatíveis com algumas soluções 

orgânicas. Portanto, há necessidade da construção de permeâmetros com materiais inertes 

às soluções químicas, que podem demandar maiores custos.  

Os métodos indiretos de avaliação de compatibilidade química são, pelas razões 

supracitadas, uma alternativa possível para uma avaliação preliminar das propriedades 

correlatas à condutividade hidráulica de solos e soluções químicas. As principais 

propriedades avaliadas pela compatibilidade indireta podem ser os limites de Atterberg e a 

expansão livre, uma vez que estas propriedades são diretamente influenciadas pela 

contração/expansão da dupla camada iônica, dependente das propriedades da solução. 

Bowders e Daniel (1987), assim como Budhu et al. (1990), realizaram ensaios de 

compatibilidade em solos montimorinolíticos e cauliníticos percolados com soluções 

orgânicas diversas, em diversas concentrações, como metanol, ácido acético e heptano. 

Estes autores empregaram limites de Atterberg modificados para a avaliação da 

compatibilidade, correlacionando os resultados encontrados com o aumento da 

condutividade hidráulica observado na percolação direta das mesmas soluções. Eles 

observaram significativos decréscimos na plasticidade e aumento na condutividade 

hidráulica para soluções orgânicas concentradas (acima de 80%).  

Trabalhos recentes, como Egloffstein (2001), Bouazza et al. (2007) e Katsumi et al. (2008), 

obtiveram relações conclusivas entre a compatibilidade de soluções salinas e solos através 

de métodos indiretos, avaliando, sobretudo, limites de Atterberg e expansão livre de 

diferentes montmorilonitas submetidos a soluções e NaCl e CaCL2 em diferentes 

concentrações. 
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Egloffstein (2001) empregou diferentes soluções salinas (com cátions monovalentes e 

divalentes) em distintas concentrações (0,01, 0,05 e 0,1 mol/l) em uma bentonita sódica, 

avaliando a variação da expansão livre para cada cenário (Figura 5.9). Foi observado que os 

cátions divalentes tiveram maior influência na variação da expansão livre se comparado aos 

cátions monovalentes. Além disso, como esperado, a concentração de todas as soluções 

empregadas interferiu de maneira inversamente proporcional na expansão livre. 

Figura 5.9 - Expansão livre de uma bentonita sódica submetida a soluções monovalentes e 

divalentes em diferentes concentrações (Fonte: Egloffstein, 2001). 

Egloffstein (op cit.) conclui que a expansão livre pode ser associada à contração da dupla 

camada no modelo de Gouy-Chapman, sendo fator proeminente na retração e trincamento 

de solos compactados, com consequente aumento da condutividade hidráulica. Egloffstein 

(op cit.) alerta que uma vez conhecida a composição química do lixiviado em contato com a 

barreira, medidas corretivas de dimensionamento devem ser tomadas, como o aumento do 

teor de bentonita na mistura (como caráter de manutenção da capacidade de inchamento e 

selagem da bentonita) ou aumento da espessura da camada compactada. 

Bouazza et al. (2007) e Katsumi et al. (2008) tiveram êxito em avaliações da espessura da 

dupla camada em função da força iônica (I), dada pela equação 5.12. Estas avaliações 

empregaram métodos distintos: Bouazza et al. (2007) utilizaram processos de 

umedecimento e secagem (cinco ciclos) de uma bentonita sódica com solução de CaCl2 em 

concentrações de 0,0125 M e 0,125 M, enquanto Katsumi et al. (2008) submeteram duas 

bentonitas sódicas (uma natural e outra tratada) a soluções de NaCl e CaCl2 em diversas 

concentrações (diversas forças iônicas). 
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( �  ���� �� (5.12)

Onde ci e zi são respectivamente a concentração molar e a valência iônica do cátion i. 

Bouazza et al. (2007) empregaram nanômetro de íons para a determinação do percentual 

de sódio remanescente (correlacionando-o com os respectivos limites de Attergerg) em uma 

bentonita sódica após submetê-la a cinco ciclos de umedecimento e secagem com soluções 

de cloreto de cálcio (0,0125 M e 0,125 M). O nanômetro de íons também foi empregado 

para a estimativa de espessura da dupla camada após os ciclos de umedecimento e 

secagem com as soluções. Os resultados obtidos são mostrados na Figura 5.10. 

(a) (b) 

Figura 5.10 - Limites de Atterberg como função de percentual de cloreto de sódio remanescente (a) e 

estimativa de espessura da dupla camada (b) após ciclos de umedecimento e secagem com soluções 

de cloreto de cálcio (Fonte: Bouazza et al., 2007).

A partir da Figura 5.10, Bouazza et al. (2007) apontaram algumas conclusões: 

• O limite de liquidez ("L), assim como o teor de sódio remanescente, foram 

fortemente influenciados pela concentração da solução de CaCl2. Isto é observado 

pelo afastamento entre as curas do "L para as soluções de 0,0125 M e 0,125 M; 

• Para a solução de 0,0125 M de CaCl2, a projeção linear da curva do "L até o ponto 

com 100 de sódio remanescente se aproxima do "L obtido para a água deionizada, 

indicando pouca influência da solução de CaCl2 nesta concentração; 
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• É observado um paralelismo entre as curvas do "L para as duas concentrações 

empregadas, tanto em termos de sódio remanescente (Figura 5.10-a) quanto em 

termos de estimativa de espessura da dupla camada (Figura 5.10-b). Esta 

tendência indica que a cada ciclo de umedecimento uma nova concentração de 

equilíbrio é estabelecida (de forma linear). Além disso, é observado que a 

concentração da solução aplicada estabelece a magnitude de equilíbrio já no 

primeiro ciclo (ponto mais a direita), a partir do qual a taxa de absorção da solução 

para uma nova concentração de equilíbrio passa a ser constante (inclinação da 

curva).  

• Inesperadamente, o limite de plasticidade ("P) da bentonita não teve grandes 

variações tanto para a solução 0,0125 M quanto para a solução 0,125 M de CaCl2. 

Esse fato foi atribuído ao pequeno volume de solução necessário a execução do 

ensaio de determinação de "P se comparado ao volume de solução necessário a 

execução do ensaio de determinação de "L, disponibilizando, desta forma, menor 

quantidade de íons para a troca iônica. 

Entretanto, como enfatizado por Bouazza et al. (2007), a observação mais relevante do 

estudo descrito anteriormente é o paralelismo observado entre curas do "L para a estimativa 

da espessura da dupla camada. O ajuste linear obtido mostra que a espessura da dupla 

camada (�) pode ser escrito em função da força iônica (I) conforme a relação (� = 0,304 I-1/2). 

De fato, o modelo é compatível com a função distância (equação 5.9) que prevê a 

proporcionalidade entre (�) e (cizi
2)-1/2. Adicionalmente, o fator 0,304 é condizente com a 

atividade iônica (	) proposta por Langmuir (1997), regida pela equação 5.13. 

)*+,� -� � �.���/ 01( 2 341( 2 5( (5.13)

Onde A e B são parâmetros empíricos e a e b são coeficientes de atividade iônica.  

Langmuir (1997) apresenta uma discussão com a derivação da equação 5.13, em que foi 

determinado, por regressão linear, o valor de A = 0,5066±0,0008 mol-1/2kg e de B = 

0,3278±0,0002 mol-1/2kg. Os coeficientes a e b são funções dos cátions (i), que no caso do  

estudo em bentonitas é simplificado para sódio (a = 4 e b = 0,075) e para cálcio (a = 5 e b = 

0,165). Assim, como exemplifica Langmuir (1997), a atividade de uma solução cálcica sobre 

uma solução sódica de mesma concentração (1M) pode ser determinada pela equação 5.14. 
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- � -67�89-:7 � ;8< =�89;8> � �  (5.14)

A equação 5.14 trata-se de um exemplo numérico que mostra que em misturas de soluções 

de mesma concentração iônica, a força iônica total do sistema é conservada. Fato esse não 

válido para concentrações distintas, como é o caso de uma bentonita (de concentração 

catiônica intrínseca) submetida à outra solução qualquer. 

Katsumi et al. (2008), em abordagem semelhante à supracitada, apresentaram resultados 

de duas bentonitas sódicas (uma natural e outra comercial) submetidas à soluções de NaCl 

e CaCl2 preparadas em concentrações parametricamente calculadas correspondentes a 

forças iônicas no intervalo de 0 a 2 M. Os autores, então, mediram o limite de liquidez e 

expansão livre como função da força iônica (Figura 5.11). 

(a) (b) 

Figura 5.11 - Limite de liquidez (a) e expansão livre (b) de duas bentonitas como função da força 

iônica de soluções de NaCl e CaCl2. Nota: NB = Bentonita Natural e MB = bentonita Modificada 

(Fonte: Katsumi et al., 2008). 

As análises efetuadas por Katsumi et al. (2008) podem ser sintetizadas em: 

• Tipicamente, tanto o limite de liquidez quanto a expansão livre diminuíram 

exponencialmente com o aumento da força iônica, como prediz a teoria da dupla 

camada iônica; 
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• O limite de liquidez e a expansão livre das amostras submetidos a soluções de 

CaCl2 tiveram maiores decréscimos em relação às submetidas a soluções de NaCl, 

consistente com a relação de atividade iônica (equações 5.13 e 5.14). 

• As bentonitas modificadas tiveram maior limite de liquidez e expansão livre se 

comparadas às naturais, que revela um concentração residual de NaCO3, 

proveniente do processo de tratamento que passa a bentonita para torná-la sódica; 

• Curiosamente, para soluções de NaCl de força iônica abaixo de 0,25 M, houve um 

aumento da expansão livre se comparado com a água, indicando que esta força 

iônica equivale àquela naturalmente pré-existente na bentonita. 

Katsumi et al. (2008) concluem que o critério de avaliação da compatibilidade por meio de 

limites de Atterberg ou expansão livre com diferentes soluções baseia-se na influência desta 

no equilíbrio da dupla camada iônica, constituindo, desta forma, uma maneira de predizer o 

estado de associação das partículas (agregado, disperso, floculado, defloculado) e 

conseqüentemente o comportamento mecânico e hidráulico das argilas. 

5.2 AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE INDIRETA: MÉTODOS 

No âmbito da percolação em barreiras impermeabilizantes, a propriedade geotécnica de 

interesse capital é a condutividade hidráulica. Assim, no presente trabalho, foi empregada a 

avaliação indireta da compatibilidade por meio dos limites de Atterberg modificados.  

Os ensaios foram executados nas misturas de solos tropicais e bentonita nas proporções 

indicadas anteriormente (Tabela 3.4), além de amostra de bentonita pura, que foi tratada de 

forma isolada para aplicação das correlações teóricas descritas adiante. 

As soluções químicas empregadas foram escolhidas de forma a representar o espectro de 

possíveis soluções salinas, orgânicas, ácidas e básicas, como a seguir: 

• Água destilada. Tomada como referência para aferição dos limites de Atterberg 

modificados da bentonita e das misturas sob diferentes soluções químicas; 

• Solução de Cloreto de Cálcio (CaCl2). Representativo dos líquidos miscíveis 

inorgânicos salinos, segundo a classificação de Shackelford (1994). Foi empregada 

a solução de CaCl2 na concentração eletrolítica 1 M (força iônica resultante de 2 M), 

ou ainda 40,1 mg/l. 
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• Etanol (C2H5OH). Representativo dos líquidos miscíveis orgânicos neutros, segundo 

a classificação de Shackelford (1994). Foi empregado o etanol puro cuja constante 

dielétrica é D = 24,3. 

• Solução de Ácido Nítrico (HNO3). Representativo dos líquidos miscíveis inorgânicos 

ácidos, segundo a classificação de Shackelford (1994). Foi empregada a solução 

de HNO3 na concentração molar equivalente ao pH 3; 

• Solução de Hidróxido de Sódio (NaOH). Representativo dos líquidos miscíveis 

inorgânicos básicos, segundo a classificação de Shackelford (1994). Foi empregada 

a solução de NaOH na concentração molar equivalente ao pH 11; 

As concentrações das soluções supracitadas foram escolhidas visando um ambiente 

suficientemente agressivo ao solo e que, simultaneamente, não inviabilizasse a execução 

dos ensaios. Desta forma, foi escolhido um pH intermediário para a solução ácida e a 

solução básica de modo a não oferecer riscos ao manuseio. Todas as soluções empregadas 

proporcionam um ambiente de maior agressividade aos normalmente encontrados em 

chorumes de aterros sanitários urbanos (comparar com a Tabela 6.1). 

5.2.1 Procedimentos Laboratoriais 

Os ensaios de limites de Atterberg modificados foram realizados conforme procedimentos 

do ensaio de limite de liquidez e limite de plasticidade descritos nas normas ABNT (1984) 

NBR 6459 e ABNT (1984) NBR 7180, respectivamente A Figura 5.12 mostra os 

equipamentos utilizados para execução dos limites de Atterberg modificados. Salienta-se 

que, devido à agressividade das soluções químicas, houve a necessidade da proteção do 

operador com luvas e máscara.  

(a) (b) 

Figura 5.12 - Equipamento empregado no ensaio de limite de liquidez (a) e limite de plasticidade (b). 
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Segue descrita uma síntese do método empregado no ensaio de limite de plasticidade, 

fundamentada na ABNT (1984) NBR 7180. 

(1) Foram adicionados ao solo pequenos incrementos da solução química, amolgando-

se e revolvendo-se com a espátula, até a obtenção de uma pasta homogênea; 

(2) A pasta obtida foi então rolada sobre a placa de vidro com pressão suficiente da 

palma da mão formar o cilindro idêntico ao gabarito padronizado de 3 mm de diâmetro e 10 

cm de comprimento; 

(3) Quando se obteve o cilindro com as dimensões mencionadas (com pequenas 

rachaduras) considerou-se este estado como o limite de plasticidade do solo. Esta massa de 

solo foi então transferida para um recipiente adequado e determinado o teor de umidade 

conforme NBR 6457; 

(4) Foram repetidas as operações (2) e (3) até a obtenção de 5 valores de umidade que 

não se diferenciaram em mais de 5% da média. A média destes 5 valores foi considerado o 

limite de plasticidade do solo. 

Já para o ensaio de limite de liquidez foi adotado o método conforme ABNT (1984) NBR 

6459 sintetizada a seguir. 

(5) Foram adicionados pequenos incrementos da solução química ao solo, amolgando-

se e revolvendo-se a mistura até a obtenção de massa de solo de estado semi-líquido; 

(6) Parte da massa de solo foi transferida para a concha do aparelho de Casagrande, 

dividindo-a em duas partes com o emprego do cinzel para solos argilosos; 

(7) A concha com a massa de solo foi golpeada contra a base do aparelho (girando a 

manivela à razão de duas voltas por segundo) anotando-se o número de golpes necessário 

para o fechamento da ranhura ao longo de 13 mm. Esta massa de solo foi então transferida 

para um recipiente adequado e determinado o teor de umidade conforme NBR 6457; 

(8) As operações (1) a (3) foram repetidas até a obtenção de 5 pontos do ensaio, 

cobrindo o intervalo de 35 a 15 golpes de forma bem distribuída; 

(9) De posse dos resultados obtidos, foi construído um gráfico cujas abscissas (em 

escala logarítmica) estão os números de golpes e as ordenadas são os teores de umidade 

correspondentes. Através da série de dados ajustou-se uma reta cujo teor de umidade 

correspondente a 25 golpes foi considerado o limite de liquidez do solo. 
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Para a averiguação da compatibilidade entre as amostras e as soluções químicas foi 

avaliado o limite de liquidez ("L), o limite de plasticidade ("P), índice de plasticidade (IP) 

dado pela diferença entre "L e "P, além do ponto meso plástico (IP), dado pela média 

simples entre "L e "P, conforme definido anteriormente.  Adicionalmente, com o propósito de 

uma melhor avaliação da variação da plasticidade em cada amostra, foi definido um índice 

denominado razão de compatibilidade (RC), dado pela equação 5.15.  

?6 � @A$@AB (5.15)

Onde MPw é o ponto meso plástico com água e MPs é o ponto meso plástico com a solução 

química analisada. 

A razão de compatibilidade (RC) indica a perda relativa da plasticidade do solo para 

diferentes soluções, tendo a água como solução de referência. Desta forma, o RC com a 

água é igual a unidade por definição e, quanto menor o valor de RC, maior é a perda relativa 

da plasticidade em comparação com o uso da água. Valores de RC maiores que a unidade 

indica ganho relativo de plasticidade. 

5.2.2 Modelagem Proposta II 

Uma das hipóteses adotadas no presente trabalho foi que a razão de compatibilidade 

(representativa da capacidade de retenção de água pela argila) seria diretamente 

proporcional espessura da dupla camada. Logo a perda de compatibilidade (diminuição de 

RC) poderia ser calculada a partir da função distância (equação 5.9).  

Para uma temperatura constante, a variação da espessura da dupla camada (#) em função 

do fluido se resume a variação proporcional da constante dielétrica do fluido e da sua força 

iônica (I = 0,5$cizi²). Deste modo, foi possível correlacionar RC com a força iônica e 

constante dielétrica, conforme a equação 5.16. 

?6 � " (�#$(CD#B (5.16)
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Onde I0 e Ieq são  respectivamente as forças iônicas da argila quando hidratada com água e 

com a outra solução de interesse. Já Ds e Dw são as constantes dielétricas da solução 

química e da água, respectivamente.  

Observa-se na equação 5.16 que os parâmetros relativos às constantes dielétricas se 

referem diretamente à água (tomada como referência) e à solução química de interesse. Já 

os parâmetros relativos às forças iônicas consideram os cátions dissolvidos pré-existentes 

nas argilas (concentração c0 e valência z0) para a determinação da força iônica pré-existente 

(I0), assim como na determinação da força iônica equivalente (Ieq), resultante da combinação 

entre os cátions pré-existentes na argila e aqueles adicionados pela solução química. 

Algumas premissas, peculiares ao presente trabalho, tiveram que ser adotadas para a 

utilização do modelo proposto na equação 5.16: 

• Conforme verificado por Bolt (1955), a bentonita perfeitamente sódica (livre de 

cálcio ou magnésio) possui naturalmente uma força iônica próxima de 0,25 M de 

cátions sódicos, sendo este o valor adotado para I0; 

• Para a determinação da força iônica equivalente foi empregada uma média 

geométrica entre a força iônica pré-existente (I0) e a fornecida pela solução (Is), 

multiplicada pela atividade (	) de um cátion sobre outro, conforme proposto por 

Langmuir (1997) (ver equações 5.13 e 5.14). Assim, a força iônica equivalente (Ieq) 

pode ser determinada pela equação 5.17. 

(CD � �-(�($ (5.17)

Deste modo, para a solução salina 1M de CaCl2 (Is = 2M) foi obtida uma atividade de cálcio 

(	Ca = 0,293), uma atividade de sódio (	Na = 0,734) e uma atividade resultante de cálcio 

sobre sódio (	 = 0,737). A força iônica equivalente foi então determinada (Ieq = 0,607) para 

uma estimativa de razão de compatibilidade (RC = 0,64) para a solução 1M de CaCl2. Já 

para a solução de etanol, cuja constante dielétrica é igual a D = 24,3, foi estimada uma 

razão de compatibilidade (RC = 0,55). 

Ressalta-se que as estimativas de RC pela modelagem são aplicáveis apenas à amostra de 

bentonita, uma vez que as premissas foram estabelecidas para a montmorilonita sódica, 

composição praticamente exclusiva da bentonita empregada no presente trabalho. 

Já para as misturas, foi proposto um modelo expedito de modo a estimar valores de RC por 

correlação entre a proporção de bentonita e de solo tropical presente em cada amostra. 
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Observa-se que, desprezando-se a argila contida nos solos tropicais (predominantemente 

caulinita), obtém-se a correlação conforme equação 5.18. Entretanto, considerando que a 

caulinita possui uma expansão basal entre 7 � e 12 �� (para a montmorilonita este valor é 

cerca de 80 �), torna-se plausível estimar que o efeito de cada solução sobre a caulinita é 

cerca de 15% (12��80�)� em relação ao efeito de cada solução sobre a montmorilonita, 

resultando na formulação do modelo (equação 5.19). 

?6E �  2F3G?6H �  I (5.18)

?6E �  2F3G?6H �  I 2 ;8 <G �F3IG?6H �  I (5.19)

Onde RCM é a razão de compatibilidade do modelo para as misturas contendo o percentual 

de bentonita (%B) e RCB é a razão de compatibilidade para a bentonita. 

Dessa forma foi possível realizar uma análise comparativa entre os resultados obtidos pela 

modelagem proposta e os resultados encontrados no programa experimental, conforme 

detalhado a diante. 

5.3 AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE INDIRETA: RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 

A Tabela 5.3 apresenta os resultados de limites de Atterberg modificados, o ponto meso 

plástico (MP) e a razão de compatibilidade (RC), obtidos para a amostra de bentonita 

ensaiada com soluções químicas diversas. 

Tabela 5.3 - Limites de Atterberg modificados, MP e RC e RCM para a amostra de bentonita pura em 

função das soluções químicas. 

Parâmetros 
Soluções 

Água CaCl2 C2H5OH HNO3 NaOH 


L (%) 683 447 391 715 620 

P (%) 91 63 52 103 83 
 IP (%) 592 384 340 612 537 
 MP (%) 387 255 221 409 352 
 RC (%) 1,00 0,66 0,57 1,06 0,91 

RCM (%) (Modelagem II) 1,00 0,64 0,55 - - 
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Foi possível observar nos resultados da Tabela 5.3 que houve uma grande variação dos 

limites de Atterberg e consequentemente de MP e RC para as amostras ensaiadas com 

soluções de C2H5OH e CaCl2, se comparado aos mesmos parâmetros com o emprego da 

água. Já para as amostras ensaiadas com soluções de NaOH e HNO3 foi observada uma 

variação de menor magnitude em relação a água. 

É importante salientar que os valores de RC da bentonita pura com soluções de C2H5OH e 

CaCl2 foram muito próximos aos valores calculados segundo a modelagem proposta 

(equações 5.16 e 5.17). Para a solução de CaCl2 foi obtido em laboratório um RC = 0,66 

relativo a um RC = 0,64 teórico;  para a solução de C2H5OH foi encontrado um RC = 0,57 

relativo a um RC = 0,55 calculado pela modelagem.  

Os resultados dos limites de Atterberg modificados (limite de liquidez - "L, limite de 

plasticidade - "P e índice de plasticidade - IP) para as amostras de solos tropicais e suas 

misturas com bentonita estão dispostos nas Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6.  

Tabela 5.4 - Limites de Atterberg modificados para o solo laterítico e suas misturas. 

Solução Química 
Amostras 

SL SL03 SL06 SL09 SL12 

  �L (%) 

Água 23 42 57 72 87 

CaCl2 22 39 53 66 80 

C2H5OH 21 38 52 65 77 

HNO3 22 42 56 74 88 

NaOH 22 41 55 69 83 

  �P (%) 

Água 12 21 23 26 27 

CaCl2 11 21 22 24 25 

C2H5OH 12 20 21 23 24 

HNO3 12 21 23 26 28 

NaOH 12 21 23 25 26 

  IP (%) 

Água 11 21 33 47 60 

CaCl2 12 19 31 43 55 

C2H5OH 9 18 31 42 53 

HNO3 11 21 33 47 61 

NaOH 11 20 32 44 57 
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Tabela 5.5 - Limites de Atterberg modificados para o solo transicional e suas misturas. 

Solução Química 
Amostras 

ST ST03 ST06 ST09 ST12 

  �L (%) 

Água 52 78 96 117 156 

CaCl2 51 75 90 107 137 

C2H5OH 50 74 89 105 134 

HNO3 52 79 96 118 158 

NaOH 51 76 94 113 150 

  �P (%) 

Água 30 28 29 27 28 

CaCl2 29 27 27 25 24 

C2H5OH 29 26 27 25 24 

HNO3 29 28 29 28 29 

NaOH 29 27 28 26 26 

  IP (%) 

Água 22 50 67 90 128 

CaCl2 22 48 63 82 113 

C2H5OH 21 47 62 80 110 

HNO3 23 51 67 91 129 

NaOH 22 49 66 86 124 

Tabela 5.6 - Limites de Atterberg modificados para o solo não laterítico e suas misturas. 

Solução Química 
Amostras 

SN SN03 SN06 SN09 SN12 

  �L (%) 

Água 56 76 96 117 136 

CaCl2 55 74 89 106 120 

C2H5OH 54 73 88 104 118 

HNO3 56 75 95 108 138 

NaOH 55 75 93 114 130 

  �P (%) 

Água 31 34 37 40 44 

CaCl2 30 33 35 36 39 

C2H5OH 30 33 34 36 38 

HNO3 32 34 37 41 45 

NaOH 31 34 36 39 42 

  IP (%) 

Água 25 42 59 76 92 

CaCl2 24 41 55 70 81 

C2H5OH 24 40 54 68 80 

HNO3 24 41 58 67 93 

NaOH 24 41 57 75 88 
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Os resultados apresentados nas Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6 demonstram, como esperado, um 

aumento dos limites de Atterberg modificados com o acréscimo de bentonita para todas as 

soluções empregadas. Porém especificamente a cada amostra, observa-se que os limites 

de Atterberg (sobretudo o "L) sofreram maior decréscimo com a solução orgânica (C2H5OH) 

ou salina (CaCl2) em comparação à água. Esta tendência pode ser observada nos 

diagramas mostrados nas Figura 5.13 a 5.24. Nestes gráficos, é mostrada a variação de 

cada limite de Atterberg individual em função da solução empregada, incluindo o MP. 

Especificamente, nas Figuras 5.16, 5.20 e 5.24, são mostradas as variações do ponto meso 

plástico (MP) em função da solução empregada. 

Figura 5.13 - Variação de 
L em função da solução para o solo laterítico e suas misturas. 

Figura 5.14 - Variação de 
P em função da solução para solo laterítico e suas misturas. 
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Figura 5.15 - Variação de IP em função da solução para o solo laterítico e suas misturas. 

Figura 5.16 - Variação de MP em função da solução para o solo laterítico e suas misturas. 

Em relação aos resultados de limites de Atterberg e MP para as amostras contendo solo 

laterítico foi possível observar que:  

• Não foi verificada variação significativa dos limites de Atterberg e MP para as 

amostras de solo laterítico puro (amostra SL), indicando que a bentonita e as 

misturas contendo bentonita são mais sensíveis às soluções empregadas do que o 

solo laterítico puro;  

• Em confirmação a afirmação anterior, à medida que o teor de bentonita aumenta 

nas amostras foi observada uma maior variação dos limites de Atterberg e MP para 

as amostras ensaiadas com soluções diferentes da água;  
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• O "L e consequentemente o IP apresentaram maior variação em relação ao "P para 

as amostras ensaiadas com soluções diferentes da água em todas as amostras 

estudadas;  

• Tanto o IP quanto o MP apresentaram maior suscetibilidade às soluções de 

C2H5OH, CaCl2, NaOH e HNO3, nesta ordem;  

• De maneira geral, as soluções de C2H5OH, CaCl2, NaOH reduziram os limites de 

Atterberg e o MP das amostras em relação às amostras ensaiadas com a água, 

enquanto para a solução de HNO3 não foram observadas variações significativas 

nos limites de Atterberg e MP das amostras em relação à água. 

Figura 5.17 - Variação de 
L em função da solução para o solo transicional e suas misturas. 

Figura 5.18 - Variação de 
P em função da solução para o solo transicional e suas misturas. 
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Figura 5.19 - Variação de IP em função da solução para o solo transicional e suas misturas. 

Figura 5.20 - Variação de MP em função da solução para o solo transicional e suas misturas. 

De acordo com as Figuras 5.17 a 5.20 (mostradas anteriormente) foi possível verificar 

algumas considerações sobre os limites de Atterberg e MP referentes às amostras contendo 

solo transicional:  

• Assim como observado para o solo laterítico puro, não foi observada variação 

significativa dos limites de Atterberg e MP para as amostras de solo transicional 

puro (amostra ST);  

• Já para as amostras contendo bentonita, constatou-se uma maior variação de "L e 

MP com o acréscimo do teor de bentonita nas amostras;  

• O "P manteve-se praticamente constante (entre 25 e 30%) tanto com o acréscimo 

do teor de bentonita quanto com a mudança da solução empregada;  
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• Tanto o IP quanto o MP apresentaram maior suscetibilidade às soluções de 

C2H5OH, CaCl2, NaOH e HNO3, nesta ordem;  

• De forma análoga ao observado para as amostras contendo solo laterítico, foi 

observado que as soluções de C2H5OH, CaCl2, NaOH reduziram os limites de  

Atterberg e MP das amostras contendo solo transicional em relação às amostras 

ensaiadas com a água, enquanto para a solução de HNO3 não foram observadas 

variações significativas nos limites de Atterberg e MP das amostras em relação à 

água. 

Figura 5.21 - Variação de 
L em função da solução para o solo não laterítico e suas misturas. 

Figura 5.22 - Variação de 
P em função da solução para o solo não laterítico e suas misturas. 
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Figura 5.23 - Variação de IP em função da solução para o solo não laterítico e suas misturas. 

Figura 5.24 - Variação de MP em função da solução para solo não laterítico e suas misturas. 

Algumas considerações sobre os limites de Atterberg e MP referentes às amostras contendo 

solo não laterítico foram observadas a partir das Figuras 5.21 a 5.24: 

• Assim como observado para os demais solos tropicais puros, não foi observada 

variação significativa dos limites de Atterberg e MP para as amostras de solo não 

laterítico puro (amostra SN) ensaiadas com soluções químicas diversas; 

• Para as amostras contendo bentonita, foi verificada uma maior variação de "L e MP

com o acréscimo do teor de bentonita nas amostras; 

• Em oposição à tendência observada nas demais amostras de solos tropicais 

estudadas, foi notado um aumento de "P em todas as amostras contendo solo não 

laterítico ensaiadas com soluções diferentes da água; 
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• Tanto o IP quanto o MP apresentaram maior suscetibilidade às soluções de C2H5OH, 

CaCl2, NaOH e HNO3, nesta ordem; 

• De forma análoga ao observado para as amostras de solos tropicais estudadas, foi 

observado que as soluções de C2H5OH, CaCl2, NaOH reduziram o MP das amostras 

contendo solo não laterítico em relação às amostras ensaiadas com a água. Esta 

tendência não foi observada com o emprego de HNO3, inclusive com o aumento de 

MP para a amostra SN12 em relação às amostras ensaiadas com a água. 

As tendências de alterações dos limites de Atterberg devido ao emprego de soluções 

químicas podem ser mais bem notadas com a avaliação de RC, cujos resultados são 

apresentados nas Tabelas 5.7, 5.8 e 5.9, respectivas às amostras contendo solo laterítico, 

transicional e não laterítico. 

Tabela 5.7 – Resultados de RC obtidos para o solo laterítico e suas misturas. 

Solução Química 
Amostras 

SL SL03 SL06 SL09 SL12 

Água 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CaCl2 0,95 0,95 0,93 0,92 0,91 

C2H5OH 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 

HNO3 0,98 1,00 0,99 1,02 1,01 

NaOH 0,97 0,99 0,97 0,96 0,95 

Tabela 5.8 – Resultados de RC obtidos para o solo transicional e suas misturas. 

Solução Química 
Amostras 

ST ST03 ST06 ST09 ST12 

Água 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CaCl2 0,98 0,96 0,94 0,92 0,88 

C2H5OH 0,97 0,95 0,93 0,90 0,86 

HNO3 0,99 1,01 1,01 1,02 1,01 

NaOH 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 

Tabela 5.9 – Resultados de RC obtidos para o solo não laterítico e suas misturas. 

Solução Química 
Amostras 

SN SN03 SN06 SN09 SN12 

Água 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CaCl2 0,97 0,97 0,93 0,91 0,88 

C2H5OH 0,97 0,96 0,92 0,89 0,87 

HNO3 1,01 0,98 0,99 0,95 1,02 

NaOH 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 
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De maneira geral, os resultados apresentados nas Tabelas 5.7, 5.8 e 5.9 demonstram uma 

maior sensibilidade das amostras (menor RC) quando empregadas soluções de C2H5OH e 

CaCl2. Da mesma forma, os referidos resultados demonstram uma tendência de maior 

sensibilidade às soluções de C2H5OH e CaCl2 para as amostras contendo maior teor de 

bentonita. Estas tendências podem ser visualizadas nas Figuras 5.25, 5.26 e 5.27, que 

mostram a variação linear de RC em função do teor de bentonita e da solução empregada 

para as amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, respectivamente. 

Figura 5.25 - Variação de RC em função do teor de bentonita e da solução empregada para o solo 

laterítico e suas misturas. 

Figura 5.26 - Variação de RC em função do teor de bentonita e da solução empregada para o solo 

transicional e suas misturas. 
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Figura 5.27 - Variação de RC em função do teor de bentonita e da solução empregada para o solo 

não laterítico e suas misturas. 

A partir dos resultados de RC obtidos para as amostras contendo solo laterítico (Figura 5.25), 

foi possível verificar a maior agressividade das soluções de C2H5OH e CaCl2, seguida da 

solução de NaOH. A maior redução do ponto meso plástico foi observado para a amostra 

SL12 ensaiada com solução de C2H5OH (RC = 0,87), cujo resultado mostrou uma redução 

de MP em 87% em relação ao MP obtido com o emprego da água.  

Além disso, ainda na Figura 5.25 verificou-se através da inclinação das retas de ajustes (não 

horizontais) que as soluções empregadas apresentam maior agressividade nas amostras 

contendo maior teor de bentonita (menor RC). Esta tendência indica, como esperado, que a 

bentonita é mais suscetível às variações na espessura da dupla camada iônica do que o 

solo laterítico.  

Já para os testes onde foi empregada a solução de HNO3, foi constatado um RC levemente 

superior à unidade para as amostras SL09 e SL12, indicando uma baixa agressividade 

desta solução às misturas contendo elevados teores de bentonita. 

Em corroboração com as observações constatadas nas amostras contendo solo laterítico, 

os resultados mostrados na Figura 5.26 (amostras contendo solo transicional) também 

indicaram maior agressividade das soluções de C2H5OH e CaCl2, seguida da solução de 

NaOH. O menor RC foi verificado para a amostra ST12 ensaiada com solução de C2H5OH 

(RC = 0,86). Assim como o observado nas amostras contendo solo laterítico, nas amostras 

contendo solo transicional foi observada maior agressividade das soluções nas amostras 

contendo maior teor de bentonita. Da mesma forma, foi observado que a solução de HNO3

não alterou significativamente o valor de RC se comparado ao emprego da água. 
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Por fim, os resultados mostrados na Figura 5.27 (amostras contendo solo não laterítico) 

também indicaram a mesma ordem de agressividade das soluções empregadas (C2H5OH, 

CaCl2, e NaOH), cujo menor RC foi verificado para a amostra SN12 ensaiada com solução 

de C2H5OH (RC = 0,87). Em oposição à tendência observada nas demais amostras contendo 

solos tropicais, para as amostras contendo solo não laterítico foi observada uma pequena 

diminuição de RC com o emprego da solução de HNO3 em relação ao emprego da água. 

Esta tendência, entretanto, pode ser atribuída a um ponto no qual foi observado um desvio 

da reta de ajuste (RC = 0,95 para a amostra SN09). 

Adicionalmente, foi possível verificar a validade da modelagem proposta através de análise 

comparativa entre os resultados obtidos em laboratório (RC) e os resultados obtidos através 

das equações 5.16 a 5.19 (RCM). Ressalta-se que esta análise comparativa foi realizada 

somente para as soluções salinas e orgânicas uma vez que a modelagem proposta não 

considera alterações na dupla camada devido à mudança de pH. As Figuras 5.28, 5.29 e 

5.30 mostram as divergências entre os valores de Rc e RcM para as amostras ensaiadas 

com soluções de CaCl2 e C2H5OH, respectivamente às amostras contendo solo laterítico, 

transicional e não laterítico. 

(a) (b) 

Figura 5.28 - Razão de compatibilidade obtida experimentalmente (Rc) e do modelo (RcM) para o solo 

laterítico e suas misturas ensaiadas com solução de CaCl2 (a) e C2H5OH (b). 
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(a) (b) 

Figura 5.29 - Razão de compatibilidade obtida experimentalmente (Rc) e do modelo (RcM) para o solo 

transicional e suas misturas ensaiadas com solução de CaCl2 (a) e C2H5OH (b). 

(a) (b) 

Figura 5.30 - Razão de compatibilidade obtida experimentalmente (Rc) e do modelo (RcM) para o solo 

não laterítico e suas misturas ensaiadas com solução de CaCl2 (a) e C2H5OH (b). 

Os resultados mostrados nas Figuras 5.28, 5.29 e 5.30 indicaram ajustes razoáveis entre os 

valores de Rc e RcM, cuja variação máxima averiguada foi de 4% entre o valor medido em 

laboratório e o valor calculado pelo modelo. Destaca-se que as amostras contendo solo 

laterítico (Figura 5.28) apresentaram melhores ajustes em relação às amostras contendo 

solo transicional e não laterítico (Figuras 5.29 e 5.30 respectivamente). Esta tendência pode 
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ser atribuída à interação entre a bentonita e o solo tropical conforme comentado no início do 

Capítulo 3 – Propriedades Geotécnicas e Físico-Químicas (Figura 3.1). A referida Figura 

mostra a influência direta da composição mineralógica nas propriedades dos solos. 

Foi também evidenciada uma tendência nos resultados mostrados nas Figuras 5.29 e 5.30: 

Rc > RcM para as amostras contendo menor teor de bentonita (amostras de solo tropical 

puro e misturas contendo 3% de bentonita) e Rc < RcM para as amostras contendo maior 

teor de bentonita (misturas contendo 12% de bentonita). Já para as misturas contendo 6% e 

9% de bentonita foi observado um melhor ajuste entre Rc e RcM.  

Além da interação entre os solos transicional e não laterítico com a bentonita (referido 

anteriormente), o ajuste inferior ao modelo para algumas amostras pode ser atribuído a um 

erro pela estimativa proposta na equação 5.19, que presumiu o efeito das soluções sobre a 

caulinita em cerca de 15% em relação ao efeito das soluções sobre a montmorilonita 

(relação entre expansões basais). 

A fim de demonstrar possíveis influências no grau de laterização dos solos tropicais na 

compatibilidade com as soluções químicas, o Rc foi avaliado em função do índice de 

intemperização Ki, conforme mostra a Figura 5.31. O índice de intemperização Ki foi definido 

e calculado para cada solo tropical no capítulo 2. 

Figura 5.31 - Razão de compatibilidade em função do índice de intemperização dos solos tropicais.  

Como é observado na Figura 5.31, de maneira geral, o solo laterítico se mostrou menos 

compatível com as soluções empregadas em relação aos demais solos tropicais. Já para o 

solo transicional e não laterítico foi verificado valores de Rc semelhantes, exceção para a 

amostra SN submetida à solução de HNO3, cujo valor de Rc foi superior à unidade. 
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Uma possível explicação para o solo laterítico ser menos compatível com as soluções 

empregadas está ligada a forte agregação das partículas argilosas, responsáveis pela 

formação de uma matriz com presença de macroporos. Nesta configuração, a solução 

ficaria aprisionada em um espaço além do espaço lamelar, caracterizando uma maior área 

de contato entre as partículas sólidas e a solução, potencializado a incompatibilidade. 

Outra explicação possível para solo laterítico ser menos compatível com as soluções 

empregadas estaria relacionada com a composição mineralógica dos solos. Apesar de todos 

os solos tropicais terem apresentado composição predominantemente caulinítica, é 

esperado que o solo laterítico tivesse menor proporção de caulinita em relação aos demais 

solos tropicais. Além disso, o solo laterítico apresentou outros minerais, como a gibsita 

goethita e a hematita. A presença de formas minerais de óxidos e hidróxidos em detrimento 

de argilomineral 1:1 (caulinita) poderia acarretar em uma redistribuição de cargas quando o 

solo é submetido a líquidos que não a água, refletindo na sua plasticidade e, 

consequentemente, na sua compatibilidade. 

É importante ressaltar que, apesar do solo laterítico ter apresentado menor compatibilidade, 

em suas misturas com bentonita foi obsrevada uma maior compatibilidade se comparada 

com as misturas dos demais solos tropicais, como mostram as Figuras 5.25, 5.26 e 5.27. 

Desta forma, é possível afirmar que o efeito da bentonita foi mais eficiente no solo laterítico. 

Esta afirmação também pode ser verificada no melhor ajuste ao modelo do solo laterítico em 

relação aos demais solos tropicais (Figura 5.28). 



6. PERCOLAÇÃO QUÍMICA 

Shackelford et al. (2000) sustentam que a percolação química é a melhor forma de predizer 

o comportamento de uma barreira selante, já que o fluido contaminante não somente está 

em contato com as partículas do solo, mas também pelo fato de que as propriedades deste 

fluido lhe conferem particularidades quanto ao fluxo, interferindo diretamente na 

condutividade hidráulica total do sistema se comparado à água. As referidas particularidades 

são explicadas em parte pelos mecanismos de fluxos associados e em parte pelas 

propriedades viscosas do fluido, tratados em foco neste capítulo. 

6.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS APLICADOS À PERCOLAÇÃO QUÍMICA 

A compatibilidade entre lixiviados químicos, especialmente orgânicos, e 
camadas de argila compactadas deve ser considerada nos projetos de 
barreiras de contenção de contaminantes. Numerosos estudos foram 
realizados para avaliar os efeitos químicos na condutividade hidráulica das 
argilas por causa dos temores que a sua exposição prolongada a químicos 
podem provocar na integridade das barreiras e porque testes têm mostrado 
que sob algumas condições as argilas podem retrair e trincar quando 
permeado por certas classes de soluções químicas. (Fonte: Traduzido de 
Mitchell, 1993. Fundamentals of soil behavior, p. 288). 

A citação anterior, de Mitchell (1993), descreve a negligência em alguns projetos de 

barreiras selantes devido à não consideração da interação entre o solo e fluidos diferentes 

da água, que podem resultar em aumento significativo da condutividade hidráulica. Como já 

mencionado, muitas vezes o manuseio de soluções químicas, assim como a compatibilidade 

destas soluções com o equipamento de percolação, tornam inexeqüíveis os ensaios de 

percolação química em laboratórios geotécnicos convencionais. Daí a preferência pelo 

estudo da compatibilidade indireta (ver Capítulo 5: Compatibilidade Indireta). 

Entretanto, sempre que possível, é aconselhável a percolação química direta para a 

validação ou não dos modelos de compatibilidade por meios indiretos. Essa validação, 

normalmente é realizada medindo-se a condutividade hidráulica obtida com diferentes 

soluções químicas (ks) e comparando-a com a condutividade hidráulica obtida com a água 

(k). Na medição de ks são introduzidos os mecanismos de contração da dupla camada e os 

fenômenos de fluxo associados (elétrico, térmico e químico), obtendo-se o comportamento 

real de uma barreira quando submetido a um fluido que não a água. 



��������	
	�	���������	�������	

172 

No estudo do fluxo químico se faz necessário um prelúdio sobre a composição química de 

fluidos contaminantes que possivelmente possam entrar em contato com barreiras selantes. 

Allen et al. (1997) resumem uma análise química quantitativa do chorume encontrado em 

sete sítios de disposição de resíduos sólidos urbanos (Tabela 6.1). Observa-se uma maior 

concentração de soluções orgânicas (hidrocarbonetos, alcanos, etilenos, metilenos, alcoóis 

e cetonas, compostos cíclicos e aromáticos) seguida de soluções salinas (compostos 

clorados). Souto e Povinelli (2007) observaram em aterros sanitários do Brasil 

concentrações mais elevadas às apresentadas na Tabela 6.1, sobretudo em relação aos 

sais totais (concentrações médias de 2571mg/l) 

Tabela 6.1 - Resumo das concentrações totais detectadas em sete sítios de disposição de resíduos 

sólidos urbanos (Fonte: Allen et al. 1997). 

Compostos 
Sítios de Disposição de Resíduos 

A B C D E F G 

Hidrocarbonetos 302-503 400-523 436-537 529-810 541-621 930-1543 639-712 

Alcanos C2 a C5  140-237 62-106 165-209 407-553 133-265 119-128 106-120 

Alcanos C6 a C12 150-345 338-417 271-328 122-257 275-487 911-1415 519-607 

Alquenos (etilenos) 8-31 25-31 19-24 12-17 18-25 18-36 1-6 

Alcoóis e cetonas 6-51 50-84 19-25 2-4 6-11 976-2069 689-805 

Compostos clorados 327-739 264-270 288-348 259-345 995-1239 957-983 341-368 

Compostos cíclicos 80-208 129-143 119-131 93-135 127-194 459-487 208-234 

Comp. aromáticos 94-330 313-331 118-176 36-162 276-333 941-1906 363-431 

Terpenos (metilenos) 74-152 192-244 207-241 35-112 167-227 593-652 229-528 

Ésteres ácidos <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 940-1320 922-1473

Nota: Concentração em mg/l. 

Shackelford et al. (2000), por sua vez, a fim de simular diferentes tipos de fluidos 

contaminantes, classificam-os individualmente segundo soluções hidrofílicas (miscíveis em 

água) e soluções hidrofóbicas (não miscíveis em água). Os líquidos não miscíveis dividem-

se em componentes orgânicos densos (DNAPL, do inglês: dense non aqueous phase 

liquids) e leves (LNAPL, do inglês: light non aqueous phase liquids). Os líquidos miscíveis 

dividem-se em químicos inorgânicos (soluções ácidas, básicas e salinas) e componentes 

orgânicos hidrofílicos (ácidos orgânicos, bases orgânicas e componentes polares neutros). A 

Figura 6.1 mostra um organograma de classificação dos líquidos quanto a sua natureza. 

Exceto em condições laboratoriais, onde o nível de contaminantes pode ser controlado ou 

eliminado, os solos presentes em barreiras selantes frequentemente se encontram em 

contato direto com alguma solução das classes citadas (Figura 6.1). Isto implica dizer que 
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raramente um fluxo hidráulico ocorre isoladamente, mas sim em conjunto com os demais 

fluxos decorrentes de gradientes específicos (térmico, elétrico e químico).  

Denominam-se fluxos associados (ou fluxos acoplados) o fenômeno de simultaneidade  de 

fluxos gerados por gradientes distintos. Por exemplo, um gradiente elétrico pode interferir no 

fluxo hidráulico, devendo ser aplicada uma lei específica, que não a de Darcy. 

Figura 6.1 - Classificações dos líquidos quanto à sua natureza (Fonte: Farnezi, 2006).

Mitchell (1993) afirma que fluxos acoplados são muito comuns em solos, mesmo quando 

somente o gradiente hidráulico está agindo: a água dos poros (contendo soluções químicas) 

flui sob a ação do gradiente hidráulico, gerando um fluxo químico concomitantemente. Além 

disso, a existência de cátions e ânions adsorvidos na dupla camada iônica das argilas e sua 

natural troca catiônica com o meio, podem resultar em fluxo elétrico; a temperatura, por sua 

vez, flui mais facilmente pela água do que pelas partículas sólidas, caracterizando assim um 

fluxo térmico. Mitchell (op cit.) faz um apanhado dos possíveis mecanismos de fluxos 

acoplados que podem ocorrer nos solos, conforme apresenta a Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 - Fenômenos de fluxos diretos e acoplados (Fonte: Mitchell, 1993, traduzido). 

Gradiente 

Fluxo Hidráulico (�H/L) Térmico (�T/L) Elétrico (�V/L) Químico (�C/L) 

Hidráulico (Q) Lei de Darcy Termo-osmose Eletrosmose Osmose 

Térmico (Qt) Fluxo Isotérmico Lei de Fourier Efeito Peltier Efeito Dufour 

Elétrico (I) Fluxo Elétrico 
Termo 

Eletricidade 
Lei de Ohm Eletro Difusão 

Químico (Jd) Fluxo Químico Termo Difusão Eletroforese Lei de Fick

Nota: Q, I, Qt, e Jd são as taxas de fluxo hidráulico, elétrico, térmico e químico, respectivamente; �H, 
�V, �T e �C são as variações de carga hidráulica, carga elétrica, temperatura e concentração molar 
no sentido do fluxo (L). 
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Dos 12 fluxos acoplados (Tabela 6.2), alguns são amplamente aplicados no estudo do 

sistema água-solo, conforme explicitado por Mitchell (1993):  

• A termo-osmose (movimento da água sob um gradiente de temperatura) é mais 

significativa em regiões áridas ou polares, onde o a variação de umidade ou 

congelamento devido à variação de temperatura podem influenciar o 

comportamento expansivo dos solos; 

• A eletrosmose é empregada com sucesso no controle de fluxo em argilas e também 

para o aceleramento de adensamento de solos. 

• A osmose química foi amplamente estudada devida sua aplicabilidade na 

contenção de plumas contaminantes em solos. 

Os fluxos acoplados que não apresentam gradiente ou fluxo hidráulico foram raramente 

estudados em aplicações geotécnicas, apesar de alguns destes fenômenos serem 

reconhecidamente influentes nas propriedades dos solos, como o efeito Peltier e efeito 

Dufour (Fernandez e Quigley, 1988). Igualmente, com baixa freqüência, são empregadas 

técnicas de movimentação de água impulsionada pela migração de íons dissolvidos, 

provocados por gradientes térmicos (termo eletricidade ou termo difusão), elétricos 

(eletroforese) ou químicos (eletro difusão). 

Em barreiras de solos compactados, os gradientes elétricos e químicos são relativamente 

mais influentes na condutividade hidráulica, requerendo atenção especial. Mitchell (1993) 

apresenta uma equação prática para cálculo da vazão (Q) em fluxo hidráulico associado aos 

fenômenos de eletrosmose e osmose química (equação 6.1). 

� � �
��

�
� � �	


���� ��� �

�
� � ��

��

�
� (6.1) 

Onde k, kc e ke são as condutividades hidráulica, osmótica e eletrosmótica, �H é a diferença 

de carga hidráulica, (Cb/Ca) é a relação de concentração salina entre os pontos a e b e �V é 

a diferença de potencial em uma condutor de área de seção transversal A e comprimento 

longitudinal L.  

É importante salientar que, segundo a equação 6.1, o fluxo elétrico promove uma parcela a 

favor do fluxo hidráulico, enquanto a diferença de concentração salina promove uma parcela 

contra o fluxo hidráulico. 
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A equação 6.1 pode ainda ser simplificada para os casos onde não há diferença de 

potencial elétrico (equação 6.2) e quando não existe diferença de concentração salina 

(equação 6.3), sendo assim possível estabelecer a parcela do fluxo devido à diferença de 

concentração salina (Qc) e a parcela do fluxo devido à diferença de potencial elétrico (Qe), 

respectivamente. 

�	

�
� �

�	

�


���� ��� �

�
� (6.2) 

�	
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�

��

�
�

(6.3) 

Mitchell destaca que as equações 6.1, 6.2, e 6.3 se tratam de simplificações da teoria 

original descritas por equações diferenciais de Laplace. Neste caso, as parcelas de segunda 

ordem (kkc, kke, kcke), ou seja, interferências que uma condutividade pode provocar nas 

outras, são desprezadas. 

Observa-se ainda que as equações 6.1, 6.2, e 6.3 não consideram o gradiente térmico em 

sua formulação. Caso exista uma variação térmica entre os pontos de medição a e b, 

Mitchell (1993) cita que podem ocorrer os seguintes mecanismos:: 

• Variação da viscosidade e peso específico do fluido; 

• Ativação de reações químicas que ocorrem somente na presença de calor; 

• Aceleração/desaceleração no processo de troca catiônica e nos mecanismos de 

adsorção, hidratação cristalina e hidratação osmótica; 

• Interferências nos fluxos hidráulico, elétrico e químico devido a termo-osmose, 

termo eletricidade e termo difusão, respectivamente; 

• Interferência nos gradientes hidráulico, elétrico e químico devido a fluxo isotérmico, 

efeito Peltier, efeito Dufour, respectivamente. 

Fernandez e Quigley (1988) resumem que os elementos de fluxos acoplados em solos 

apresentam valores com magnitudes variadas (dependentes de fenômenos ambientais 

diversos). Ressalta-se que, normalmente, em condições ambientais naturais, os coeficientes 

de condutividades hidráulica, elétrica e térmica, isoladamente, apresentam maiores 

influências no comportamento dos solos se comparados aos coeficientes de fluxos 

acoplados. Além disso, dentre as possibilidades de interferência do fluido nas propriedades 
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dos solos, os fluxos acoplados geralmente apresentam a menor magnitude se comparados 

às interferências devido às propriedades viscosas do fluido, assim como nas interferências 

na espessura da dupla camada (ver capítulo 5: Compatibilidade). 

Fernandez e Quigley (1988) sustentam que as propriedades viscosas do fluido têm 

atuação sobre a condutividade hidráulica de forma concomitante com as interferências que 

as propriedades do fluido geram na espessura da dupla camada: geralmente as 

propriedades viscosas do fluido têm atuação em baixas concentrações (início da 

percolação), enquanto que a partir de um determinado tempo de percolação (aumento da 

concentração do fluido nos poros), o fluido passa atuar de modo mais agressivo na 

espessura da dupla camada. Esta tendência pode ser verificada na Figura 6.2, que 

apresenta a variação da condutividade hidráulica e da permeabilidade intrínseca de uma 

argila permeada com dioxano (propriedades viscosas diferentes da água e constante 

dielétrica igual a 2,3). 

(a) (b) 

Figura 6.2 - Condutividade hidráulica (a) e permeabilidade intrínseca (b) de uma argila permeada 

com dioxano (Fonte: modificado de Fernandez e Quigley, 1988). 

Alguns trabalhos recentes destacam-se no estudo da percolação direta de soluções 

químicas em argilas diversas: Egloffstein (2001), Stewart et al. (2003) e Katsumi et al. (2008) 

estudaram a percolação de soluções salinas em diferentes concentrações; Ruhl e Daniel 

(1997), citado em Shackelford et al. (2000), e Kinsela et al. (2010) estudaram a percolação 



�����	���������		���������		
������	���������	�	 �������	���	!�"��	��	�#����$�	��������

177 

de soluções ácidas e básicas; já Daniel et al. (1993), citado em Shackelford et al. (op cit.), 

Nayak et al. (2007) e Guyonnet et al. (2009) estudaram a percolação de soluções 

orgânicas e lixiviados reais. Os principais pontos destes estudos são abordados a seguir. 

Egloffstein (2001) percolou duas bentonitas (uma sódica e outra cálcica) com solução de 

CaCl2 de baixa concentração (0,3 M), empregando o método de percolação em longo prazo, 

que consistiu na substituição da água pela solução de CaCl2 no décimo dia. A bentonita 

sódica teve um acréscimo gradativo da condutividade hidráulica (mais de 10 vezes em 

relação ao k inicial), enquanto que para a bentonita cálcica não foram observadas grandes 

variações na condutividade hidráulica ao longo do tempo (Figura 6.3). É importante observar 

que a variação máxima de k ocorreu aproximadamente 60 dias após a troca da água pela 

solução de CaCl2. 

Figura 6.3 - Condutividade hidráulica como função do tempo de percolação com solução de CaCl2

em bentonita cálcica e sódica (Fonte: Egloffstein, 2001). 

Stewart et al. (2003) realizaram ensaios de percolação com soluções de CaCl2 em bentonita 

sódica em duas etapas: inicialmente as amostras foram submetidas à soluções de diferentes 

concentrações de CaCl2 para sua expansão sob pequeno confinamento (20 kPa); 

posteriormente, procedeu-se à percolação química com as mesmas soluções em diferentes 

índices de vazios oriundos da expansão prévia. Os resultados deste ensaio são mostrados 

na Figura 6.4. 
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Figura 6.4 - Condutividade hidráulica como função do índice de vazios de uma bentonita sódica após 

expansão basal por soluções de CaCl2 (Fonte: Stewart et al., 2003). 

É possível observar na Figura 6.4 que, devido a contração da dupla camada, o índice de 

vazios decresce com o aumento da concentração da solução de CaCl2. Entretanto, de forma 

contrária à esperada, a condutividade hidráulica aumenta para o mesmo índice de vazios 

(resultante apenas da concentração de solução percolada). Em outras palavras, pode-se 

afirmar que um mesmo valor de condutividade hidráulica é obtido para diferentes índices de 

vazios (não compatível com a equação de Kozeny-Carman).  

Este comportamento se deve a alteração parcial do estado de agregação da bentonita (que 

passa do estado disperso ao estado agregado ou floculado) quando submetida às soluções 

salinas. Ou seja, apesar de estar em um estado mais denso, são criados macroporos 

exteriores à dupla camada, onde a solução tem maior liberdade para a percolação. Trata-se 

portanto da influência estrutural da argila sobre a condutividade hidráulica. 

Katsumi et al. (2008) propuseram a avaliação da condutividade hidráulica em uma bentonita 

sódica concomitantemente com avaliação da espessura (altura) da amostra durante a 

percolação com soluções de CaCl2 , nas forças iônicas de 0,2, 0,5 e 1,0M (Figura 6.5). Foi 

empregado também o parâmetro adimensional em relação ao tempo decorrido, denominado 

volume de poros de fluxo (do inglês: pore volumes of flow – PVF), calculado pelo volume do 

fluxo dividido pelo volume de poros da amostra. Foi observado, como esperado, maiores 

valores de condutividade hidráulica para as soluções de maior força iônica, assim como 

menor expansão da amostra. 

Ruhl e Daniel (1997), citado em Shackelford et al. (2000),  realizaram testes de percolação 

com diferentes soluções a fim de verificar a variação da condutividade hidráulica de uma 
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argila caulinítica em função do pH. As soluções empregadas foram: HCl (pH = 1); lixiviados 

sintéticos (pH = 3; pH = 4,4; pH = 11,5) e NaOH (pH = 13). Os resultados para as soluções 

de pH < 7 são mostrados na Figura 6.6-a, já os resultados para as soluções de pH > 7 são 

mostrados na Figura 6.6-b em termos de pOH, onde pOH = 14-pH. Foi observado que 

apenas valores de pH extremos (pH < 1 e pOH < 1, equivalente a pH > 13) tiveram forte 

influência sobre a condutividade hidráulica relativa (kc/kw). 

Figura 6.5 - Condutividade hidráulica e espessura da amostra como função do volume de poros de 

fluxo (Fonte: Katsumi et al., 2008). 

(a) (b) 

Figura 6.6 - Condutividade hidráulica relativa (kc/kw) para soluções químicas de condutividade 

hidráulica kc em relação a condutividade hidráulica da água kw versus pH (a) e pOH (b) de soluções 

diversas (Fonte: modificado de Shackelford et al., 2000). 
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Kinsela et al. (2009) avaliaram a condutividade hidráulica de uma bentonita e suas misturas 

com cálcio e silício. Previamente ao ensaio de percolação, foi realizada a estabilização 

alcalina do sistema (pH = 9 e pH = 12) com o emprego de soluções de NaOH.  

Os resultados indicaram algumas tendências, como mostra a Figura 6.7: a condutividade 

hidráulica foi ligeiramente maior para o pH = 12 se comparada ao pH = 9; a introdução do 

cálcio não aumentou a condutividade hidráulica em um ambiente alcalino; a introdução da 

sílica e da mistura de sílica e cálcio promoveu redução da condutividade hidráulica nos pH

testados. 

Figura 6.7 - Condutividade hidráulica para oito amostras contendo misturas de bentonita, cálcio e 

silício (Fonte: modificado de Kinsela et al., 2009). 

Daniel et al. (1993), citado em Shackelford et al. (2000), estudaram a condutividade 

hidráulica de uma bentonita percolada com diferentes soluções orgânicas complexas. As 

amostras testadas foram inicialmente saturadas com água com três níveis de controle: 

bentonita seca ao ar (17% de grau de saturação), bentonita com 50% de grau de saturação 

e bentonita completamente saturada. Os resultados obtidos (Figura 6.8) demonstram que as 

amostras inicialmente saturadas apresentaram a menor condutividade hidráulica em relação 

às amostras secas e com 50% de grau de saturação. 

Nayak et al. (2007) avaliaram a alteração da condutividade hidráulica em amostras de solo 

laterítico compactadas com diferentes teores (5 a 20%) de um lixiviado real de resíduo 

sólido urbano. Eles concluíram que, apesar da grande dispersão nos resultados, houve uma 
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tendência média de duplicação da condutividade hidráulica para a amostras com 20% de 

lixiviado em relação às amostras compactadas com água, como mostra a Figura 6.9. 

Figura 6.8 - Efeito do grau de saturação inicial na condutividade hidráulica de uma bentonita 

percolada com soluções orgânicas (MTBE = metil tetrabutil éter, TCE = tricloroetileno) (Fonte: 

Shackelford et al., 2000). 

Figura 6.9 - Variação da condutividade hidráulica em função do teor de lixiviado adicionado (Fonte: 

Nayak et al., 2007).  

Por fim, Guyonnet et al. (2009), avaliaram a condutividade hidráulica de uma bentonita 

cálcica percolada com água, lixiviado real de resíduos sólidos urbanos e lixiviado sintético 

simulando resíduos sólidos urbanos, cujos resultados são mostrados na Figura 6.10. 

Inesperadamente, tanto na percolação do lixiviado real quanto na percolação do lixiviado 

sintético, a condutividade hidráulica foi inferior à obtida com a percolação de água. Este 
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resultado foi atribuído pelos autores à composição cálcica da bentonita, substituída 

parcialmente pelo sódio contido nos lixiviados durante a percolação. 

Figura 6.10 - Condutividade hidráulica em função do tempo para uma bentonita cálcica percolada 

com água, lixiviado real e lixiviado sintético (Fonte: Guyonnet et al., 2007).  

6.2 PERCOLAÇÃO QUÍMICA: AMOSTRAGEM, EQUIPAMENTO E MÉTODOS 

A percolação de soluções contaminantes permite ponderar sobre a variação da 

condutividade hidráulica do solo quando o fluido percolante não é a água. Na percolação 

química, a condutividade hidráulica induzida pela percolação de um fluido que não a água 

pode ser avaliada de forma direta, revelando-se importante ferramenta na previsão do 

comportamento deste parâmetro em barreiras impermeabilizantes argilosas quando entram 

contato com soluções químicas diversas. 

O ensaio de percolação química mede diretamente as mudanças na condutividade 

hidráulica induzidas pela percolação de água (kw) e outras soluções (ks). Comparando-se os 

valores obtidos, a variação da condutividade hidráulica pode ser diretamente avaliada 

utilizando-se o conceito de condutividade hidráulica relativa (kR) conforme proposta de 

Shackelford (1994), expressa pela equação 6.4. 

�� �
��

��
(6.4)
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No presente estudo, a avaliação da condutividade hidráulica em fluidos diferentes da água 

teve por função, além de avaliar a compatibilidade química de forma direta, comparar os 

resultados com os obtidos na compatibilidade química indireta através de limites de 

Atterberg modificados (ver Capítulo 5: Compatibilidade Indireta).  

Para tal, um novo critério de amostragem foi proposto: a partir dos resultados obtidos nos 

ensaios de condutividade hidráulica, foi determinado um teor de bentonita, denominado teor 

de bentonita ótimo, equivalente ao teor necessário para se obter uma condutividade 

hidráulica igual a 5x10-8 cm/s na tensão de confinamento de 40 kPa. Um esquema para a 

determinação do teor de bentonita ótimo é mostrado na Figura 6.11. 

(a) (b) 

 (c) 

Figura 6.11 - Esquema para a determinação do teor de bentonita ótimo para as amostras contendo 

solo laterítico (a); solo transicional (b); solo não laterítico (c). 

O valor de condutividade hidráulica de 5x10-8 cm/s foi escolhido por atender aos critérios 

mínimos de k para barreiras impermeabilizantes segundo as normas internacionais mais 

rígidas, como a alemã e a austríaca, além de estabelecer teores de bentonita praticáveis em 

todas as amostras de solos tropicais estudados. A tensão de confinamento de 40 kPa foi 
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escolhida por estar dentro do espectro de tensões esperadas em sítios de disposição de 

resíduos sólidos, e ser a que demonstrou melhor ajuste aos modelos de condutividade 

hidráulica propostos. 

Para os ensaios de percolação química foram moldadas três novas amostras concernentes 

a cada tipo de solo tropical, denominadas amostras ótimas, a saber (proporções em peso 

seco):  

• SLOT: Amostra de solo laterítico com teor de bentonita de 9%; 

• STOT: Amostra de solo transicional com teor de bentonita de 4%; 

• SNOT: Amostra de solo não laterítico com teor de bentonita de 2%; 

Assim, as amostras foram percoladas com cinco soluções idênticas às empregadas nos 

ensaios de compatibilidade, ou seja, água destilada (empregada para verificação de k = 

5x10-8 cm/s), cloreto de cálcio (CaCl2) na concentração 1 M, Etanol (C2H5OH), Ácido Nítrico 

(HNO3) na concentração molar equivalente ao pH = 3 e Hidróxido de Sódio (NaOH) na 

concentração molar equivalente ao pH = 11. 

Um impedimento normalmente relatado na percolação química de solos é a dificuldade de 

se compatibilizar as soluções químicas e o equipamento empregado devido ao ataque 

químico. Para o presente estudo, foi verificada a necessidade de adaptação do equipamento 

triaxial existente de modo a torná-lo quimicamente inerte a todas as soluções químicas 

empregadas. 

Desta forma, foram projetadas e construídas uma célula triaxial e uma célula de 

armazenamento inertes às soluções empregadas, além da substituição dos tubos e 

conexões do equipamento triaxial existente.  

As principais modificações do equipamento triaxial construído em relação ao equipamento 

triaxial original foram: 

• Paredes da célula triaxial e célula auxiliar de armazenamento de solução 

construídas em acrílico (polimetil-metacrilato) moldados a partir de bloco único (sem 

soldas); 

• Base/topo da célula triaxial e célula auxiliar de armazenamento de solução 

construídas em nylon de alta densidade (reação de hexametilenodiamina com o 

ácido adípico) moldados a partir de bloco único (sem soldas); 

• Tubos Saint Gobain de 0,5” em polietileno de baixa densidade (LDPE); 
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• Conexões de aço inoxidável composto por liga de ferro e cromo (quaisquer 

elementos de cobre foram retirados). 

O aspecto geral das células construídas e o aparato para controle da percolação química 

podem ser visualizados na Figura 6.12.  

Figura 6.12 - Aspecto do equipamento empregado na percolação química: (a) célula triaxial de 

percolação; (b) célula auxiliar de armazenamento de solução; (c) visão geral das células conectadas 

em série com o medidor de volume e sistemas de aplicação de pressão. 

O método adotado nos procedimentos laboratoriais foi análogo ao método empregado nos 

ensaios de determinação da condutividade hidráulica (ver item 4.2.1 – Capítulo 4). Este 

método foi fundamentado em Head (1986), com as fases de preparação da amostra, 

saturação por contra pressão, consolidação e permeabilidade em câmara triaxial. As 

(a) 

(c) (b) 
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principais ressalvas adotadas para o método empregado para a percolação química em 

relação à determinação da condutividade hidráulica com água foram: 

• Na fase de preparação da amostra, a umidade ótima e a massa específica seca 

máxima foram estimadas por regressão linear a partir dos resultados obtidos para 

as amostras contendo 0, 3, 6, 9 e 12 % de bentonita; 

• As amostras foram compactadas com as soluções nas quais as amostras seriam 

percoladas, com umidade 2% acima da ótima; 

• A fase de saturação do corpo-de-prova foi realizada com as soluções nas quais as 

amostras seriam percoladas; 

• Nas fases de consolidação e permeabilidade foi empregada apenas a tensão de 

confinamento de 40 kPa; 

Além da variação da condutividade hidráulica relativa (kR) para as soluções de CaCl2 e 

etanol foi possível avaliar o método indireto de determinação de compatibilidade por meio de 

análise comparativa entre a condutividade hidráulica determinada na percolação química 

direta e a condutividade hidráulica calculada através das modelagens propostas neste 

trabalho. 

Para tal, o ponto meso plástico (MP) das amostras SLOT, STOT e SNOT foram estimados por 

regressão linear. A razão de compatibilidade das amostras para as soluções químicas foram 

determinadas através da modelagem proposta na equação 5.19 e, por conseguinte, o ponto 

meso plástico para a solução empregada (MPs) determinado através da equação 5.15. Da 

mesma forma, a condutividade hidráulica do modelo (kM) foi determinada pelas equações 

4.29 a 4.31. 

  

6.3 PERCOLAÇÃO QUÍMICA: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A compatibilidade química avaliada de forma direta permitiu a avaliação de variações na 

condutividade hidráulica induzidas pela percolação de água (kw) em relação à outras 

soluções (ks). 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados de condutividade hidráulica obtidos nos ensaios de 

percolação química (ks) em função das diferentes soluções químicas empregadas. Nesta 

tabela também são dispostos os resultados de condutividade hidráulica obtidos com o 

emprego da água (kw) como forma comprobatória da condutividade hidráulica esperada da 

ordem de 5x10-8cm/s para as amostras. 
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Tabela 6.3 - Valores de condutividade hidráulica (cm/s) obtidos nos ensaios de percolação química 

em função das soluções empregadas.

Amostra 
Soluções 

Água CaCl2 C2H5OH HNO3 NaOH 

SLOT 6,3E-08 1,1E-07 3,8E-07 5,5E-08 7,5E-08 

STOT 6,3E-08 1,0E-07 3,5E-07 6,4E-08 8,2E-08 

SNOT 5,9E-08 8,4E-08 1,4E-07 7,5E-08 8,1E-08 

Os resultados apresentados na Tabela 6.3 demonstram um significativo aumento de k com o 

emprego da solução orgânica (C2H5OH) para todas as amostras estudadas, como esperado. 

Entretanto, é possível constatar que essa tendência é menor que para a amostra contendo 

solo não laterítico, creditado ao fato dessa amostra possuir o menor teor de bentonita em 

relação às demais. A Tabela 6.3 apresenta ainda uma ordem de agressividade, mensurada 

em termos de aumento de k. Esta ordem de agressividade é: C2H5OH > CaCl2 > NaOH > 

HNO3. 

Os resultados citados anteriormente podem ser mais bem visualizados na Figura 6.13, que 

mostra por meio de gráfico de barras o aumento de k em decorrência da alteração da 

solução empregada. Na Figura 6.13 foi possível observar que o aumento de k foi superior 

para a amostra SLOT, intermediária para a amostra STOT e inferior para a amostra SNOT. Esta 

observação indica que o efeito de aumento de k é proporcional ao teor de bentonita contido 

na amostra. De fato, a teoria da dupla camada iônica fornece uma explicação plausível em 

função da expansão basal do argilomineral presente no solo (ver itens 5.1.1 – Teoria da 

Dupla Camada e 5.2.2 – Modelagem Proposta). 

Figura 6.13 - Variação da condutividade hidráulica em função da solução empregada. 
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Para efeito ilustrativo, a Figura 6.14 mostra a variação de k em função do teor de bentonita 

contido nas amostras SLOT (9%), STOT (4%) e SNOT (2%). Como mencionado anteriormente, 

exceto para o emprego da água (tomada como referência) e para a solução de HNO3 (que 

se mostrou pouco agressiva às amostras), foram registrados maiores valores de k nas 

amostras com maior teor de bentonita (SLOT > STOT> SNOT), sob as mesmas soluções 

empregadas.  

Esta tendência demonstra que a bentonita é levemente mais sensível em relação aos solos 

tropicais às soluções empregadas. Teoricamente, as soluções empregadas geram uma 

contração da dupla camada iônica e consequentemente aumentam o espaço disponível 

entre partículas resultando, por sua vez, em aumento da condutividade hidráulica. 

Figura 6.14 - Variação da condutividade hidráulica em função do teor de bentonita contido nas 

amostras SLOT, STOT e SNOT. 

A Tabela 6.4, por sua vez, apresenta os resultados de condutividade hidráulica relativa (kR) 

conforme definido na equação 6.4. Os resultados foram apresentados em função da 

amostra e da solução empregada, logo o kR para a água é, por definição, igual a um.  

Tabela 6.4 – Resultados de kR em função da solução empregada.

Amostra 
Soluções 

Água CaCl2 C2H5OH HNO3 NaOH 

SLOT 1,00 1,74 6,10 0,87 1,19 

STOT 1,00 1,61 5,60 1,01 1,31 

SNOT 1,00 1,43 2,34 1,27 1,37 
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Como pode ser verificado na Tabela 6.4, para a solução de C2H5OH e para amostra SLOT foi 

registrado o maior aumento k (aproximadamente 6 vezes em relação à água), enquanto 

para a solução de HNO3 e para amostra SLOT foi registrado a única diminuição de k (0,87 

vezes em relação à água). 

Os resultados da Tabela 6.4 podem ser comparados com os resultados obtidos RC (Tabelas 

5.7 a 5.9 – Capítulo 5: Compatibilidade Indireta). A ordem de agressividade das soluções foi 

a mesma, porém de magnitudes diferentes. Isto pode ser explicado pelo fato da lei que rege 

o valor de RC ser de 1a ordem (relação de MP), enquanto nas equações características que 

regem a condutividade hidráulica (equações 4.29 a 4.31 – Capítulo 4: Condutividade 

Hidráulica) consideram um fator de MP potencial (MP-4,48; MP-7,56; MP-7,26). 

É evidente pelos resultados de kR que a solução orgânica se mostrou significativamente 

mais agressiva às amostras, seguida pelas soluções salina e básica. Ainda foi possível notar 

que, apesar de uma disposição geral de aumento de k para as soluções empregadas, não 

foi registrado um aumento de k em uma ordem de grandeza (acima de 10 vezes). Este fato 

sugere uma certa compatibilidade das amostras sob a ação das soluções empregadas. 

A Figura 6.15 mostra o ajuste de k segundo as modelagens propostas, em termos das 

amostras (Figura 6.15-a) e das soluções de percolação (Figura 6.15-b).  

 (a) (b) 

Figura 6.15 - k versus kM segundo modelagens propostas em função das amostas (a); em função das 

soluções empregadas (b). 
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Ressalta-se que o cálculo de kM considerou a superposição de duas modelagens distintas: 

uma referente às equações características dos solos que correlacionam a condutividade 

hidráulica e o ponto meso plástico das amostras (Modelagem Proposta I – equações 4.29 a 

4.31) e outra referente às equações que correlacionam o ponto meso plástico à espessura 

da dupla camada iônica (Modelagem Proposta II – equações  5.15 a 5.19).  

A partir dos resultados mostrados na Figura 6.15-a, é possível observar que as amostras 

contendo solo laterítico obtiveram melhor ajuste às modelagens propostas. Este ajuste pode 

ser verificado por meio dos valores de k (obtidos em experimentalmente) muito próximos 

aos valores de kM (calculados através das equações das modelagens propostas).  

Ainda na Figura 6.15-a, observa-se que as amostras contendo solo transicional obtiveram 

ajuste satisfatório ao modelo. Entretanto, é possível observar uma tendência de k inferior a 

kM (amostra STOT) para todas as soluções empregadas. Já para as amostras contendo solo 

não laterítico é possível averiguar um ajuste satisfatório ao modelo, exceto para um ponto 

discrepante, referente ao ensaio realizado com percolação da solução de C2H5OH. 

A Figura 6.15-b confirma os resultados mostrados na Figura 6.15-a. Para todas as soluções 

empregadas é observado um ajuste considerado satisfatório às modelagens propostas, 

exceto para a solução de C2H5OH empregada na percolação da amostra contendo solo não 

laterítico. Este resultado pode ser creditado ao baixo teor de bentonita contido na amostra 

SNOT, que resultou, teoricamente, numa menor contração da dupla camada com o emprego 

da solução orgânica. Desta forma, verificou-se um k em laboratório inferior ao esperado 

pelos cálculos através das modelagens propostas. 

Assim, de maneira geral, conclui-se que os resultados obtidos indicam a eficiência no 

método de determinação de k através das modelagens propostas. 



7. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

Este capítulo aborda conceitos de níveis de forças, mecanismos de ruptura (análise de 

tensão deformação) e fatores que influenciam a resistência ao cisalhamento de solos 

argilosos saturados (normalmente empregados em barreiras impermeabilizantes), cujas 

dimensões coloidais governam seu comportamento.  

7.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

Em barreiras impermeabilizantes argilosas, a resistência ao cisalhamento dos materiais 

empregados é frequentemente negligenciada devido às propriedades julgadas de maior 

interesse, como a baixa condutividade hidráulica e a compatibilidade entre a barreira e o 

lixiviado, como descrito nos capítulos anteriores desta Tese.  

Entretanto, mesmo em obras geotécnicas cuja finalidade principal é a retenção de fluidos, 

por suportarem peso se faz necessária uma avaliação simultânea da confiabilidade quanto à 

estabilidade mecânica de suas estruturas. Desta forma, o estudo da resistência ao 

cisalhamento caracteriza um essencial fator a ser analisado para a garantia do adequado 

comportamento mecânico das referidas estruturas. 

Dentre alguns exemplos de barreiras impermeabilizantes argilosas cujo comportamento 

mecânico mostra-se fundamental, Daniel e Koerner (1995) citam: 

• Trincheira de vedação em fundações de barragens (do inglês: cut-off): o excesso de 

deformação pode comprometer tanto a matriz de percolação pela fundação quanto 

a própria estrutura do maciço da barragem; 

• Sistemas de selagem basais (do inglês: base liners systems): o recalque diferencial 

da camada argilosa pode provocar esforços de tração em componentes 

geossintéticos, danificando-os; 

• Sistemas de selagem de cobertura (do inglês: cover systems): normalmente os 

sistemas de cobertura possuem uma inclinação destinada a maximizar o volume 

depositado. Estes taludes são pontos suscetíveis a rupturas por cisalhamento; 

• Barreiras verticais (do inglês: cut-off walls): o material de impermeabilizante 

empregado na substituição do solo natural da trincheira escavada deve possuir 

parâmetros de resistência mínimos de forma a manter o equilíbrio de empuxos das 

paredes da escavação evitando o seu colapso. 
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Como menciona Mitchell (1993), na maioria dos casos, a resistência mecânica dos solos 

depende principalmente dos efeitos da gravidade. Entretanto, mesmo onde a magnitude das 

tensões de ordem gravitacional é a governante, não se pode desprezar a parcela das forças 

de interação físico-química que ligam átomos, moléculas e partículas de solos, sobretudo 

naqueles cujos grãos possuem dimensões que muitas vezes se confundem com dimensões 

moleculares ou coloidais.  

Santamarina (2003) propõem a determinação das tensões efetivas encontradas em meios 

particulados a partir da distinção das forças atuantes em termos de níveis de forças, 

justificando não ser possível afirmar a magnitude de tensões efetivas em meios 

intergranulares sem antes determinar o exato ponto de atuação da força geradora de 

tensão. Desta forma, segundo o referido autor, as forças interpartículas em micro escala 

podem ser separadas segundo três categorias: 

• Nível de forças do esqueleto sólido devido à carga externa: estas forças são 

transmitidas através de partículas a partir da forças aplicadas externamente; 

• Nível de forças das partículas: estas forças incluem força peso, força de empuxo 

quando uma partícula é submersa, e forças hidrodinâmicas; 

• Nível de forças de contato: estes incluem forças elétricas, forças capilares em meio 

não saturado, forças de cimentação e forças de atração química. 

A Figura 7.1 mostra os níveis de forças segundo a distinção proposta por Santamarina 

(2003) para determinação de tensões efetivas em meios intergranulares. 

(a) (b) (c) 

Figura 7.1 – Níveis de forças para meios particulados: (a) forças do esqueleto sólido devido à carga 

externa; (b) forças das partículas; (c) forças de contato (Fonte: Santamarina, 2003).
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As principais forças de atração química interpartículas (no nível das forças de contato) foram 

descritas no Capítulo 3 (ver item 3.1.2: Propriedades Coloidais do Sistema Argila - Água), 

enquanto o equilíbrio de forças elétricas foi abordado no Capítulo 5 (ver item 5.1.1: Teoria 

da Dupla Camada Iônica). As interações químicas e elétricas interpartículas controlam o 

arranjo estrutural das partículas finas do solo, influenciando diretamente nas tensões 

intergranulares que, por sua vez, determinam sua resistência ao cisalhamento e 

compressibilidade. Uma síntese dos mecanismos de ação das forças de contato é descrita a 

seguir: 

• Forças elétricas repulsivas: conforme mencionado no Capítulo 5, a interação da 

dupla camada iônica é a principal fonte de repulsão interpartículas de tamanhos 

coloidais que, por sua vez, é dependente da concentração eletrolítica, valência, 

constante dielétrica do fluido e temperatura. Mitchell (1993) descreve que a energia 

de hidratação dos cátions devido à interação da dupla camada iônica provoca 

grande força repulsiva (da ordem de 0,05 a 0,1 J/m2). Em seu estudo, van Olphen 

(1977) calcula que a pressão correspondente necessária para remover a água 

adsorvida entre lamelas seria da ordem de 400 a 800 MPa, pressão esta raramente 

experimentada por camadas argilosas compactadas. Deste modo, a parcela real de 

contato das partículas sólidas em partículas de dimensões coloidais se mostra 

muito reduzida, refletindo diretamente no ângulo de atrito da massa de solo; 

• Forças de atração eletrostáticas e químicas: as bordas e as faces de superfície das 

partículas possuem cargas opostas, caracterizando um dipolo borda-face cuja força 

elétrica de atração é diretamente proporcional à diferença de potencial entre a 

borda e a face da partícula e inversamente proporcional ao quadrado da distância 

que as separa (Santamarina, 2003). Além das forças eletrostáticas anteriormente 

descritas, para partículas de dimensões atômicas a coloidais, são aceitas teorias de 

interações entre a fase sólida e líquida do solo através de mecanismos de dipolos 

de frequência variável. Os dipolos de frequência variável geram forças 

denominadas forças de van der Waals e pontes de hidrogênio. Anandarajah e Chen 

(1997) propõem um método para quantificar a magnitude das forças de van der 

Waals para solos finos através de correlações geométricas das partículas, tais 

como comprimento, espessura, orientação e espaçamento. Já as pontes de 

hidrogênio podem ocorrer em nível atômico, cujas magnitudes podem ser tais que 

interfiram em arranjos das partículas finas do solo de dimensões coloidais; 

• Forças de cimentação: uma característica comumente encontrada em solos 

tropicais é a cimentação natural dos grãos devido à precipitação de sílica e óxidos-
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hidróxidos de ferro e alumínio. Conforme descrito por (Santamarina, 2003), quando 

partículas de solo se encontram cimentadas, a parcela de atrito devido ao atrito 

destas partículas passa a ser função do esforço de tração necessário a promover o 

rompimento da cimentação. Em outras palavras, quando as partículas estão 

cimentadas, três casos devem ser considerados: (1) quando a resistência à tração 

do agente cimentante é maior que a força de atrito natural entre as partículas; (2) 

quando a resistência à tração do agente cimentante é menor que a força de fricção 

natural entre as partículas; (3) quando resistência à tração do agente cimentante é 

maior que a própria resistência à tração das partículas. Ou seja, dependendo da 

condição de cimentação, o ângulo de atrito do solo pode ser idêntico ao das 

partículas sem aglomerações, ao de partículas aglomeradas, ou ainda à resistência 

à tração de partículas aglomeradas; 

• Forças capilares: as forças capilares podem ser originadas pela atração 

gravitacional da água pelas partículas de solo, pela tensão superficial da água ou 

pela sucção no processo de secagem. O resultado das forças capilares pode ser 

modelado como uma forma de vácuo (ou poropressão negativa) que contribuirá 

diretamente para aumento dos parâmetros efetivos do solo. Conforme mencionado 

por Mitchell (1993), as forças capilares são responsáveis pela coesão aparente e 

temporária dos solos, enquanto as demais forças de contato produzem coesões ou 

afastamentos interpartículas verdadeiras. 

As forças em nível de contato anteriormente descritas são fundamentais na reformulação da 

definição de tensão efetiva (�´ = �-u) para partículas de dimensões colidais. Mitchell (1993) 

apresenta um esquema de forças atuantes em nível de contato, conforme mostrado na 

Figura 7.2. Nesta Figura, a representa a área de contato na projeção do plano x-x onde é 

tomado o equilíbrio de forças, e aC representa a área efetiva de contato interpartículas. 

Figura 7.2 – Forças atuantes no contato entre partículas. (Fonte: Mitchell, 1993).
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Já as forças ilustradas na Figura 7.2 são (Mitchell, 1993): 

• �a: força transmitida devida à aplicação da pressão � que inclui forças externas e 

peso próprio; 

• u(a-ac): força de percolação devido à pressão hidrostática u. Como a >> ac, a força 

de percolação pode ser aproximada para ua;

• A(a-ac) � Aa: força de atração devido à tensões eletrostáticas e químicas A;

• A’ac: força de atração devido à tensões de cimentação A’;

• Cac: força de reação a A’ac gerada pela hidratação e forças atômicas;

Ainda conforme Mitchell (1993) é possível desenvolver a seguinte dedução de tensão efetiva 

a partir do equilíbrio de forças em nível de contato (equações 7.1, 7.2 e 7.3): 

�� � �� � ���� � �� � 	�� (7.1) 

� � 
	 � ���
��
�������

���

� � � �
(7.2) 

��� � � � � � � (7.3) 

Mitchell (1993) sustenta que o termo (C-A’)ac/a da equação 7.2 representa a razão entre a 

força resultante no contato e a área da seção transversal total (solo mais água), ou seja, a 

tensão efetiva intergranular (�’i) da massa de solo. 

De forma análoga, a dedução da equação 7.3, Lambe e Whitmann (1969), em seu estudo 

sobre distribuição elétrica em partículas coloidais e implicação na floculação e defloculação 

de partículas argilosas, demonstram que a poropressão total (u) em uma massa de solo 

pode ser expressa como a soma entre a pressão hidrostática interpartículas (u0) e a 

resultante da pressão osmótica, que consiste na resultante das forças repulsivas (R) da 

dupla camada iônica. Desta forma, obtém-se a equação 7.4 que rege a tensão efetiva 

intergranular em solos de dimensões coloidais. 

��� � � � �� � � � � (7.4) 
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A equação 7.4 traz a tona um importante conceito para a geotecnia: que a tensão efetiva 

intergranular pode se diferir da tensão efetiva comumente praticada na geotecnia. Ou 

melhor, a tensão efetiva (conforme convencionada: �’ = �-u) pode ser considerada um caso 

particular da equação 7.4 onde a resultante das forças eletroquímicas (A-R) é nula. Ou 

ainda, a parcela resultante da atração devido às tensões eletrostáticas e químicas é 

“embutida” na poropressão mensurada nos ensaios laboratoriais.  

Pode-se concluir que em solos granulares A e R são pequenos e a tensão efetiva se 

aproxima tensão efetiva intergranular (�’ = �-u). Entretanto, para solos argilosos plásticos, 

cujos valores de A e R são relativamente altos, porém de diferentes magnitudes, a tensão 

efetiva pode ser muito diferente da tensão efetiva intergranular. 

Hueckel (1992) modelou matematicamente a equação 7.4 segundo duas alternativas: a 

primeira considera que as forças atuantes no esqueleto sólido do solo (�-u0) e as forças 

eletroquímicas (A-R) atuam paralelamente em um equilíbrio vertical (Figura 7.3-a); a 

segunda alternativa considera que as forças atuantes no esqueleto sólido do solo (�-u0) e as 

forças eletroquímicas (A-R) atuam em série (Figura 7.3-b). 

(a)  (b) 

Figura 7.3 - Distribuição de forças de esqueleto e forças eletroquímicas segundo o modelo paralelo 

(a) e modelo em série (b) (Fonte: Hueckel, 1992).

Hueckel (1992) sustenta que o modelo de atuação de forças paralelas seria aplicável em 

solos argilosos cuja área de contato interpartículas é relativamente alta, ou seja, neste caso, 

a tensão no contato seria inferior à resistência da partícula e consequentemente a 
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deformação total seria a deformação nos espaços adjacentes aos contatos. Já o modelo de 

atuação de forças em série seria apropriado a partículas extremamente pequenas, cujas 

áreas de contato praticamente inexistiriam. Isto implica que as deformações poderiam 

ocorrer tanto no espaço adjacente às partículas quanto na espessura da dupla camada. 

Além disso, conclui-se que alterações nas características do fluido interpartículas 

conduziriam a mudanças nas tensões intergranulares modificando a resistência ao 

cisalhamento do solo. 

Os conceitos de níveis de tensões, assim como os conceitos de tensões efetivas 

intergranulares (conforme anteriormente descritos), são amplamente aplicáveis ao estudo de 

tensões e deformações em solos de dimensões coloidais, sobretudo na montmorilonita 

(particularmente pertinente ao presente estudo). 

Mesri e Olson (1970) relatam que os parâmetros de resistência em argilominerais puros são 

raros na literatura, destacando a importância do conhecimento prévio dos mecanismos de 

ruptura destes argilominerais para previsão do seu comportamento mecânico. Como 

exemplo, cita-se a bentonita sódica, cuja expansibilidade reflete em maior força repulsiva 

entre lamelas (R), resultando em uma menor tensão efetiva intergranular e 

consequentemente em menor ângulo de atrito, quando comparada a uma bentonita cálcica. 

Esta tendência pode ser observada na Figura 7.4, que mostra as envoltórias de trajetórias 

de tensões efetivas para bentonitas sódica e cálcica. 

Figura 7.4 - Envoltórias de trajetórias de tensões efetivas para bentonitas sódica e cálcica (Fonte: 

Mesri e Olson 1970).

A Figura 7.4 mostra que, além de ângulos de atrito diferenciados para bentonita sódica e 

cálcica, eles são dependentes da tensão de confinamento de forma diferenciada para cada 

tipo de bentonita. Ambas as envoltórias possuem uma curvatura característica onde o 

ângulo decai com o incremento dastensões de confinamento. Entretanto, em conformidade 
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com a expansão lamelar esperada para a bentonita cálcica, restrita a um espaçamento de 

aproximadamente 3 nm (ver Figura 2.10), observa-se a conservação de um pequeno ângulo 

de atrito mesmo em elevadas tensões confinantes, resultante da agregação das lamelas, 

assim como das áreas de contato entre lamelas. 

Já para as bentonitas sódicas, é observada uma maior sensibilidade do ângulo de atrito com 

a expansão da dupla camada, conforme aborda Mitchell (1993): durante a hidratação 

catiônica das bentonitas sódicas, as forças de repulsão geralmente se sobressaem em 

relação às forças atrativas, resultando essencialmente em nenhum contato intergranular, 

explicando a tendência quase horizontal da envoltória de trajetória de tensões efetivas para 

tensões confinantes superiores a 50 psi (350 kPa), como mostrado na Figura 7.4. 

Porém a constatação descrita anteriormente contrapõe a observação da existência de um 

pequeno ângulo de atrito em baixas tensões confinantes. Este ângulo de atrito, conforme 

salienta Mitchell (1993), geralmente é atribuído às forças viscosas do fluido presente nos 

poros, que contribui com uma pequena porção da resistência do sistema particulado. 

Santamarina (2003) propôs um modelo para solos finos com ausência de contatos 

interpartículas, denominado conceito de rugosidade elétrica de superfície, que considera 

duas lamelas paralelas com fluido interpartículas, como mostra a Figura 7.5. Nesse modelo, 

as superfícies das partículas de argilas, carregadas negativamente, interagiriam com os 

cátions hidratados interpartículas, formando “poços” com diferentes magnitudes de energia 

potencial ao longo da superfície das partículas. Nesse modelo, podem ocorrer dois 

mecanismos (Santamarina, 2003): 

• No caso em que a separação entre partículas é inferior a 3 nm (bentonitas cálcicas 

ou misturas bentoníticas com outros argilominerais), a rugosidade elétrica de 

superfície envolve a interação entre as moléculas do fluido e a superfície da 

partícula. Neste caso, é requerida uma força para movimentar o fluido em relação à 

partícula, entendida como uma forma de atrito (mensurada em laboratório como 

ângulo de atrito); 

• Já para o caso em que a separação entre partículas é superior a 3 nm (bentonitas 

sódicas hidratadas), as moléculas do fluido se encontram mais fortemente ligadas à 

superfície da partícula do que à outras moléculas de fluido. Neste caso, considera-

se que as moléculas de fluido em contato com as superfícies da partícula se 

encontram estáticas e a rugosidade elétrica de superfície envolve apenas o 

movimento entre moléculas de fluido. Logo o atrito mensurado reflete diretamente 
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os efeitos viscosos e hidrodinâmicos do fluido, explicando a diminuição do ângulo 

de atrito com o acréscimo das tensões hidrostáticas, conforme verificado em 

laboratório. 

(a) (b) 

Figura 7.5 - Conceito de rugosidade elétrica de superfície segundo Santamarina 2003: (a) arranjo de 

partículas coloidais e (b) rugosidade elétrica para superfícies próximas e distantes uma das outras 

(Fonte: Santamarina, 2003).

A partir da teoria de níveis de forças, tensões efetivas intergranulares e consequentes 

mecanismos de ruptura, é possível afirmar os principais fatores que influenciam a 

resistência ao cisalhamento de solos argilosos saturados, conforme a sucinta descrição a 

seguir: 

• Os parâmetros de resistência (sobretudo o ângulo de atrito) de uma argila são 

dependentes das interações elétricas e químicas entre as partículas, assim como do 

mecanismo de atuação das tensões de contato interpartículas (Santamarina, 2003); 

• Adicionalmente, cita-se que as interações elétricas e químicas anteriormente 

descritas são funções da orientação das partículas (arranjo), das tensões externas 

aplicadas e das características do fluido percolante, sendo estes, todavia, também 

influentes nos parâmetros de resistência (Mitchell, 1993); 

• De modo geral, a resistência de argila é diretamente proporcional as forças elétricas 

atrativas que atuam entre as partículas e inversamente proporcional às forças de 

repulsão entre as partículas de argila. Ou seja, quanto mais próximas se encontram 

as partículas, maiores serão as tensões de contato, mais denso será o solo e maior 

será a sua resistência (Lambe e Whitmann, 1969); 
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• A resistência da argila é afetada pelo arranjo de suas partículas, sendo que, 

geralmente, é observada uma resistência crescente para arranjos de partículas 

orientadas paralelamente, arranjos de partículas dispersas e arranjo de partículas  

floculadas, nesta ordem (Lambe e Whitmann, 1969); 

•  O grau de saturação afeta as forças elétricas e a orientação das partículas, e por 

conseqüência, a resistência das argilas. Desta forma, argilas altamente expansivas 

que possuem um grande volume de água em seu sistema possuem uma menor 

resistência mecânica (Lambe e Whitmann, 1969). 

• A magnitude da tensão aplicada causa variações no espaço entre as partículas e na 

orientação destas partículas, provocando um desequilíbrio nas forças elétricas e 

consequentemente a resistência das argilas (Mitchell, 1993); 

Com relevância para o presente trabalho citam-se outros estudos, como Heineck (2002), 

Chalermyanont e Arrykul (2005), Cuisinier et al. (2009), Sunil et al. (2009) e Batista e Leite 

(2010). Estes autores estudaram a variação do comportamento mecânico de misturas de 

solo com bentonitas, assim como a variação do comportamento mecânico destas misturas 

em meio a fluidos diferentes da água. 

Heineck (2002) avaliou o comportamento mecânico de um solo residual de arenito (SRA) e 

de uma areia quartzosa, misturadas a bentonita e fibras de polipropileno para finalidade de 

barreiras selantes. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a diminuição da permeabilidade 

proporcionada pela adição de bentonita, e o ganho de resistência provocado pela adição de 

fibras de polipropileno para contrapor o detrimento de resistência da mistura solo-bentonita 

em relação ao solo natural. 

Para tal, Heineck (2002) empregou a capacidade de absorção de energia de deformação 

(Edef) para a avaliação da tenacidade das amostras (quantidade de energia que um material 

pode absorver antes da ruptura). Edef é uma grandeza numericamente igual à área abaixo da 

curva tensão versus deformação distorcional. Os resultados demonstraram comportamentos 

diferenciados de acordo com o solo empregado: como esperado, houve uma diminuição da 

tenacidade para a mistura de SRA com bentonita; já para a mistura com areia, ao contrário 

do esperado, a adição de bentonita não promoveu a diminuição de tenacidade. Esta 

tendência pode ser atribuída à uniformidade dos diâmetros dos grãos de areia, que mesmo 

com a adição de bentonita preservam a área de contato interpartículas. Os resultados de 

capacidade de absorção de energia de deformação obtidos Heineck (2002) podem ser 

observados na Figura 7.6. 
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(a) (b) 

Figura 7.6 - Capacidade de absorção de energia de deformação em função da tensão da tensão 

efetiva média para misturas de bentonita com (a) solo residual de arenito e (b) areia quartzosa (Fonte: 

Heineck, 2002).

Chalermyanont e Arrykul (2005) realizaram ensaios de resistência ao cisalhamento direto 

em amostras de areia misturadas à bentonita em teores de 0% a 9%. Os ensaios foram 

realizados em amostras compactadas e inundadas. Os autores observaram um aumento da 

coesão e uma diminuição do ângulo com acréscimo de bentonita. Além disso, como é 

mostrado na Figura 7.7, para as amostras inundadas foi observada uma maior diminuição 

do ângulo de atrito em relação às amostras compactadas, atribuída a alta expansibilidade da 

bentonita que, por sua vez, reduziu as áreas de contato interpartículas. 

(a) (b) 

Figura 7.7 - Envoltórias de Mohr-Coulomb para ensaio de cisalhamento direto em misturas de areia e 

bentonita para amostras compactadas (a) e inundadas (b) (Fonte: Chalermyanont e Arrykul, 2005).
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Cuisinier et al. (2009) estudaram a variação dos parâmetros de resistência em função da 

percolação química alcalina. Para tal, uma amostra de argilito puro e outra com uma mistura 

de argilito e 20% de bentonita foram ensaiados em câmara triaxial antes e após a 

percolação de uma solução alcalina (pH > 12) durante 12 meses.  

Os resultados obtidos por Cuisinier et al. (2009) demonstram uma diminuição do intercepto 

coesivo após a percolação alcalina para a amostra de argilito puro, porém com uma 

envoltória coincidente a da amostra antes da percolação alcalina para elevadas tensões 

confinantes (Figura 7.8-a). Já para a amostra contendo uma mistura de argilito e 20% de 

bentonita foi observado uma elevada variação dos parâmetros de resistência antes e após a 

percolação alcalina (Figura 7.8-b). Esta tendência foi atribuída à troca catiônica da bentonita, 

que possivelmente promoveu um rearranjo de partículas com consequente aumento do 

intercepto coesivo e diminuição do ângulo de atrito. 

(a) (b) 

Figura 7.8 - Envoltórias de trajetória de tensões para amostra de argilito (a) e para mistura de argilito 

e 20% de bentonita (b) percolado com solução alcalina (Fonte: Cuisinier et al. (2009).

Com o objetivo de avaliar as variações na elasticidade e resistência de uma amostra de solo 

natural laterítico e misturas contendo 3% de bentonita (amostra solo-bentonita) e 3% de 

cimento mais 3% de bentonita (amostra solo-cimento-bentonita), Batista e Leite (2010)  

realizaram ensaios de compressão simples, cujos resultados são mostrados na Figura 7.9. 

Batista e Leite (2010) observaram que, como esperado, a presença da bentonita diminuiu 

sua resistência máxima, em relação à amostra de solo natural, possivelmente devido à alta 

plasticidade desse tipo de argila. Entretanto, não foi observada uma grande variação do 

módulo de elasticidade da amostra de solo natural em relação à amostra de solo-bentonita. 
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Por outro lado, foi observado que houve grande variação para o módulo de elasticidade das 

amostras de solo natural e solo-bentonita em relação a amostra de solo-cimento-bentonita, 

como esperado devido à elevada rigidez do cimento. 

Figura 7.9 - Curvas de Tensão deformação para amostras de solo natural, solo-bentonita e solo-

cimento-bentonita em ensaios de compressão simples (Fonte: Batista e Leite 2010). 

Por fim, Sunil et al. (2010) avaliaram os parâmetros de resistência efetivos em cinco 

diferentes amostras de solo laterítico submetidos a diferentes teores de um lixiviado 

sintético. Os teores em peso de lixiviado adicionado às amostras foram de 0 a 20% e 

método empregado para o ensaio de resistência ao cisalhamento foi o ensaio triaxial 

adensado e não drenado. Os autores identificaram uma tendência de aumento da coesão 

efetiva e uma diminuição do ângulo atrito efetivo com o incremento de lixiviado, como é 

mostrado na Figura 7.10. 

(a) (b) 

Figura 7.10 – Variação da coesão efetiva (a) e ângulo de atrito efetivo (b) em funcão do teor de 

lixiviado adicional para amostras de solo laterítico (Fonte: Sunil et al., 2010). 
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7.2 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO: MATERIAIS E MÉTODOS 

A resistência ao cisalhamento das amostras SN, ST e SL e suas respectivas misturas com 

bentonita foi determinada através de ensaio triaxial. O ensaio triaxial pode ser realizado 

segundo diferentes metodologias, a saber: 

• Ensaio não adensado e não drenado (UU): a amostra é submetida a uma pressão 

de confinamento seguida de tensão axial sem permitir a drenagem do corpo de 

prova; 

• Ensaio adensado e não drenado (CU): a drenagem do corpo de prova é permitida 

durante a aplicação da pressão confinante (adensamento). Em seguida é aplicada a 

tensão axial sem permissão de drenagem, possibilitando a medição da poro 

pressão durante a fase de cisalhamento; 

• Ensaio adensado e drenado (CD): neste tipo de ensaio é permitida a drenagem do 

corpo de prova tanto na fase de aplicação da pressão de confinamento 

(adensamento) quanto na fase de aplicação da tensão axial. Neste ensaio a 

velocidade de aplicação da tensão axial deve ser tal que não seja gerada poro 

pressão. 

O ensaio do tipo adensado não drenado (CU) foi o escolhido para o programa experimental 

por se acreditar que seja o que melhor se ajusta à análise da estabilidade de barreiras 

impermeabilizantes. Este ensaio representa a situação de uma camada em equilíbrio de 

tensões, até o momento de uma solicitação rápida, onde ocorre a ruptura sem o tempo 

necessário a dissipação das poropressões geradas. O procedimento de ensaio foi realizado 

conforme procedimento proposto na norma ASTM D 4767/95, dividido em 6 etapas descritas  

a seguir: 

(1) Preparação dos corpos de prova: as amostras foram compactadas dinamicamente 

na sua umidade ótima conforme procedimento de ensaio de compactação Proctor Normal 

(definido anteriormente) e desbastados até a dimensão de 50 ± 2 mm de diâmetro e 100 ± 4 

mm de altura. As dimensões dos corpos de prova foram baseadas na relação entre altura e 

diâmetro (H = 2,0 a 2,5 D), prescrita pela norma ASTM D 4767/95; 

(2) Calibração do equipamento: durante o ensaio de compressão triaxial do tipo CU 

são realizadas quatro leituras: força aplicada ao pistão (através do anel dinamométrico); 

diminuição axial do corpo de prova (através do transdutor de deslocamento); variação de 
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volume do corpo de prova; e leitura da poro pressão. Para tal medição, os canais do sistema 

foram devidamente calibrados para cada canal correspondente, determinando-se assim as 

respectivas constantes de calibração; 

(3) Montagem do ensaio: nesta etapa procedeu-se à colocação de pedra porosa sobre 

a base da célula, seguida pelo papel filtro e pelo corpo de prova, repetindo esta sequência 

(papel filtro e pedra porosa) na parte superior do corpo de prova. O conjunto (pedra porosa, 

papel filtro e corpo de prova) foi então envolvido por uma membrana de látex impermeável, 

utilizando-se de um aplicador de membrana. Em seguida foi realizada a fixação da 

membrana de látex com o-rings e elásticos de borracha. Por fim, a célula foi selada e 

inundada por água de forma que não permanecessem quaisquer vestígios de ar preso no 

sistema (célula e tubos); 

(4) Saturação das amostras: a saturação foi realizada utilizando o método de 

contrapressão, conforme descrito por Head (1986). Este método consiste na aplicação de 

pequenos acréscimos de pressões em todo o sistema, respeitando-se sempre a premissa 

de que tensão confinante > poro pressão (pressão na base do corpo de prova) > contra 

pressão (pressão no topo do corpo de prova). Maiores detalhes deste procedimento foram 

descritos no Método de Determinação da Condutividade Hidráulica (item 3.3). 

(5) Adensamento e cisalhamento das amostras: para os ensaios triaxiais do tipo 

adensado e não drenado (CU) com um único estágio de carregamento, foram adotadas 

tensões de confinamento de 100, 200 e 400 kPa, conforme magnitudes de tensões 

usualmente empregadas neste tipo de ensaio. Procedeu-se então o adensamento através 

da aplicação total da tensão de confinamento e liberação da drenagem do corpo de prova. O 

adensamento foi aferido em termos de variação de volume versus raiz quadrada do tempo. 

A velocidade de incrementos de tensão axial foi determinada conforme critério sugerido por 

Head (1986), cuja estimativa do tempo t100 (tempo despendido para a ocorrência de 100% 

do adensamento) é de aproximadamente 65 minutos. Com a estimativa de deformação axial 

(�) de aproximadamente 5%, foi determinada uma velocidade de aplicação de tensão axial 

(v) de 0,15 mm/minuto através das equações 7.5 e 7.6. Após o fim da fase de adensamento, 

interrompeu-se a drenagem do corpo de prova e iniciou-se a fase de cisalhamento com 

aplicação de deformação controlada à velocidade previamente determinada de 0,15 

mm/minuto. 

�� � �������� � ���� �  � � !!���"#$%��&' (7.5) 
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(6) Determinação dos parâmetros de resistência: os parâmetros de resistência foram 

determinados a partir da envoltória de resistência para as trajetórias de tensões, no espaço 

p-q. Por definição, os parâmetros de trajetória de tensões são dados pelas equações 7.7 a 

7.10. 

, �
�� � �-

.
(7.7) 

/ �
�� � �-

.
(7.8) 

,� � , � � (7.9) 

/� � / (7.10) 

Onde �1 é a tensão axial, �3 a tensão confinante e u a poro pressão. 

A reta correspondente à envoltória de resistência no espaço p-q, em termos de tensões 

totais e efetivas, podem ser representada pela equações 7.11 e 7.12. 

/ � � � , 0123 (7.11) 

/� � �� � ,� 0123 � (7.12) 

Onde a, a’ e �, �’�são parâmetros da envoltória de resistência modificados. 

Demonstra-se que os parâmetros de resistência em termos das tensões totais e efetivas 

correspondentes à envoltória de Mohr-Coulomb, dados pelas equações 7.13 a 7.16. 

4 � 5627�
0123� (7.13) 
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8 �
�

9:54 (7.14) 

4� � 5627�
0123 �� (7.15) 

8� �
��

9:54�
(7.16) 

Onde � e �’ representam ângulo de atrito total e efetivo, respectivamente, e c e c’

representam coesão total e efetiva, respectivamente. 

Adicionalmente, a partir das curvas tensão versus deformação axial e curvas de 

poropressão versus deformação axial, foi determinado o módulo de elasticidade (módulo de 

Yong) e o parâmetro A de Skempton, conforme definição das equações 7.17 e 7.18, 

respectivamente. Para o módulo de elasticidade foi escolhido o módulo secante de pico (EP) 

por representar maior variação em relação aos módulos de elasticidade obtidos em outros 

pontos da curva tensão versus deformação axial. 

;< �
=�>
=)?

(7.17) 

=� � @A=�- � �
=�� � =�-�B (7.18) 

Onde ��d é a variação da tensão desviadora (��1-��3), ��a é a variação da deformação 

axial, �u a variação de poropressão, B é o parâmetro B de Skempton (considerado igual a 

unidade para solos saturados), e ��1-��3 são as variações das tensões principais. 

Ressalta-se que no presente estudo o ponto fundamental é a análise da variação dos 

parâmetros de elasticidade e poropressão em função do teor de bentonita das amostras. 

Para o cálculo do módulo de elasticidade e do parâmetro B foi considerada a deformação 

média obtida a partir das deformações de pico de ruptura das amostras com diferentes 

teores de bentonita. 
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7.3 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As Tabelas 7.1, 7.2 e 7.3 apresentam os parâmetros de resistência obtidos nos ensaios de 

cisalhamento triaxial para as amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, 

respectivamente. Os parâmetros de resistência são dispostos em termos de ângulo de atrito 

coesão, totais e efetivos. 

Tabela 7.1 - Parâmetros de resistência obtidos para as amostras contendo solo laterítico.

Parâmetros 
Amostras 

SL SL03 SL06 SL09 SL12 

Ângulo de Atrito Total (º)  21 20 19 17 16 

Ângulo de Atrito Efetivo (º)  34 33 32 30 29 

Coesão Total (kPa)  9 10 11 14 15 

Coesão Efetiva (kPa) 10 11 12 15 16 

Tabela 7.2 - Parâmetros de resistência obtidos para as amostras contendo solo transicional.

Parâmetros 
Amostras 

ST ST03 ST06 ST09 ST12 

Ângulo de Atrito Total (º)  18 17 16 15 14 

Ângulo de Atrito Efetivo (º)  29 27 26 25 23 

Coesão Total (kPa)  12 14 16 18 20 

Coesão Efetiva (kPa) 14 16 18 20 24 

Tabela 7.3 - Parâmetros de resistência obtidos para as amostras contendo solo não laterítico.

Parâmetros 
Amostras 

SN SN03 SN06 SN09 SN12 

Ângulo de Atrito Total (º)  14 13 11 10 9 

Ângulo de Atrito Efetivo (º)  26 24 20 17 15 

Coesão Total (kPa)  25 27 29 31 34 

Coesão Efetiva (kPa) 30 33 35 39 42 

Comparando as amostras com o mesmo teor de bentonita para cada grupo de solos 

tropicais, é possível observar nos resultados apresentados nas Tabelas 7.1, 7.2 e 7.3 que 

há uma tendência geral de maior ângulo de atrito (� e �’) e menor coesão (c e c’) para as 

amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, nesta ordem.  
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A tendência descrita anteriormente já era esperada devido à granulometria e à composição 

mineralógica dos solos tropicais estudados. Em suma, o solo laterítico natural possui menor 

teor de argila (29%) e maior concentração de sesquióxidos (58%) se comparado ao solo 

transicional (41% de argila e 54% de sesquióxidos) e ao solo não laterítico (36% de argila e 

47% de sesquióxidos). Desta forma, em análise simplista, elevados teores de argila 

conferem aos solos maiores interceptos coesivos e menores ângulos de atrito, enquanto 

elevados índices de sesquióxidos conferem aos solos maior aglomeração entre os grãos 

(coesão verdadeira), assim como menores interceptos coesivos (coesão aparente) e 

maiores ângulos de atrito. 

Já a variação dos parâmetros de resistência com a variação do teor de bentonita nas 

amostras pode ser visualizada nas Figuras 7.11, 7.12 e 7.13, que mostram as envoltórias de 

ruptura de Mohr-Coulomb para amostras contendo solo laterítico, transicional e não 

laterítico, respectivamente.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 7.11 - Envoltórias de ruptura de Mohr-Coulomb para amostras contendo solo laterítico 

indicando a variação de ângulo de atrito total e efetivo (a) e (c); e detalhe da variação da coesão total 

e efetiva (b) e (d). 
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As envoltórias de ruptura de Mohr-Coulomb da Figura 7.11 (amostras contendo solo 

laterítico) mostram uma diminuição gradativa de � e �’ e um aumento gradativo de c e c’ em 

função do acréscimo do teor de bentonita contido nas amostras. O limite desta tendência foi 

um �� = ��’ de 5º e um �c = �c’ de 6 kPa da amostra SL12 em relação a amostra SL. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 7.12 - Envoltórias de ruptura de Mohr-Coulomb para amostras contendo solo transicional 

indicando a variação de ângulo de atrito total e efetivo (a) e (c); e detalhe da variação da coesão total 

e efetiva (b) e (d). 

Assim como o observado nas amostras contendo solo laterítico, nas envoltórias do solo 

transicional e suas misturas (Figura 7.12) também foi observada uma diminuição gradativa 

de � e �’ e um aumento gradativo de c e c’ em função do acréscimo do teor de bentonita 

das amostras. Entretanto, a magnitude desta tendência foi distinta em termos de tensões 

totais e efetivas: entre as amostras ST e ST12 foi observado um �� de 4º e um ��’ de 6º, 

além de um �c de 8 kPa e �c’ de 10 kPa. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 7.13 - Envoltórias de ruptura de Mohr-Coulomb para amostras contendo solo não laterítico 

indicando a variação de ângulo de atrito total e efetivo (a) e (c); e detalhe da variação da coesão total 

e efetiva (b) e (d). 

Já as envoltórias de ruptura de Mohr-Coulomb para amostras das amostras contendo solo 

não laterítico (Figura 7.13) mostraram uma significativa diferença entre a variação dos 

parâmetros totais e efetivos, apesar da mesma tendência de diminuição de � e �’ e aumento 

de c e c’ em função do acréscimo do teor de bentonita contido nas amostras: entre as 

amostras SN e SN12 foi observado um �� de 5º e um ��’ de 11º, além de um �c de 9 kPa 

e um �c’ de 12 kPa. Esta diferença entre as envoltórias totais e efetivas para as amostras 

contendo solo não laterítico indicam uma tendência de maior geração de poropressão na 

ruptura em relação às amostras contendo solo laterítico e transicional. 

A influência da adição de bentonita no comportamento mecânico das amostras pode ser 

visualizada nas Figuras 7.14, 7.15 e 7.16, que mostram as curvas tensão desviadoras (�d) 

versus deformação axial (�a) para as mostras contendo solo laterítico, transicional e não 

laterítico, respectivamente. Para melhor visualização, as curvas tensão desviadora versus
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deformação axial foram divididas de acordo com as tensões confinantes empregadas nos 

ensaios (100, 200 e 400 kPa). 

(a) (b) 

(c) 

Figura 7.14 - Curva tensão versus deformação axial para as mostras contendo solo laterítico sob 

tensões confinantes de 100 kPa (a), 200 kPa e 400 kPa (c). 

Como pode ser observado na Figura 7.14 (referente às amostras contendo solo laterítico), 

para a tensão confinante de 100 kPa, o pico de ruptura ocorreu em �d entre 112 e 140 kPa e 

�a aproximadamente de 0,6%. Para a tensão confinante de 200 kPa, o pico de ruptura 

ocorreu em �d entre 188 e 243 kPa e �a aproximadamente de 1,2%. Da mesma forma, para 

a tensão confinante de 400 kPa, o pico de ruptura ocorreu em �d entre 338 e 472 kPa e �a

aproximadamente de 3%. De maneira geral, observou-se uma diminuição do pico de 



�����	���������		���������		
������	���������	�	��������	���	 �!��	��	�"����#�	��������

213 

tensões desviadoras em função aumento do teor de bentonita contido nas amostras, porém 

em níveis de deformações axiais semelhantes. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 7.15 - Curva tensão versus deformação axial para as mostras contendo solo transicional sob 

tensões confinantes de 100 kPa (a), 200 kPa e 400 kPa (c). 

Em relação às amostras contendo solo transicional (Figura 7.15), também foi verificada uma 

diminuição do pico de �d em função do aumento do teor de bentonita contido nas amostras, 

em valores de �a semelhantes para todas as amostras. As amplitudes de �d observadas 

foram 100 a 121 kPa (�3 = 100 kPa), 175 a 192 kPa (�3 = 200 kPa) e 278 a 382 kPa (�3 = 

400 kPa), enquanto as magnitudes de �a foram aproximadamente 0,7% (�3 = 100 kPa), 1,2% 

(�3 = 200 kPa) e 3% (�3 = 400 kPa). 
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Por sua vez, os resultados observados na Figura 7.16 (referente às amostras contendo solo 

não laterítico) mostraram a mesma tendência de diminuição do pico de �d e equivalência de 

�a em função do teor de bentonita, assim como o observado nas amostras contendo solo 

laterítico e solo transicional. As amplitudes de �d observadas foram 96 a 120 kPa (�3 = 100 

kPa), 152 a 199 kPa (�3 = 200 kPa) e 221 a 298 kPa (�3 = 400 kPa), enquanto as 

magnitudes de �a foram aproximadamente 0,9% (�3 = 100 kPa), 1,4% (�3 = 200 kPa) e 4% 

(�3 = 400 kPa). 

(a) (b) 

(c) 

Figura 7.16 - Curva tensão versus deformação axial para as mostras contendo solo não laterítico sob 

tensões confinantes de 100 kPa (a), 200 kPa e 400 kPa (c). 



�����	���������		���������		
������	���������	�	��������	���	 �!��	��	�"����#�	��������

215 

As variações dos parâmetros elásticos obtidos através das curvas tensão versus

deformação podem ser mais bem visualizadas nas Figuras 7.17, 7.18 e 7.19, que mostram a 

tendência do módulo de elasticidade de pico (EP) em função do teor de bentonita para as 

amostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, respectivamente. 

Figura 7.17 - Variação do módulo de elasticidade secante de pico em função do teor de bentonita 

para amostras contendo solo laterítico. 

Figura 7.18 - Variação do módulo de elasticidade secante de pico em função do teor de bentonita 

para amostras contendo solo transicional. 

Em relação às amostras de solo tropicais naturais empregadas, foi possível constatar uma 

maior rigidez do solo laterítico (15 MPa < EP < 23 MPa) se comparado com a rigidez do solo 

transicional (12 MPa < EP < 17 MPa) e do solo não laterítico (10 MPa < EP < 14 MPa). Além 

disso, como esperado, também foi possível observar uma tendência de diminuição de EP

com o acréscimo do teor de bentonita contido nas amostras, tanto para as amostras 
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contendo solo laterítico (Figura 7.17) quanto para as amostras contendo solo transicional e 

não laterítico (Figuras 7.18 e 7.19). 

Conforme mostrado na Figura 7.17, houve uma diminuição de EP da ordem de 5 MPa entre 

as amostras SL e SL12 (sob todas as tensões confinantes empregadas). Já os resultados 

observados nas amostras contendo solo transicional (Figura 7.18) e nas amostras contendo 

solo não laterítico (Figura 7.19) revelaram uma diminuição de EP da ordem de 3 MPa tanto 

entre as amostras ST e ST12 quanto entre as amostras SN e SN12. 

Figura 7.19 - Variação do módulo de elasticidade secante de pico em função do teor de bentonita 

para amostras contendo solo não laterítico. 

Ressalta-se que o emprego do ensaio triaxial não drenado não é o mais indicado à 

determinação de EP, uma vez que não permite medir deformações volumétricas durante a 

fase de cisalhamento. Desta forma, os resultados de EP obtidos no presente trabalho 

caracterizam apenas uma ferramenta para avaliação dos efeitos, em termos de rigidez, 

decorrentes da adição de bentonita aos solos tropicais.  

Da mesma forma, a avaliação da rigidez através de EP, em detrimento a avaliação através 

do módulo de elasticidade a 50% ou de módulo cisalhante, fornece os melhores 

comparativos entre as amostras estudadas, porém não caracterizam o resultado mais 

indicado para a aplicação em projetos geotécnicos. 

As Figuras 7.20, 7.21 e 7.22 mostram as curvas poropressão (u) versus deformação axial 

(�a) para as mostras contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, respectivamente. 

Essas curvas foram divididas em função da tensão confinante empregada para melhor 

análise do efeito da adição de bentonita. 
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Os resultados de poropressão (u) medidos na ruptura foram tomados para o cálculo do 

parâmetro A, que por sua vez, foi avaliado em função do teor de bentonita contido nas 

amostras, como mostram as Figuras 7.23, 7.24 e 7.25, respectivas às amostras contendo 

solo laterítico, transicional e não laterítico. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 7.20 - Curva poropressão versus deformação axial para as mostras contendo solo laterítico 

sob tensões confinantes de 100 kPa (a), 200 kPa e 400 kPa (c). 

Especificamente nas amostras contendo solo laterítico (Figura 7.20), foram observadas 

magnitudes de u na ruptura entre 34 e 50 kPa (�3 = 100 kPa), entre 92 e 103 kPa (�3 = 200 

kPa) e entre 197 e 228 kPa (�3 = 400 kPa). Para cada u na ruptura foi verificado o respectivo 

parâmetro A que, por sua vez, revelou-se crescente com o aumento do teor de bentonita 
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contido na amostra, como mostra a Figura 7.23. Esta tendência foi constatada para todas as 

tensões confinantes empregadas. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 7.21 - Curva poropressão versus deformação axial para as mostras contendo solo transicional 

sob tensões confinantes de 100 kPa (a), 200 kPa e 400 kPa (c). 

Para as amostras contendo solo transicional (Figura 7.21), foram observadas magnitudes de 

u na ruptura entre 36 e 49 kPa (�3 = 100 kPa), entre 83 e 92 kPa (�3 = 200 kPa) e entre 190 

e 228 kPa (�3 = 400 kPa). Assim como verificado para as amostras contendo solo laterítico, 

para as amostras contendo solo transicional foram observados valores crescentes de 

parâmetro A na ruptura em função do teor de bentonita contido nas amostras (sob todas as 

tensões confinantes empregadas), como mostra a Figura 7.24.  
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(a) (b) 

(c) 

Figura 7.22 - Curva poropressão versus deformação axial para as mostras contendo solo não 

laterítico sob tensões confinantes de 100 kPa (a), 200 kPa e 400 kPa (c). 

Já para as amostras contendo solo não laterítico (Figura 7.22), foram observadas 

magnitudes de u na ruptura entre 51 e 62 kPa (�3 = 100 kPa), entre 102 e 118 kPa (�3 = 200 

kPa) e entre 163 e 227 kPa (�3 = 400 kPa). Da mesma forma que verificado nas demais 

amostras contendo solos tropicais, para as amostras contendo solo não laterítico foram 

observados valores crescentes de parâmetro A na ruptura em função do teor de bentonita 

contido nas amostras (sob todas as tensões confinantes empregadas), como mostra a 

Figura 7.25. 
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Os valores crescentes de parâmetro A na ruptura em função do aumento do teor de 

bentonita (Figuras 7.23, 7.24 e 7.25) condizem com a condição de maior compressibilidade 

das amostras (e consequente maior geração de poropressão) decorrente da elevação do 

teor de argila das misturas em relação aos solos tropicais puros. Esta tendência foi 

verificada para todas as amostras contendo solo tropical, assim como sob todas as tensões 

confinantes empregadas. 

Figura 7.23 - Variação do parâmetro A na ruptura em função do teor de bentonita para amostras 

contendo solo laterítico. 

Figura 7.24 - Variação do parâmetro A na ruptura em função do teor de bentonita para amostras 

contendo solo transicional. 
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Figura 7.25 - Variação parâmetro A na ruptura em função do teor de bentonita para amostras 

contendo solo não laterítico. 

Em termos de magnitude, é importante destacar que os valores de parâmetro A calculados 

para os solos tropicais puros (entre 0,26 e 0,66) são compatíveis, segundo Lambe e 

Whitmann (1979), com valores típicos de argilas arenosas compactadas (0,25 < A < 0,75). 

Já para as misturas, em determinados teores de bentonita os valores de parâmetro A

calculados se tornaram compatíveis com valores típicos de argilas normalmente adensadas 

(0,50 < A < 1,00), ou valores típicos de argilas compressíveis (0,75 < A < 1,25). 

Em suma, os resultados de resistência ao cisalhamento para as misturas de solos tropicais 

e bentonita demonstraram que houve uma ligeira queda nos parâmetros de resistência 

(aumento de c e c’ e diminuição de � e �’), uma diminuição da rigidez e um aumento na 

geração de poropressão. Entretanto, essas tendências não parecem ser tão significativas, 

de forma que a redução na resistência mecânica não inviabiliza, por si só, o emprego de 

misturas de solos tropicais e bentonita para fins de barreiras selantes compactadas. 



8. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa proposta nesta tese visou, de forma geral, avaliar o comportamento hidráulico e 

mecânico em classes distintas de solos tropicais e suas misturas com diferentes teores de 

bentonita, além da compatibilidade destas misturas quando submetidas a diferentes 

soluções químicas. Para tal, foi executada uma campanha experimental englobando ensaios 

de caracterização, propriedades geotécnica e físico-química, condutividade hidráulica, 

compatibilidade, percolação química e resistência ao cisalhamento.  

Com base nos resultados obtidos foi possível sustentar algumas conclusões específicas, 

subdivididas conforme o sequenciamento do programa experimental.  

8.1 CONCLUSÕES DIRETAS A PARTIR DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

8.1.1 Caracterização e Classificação dos Solos Tropicais 

Segundo a classificação MCT-M, os solos estudados se enquadram nas classes de solo 

laterítico, transicional e não laterítico. As classes distintas dos solos tropicais também foram 

verificadas por meio da avaliação da composição mineralógica das amostras, na qual foi 

constatado um alto teor de sesquióxidos de ferro e alumínio, na seguinte ordem: laterítico 

(SL) > transicional (ST) > não laterítico (SN). 

O teor de sesquióxidos presentes indicaram índices de laterização coerentes com solos 

tipicamente tropicais (Ki < 2,0), além de demonstrar que eles se situam em uma faixa 

intermediária de intemperização (Kr > 0,75) segundo a classificação pedológica, ou seja, 

com alto teor de caulinita e baixo teor de concreções lateríticas. 

8.1.2 Alterações nas Propriedades Geotécnicas e Físico-Químicas dos Solos 

Tropicais Devido à Adição de Bentonita 

Quanto aos limites de Atterberg, para todas as classes de solos tropicais estudadas foi 

observada uma tendência de grande aumento do limite liquidez e um ligeiro aumento do 

limite de plasticidade em função do acréscimo de bentonita, resultando em um incremento 

da plasticidade dos solos tropicais. 
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A análise granulométrica revelou que o aumento do teor de bentonita não alterou 

significativamente o teor de argila em relação às amostras do solo laterítico e transicional 

puros. Já para as amostras contendo solo não laterítico foi observado o acréscimo do teor 

de argila proporcional ao teor de bentonita adicionado ao solo tropical puro. 

Em termos de compactação, as curvas obtidas dos ensaios Proctor Normal demonstraram 

uma tendência de aumento da umidade ótima e diminuição da massa específica seca 

máxima com o acréscimo do teor de bentonita. Logo, em análise simplista, os resultados de 

compactação indicaram que a adição de bentonita poderia implicar em uma redução da 

resistência mecânica da camada compactada, simultaneamente à redução de sua 

permeabilidade. 

O �pH positivo confirmou o caráter laterítico da amostra de solo laterítico, fato este não 

observado nos valores de �pH das amostras do solo transicional (�pH próximo de zero) e 

do solo não laterítico (�pH negativo). Além disso, observou-se que o pH básico da bentonita 

elevou gradativamente o pH das misturas. 

Foi verificado um aumento gradativo da condutividade elétrica com o aumento do teor de 

bentonita das amostras, resultado dos sais presentes na bentonita decorrente do processo 

de beneficiamento destinado a transformar a bentonita cálcica em sódica.  

Também foi observado que o acréscimo de bentonita aumentou a capacidade de troca 

catiônica (CTC) e a superfície específica (SE) das misturas. A constatação de aumento de 

CTC e SE se mostrou fundamental no presente estudo uma vez que representa um 

aumento na capacidade dos solos tropicais de interagir com o meio circundante e reter 

contaminantes.  

8.1.3 Condutividade Hidráulica 

A condutividade hidráulica (k) encontrada para os solos tropicais puros foram da ordem de 

7,1x10-6 cm/s, 1,7x10-6 cm/s e 3,4x10-7 cm/s, respectivamente às amostras de solo laterítico, 

transicional e não laterítico. Estes valores de k não atendem as maiorias das normas para 

barreiras impermeabilizantes, que exigem um k máximo entre 1x10-7 e 5x10-8 cm/s.  

O acréscimo de diferentes teores de bentonita proporcionou um signficativo decréscimo em 

k, com redução máxima da ordem de 1,5x10-8 cm/s, 1,2 x10-9 cm/s e 6,3x10-10 cm/s, 
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respectivamente para as amostras de solo laterítico, transicional e não laterítico contendo 

12% de bentonita, sob uma tensão confinante de 80 kPa. 

Tomando-se como limite de k o valor de 5x10-8 cm/s sob uma tensão confinante média de 

40 kPa, foi possível obter o teor ótimo de bentonita para cada tipo de solo tropical, sendo 

este teor de 9% para o solo laterítico, 4% para o solo transicional e 2% para o solo não 

laterítico. Estes teores de bentonita, aliada a outras propriedades das misturas de solos 

tropicais e bentonita (teor de argila entre 30 e 40%, elevada plasticidade e elevada CTC) 

indicam, a princípio, a aplicabilidade de misturas de solos tropicais e bentonita para fins de 

barreiras impermeabilizantes. 

Além da redução de k com o acréscimo de bentonita, também foi observado uma redução 

deste parâmetro com o aumento da tensão confinante empregada, resultado da diminuição 

do índice de vazios das amostras. Deste modo, conclui-se que para a determinação do teor 

de bentonita adequado, é fundamental a determinação da magnitude de tensão confinante 

na qual à barreira impermeabilizante será submetida durante sua vida útil.  

8.1.4 Avaliação da Compatibilidade Indireta 

Os ensaios de compatibilidade (limites de Atterberg modificados) indicaram, de forma geral, 

uma redução no limite de liquidez �$L), no limite de plasticidade ($P) e no índice de 

plasticidade (IP) com as soluções químicas de C2H5OH, CaCl2, NaOH. Já para a solução de 

HNO3 não foi observada grande variação nos limites de Atterberg. A agressividade das 

soluções empregadas (maior redução na plasticidade) foi observada para as soluções de 

C2H5OH, CaCl2, NaOH e HNO3, nesta ordem, para todas as classes de solos tropicais.

Foi também verificado que a redução do $L foi sistematicamente maior em relação ao $P. 

Além disso, foi verificado que houve maior redução no $P nas amostras contendo maiores 

teores de bentonita, resultando em uma diminuição gradativa da razão de compatibilidade 

(RC) com o aumento do teor de bentonita, sobretudo com o emprego das soluções de 

C2H5OH e CaCl2. Esta tendência foi observada para todas as classes de solos tropicais. 

A análise de Rc exclusiva aos solos tropicais puros revelou que o solo laterítico se mostrou 

menos compatível com as soluções empregadas em relação aos demais solos tropicais. 

(transicional e não laterítico). 
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Desta forma, sendo constatado que houve uma redução na plasticidade das misturas com o 

emprego de soluções (sobretudo orgânicas e salinas) e que a bentonita se mostrou mais 

suscetível à ação do fluido circundante em relação aos solos tropicais puros, é esperado um 

aumento da condutividade em barreiras impermeabilizantes submetidas a fluidos diferentes 

da água, demonstrando que este fator de aumento k deve ser considerado no 

dimensionamento deste tipo de estrutura. 

8.1.5 Percolação Química 

Os resultados da compatibilidade química indireta foram confirmados nos ensaios de 

percolação direta das amostras com as soluções. A percolação das soluções de  CaCl2, 

C2H5OH, HNO3 e NaOH  nas amostras contendo teor de bentonita ótimo (inerente a um k de 

5x10-8 cm/s sob tensão confinante de 40 kPa) demonstraram um maior aumento de k para 

as soluções de C2H5OH, CaCl2 e NaOH (nesta ordem), ou seja, na mesma ordem de 

agressividade observada nos ensaios de compatibilidade indireta (ver item 8.1.4). 

Para as soluções de C2H5OH e CaCl2, houve um maior aumento de k para as amostras 

contendo solo laterítico, transicional e não laterítico, nesta ordem. Porém, acredita-se que 

esta tendência não está ligada a composição dos solos tropicais, e sim ao fato de que as 

amostras contendo solo laterítico e transicional requereram maiores teores de bentonita 

para o enquadramento no k de 5x10-8 cm/s. Assim, supõe-se que a sensibilidade das 

amostras em relação às soluções de C2H5OH e CaCl2 estaria relacionada ao teor de 

bentonita destas amostras. 

Em termos de magnitude, a relação de k medido com a percolação química em relação ao k

medido com a percolação de água foram as seguintes: 2,34 a 6,10 para a percolação de 

C2H5OH; 1,43 a 1,74 para a percolação de CaCl2; 1,19 a 1,37 para a percolação de NaOH; e 

0,87 a 1,27 para a percolação de HNO3. 

8.1.6 Resistência ao Cisalhamento 

Os ensaios de resistência ao cisalhamento demonstraram uma tendência geral (para todos 

os solos tropicais) de diminuição do ângulo de atrito total e efetivo (� e �’) e aumento de 

coesão total e efetiva (c e c’) com o acréscimo do teor de bentonita. 
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Entretanto, a diminuição de � e �’ e o aumento de c e c’ verificados entre as amostras de 

solos tropicais puros e as amostras contendo 12% de bentonita não se mostraram 

suficientemente altos a ponto de inviabilizar, a princípio, o emprego de misturas bentoníticas 

em barreiras argilosas compactadas. 

Através das curvas tensão versus deformação, foi possível constatar maior rigidez do solo 

laterítico em relação ao solo transicional e ao solo não laterítico (EPSL <EPST <EPSN). Com a 

adição de bentonita às amostras de solos tropicais houve uma redução de EP, como era 

esperado, em função de elevada compressibilidade da bentonita. 

A avaliação do parâmetro A mostrou que houve uma tendência de aumento de geração de 

poropressão na fase de cisalhamento com o aumento do teor de bentonita. Este 

comportamento já era esperado uma vez que o aumento do teor de argila decorrente da 

adição de bentonita diminui a drenagem da amostra, acarretando em maior poropressão. 

8.1.7 Aplicabilidade de Misturas de Solos Tropicais e Bentonita em Barreiras 

Impermeabilizantes 

De forma geral, conclui-se que a tese demonstrou a aplicabilidade de misturas de solos 

tropicais e bentonita, atendendo os critérios de k da maioria das legislações vigentes para a 

construção de barreiras impermeabilizantes.  

Valores de k inferiores a 5x10-8 cm/s foram obtidos com a adição de 9%, 4% e 2% de 

bentonita, respectivo às amostras com solo laterítico, transicional e não laterítico, sob a 

tensão confinante de 40 kPa. 

Outros critérios de escolha de solos, conforme mencionado em CETESB (1993), como limite 

de liquidez maior que 30, índice de plasticidade maior que 15, e porcentagem de finos maior 

que 30 também foram atendidos nas misturas com teores ótimos de bentonita. 

8.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS QUANTO ÀS HIPÓTESES PROPOSTAS 

Simultaneamente à campanha experimental, a presente tese propôs o ajuste matemático 

dos resultados obtidos às teorias de Kozeny-Carman e Goy-Chapman. Para tal, foram 

empregados três artifícios (hipóteses): a definição do parâmetro denominado ponto meso 

plástico (MP); a modificação da equação de Kozeny-Carman para determinação de k a partir 
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de MP; e o cálculo da variação de MP a partir da variação da espessura da dupla camada 

de Goy-Chapman (�) promovida pelo emprego de soluções químicas diferentes da água. 

A utilização de MP se mostrou adequada para a representação do estado de plasticidade 

das amostras pelo fato de seu teor de umidade se situar em uma faixa próxima àquela 

normalmente encontrada em barreiras argilosas compactadas, além de, por definição, 

representar a variação tanto de �L quanto de �P. 

Dentre as alternativas de adaptação da equação de Kozeny-Carman correlacionando k e 

MP, foi verificado que a 1ª alternativa (k%aMPb)  obteve melhores ajustes em relação à 2ª 

alternativa (k%cexpdMP). O ajuste entre k e MP se mostrou eficiente, uma vez que indica uma 

possível viabilidade do emprego da equação de Kozeny-Carman para solos argilosos. 

Já para a modelagem que correlaciona MP e �, foi proposto o artifício que considera a 

proporcionalidade entre a razão de compatibilidade (RC) e a variação de �. Foi verificado um 

melhor ajuste entre o RC medido e o RC calculado pela modelagem proposta para as 

amostras contendo solo laterítico. Entretanto, de modo geral a todas as amostras contendo 

solo tropical, foi observado que o cálculo de RC a partir das propriedades das soluções 

químicas empregadas fornece, com boa aproximação, uma previsão do MP para o caso 

onde a solução permeada é diferente da água. 

Ressalta-se que a modelagem proposta não considerou a ação do pH da solução, cujos 

resultados demonstraram significativa alteração no MP, sobretudo para a solução básica. 

Além disso, o fator tempo de contato entre as amostras e as soluções básicas e ácidas não 

foi considerado na presente tese (é esperada uma dissociação química contínua nas 

superfícies das argilas em função do tempo de contato). 

As modelagens matemáticas propostas nesta tese se mostraram relevantes à geotecnia de 

barreiras argilosas impermeabilizantes ao permitir a previsão da condutividade hidráulica a 

partir de um parâmetro de simples determinação (ponto meso plástico), assim como admitir 

a previsão da redução do referido ponto meso plástico frente às diferentes soluções 

químicas estudadas. 

De forma sumária, com os conhecimentos adquiridos na presente tese foi possível 

proporcionar um roteiro simplificado para o cálculo do teor de bentonita adequado em 

misturas solo-bentonita para fins de barreiras argilosas impermeabilizantes, como se segue: 
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• Realizar a mistura do solo natural com a bentonita em diferentes teores (sugere-se 

no mínimo 3 teores); 

• Determinar os limites de Atterberg e o MP do solo natural e das misturas; 

• Ajustar a curva MP em função do teor de bentonita; 

• Determinar k do solo natural e das misturas empregando-se a tensão confinante na 

qual a barreira impermeabilizante será submetida; 

• Ajustar a curva k em função do teor de bentonita e obter a equação característica de 

Kozeny-Carman modificada. Também na curva k em função do teor de bentonita, 

determinar o teor de bentonita ótimo correspondente ao k máximo requerido; 

• Realizar ensaios de limites modificados na mistura contendo teor de bentonita ótimo 

empregando o fluido no qual a barreira impermeabilizante entrará em contato.  

Determinar os valores de MPs e consequentemente o valor de RC; 

• Uma alternativa ao procedimento anterior é empregar a modelagem proposta II para 

determinar MPs e RC em função das propriedades do fluido no qual a barreira 

impermeabilizante entrará em contato. Neste caso, deve-se considerar uma margem 

de segurança devido às incertezas da modelagem e aos efeitos de pH não avaliados 

por esta modelagem; 

• A partir do valor RC encontrado por uma das duas alternativas anteriormente 

descritas, determinar um MP equivalente, correspondente a MPw /RC; 

• Com o MP equivalente, determinar através curva MP em função do teor de bentonita, 

o teor de bentonita corrigido; 

• Considerar um acréscimo de teor de bentonita ao calculado no item anterior como 

ponderação de fator de segurança. Sugere-se um acréscimo de 30% a 50% ao teor 

de bentonita calculado. 

Desta forma, seria possível determinar o teor de bentonita em misturas para fins de 

barreiras impermeabilizantes submetidas a fluidos que não a água sem que houvesse a 

necessidade de realização de ensaios de percolação química, reconhecidamente de difícil 

operacionalidade em laboratórios convencionais de mecânica dos solos. 

8.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

As pesquisas visando a compreensão do comportamento mecânico, hidráulico e de 

compatibilidade dos solos para fins de barreias impermeabilizantes envolvem um grande 

número de variáveis, cuja abordagem integral é muito complexa. 
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No decorrer do desenvolvimento dos estudos da presente tese, diversas questões vieram à 

tona. Dessa forma, visando preencher lacunas envolvendo a aplicação misturas de solos e 

bentonita para aplicação em barreiras impermeabilizantes, sugere-se o desenvolvimento de 

novas pesquisas, como relatado a seguir: 

• Elaboração e desenvolvimento de novos critérios para definir, distinguir e classificar 

os diferentes solos tropicais no âmbito geotécnico;

• Realização de ensaios de condutividade hidráulica com simulação de diferentes 

cargas hidráulicas; 

• Estudo da condutividade hidráulica associada aos fluxos elétrico, térmico e químico 

(fluxos acoplados); 

• Avaliação da compatibilidade com outras soluções, incluindo lixiviados reais, e 

líquidos não-miscíveis; 

• Avaliação da compatibilidade após longo período de contato com as diferentes 

soluções químicas para a verificação do efeito “tempo” neste parâmetro; 

• Avaliação da condutividade hidráulica após longo período de percolação com as 

diferentes soluções químicas para a verificação do efeito “tempo” neste parâmetro; 

• Avaliação de resistência ao cisalhamento de misturas bentoníticas empregando 

ensaios triaxiais drenados, para melhor avaliação dos parâmetros de 

deformabilidade; 

• Avaliação da resistência ao cisalhamento após a percolação química; 

• Avaliação de outras amostras de solos tropicais e misturas contendo outros teores 

de bentonita, visando validar ou refutar os modelos propostos; 

• Execução de barreiras experimentais em campo, com posterior exumação das 

amostras para verificar a eficiência em longo prazo de barreiras argilosas 

compactadas de solos tropicais. 
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