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RESUMO --- O coeficiente de permeabilidade é um dos principais parâmetros no cálculo de 
estruturas de infiltração em sistemas de drenagem urbana como trincheiras, poços e valas.  Há uma 
variedade de tipos de ensaios, seja com carga constante ou variável e também muitas equações para 
cálculo da permeabilidade. Neste trabalho investigou-se o comportamento da permeabilidade, 
quando o solo foi submetido a diferentes tempos de umedecimento previamente ao ensaio e o 
coeficiente calculado por três formulações. Para isto executaram-se 18 ensaios do tipo poço 
invertido, em quatro poços localizados no campus da UFSCar. Notam-se variações importantes no 
valor do coeficiente devido ao tempo de umedecimento e ao método de cálculo.   

ABSTRACT --- Permeability coefficient is one of the main parameters in the design of infiltration 
structures for the urban drainage systems such as trenches, wells and channels. There is a variety of 
methods for the determination of permeability involving constant or variable head experiments and 
the equations for their analysis. This study investigates the in-situ behavior of permeability in the 
soil submitted to various time intervals used for wetting previous to the tests employing three 
different formulations. Eighteen inverted-well type tests were conducted in four locations in the 
UFSCAR Campus. Significant variations were found in the value of the permeability coefficient 
due to wetting time and calculation procedures. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O dimensionamento de estruturas de infiltração empregadas em drenagem urbana dependem 

do coeficiente de permeabilidade, pois seu volume é tanto maior quanto menor for a permeabilidade 

do solo (K). Exemplos destas estruturas são trincheiras, valas, poços, pavimentos permeáveis e 

outras. 

O coeficiente de permeabilidade do solo é influenciado por parâmetros como índice de vazios, 

tamanho dos grãos, textura, composição e grau de saturação do solo. É também influenciado pela 
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viscosidade e peso específico da água, os quais dependem da temperatura. Como estes parâmetros 

estão inter-relacionados, complica-se ainda mais a modelagem e compreensão do fenômeno.  

Há também incertezas relacionadas aos tipos de ensaios, os quais podem ser in situ ou em 

laboratório, sob diferentes configurações em função das condições de contorno, cada um com suas 

restrições de aplicação. Há também diversas formulações para cálculo de K para ensaios a carga 

constante e carga variável. Aliado a estas questões soma-se a dificuldade em acessar bibliografias, 

geralmente antigas.  

O presente trabalho tem por objetivo analisar os resultados referentes aos valores de 

coeficiente de permeabilidade, obtidos a partir de ensaios de campo, realizados em poços invertidos, 

acima do nível do lençol freático, verificando as influências de três métodos de cálculo e do tempo 

de umedecimento prévio.  

 
2. SÍNTESE DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O termo coeficiente de permeabilidade – constante de proporcionalidade entre a vazão 

específica e o gradiente hidráulico – fora originado em 1856, pelo engenheiro francês Henry Darcy, 

durante a realização de ensaios de infiltração de areais finas, onde foi constatado no meio permeável 

um grau de facilidade ao escoamento de água através de seus vazios (FRANCISS, 1980).  

Segundo Souza Pinto (2000) o coeficiente de permeabilidade (K) indica a velocidade de 

percolação da água quando o gradiente é igual a um. A velocidade de percolação, também chamada 

de velocidade de descarga ou aproximação, corresponde à vazão dividida pela área, no caso de um 

permeâmetro. A velocidade real da água, que considera o índice de vazios, pode ser obtida 

dividindo a velocidade de percolação pelo índice de vazios. 

A lei de Darcy foi sujeita a inúmeros testes, mostrando validade para a maioria dos tipos de 

escoamento em solos. Ela é inválida para escoamento de líquidos com velocidades muito altas e 

para escoamento de gás em velocidades muito baixas ou muito altas. K pode superar 10-1 m/s para 

seixos e ser inferior a 10-9 m/s para argilas (LAMBE e WHITMAN, 1979). 

Determina-se K em ensaios de campo e de laboratório com permêametros de carga constante 

e de carga variável. Pode ainda ser obtido indiretamente por ensaios de adensamento e, entre outras, 

“indicado” pela equação de Hazen, que usa o diâmetro efetivo do solo (Def); pela formulação de 

Taylor, de 1948, que empregou a lei Poiseuille, considera-se o diâmetro de uma esfera equivalente 

ao tamanho dos grãos do solo, o peso específico e a viscosidade do líquido a um coeficiente de 

forma C.  

Influencia, então, a permeabilidade do solo o índice de vazios do solo, pois quanto menos 

compactado, mais permeável; o tamanho das partículas; a estrutura e a disposição das partículas no 

solo; o grau de saturação, pois ao percolar a água não remove todo o ar existente, e este ar dificulta 
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o escoamento da água, por isto K cresce com a elevação do grau de saturação do solo; o peso 

específico e, principalmente, a viscosidade da água variam com a temperatura e, assim, interferem 

no valor de K.  

A determinação de K por ensaios de laboratório proporciona maior controle, porém exige 

cuidado para obtenção das amostras que representam aquela porção do solo. Os ensaios de campo 

são menos precisos devido aos parâmetros envolvidos, porém são executados no solo em sua 

situação real (SOUZA PINTO, 2000).  Segundo Lambe e Whitman (1979), a permeabilidade 

medida in situ não são usualmente precisas, porque as condições do solo e da água que existem no 

local da medida são incertas.  

Cedergren (1989) e Lambe e Whitman (1979) esquematizam ensaios configurados para 

diversas situações de campo e as respectivas equações de cálculo de K, tanto para carga constante 

como para carga variável, as quais foram obtidas do trabalho de Hvorslev, de 1951. A determinação 

de K em campo é bastante dificultada, seja porque os trabalhos são muitos antigos, seja pela 

complexidade do escoamento em condições incertas como já exposto. Na seqüência abordam-se 

alguns dos procedimentos de ensaio e equacionamentos recomendados na literatura brasileira. 

 

2.1 Execução de ensaio permeabilidade e equações de cálculo de K 
 

A ABGE (1996) apresenta procedimentos para o ensaio de rebaixamento, também 

denominado poço invertido, como ilustra a figura 1. O ensaio é executado acima do nível d’água do 

lençol freático, e segue as seguintes etapas:  

(1) preenche-se o poço até a superfície, tomando-se este instante como tempo zero;  

(2) para ensaios acima no NA deve-se saturar o poço por dez minutos;  

(3) interrompe-se o fornecimento de água, tomando-se esse instante como tempo zero, e 

acompanha-se o rebaixamento do nível de água em intervalos curtos no começo e mais longos em 

seguida: Ex: 15s, 30s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, etc.;  

(4) Recomenda-se que o ensaio seja dado por concluído quando o rebaixamento atingir 20% da 

carga inicial aplicada ou 30 minutos de ensaio.  

O cálculo do coeficiente de permeabilidade conforme Ródio S.A. (1960), apud ABGE (1996), 

pode ser feito pela equação 1: 

2

R

r
.

t

h
K 









∆

∆
=          (1) 

 

Nesta equação, ∆h representa o rebaixamento da coluna d'água num intervalo de tempo; ∆t o 

intervalo de tempo; r o raio do poço; R é igual a ((1+4h)0,5-1)/2, a qual supõe que o escoamento se 
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faz, segundo uma parábola cujo vértice está no centro do furo; h a altura da lâmina d'água no poço; 

É observado ainda que quanto menor for o rebaixamento mais válida é a aplicação, pois menor será 

a variação de R. Esquematiza-se o poço invertido. 

 

Figura 1 – Esquema de cálculo de K. 
                Fonte: ABGE (1996, p. 20) 

 

 Calduro e Dorfman (s/d) descrevem o ensaio de “poço invertido” para determinação do 

valor da condutividade hidráulica horizontal (Kh) que, na integra, é o seguinte: (1) abrir poço com 

trado tomando-se o cuidado de não destruir a estrutura do solo adjacente, pois poderá ocorrer erro 

na determinação do valor de K; (2) instalar o aparelho medidor de níveis de água e determinar a 

profundidade do poço. A seguir, encher duas a três vezes o poço com água para prévio 

umedecimento; (3) encher o poço com água e medir, imediatamente, a profundidade a que se 

encontra o nível e água. Acionar o cronômetro no mesmo instante; (4) determinar intervalos de 

tempo e determinar a profundidade a que se encontra o nível d’água no poço para cada um deles; 

(5) o plano de referência para o cálculo da velocidade de percolação da água no solo é o fundo do 

poço. Interessa conhecer a altura da coluna de água dentro do poço a cada instante de medição, ou 

seja, a lâmina d’água. 

Exceto pela recomendação do tempo de umedecimento inicial e também do número de 

repetições dos ensaios, o procedimento assemelha-se ao da ABGE (1969). O K pode ser calculado 

pela equação 2, a qual foi deduzida a partir da equação de Darcy e da vazão escoada em um 

permeâmetro.  Na equação seguinte, r é o raio do poço e h a lâmina registrada no tempo t.  

 

      (2) 
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O método usado na Grã-Bretanha, segundo Pratt et al. (1992), apud Baptista et al. (2005), 

utiliza-se da equação 3 para o cálculo da capacidade de absorção (qas), estimada pelo tempo de 

injeção de água de modo que o seu nível no poço perfurado passe de 75% para 25% da 

profundidade real do ensaio.  

 

257550

2575

−

−

×
=

ta

S
qas

          (3)

 Onde:  

S75-25 = volume de água compreendido entre 25% e 75% da altura de ensaio; 

a50 = superfície interna do furo até 50% da altura do ensaio e considerando o fundo; 

t75-25 = tempo durante o qual o nível de água passa de 75% para 25% da altura do ensaio. 

 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 - Local, amostragens e ensaios realizados 
 

 Foram perfurados quatro poços para ensaios de permeabilidade, sendo três próximos ao 

Prédio da Medicina, distante 15 m um do outro. O quarto poço, distante 42 m do poço 1 e a 7,86 m 

do Prédio da Terapia Ocupacional, todos na área em expansão do campus da Universidade Federal 

de São Carlos – UFSCar. Coletaram-se amostras indeformadas no ponto 1, entre os poços 1 e 2, e 

junto ao prédio da Medicina. Amostras deformadas foram obtidas durante escavação do poço 4, 

junto prédio da Terapia ocupacional. Mostram-se os locais dos poços e do ponto 1 de coleta de 

amostra indeformada na figura 2. 

 

Figura 2 – Local de amostragem e escavação dos poços para ensaios de permeabilidade no campus 
da UFSCar – São Carlos. 
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A coleta das amostras indeformadas de solo, à diferentes profundidades, para obtenção de 

índices físicos e compactação foi realizada apenas no Ponto 1,  entre os poços 1 e 2, conforme 

mostra a tabela 1.  

As informações referentes aos 18 ensaios de poço invertido, como profundidades do poço e 

tempos de umedecimento inicial aos ensaios, também estão especificados na tabela 1. Cada poço foi 

ensaiado com os tempos de umedecimento de 4, 6, 24, 30 e 48 horas. Não foi realizado o tempo de 

4 horas de umedecimento, no poço 1, devido à alta taxa de infiltração apresentada, impossibilitando 

a coleta de dados com precisão. Também não se executou o ensaio com tempo de umedecimento de 

48 h no poço 4, devido a desestruturação do poço por obra próxima e chuvas intensas. 

O ensaio de granulometria e determinação da escala granulométrica foram executados de 

acordo com as normas 7181 (ABNT, 1984b) e NBR 6502 (ABNT, 1995). Os ensaios de 

compactação seguiram a NBR 6457 (ABNT, 1986a) e a NBR 7182 (ABNT, 1986b). Os índices 

físicos foram determinados de acordo com a NBR 6508 (ABNT, 1984a). 

Tabela 1 – Relação de amostragens e ensaios realizados. 

Caracterização do solo 
Ensaio de permeabilidade do poço invertido 

Ponto de 
coleta de 

solo - Local 
Tipo de 
amostra 

Profundidade 
(m) 

Ensaios de 
laboratório N°°°° poço / 

local do 
ensaio 

Profundidade 
(m) 

Tempos de 
umedecimento 

(h) 

Indeformada 0,80 – 1,00 
Granulometria, 
compactação, 
índices físicos 

 
Poço 1 / 
Medicina 

 
2,20 

 
6, 24, 30 e 48 

Indeformada 1,40 – 1,60 

Granulometria, 
compactação, 
índices físicos 

 
Poço 2 / 
Medicina 

 
2,20 

 
4, 6, 24, 30 e 48 

Ponto1 - 
Medicina 

 

Indeformada 2,00 – 2,20 
Granulometria, 
compactação, 
índices físicos 

 
Poço 3 / 
Medicina 

 
2,20 

 
4,6, 24, 30 e 48 

Deformada 0,20 – 0,40 Granulometria 
Deformada 0,80 – 1,00 Granulometria 
Deformada 1,80 – 2,00 Granulometria 

Poço 4 – T. 
Ocupacional 

Deformada 2,80 – 3,00 Granulometria 

 
Poço 4 / T. 

Ocupacional 

 
3,00 

 
4, 6, 24 e 30 

 

3.2 - Procedimento de ensaio de campo para determinação de K 
 

O procedimento para ensaios de poço invertido para determinação da permeabilidade em 

campo foi baseado em Cauduro e Dorfman (s/d) e ABGE (1996), como se segue. 

(1) Perfuração do poço com trado de 150 mm, com o cuidado para não desestruturar a estrutura do 

solo adjacente. 

(2) Umedecimento do solo dos poços para diferentes tempos usando mangueira. 

(3) Instalação do medidor de nível antes de completar o tempo de umedecimento. 
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(4) Interrupção do fornecimento de água ao poço e inicio da cronometragem do tempo de ensaio. 

Tomaram-se medidas iniciais de 30 segundos, um minuto e em posteriores intervalos de tempo até 

atingir a cota de fundo, ou obtida a infiltração constante. 

(5) Critério de parada: estabilização da lâmina. 

(6) Calculo de K pelas três formulações referenciadas. 

Para a realização dos ensaios foram necessários os seguintes materiais: 

(1) Trado helicoidal de diâmetro 150 mm; 

(2) Prolongamentos de trado de um metro cada; 

(3) Duas chaves de grifo para conexão dos prolongamentos ao trado; 

(4) Saco plástico para coleta de amostras de solo; 

(5) Espátula para coleta de amostra de solo; 

(6) Mangueiras para fornecimento de água para umedecimento dos poços; 

(7) Medidor de nível d’água com flutuador; 

(8) Caderneta de dados; 

(9) Cronômetro. 

 

3.3 – Tempo de umedecimento prévio ao ensaio 
 

 Os tempos de umedecimento inicial recomendados são diferentes para cada autor. ABGE 

(1996) recomenda saturação de 10 minutos e tempo de realização de ensaio correspondente a 30 

minutos, não orientando quanto à repetição do ensaio. 

Segundo Cauduro e Dorfman (s/d, p.141) deve-se “encher duas a três vezes com água a 

perfuração, a fim de umedecer previamente o solo”. Além desta recomendação consta do 

procedimento que quando “toda a água se tiver infiltrado no poço, repetir a operação como exposto 

anteriormente, isto é, de 1 a 3 vezes em solos argilosos, dependendo do conteúdo de umidade do 

solo e da condutividade hidráulica, e de 3 a 6 vezes, em solos arenosos”. Então o poço que já havia 

sido “umedecido” antes do início do ensaio, recebe mais água pelas repetições recomendadas. Este 

tempo de umedecimento total então varia com o tempo de ensaio para o solo em questão, além do 

umedecimento prévio. 

 Pratt et al. (1992) apud Baptista et al. (2005, p.233) aconselham “efetuar pelo menos três 

testes no mesmo dia ou durante três dias consecutivos, sendo a capacidade de absorção adotada 

como sendo o menor valor”.  

 Para avaliar o efeito do tempo de umedecimento do solo adotaram-se 4, 6, 24, 30 e 48 horas, 

para os ensaios de cada um dos 4 poços perfurados. 
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3.4 – Métodos de cálculo de K 
 

 Usaram-se para calcular a permeabilidade do solo a equação 1, citada pela ABGE (1996), a 

equação 2 citada por Cauduro e Dorfman (s/d) e a equação 3 citada por Baptista et al. (2005), 

doravante identificadas pelos autores que as citaram.  Ressalta-se que: no caso do método de ABGE 

(1996) foi considerado como final de ensaio os dados medidos até 30 min ou 20% da profundidade; 

no caso do método de Pratt et al. (1992), apud Baptista et al. (2005), os dados relativos às lâminas 

de 25 e 75% da profundidade e; no caso citado por Cauduro e Dorfman (s/d), todas as informações 

coletadas. 

   

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Apresentam-se a caracterização do solo da área de estudo e os resultados de permeabilidade 

dos 18 ensaios de poço invertido realizados, discutindo-se o efeito do tempo de umedecimento 

prévio dos quatro poços e dos três métodos de cálculo sobre os valores de K.  

 

4.1 Características do solo  
 

4.1.1 Análise granulométrica 

 

As composições e curvas granulométricas do solo amostrado em três profundidades no Ponto 

1 são mostrados na tabela 2 e figura 3, e do solo amostrado em quatro profundidades no Poço 4 são 

apresentadas na  tabela 3 e figura 4. 

O solo em ambos os locais foi classificado como Areia Média Argilosa – SC, segundo a 

Classificação Unificada citada por Pinto (2000) e pelo método Soil Conservation Service (SCS), 

estando os valores de infiltração das amostras situados entre 10-4 e 10-7. As curvas granulométricas, 

nos dois locais de ensaio, apresentaram o mesmo comportamento, evidenciando, sob estas análises, 

que os solos são semelhantes.  

Tabela 2 – Composições granulométricas do solo a diferentes profundidades no Ponto 1. 
  Composição Granulométrica (%) 

  Areia 

Amostra Prof. (m) Argila Silte Fina Média Grossa 
Classificação 

1 0,80 - 1,00 31% 7% 23% 29% 10% Areia Média Argilosa – SC 
2 1,40 - 1,60 31% 7% 25% 28% 9% Areia Média Argilosa – SC 
3 2,00 – 2,20 30% 6% 25% 30% 9% Areia Média Argilosa – SC 
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Figura 3 – Curvas granulométricas do solo, amostrado a três profundidades no Ponto 1. 
 

Tabela 3 – Composições granulométricas do solo a diferentes profundidades no Poço 4. 
  Composição Granulométrica (%) 

  Areia 

Amostra Prof. (m) Argila Silte Fina Média Grossa 
Classificação 

1 0,20 - 0,40 31% 5% 26% 28% 10% Areia Média Argilosa – SC 
2 0,80 - 1,00 30% 10% 25% 27% 8% Areia Média Argilosa – SC 
3 1,80 - 2,00 31% 7% 27% 27% 8% Areia Média Argilosa – SC 

4 2,80 - 3,00 31% 11% 24% 26% 8% Areia Média Argilosa – SC 

 

 

Figura 4 – Curvas granulométricas do solo, amostrado a quatro profundidades, no Poço 4. 
 
 
4.1.2 Análise dos índices físicos 

 

Os ensaios de índices físicos foram realizados apenas no Ponto 1 de amostragem, pelo fato de 

todas amostras apresentarem valores próximos da curva granulométrica e a mesma classificação de 
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solo. Apresenta-se na tabela 4 os índices físicos das amostras de solo nas três profundidades. 

Verifica-se que tanto a porosidade (n) quanto o índice de vazios (e) até 1,6 m foram semelhantes, 

havendo redução de ambos, somente à profundidade de 2 a 2,2m.  

Tabela 4 – Índices Físicos de amostras obtidas a três profundidades, no Ponto 1 de amostragem. 
Profundidade 

(m) 
ω  

(%) 
γnat  

(g/cm
3
) 

γd  
(g/cm

3
) 

γs  
(g/cm

3
) 

e 
 

n  
(%) 

Sr  
(%) 

0,80 - 1,00 19,99 1,36 1,14 2,74 1,40 58 39,13 

1,40 - 1,60 20,03 1,38 1,15 2,72 1,36 58 40,24 

2,00 - 2,20 20,36 1,47 1,23 2,74 1,23 55 45,42 

Legenda: ω − Teor de Umidade; γnat − Massa Específica Natural; γd – Massa Específica Aparente Seca; γs – 
Massa Específica dos Sólidos; e – Índice de Vazios; n – Porosidade; Sr – Grau de Saturação. 
 

4.1.3 Análise da compactação 

 

Ensaios de compactação do solo foram realizados apenas no Ponto 1 de amostragem. Mostra-

se na tabela 5 que o grau de compactação do solo, às três profundidades, ficou em torno de 65%, ou 

seja, praticamente idênticos. 

Tabela 5 – Graus de compactação do solo a diferentes profundidades, no Ponto 1 de amostragem. 
Profundidade  

(m) 
Ys  

(g/cm³) 
Wot 
(%) 

Ydmáx  
(g/cm³) 

Grau Compactação  
(%) 

0,80 – 1,00 2,74 16,40 1,760 64,16 

1,40 – 1,60 2,72 15,00 1,771 65,18 

2,00 – 2,20 2,74 17,00 1,781 64,91 

 

4.2 Análise da permeabilidade obtida nos ensaios (poço invertido) 
 

Apresentam-se na tabela 6 e figura 5 os resultados do ensaio de permeabilidade medidas no 

poço 1, para tempos de umedecimento do solo de 6, 24, 30 e 48 horas, calculados por três equações 

de K. Houve anormalidade durante o ensaio no poço 1. A realização do ensaio para tempo de 

umedecimento de 4 horas foi impossibilitada devido à elevada taxa de infiltração, tornando 

imprecisa a coleta dos dados. Foram realizadas três tentativas de ensaio sem sucesso. 

Os valores de K no poço 1 mostraram-se em queda nos ensaios com tempo de umedecimento 

de 6, 24 e 30 horas de umedecimento, para os métodos citados por Cauduro e Dorfman (s/d) e 

Baptista et al. (2005). O valor de K calculado, pela equação de ABGE (1996) para o ensaio de 6 h 

de umedecimento resultou em valor abaixo dos demais métodos e levemente abaixo para os demais 

ensaios. 
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Tabela 6 – Valores de K para diferentes tempos de umedecimento e métodos de cálculo – poço 1. 
Coeficiente de permeabilidade (K) – Poço 1 

Equação 1 
(ABGE, 1996) 

Equação 2 
(CAUDURO e DORFMAN, s/d) 

Equação 3 
(BAPTISTA et al., 2005) Tempo de 

umedecimento 
do ensaio (h) K 

(m/s) 
Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)* 

Eq. 2 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 2 

4 -  - - -  - -  - - - 

6 7,51 x 10-6 - 1,06 x 10-5 -  1,16 x 10-5 - 1,41 1,55 1,10 

24 7,57 x 10-6 1,01 7,63 x 10-6 0,72 8,98 x 10-6 0,77 1,01 1,19 1,18 

30 5,88 x 10-6 0,78 6,35 x 10-6 0,60 7,21 x 10-6  0,62 1,08 1,23 1,14 

48 7,00 x 10-6 0,93 7,58 x 10-6 0,93 9,06 x 10-6 0,78 1,08 1,29 1,19 
* Relação K (%) = K (tempo umedecimento i)/K (tempo umedecimento 6h) 
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Figura 5 – Coeficientes de permeabilidade calculados por diferentes métodos e tempos de 
umedecimento para o poço 1. 

 
Apresentam-se na tabela 7 e figura 6 os resultados do ensaio de permeabilidade medidos no 

poço 2, para os mesmos tempos de saturação do ensaio anterior, acrescentado o tempo de 4 horas, e 

calculados pelas três equações. Verifica-se neste ensaio o mesmo comportamento do K do poço 1, 

para os três métodos, exceto que nos ensaios com tempo de umedecimento de 30 e 48 horas K 

continuou em pequena queda. O valor de K calculado pelo método de ABGE, que ficou aquém 

apenas para um ensaio no poço 1, neste ficou abaixo para todos os ensaios.  
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Tabela 7 – Valores de K para diferentes tempos de umedecimento e métodos de cálculo – poço 2. 
Coeficiente de permeabilidade (K) – Poço 2 

Equação 1 
(ABGE, 1996) 

Equação 2 
(CAUDURO e DORFMAN, s/d) 

Equação 3 
(BAPTISTA et al., 2005) Tempo de 

umedecimento 
do ensaio (h) K 

(m/s) 
Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)* 

Eq. 2 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 2 

4 4,74 x 10-6  - 7,96 x 10-6  - 7,92 x 10-6 -  1,68 1,67 0,99 

6 2,59 x 10-6 0,55 5,67 x 10-6 0,71 5,93 x 10-6 0,75 2,19 2,29 1,05 

24 2,10 x 10-6 0,44 4,99 x 10-6 0,63 5,35 x 10-6 0,68 2,38 2,55 1,07 

30 1,90 x 10-6 0,40 4,81 x 10-6 0,60 5,22 x 10-6 0,66 2,54 2,75 1,09 

48 1,62 x 10-6 0,34 4,28 x 10-6 0,54 4,67 x 10-6 0,59 2,64 2,88 1,09 
* Relação K (%) = K (tempo umedecimento i)/K (tempo umedecimento 4h) 
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Figura 6 – Coeficientes de permeabilidade calculados por diferentes métodos e tempos de 
umedecimento para o poço 2. 

 

Os resultados do ensaio de permeabilidade no poço 3 são apresentados na tabela 8 e figura 7, 

para os mesmos tempos e equações do ensaio anterior. 

Verifica-se neste ensaio o mesmo comportamento do K no poço 1, para todos os métodos e 

todos os tempos de umedecimento: cai para os ensaios com tempos de 4, 6, 24 e 30 horas de 

umedecimento, e cresce para o ensaio com 48 horas de umedecimento. 
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Tabela 8 – Valores de K para diferentes tempos de umedecimento e métodos de cálculo – poço 3. 
Coeficiente de permeabilidade (K) – Poço 3 

Equação 1 
(ABGE, 1996) 

Equação 2 
(CAUDURO e DORFMAN, s/d) 

Equação 3 
(BAPTISTA et al., 2005) Tempo de 

umedecimento 
do ensaio (h) K 

(m/s) 
Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)* 

Eq. 2 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 2 

4 1,28 x 10-5  - 2,25 x 10-5  - 2,09 x 10-5  - 1,75 1,63 0,93 

6 1,04 x 10-5 0,81 1,60 x 10-5 0,71 1,60 x 10-5 0,77 1,55 1,55 1,00 

24 8,06 x 10-6 0,63 9,12 x 10-6 0,41 9,33 x 10-6 0,45 1,13 1,16 1,02 

30 7,43 x 10-6 0,58 7,20 x 10-6 0,32 7,82 x 10-6 0,37 0,97 1,05 1,09 

48 9,88 x 10-6 0,77 8,14 x 10-6 0,36 8,25 x 10-6 0,40 0,82 0,84 1,01 
* Relação K (%) = K (tempo umedecimento i)/K (tempo umedecimento 4h) 
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Figura 7 – Coeficientes de permeabilidade calculados por diferentes métodos e tempos de 
umedecimento para o poço 3. 

 

Apresentam-se na tabela 9 e figura 8 os resultados do ensaio de permeabilidade medidas no 

poço 4, para tempos de umedecimento do solo de 4, 6, 24 e 30 horas, e calculados pelas três 

equações. Não foi possível executar o ensaio de 48 horas devido a chuvas intensas no período. Para 

os quatro tempos de umedecimento e os três métodos, o K do poço 4 apresentou o mesmo 

comportamento. Houve redução no valor de K entre os ensaios de 4 e 6 horas, e quase estabilidade 

nos ensaios seguintes. 
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Tabela 9 – Valores de K para diferentes tempos de umedecimento e métodos de cálculo – poço 4. 
Coeficiente de permeabilidade (K) – Poço 4 

Equação 1 
(ABGE, 1996) 

Equação 2 
(CAUDURO e DORFMAN, s/d) 

Equação 3 
(BAPTISTA et al., 2005) Tempo de 

umedecimento 
do ensaio (h) K 

(m/s) 
Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)*  

K 
(m/s) 

Relação 
K (%)* 

Eq. 2 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 1 

Eq. 3 / 
Eq. 2 

4 2,21 x 10-5 - 2,91 x 10-5  - 6,16 x 10-5  - 1,32 2,78 2,11 

6 1,09 x 10-5 0,49 1,83 x 10-5 0,63 2,13 x 10-5 0,35 1,68 1,96 1,17 

24 1,34 x 10-5 0,61 1,81 x 10-5 0,99 2,43 x 10-5 0,39 1,35 1,81 1,34 

30 1,10 x 10-5 0,50 1,26 x 10-5 0,69 1,69 x 10-5 0,27 1,14 1,54 1,35 

48 - - - - - - - - - 
* Relação K (%) = K (tempo umedecimento i)/K (tempo umedecimento 4h) 
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Figura 8 – Coeficientes de permeabilidade calculados por diferentes métodos e tempos de 
umedecimento para o poço 4. 

  

Os valores de K calculados pelo método de ABGE (1996) foram os menores para os ensaios 

nos quatros poços, exceto no ensaio do poço 3, com 48 horas de umedecimento, em que K superou 

os demais. 

Registrou-se superioridade dos valores de K, pelo método de Baptista et al. (2005) em relação 

ao método de Cauduro e Dorfman (s/d), em todos os poços, exceto em três ensaios: nos ensaios de 4 

horas de umedecimento do poço 2 e do poço 3, onde K foi superior, mesmo que pouco, pelo método 

de Cauduro e Dorfman (s/d) e no ensaio de 6 horas de umedecimento do poço 3, onde K foi, 

aproximadamente, igual ao valor obtido pelo método de Baptista et al. (2005). 
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O comportamento de K tem tendência à queda nos ensaios de 4, 6, 24 e 30 horas de 

umedecimento nos poços 1, 2 e 3. Houve ascensão nos valores de K no ensaio de 24 horas no poço 

4, e no ensaio de 48 horas nos poços 1 e 3. 

A relação Baptista/ABGE é sempre maior que a relação Cauduro e Dorfman/ABGE, com 

exceção dos ensaios de 4 horas de umedecimento do poço 2, e no ensaio de 4 e 6 horas de 

umedecimento do poço 3. Os valores de K calculados por Baptista et al. (2005) e Cauduro e 

Dorfman (s/d) são bastante próximos.  

 
5. CONCLUSÕES 
 

Compararam-se os valores dos coeficientes de permeabilidade determinados nos quatro poços 

invertidos, por avaliar que suas características de solo foram semelhantes. A partir dos resultados 

dos 18 ensaios executados, para cinco tempos de umedecimento e três métodos de cálculo, conclui-

se que:  

- A variação do tempo de umedecimento do solo previamente ao início do ensaio provocou 

alteração no valor de K calculado em até 77%. Esta queda de K é acentuada entre os ensaios com 

tempo de umedecimento de 4 e 6, reduzindo para ensaios com 24 ou 30 h e pequena elevação para o 

ensaio de 48 h.  

- As formulações para cálculo de K citadas por Cauduro e Dorfman (s/d) e por Baptista et al. (2005) 

apresentaram valores de K, na maioria dos ensaios, bastante próximos.  

- Os valores de K calculados pelo método de ABGE (1996) ficaram quase sempre inferiores ao 

demais, chegando a ser 2,88 vezes menor. 

Os resultados aqui apresentados devem ser vistos com cautela, pois são específicos ao tipo de 

solos ensaiados in situ e amostrados. As recomendações de tempo de umedecimento recomendadas 

pelos autores consultados não foram seguidas, pois esta foi uma variável pesquisada. Como não se 

teve acesso às formulações originais das equações de cálculo de K, fica difícil saber exatamente se 

foram respeitas as hipóteses de formulação das equações.  
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