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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um estudo para determinação do coeficiente 

de permeabilidade de solos granulares, através de diferentes métodos. Foi realizada uma 

investigação em campo pelo método de rebaixamento em furo de sondagem, descrito no 

“Manual de Sondagens” da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental 

(ABGE, 2013), e em laboratório segundo a Lei de Darcy e conforme prescrição normativa da 

NBR-13292/1995. O estudo foi realizado com o objetivo de verificar se uma mesma amostra, 

nas mesmas condições físicas, e submetida a diferentes métodos de ensaio, apresentaria o 

mesmo coeficiente de permeabilidade. 
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1 Introdução 

O engenheiro francês, Henry Darcy, em 1856, propôs uma lei experimental para 

determinar o coeficiente de permeabilidade. Na prática, siltes, areias e argilas, em geral, 

satisfazem a lei de Darcy, para a condição de solos saturados. 

Em janeiro de 1981 foi publicada pela ABGE a primeira edição das orientações 

para execução em campo de ensaio de permeabilidade em solos. Após a primeira e segunda 

edições se esgotarem, e devido à grande aceitação e utilização pelo meio técnico, foi lançada, 

em 1996, a terceira edição. E após a terceira edição também ter se esgotado, foi lançada, em 

2013, a quarta edição, que foi adotada e amplamente utilizada ao longo dos últimos anos. 

E somente em 1995 é que a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

publicou a NBR-13292, normalizando o método para determinação do coeficiente de 

permeabilidade de solos granulares à carga constante. Atualmente a norma encontra-se em 

revisão. 
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Ainda existiam as normas estrangeiras, que auxiliavam na realização dos ensaios, 

quando na ausência de uma norma brasileira. Sendo assim, para conhecimento geral, a norma 

inglesa BS 1377-6 (Methods of test for soils for civil engineering purposes. Consolidation and 

permeability tests in hydraulic cells and with pore pressure measurement) foi publicada em 

1990, e a norma americana ASTM (Standard Test Method for Permeability of Granular Soils - 

Constant Head) foi publicada apenas no ano 2000. 

Em virtude da grande aceitação e execução destes ensaios, surgiu a necessidade em 

se comparar estas diferentes técnicas para determinação do coeficiente de permeabilidade em 

solos. Logo, este estudo tem como proposta uma análise comparativa dos ensaios de campo: 

pelo “Manual de Sondagens” (ABGE, 2013), e de laboratório: pela NBR-13292/1995, e através 

de métodos alternativo, conforme a Lei de Darcy. Nas técnicas de laboratório foram utilizados 

dois diferentes permeâmetros. 

2 Principais diferenças entre métodos de laboratório 

A Tabela 1 relaciona as principais diferenças entre os dois métodos utilizados em 

laboratório. No item 3.3.2.2 está descrito com detalhes os procedimentos de cada método de 

laboratório. 

 

Tabela 1 – Principais diferenças entre métodos de ensaio em laboratório 

 

Procedimento/Norma 

Método de ensaio 

Lei de Darcy Lei de Darcy NBR-13292/95 

(Permeâmetro Tipo 1) 

Identificação do 

Permeâmetro 
A B B 

Permeâmetros 

(Dimensões) 

∅ 

(cm) 

L 

(cm) 

Relação 

L/∅ 

∅ 

(cm) 

L 

(cm) 

Relação 

L/∅ 

∅ 

(cm) 

L 

(cm) 

Relação 

L/∅ 

15,30 17,50 1,14 15,43 27,00 1,75 15,43 27,00 1,75 

Corpo de prova 

(Dimensões) 
15,30 13,00 0,85 15,43 21,00 1,36 15,43 21,00 1,36 
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Saturação do corpo de 

prova 

Adição de água com auxílio de mangueira ligado na base 

do permeâmetro elevando a carga até surgência de água 

no topo, mantendo o fluxo por um tempo, de modo a 

eliminar a presença de ar no interior do corpo de prova. 

Aplicação de bomba de 

vácuo gradativamente até 

atingir 67 KPa (50 cm Hg), 

conforme norma. 

Ligação dos tubos 

manométricos no 

corpo de prova 

Tubo inferior, abaixo da base do corpo de prova e o 

superior acima do topo dele aproximadamente 2,5 cm. 

Tubo inferior, acima da 

base do corpo de prova e o 

superior abaixo do topo 

dele aproximadamente 2,8 

cm. 

 

Fonte: NBR 13292, 1995, adaptado. 

3 Metodologia 

3.1 Materiais utilizados 

Na Figura 6 do Anexo A está ilustrado o perfil de sondagem, onde aparecem os 

materiais encontrados no terreno. Conforme ilustração, o terreno possui 20 centímetros de 

aterro, 418 centímetros de areia fina amarelo escuro e, até a cota de nível d’água, areia fina 

amarelo claro. O ensaio de campo avaliou a permeabilidade da areia fina amarelo claro, pois o 

tubo de revestimento estava apoiado neste material, permitindo assim, uma condição de ensaio 

abaixo do nível d’água. 

Já nos ensaios de laboratório, foram avaliados os dois materiais, areia fina amarelo 

escuro e areia fina amarelo claro. Foram submetidos a um índice de vazios mínimo para se 

assemelhar as condições de campo. A escolha pelo uso dos dois materiais foi feita com o 

objetivo de verificar se, com as características granulométricas diferentes, os resultados teriam 

as mesmas tendências. 

O Gráfico 1 mostra as curvas granulométricas de cada amostra e respectivos 

resultados de ensaios. 

Analisando o gráfico, nota-se que praticamente não existem diferenças nas 

proporções granulométricas dos materiais ensaiados. 
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Gráfico 1 – Curvas granulométricas das areias ensaiadas 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

3.2 Ensaio de campo 

O ensaio de campo seguiu as orientações abordadas no “Manual de Sondagens” 

(ABGE, 2013). Onde são apresentados vários ensaios, que na prática, estão vinculados ao 

método de prospecção escolhido. A escolha do método mais adequado depende das condições 

existentes no local, como as características do solo, altura do nível d’água, existência de ponto 

de água e disponibilidade de dispositivos específicos. 

A Tabela 2 a seguir apresenta a classificação dos ensaios de campo. 

 

Tabela 2 – Classificação dos ensaios 

 

Maneira de realização Pressão aplicada Denominação dos 

ensaios 

Método de prospecção 

Nível Constante 

Carga Infiltração Sondagens, poços e cavas 

Descarga Bombeamento Poços e sondagens 

Nível variável 

Carga Rebaixamento Sondagens e poços 

Descarga Recuperação Poços e sondagens 

 

Fonte: ABGE, 2013, p. 13. 
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Pela simplicidade de execução, a escolha frequentemente recai nos ensaios de 

carga. E para estes ensaios, o “Manual de Sondagens” (ABGE, 2013) sugere o seguinte critério 

de escolha: “Será feito ensaio de rebaixamento quando a carga hidráulica do trecho ensaiado 

for superior a 0,02 Mpa (> 2 metros) e, por avaliação, o rebaixamento da água no interior do 

revestimento for inferior a 10 cm/min”. 

Para este estudo foi realizado o ensaio de rebaixamento em furo de sondagem. 

3.2.1 Preparação e execução do ensaio 

Inicialmente a equipe técnica de laboratório visitou a região do Campeche, onde 

realizou a sondagem com trado manual, cujo objetivo foi o reconhecimento do perfil do terreno, 

e determinação do nível do lençol freático. O furo de sondagem alcançou uma cota de 

aproximadamente 5 metros. 

Para realização do ensaio de rebaixamento, foi introduzido no furo de sondagem, 

um tubo de PVC de 75 mm. Logo após o seu posicionamento, foi despejado material de 

preenchimento nas laterais do tubo para garantir sua fixação. O tubo foi preenchido com água 

até a boca, e mantido neste nível por aproximadamente 10 minutos para “saturação”. Depois 

deste tempo, interrompeu-se o abastecimento de água no tubo e iniciou-se o acompanhamento 

do rebaixamento por aproximadamente 15 minutos, obtendo-se a primeira leitura. O resultado 

do ensaio foi obtido com a média de 3 leituras. 

Na Figura 7 do Anexo B, está o relatório do ensaio de permeabilidade por 

rebaixamento, com os valores obtidos durante o ensaio. 

3.3 Ensaios de laboratório 

3.3.1 Programação dos ensaios 

As atividades de laboratório aconteceram com a coleta de amostra deformada em 

quantidade suficiente para realização dos ensaios e, encaminhamento ao Laboratório de 

Engenharia Civil da Unisul. 

Os ensaios realizados estão listados abaixo: 

a) Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização, NBR-

6457/2016; 
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b) Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm. Determinação da massa 

específica, NBR-6508/1984; 

c) Determinação da composição granulométrica, NBR NM 248/2003; 

d) Determinação do índice de vazios máximo de solos não-coesivos, NBR 

12004/1990; 

e) Determinação do índice de vazios mínimo de solos não-coesivos; NBR 

12051/1991; 

f) Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga 

constante, NBR-13292/1995; e 

g) Determinação do coeficiente de permeabilidade em materiais granulares - carga 

constante pela Lei de Darcy. 

3.3.2 Procedimentos de preparação, moldagem dos corpos de prova, montagem do 

equipamento e execução dos ensaios 

3.3.2.1 Preparação e moldagem dos corpos de prova 

Por peneiramento, foram separados os grãos retidos na peneira 19,0 mm e realizado 

o seu descarte. 

Do material passante na peneira de 19,0 mm, foi selecionado por quarteamento, 

uma quantidade aproximadamente igual a 2 (duas) vezes a necessária para preencher o 

permeâmetro e homogeneizado em uma bandeja. 

No permeâmetro, entre a face inferior do permeâmetro e o disco perfurado e 

geotêxtil foi colocado uma camada compactada de material granular, de granulometria 

uniforme, com altura de aproximadamente 3 cm, e de permeabilidade superior à do corpo de 

prova. 

Foi preparada a amostra em camadas uniformes, com altura tal que após a 

compactação, a espessura resultou em aproximadamente 2 cm. 

No permeâmetro A, a amostra foi compactada em 6 (seis) camadas. A altura final 

da amostra foi de 13 (treze) cm. Já no permeâmetro B, a amostra foi compactada em 10 (dez) 

camadas. A altura final da amostra foi de 21 (vinte e um) cm, conforme Tabela 1. 

Entre o disco perfurado e o geotêxtil e a face superior do permeâmetro foi colocada 

uma camada de material granular, com características semelhantes às da colocada na face 
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inferior, com altura tal, que ao ser instalado o prato superior do permeâmetro, este comprimiu 

levemente o material subjacente. 

3.3.2.2 Montagem do equipamento e execução dos ensaios 

3.3.2.2.1 Pelo método da Lei de Darcy 

Foram efetuadas as ligações para o processo de saturação. Com as válvulas da base 

e topo abertas, foi iniciada a saturação do corpo de prova, onde o fluxo de água aconteceu no 

sentido base-topo e o de ensaio topo-base. Foram registradas a vazão e o tempo correspondente, 

e medidas a carga hidráulica e a temperatura de ensaio. 

3.3.2.2.2 Pelo método da NBR-13292/1995 

Foram efetuadas as ligações para o processo de saturação. Com a válvula da base 

fechada e a válvula do topo aberta, utilizando uma bomba de vácuo, foi aplicado um vácuo 

gradativamente crescente, até atingir 67 KPa (50 cm Hg), o qual foi mantido durante 10 min, 

para remover o ar dos vazios. 

Com o vácuo aplicado a válvula da base foi aberta, iniciando a saturação do corpo 

de prova. A entrada da água no corpo de prova foi realizada com a ação da gravidade, de baixo 

para cima e sob condições de vácuo, de modo a remover o ar remanescente nele. 

Após a saturação do corpo de prova e o preenchimento do permeâmetro com água, 

foi reduzido gradualmente o vácuo aplicado no corpo de prova e no reservatório de água, até 

que ele fosse anulado. 

A válvula da base do permeâmetro foi fechada e as ligações com o reservatório de 

água e com a bomba de vácuo foram desconectadas. Cuidados foram tomados para assegurar 

que o permeâmetro e o sistema de manômetros estivessem livres de ar e trabalhando 

satisfatoriamente. Para tanto, foi preenchido com água o tubo de ligação do reservatório de 

carga constante com o topo do permeâmetro, que estava saturado. A seguir, foram abertas 

ligeiramente as válvulas dos manômetros, para permitir a passagem de água livre de ar. Os 

tubos manométricos foram conectados às válvulas correspondentes, de forma a preenchê-los 

com água. Foi aguardado um tempo para que os níveis de água nos tubos manométricos 

atingissem uma condição estável e se igualassem, o que ocorreu aproximadamente na cota da 

água no reservatório de carga constante. 
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Foram efetuadas as ligações para o processo de ensaio. Com todas as válvulas 

abertas, foi aguardado um tempo para que as cargas se estabilizassem, sem apresentar variações 

apreciáveis nos níveis de água dos tubos manométricos. Foi medida e registrada a carga H 

(diferenças nos níveis dos tubos manométricos), a temperatura T, o tempo t e o volume 

percolado neste tempo V, com exatidões de 0,1 cm, 0,1 °C, 1 s e 2 cm3, respectivamente. 

Em seguida, foi aumentada a carga gradativamente, repetindo-se o procedimento 

anteriormente descrito, até serem obtidas 5 leituras, onde foram medidos e registrados os 

valores resultantes das variações do gradiente hidráulico. 

3.4 Esquema dos equipamentos envolvidos nos ensaios 

3.4.1 Montagem dos equipamentos conforme Lei Darcy 

As Figuras 1 e 2, a seguir, apresentam foto do ensaio com os permeâmetros A e B, 

respectivamente. E a Figura 3, apresenta o detalhe esquemático da montagem dos equipamentos 

de ensaio, conforme prescrição do método da Lei de Darcy. 

 

Figura 1 – Aparelhagem conforme Lei de Darcy: Permeâmetro A 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Permeâmetro 

Provetas 

Reservatório 
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Figura 2 – Aparelhagem conforme Lei de Darcy: Permeâmetro B 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Figura 3 – Detalhe esquemático conforme Lei de Darcy 

 

 

 

Fonte: Gerscovich, 2011, p. 12, adaptado. 

3.4.2 Montagem dos equipamentos conforme NBR-13292 

A Figura 4 apresenta foto do ensaio realizado no laboratório. E a Figura 5 apresenta 

o detalhe esquemático da montagem dos equipamentos de ensaio, conforme prescrição da NBR-

13292/1995. 

Reservatório 

Permeâmetro 

Provetas 
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Figura 4 – Equipamentos conforme NBR-13292 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 5 – Detalhe esquemático conforme NBR-13292 

 

 

 

Fonte: NBR 13292, 1995. 

Reservatório 

Permeâmetro 

Tubos manométricos 

Proveta 
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4 Resultados dos ensaios 

4.1 Velocidade do fluxo x gradiente hidráulico 

No Gráfico 2 estão as retas da relação: velocidade de fluxo versus gradiente 

hidráulico para determinação do coeficiente angular da reta, que corresponde ao coeficiente de 

permeabilidade, K20°C. 

 

Gráfico 2 – Velocidade de fluxo x Gradiente hidráulico 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

4.2 Coeficientes de permeabilidade obtidos 

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos, em função do método utilizado. 

 

Tabela 3 – Resultados obtidos 

 

Amostra 

Areia fina 

amarelo escuro 

Areia fina 

amarelo claro 

NBR 

12004 

γs máx.  

(g/cm3) 
1,33 1,40 
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Massa específica 

aparente seca e CR 

NBR 

12051 

γs mín. 

(g/cm3) 
1,61 1,60 

Condições de 

moldagem 

γs mold. 

(g/cm3) 
1,54 1,59 

CR 

(%) 

79  

(Denso) 

96 

(Muito denso) 

Coeficiente de 

permeabilidade 

Método 

Lei de Darcy 

(K20°C cm/s) 

Permeâmetro (A) 1,12 E-02 9,38 E-03 

Permeâmetro (B) 

1,39 E-02 1,29 E-02 

Método 

NBR-13292 

(K20°C cm/s) 

2,26 E-02 1,92 E-02 

Método                                       

(ABGE, 2013)                  

Rebaixamento 

− 5,65 E-04 

Razão 

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 (𝐵)

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 (𝐴)
 1,24 1,38 

𝑁𝐵𝑅 − 13292 (𝐵)

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 (𝐴)
 2,02 2,05 

𝑁𝐵𝑅 − 13292 (𝐵)

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 (𝐵)
 1,63 1,49 

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 (𝐴)

𝑅𝑒𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 − 16,60 

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 (𝐵)

𝑅𝑒𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 − 22,83 

𝑁𝐵𝑅 − 13292

𝑅𝑒𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 − 33,98 

 

Fonte: Autor, 2019. 

5 Conclusões 

Neste trabalho, foram analisados dois tipos de solos (arenosos), sob diferentes 

métodos de permeabilidade.  

O ensaio de granulometria indica que as amostras analisadas são semelhantes em 

sua composição granulométrica. 
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Os resultados de permeabilidade apresentam valores similares para os dois solos 

analisados. 

O ensaio de permeabilidade de campo foi realizado apenas com a areia fina amarelo 

claro, pelo fato deste material estar acima do nível do lençol freático. Desta forma, as 

comparações entre os ensaios de laboratório e campo ocorreram apenas com este material.  

Concluiu-se que tanto para a areia fina amarelo claro, quanto para a areia fina 

amarelo escuro, o resultado do coeficiente de permeabilidade em quaisquer condições de 

moldagem, quando executado pelo método de laboratório apresenta valores de 

aproximadamente 2 vezes superiores quando comparados entre si. Os maiores valores obtidos 

foram pelo método da NBR 13292/95, e na sequência pelos métodos da Lei de Darcy, moldados 

respectivamente nos permeâmetros B e A.  

Contudo, para os resultados obtidos através do método de campo, essa diferença é 

ainda mais discrepante, apresentando valores de aproximadamente 34 vezes inferiores quando 

comparados aos ensaios de laboratório. 

Considerando que o ensaio de campo foi realizado com uma coluna d’ água de 

aproximadamente 5 metros, acredita-se que os resultados poderiam ter uma variação menor 

reduzindo-se esta altura. Então como sugestão, recomenda-se a realização em ensaios de campo 

com colunas d’ água não superiores a 2 metros, reduzindo o gradiente hidráulico para areias. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FIELD AND LABORATORY TECHNIQUES FOR 

THE DETERMINATION OF PERMEABILITY COEFFICIENT IN GRANULAR 

SOILS 

 

Abstract: This essay presents the results of a study for the determination of a permeability 

coefficient of granular soils, through different methods. An investigation was carried out in the 
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field by the drill hole retraction methods, described in the “Berohole Manual” of the Brazilian 

Association of Environmental and Engineering Geology (ABGE, 2013), and in laboratory 

according to Darcy's law and according to prescription regulations of NBR-13292/1995. Thes 

study was carried out with the intention of verifying if a same sample, under the same physical 

conditions, and subjected do different test methods, would have the same permeability 

coefficient. 

 

Keywords: Permeability. Soils. Laboratory. 
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Anexos 

Anexo A – Relatório Técnico de Sondagem: Sondagem a Trado Manual 

Para determinação do nível do lençol freático foi realizada sondagem a trado 

manual no diâmetro de 21,2 centímetros. O nível do lençol freático foi determinado as 14:59 

horas do horário de Brasília, no dia 27 de julho de 2018, a 4,75 metros do nível de referência 

(cota do terreno). A localização do furo de sondagem foi determinada com o auxílio de GPS de 

navegação, e pode apresentar imprecisões inerentes ao método escolhido. As coordenadas 

registradas são S27°40.507’ W048°29.037’. Abaixo segue perfil de sondagem, sendo que no 

interior do furo foi posicionado o tubo de revestimento em PVC no diâmetro de 7,3 centímetros 

para o ensaio de permeabilidade. 

 

Figura 6 – Perfil de sondagem 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 



 17 

O nível d’água foi encontrado a 4,75 metros do nível de referência. O perfil do solo 

analisado na sondagem é uniforme e de camada homogênea, apresentando variação apenas na 

coloração do material, que inicialmente aparenta apenas característica de areia fina amarelo 

escuro e posteriormente areia fina amarelo claro. Com base em análise tátil-visual. 
 

Anexo B – Relatório Técnico de Ensaio: Execução em Campo 

Características do ensaio: método de rebaixamento, carga hidráulica variável.  

Na Figura 7 estão os resultados de 3 (três) leituras. O resultado médio de cada leitura 

atende ao critério de validade descrito no “Manual de Sondagens”, onde a diferença entre 

leituras isoladas e seu valor médio não supera 20%. 

 

Figura 7 – Resultados das leituras do ensaio de campo 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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O Gráfico 3 representa as 3 (três) leituras ensaiadas para avaliação da variação do 

seu comportamento até constância ao longo do tempo. 

 

Gráfico 3 – Variação da vazão x tempo 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 


