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RESUMO 

 
A condutividade hidráulica saturada (ks) é a característica que representa a facilidade ou dificuldade com que 
a água se movimenta no interior de um dado solo. Esse parâmetro hidráulico pode ser determinado por meio 
de ensaios de campo ou de laboratório, tendo grande importância nos estudos envolvendo fluxo de água 
subterrânea. O objetivo do presente trabalho foi determinar a condutividade hidráulica do solo empregando o 
Permeâmetro Guelph numa área localizada nas proximidades do Laboratório de Geotecnia da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Apucarana. Neste estudo foram realizados quatro ensaios com o 
Permeâmetro Guelph empregando o método das duas alturas de carga em três ensaios (denominados de I, 
II e III) e o método de uma altura de carga em um ensaio (denominado de IV). Todos os ensaios foram feitos 
em furos com profundidade de 45 cm abaixo da superfície do terreno sendo que a estabilização do ensaio 
ficou definida a partir de três leituras consecutivas iguais da velocidade de infiltração. Os valores de 
condutividade hidráulica saturada de campo (kfs) variaram de 3,8×10-4 a 1,4×10-5 cm/s enquanto que os 

valores de potencial matricial de fluxo (Gm) variaram de 1,6×10-4 a 5,9×10-6 cm²/s. Apesar deste trabalho ser 
um estudo preliminar e em andamento sobre permeabilidade do solo, os resultados destes ensaios mostram 
que a média aritmética do valor de condutividade hidráulica saturada equivale à 1,4×10-4 cm/s, podendo ser 
interpretado como um valor típico de uma argila com silte. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Condutividade Hidráulica Saturada do Solo; Ensaio de Campo; Permeâmetro Guelph. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O estudo da permeabilidade de um solo é extremamente relevante na área da 
Engenharia Civil pois permite solucionar e prever problemas geotécnicos como drenagem, 
adensamento, recalques, rebaixamento do nível de água. Caputo (1988) define o termo 
permeabilidade como sendo a propriedade que o solo apresenta de permitir o escoamento 
da água através das suas partículas sólidas, podendo o grau de permeabilidade ser 
expresso pelo denominado coeficiente de permeabilidade. A condutividade hidráulica é 
uma característica inerente e comum a cada tipo de solo, a qual tem como finalidade definir 
a movimentação da água no seu interior. A determinação desse parâmetro hidráulico pode 
ser feita por meio de ensaios de laboratório como Carga Constante e Carga Variável ou de 
ensaios de campo como Permeâmetro Guelph, Furos de Sondagem, Infiltrômetro do Duplo 
Anel, Infiltrômetro a Disco. 

O permeâmetro Guelph foi elaborado por Reynolds e Elrick (1983), sendo 
posteriormente aperfeiçoado na University of Guelph, Canadá. Este equipamento possibilita 
determinar vários parâmetros dos solos, destacando-se a condutividade hidráulica não 
saturada do solo em campo a partir da correlação empírica de Gardner (1958). A utilização 
desse permeâmetro está associado à facilidade no manuseio e à padronização na 
interpretação dos seus resultados, indicando ser apropriado para estudos conduzidos em 
aterros sanitários, reservatórios de água, taludes e/ou encostas naturais. 

Posto isso, este trabalho tem como objetivo determinar a condutividade hidráulica 
saturada de um solo localizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
Câmpus Apucarana, por meio de ensaios in situ com o uso do Permeâmetro Guelph. 
Ressalta-se ainda que este trabalho corresponde aos resultados preliminares de uma 
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pesquisa em andamento na área de estudo em questão, a qual terá como finalidade 
analisar e comparar valores de condutividade hidráulica saturada por meio de diferentes 
métodos de ensaio. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A área de estudo está localizada no município de Apucarana, Estado do Paraná. Os 
locais onde foram realizados os ensaios de permeabilidade situam numa área descampada, 
com presença de gramíneas, nas proximidades do Laboratório de Geotecnia (Bloco P) da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Apucarana. 
 
2.1 PERMEÂMETRO GUELPH 
 
 O Permeâmetro Guelph é composto por um tubo de suporte, dois reservatórios de 
acrílico (interno e externo), um tubo graduado na parte superior e um tubo de ar que se 
estende da parte superior até a ponteira (Figura 1a). Além disso, estão incluídos nesse 
arranjo um tripé (para apoio do permeâmetro), ferramentas como o trado (tipo cavadeira, 
reto e escova), bomba de vácuo e um recipiente portátil de água. A Figura 1b ilustra um 
ensaio em andamento com o Permeâmetro Guelph. 
 

    
(a) (b) 

Figura 1: Permeâmetro Guelph (a) Esquema do equipamento (MACIAS; VARGAS; ARELLANO, 
2018) e (b) Ensaio em andamento (AUTORES, 2019) 
 

 Nessa pesquisa foram realizados quatro ensaios com o Permeâmetro Guelph. A 
abertura de cada furo de sondagem foi feita com o trado tipo cavadeira até a profundidade 
de 45 cm, sendo empregado o método de uma altura de carga (5 cm) no ensaio denominado 
de IV e o método das duas alturas de carga (5 cm e 10 cm) nos ensaios denominados como 
I, II e III. Após os procedimentos iniciais de montagem de equipamento, escavação do solo 
e instalação do equipamento no furo, cada ensaio foi iniciado ao disparar o cronômetro logo 
após a altura de carga escolhida ser atingida, efetuando-se assim várias leituras em 
intervalos constantes de tempo (1 minuto ou 2 minutos). Cada ensaio foi encerrado a partir 
do momento em que foram registradas variações iguais de três leituras consecutivas do 
nível d’água do reservatório de água e do tempo, dessa maneira considerou-se ter sido 
atingida a estabilização do ensaio. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O Gráfico 1 ilustra a infiltração acumulada versus tempo e a velocidade de infiltração 
versus tempo, correspondente ao ensaio denominado como II para altura de carga de 5 cm. 
É possível observar nesse gráfico que ocorre o crescimento da infiltração acumulada no 
decorrer do tempo além da velocidade de infiltração ser mais rápida no início do ensaio e 
ocorrer um decréscimo quando se aproxima do instante de estabilização do ensaio. Vale 
ressaltar que esse comportamento é idêntico ao observado para os demais ensaios. 

 

 
Gráfico 1: Infiltração acumulada versus tempo e velocidade de infiltração versus tempo 

Fonte: Autores, 2019 

 
A Tabela 1 representa o tempo transcorrido para estabilização de cada ensaio e sua 

respectiva velocidade de infiltração (R). Observa-se que o tempo para estabilização variou 
de 34 minutos (menor tempo) a 118 minutos (maior tempo) enquanto que a velocidade de 
infiltração variou de 0,150 cm/min (menor taxa) e de 1,650 (maior taxa). Isso pode ser um 
indicativo de que as condições do teor de umidade do solo influenciam na estabilização do 
ensaio uma vez que esses ensaios foram conduzidos em dias diferentes, tendo sido 
observada uma pequena precipitação pluviométrica entre os dias de realização dos ensaios 
II e III. 
 
Tabela 1: Tempo transcorrido para estabilização de cada ensaio e sua respectiva velocidade de 
infiltração (R) para as alturas de carga (H) de 5 cm e 10 cm 

Ensaio 
H = 5 cm H = 10 cm 

 kfs (cm/s) ΦGm (cm²/s) 
Tempo (min) R (cm/min) Tempo (min) R (cm/min) 

I 78 0,375 34 1,650 3,8×10-4 1,6×10-4 
II 48 0,375 38 0,150 1,2×10-4 5,1×10-5 

III 38 0,150 118 0,083 5,3×10-5 2,2×10-5 

IV 74 0,450 - - 1,4×10-5 5,9×10-6 
Fonte: Autores, 2019 

 
Ainda na Tabela 1, é possível visualizar os resultados de condutividade hidráulica 

saturada de campo e do potencial matricial de fluxo correspondente aos quatro ensaios. 
Ressalta-se que na determinação da condutividade hidráulica saturada de campo foi 
necessário adotar um valor do parâmetro α (denominado como fator de forma) sugerido por 
Elrick et al. (1989), que em virtude das características do solo em campo (conter uma 
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textura fina e não apresentar macroporos e fissuras) foi utilizado o valor de 0,04 cm-1. 
Portanto, de acordo com o resultado apresentado na Tabela 1 nota-se que a condutividade 
hidráulica saturada de campo variou da ordem de 10-4 a 10-5 cm/s enquanto que o potencial 
matricial de fluxo variou de 10-4 a 10-6 cm²/s. 

 
4 CONCLUSÃO 
 

Os resultados de condutividade hidráulica saturada do solo estudado a partir do uso 
do Permeâmetro Guelph em campo mostraram que esse parâmetro do solo variou da 
ordem de 10-5 e 10-4 cm/s. A média aritmética dos quatro valores de condutividade 
hidráulica saturada resultou em 1,4×10-4 cm/s, que de acordo com Das e Khaled (2014), 
esse parâmetro hidráulico pode ser típico de uma argila com silte. De acordo com 
Gonçalves e Libardi (2013), devido ao efeito da estrutura do solo ser dada principalmente 
pela presença de macroporos (poros com diâmetro superior a 50 µm) permite com que 
muitas vezes o solo argiloso possua valores de condutividade hidráulica saturada similares 
à de um solo arenoso. Os mesmos autores ainda mencionam que a condutividade 
hidráulica é mais dependente da estrutura do que da textura do solo. 

Além disso, não se pode afirmar que o valor da média aritmética calculada de 
condutividade hidráulica do solo corresponde a um solo argiloso, siltoso ou arenoso pois 
ainda não foram realizados ensaios de sedimentação, peneiramento, limite de liquidez e 
limite de plasticidade para sua classificação.  
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