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1 RESUMO 

O trabalho desenvolvido trata-se de um estudo exploratório e prático, realizado por 

meio de pesquisa bibliográfica e coletas de dados no campo. Realizou-se um 

itinerário onde foi possível obter bases para melhor aproveitamento da pesquisa. 

Foram coletados 3(três) tipos de solos em locais diferentes para desenvolvimento de 

teste para verificação da percolação com o intuito de elaborar soluções para os 

problemas provenientes a água.  

2 INTRODUÇÃO 

Devido a inúmeros problemas causados pelo movimento da água nos solos, nota-se 

a existência de falhas em construções que ocasionam situações que acarretam em 

degradação da estrutura, recalque nas fundações, falta de estabilidade das massas 

de solo, vazão da água através de maciços terrosos, drenos ou filtros, entre outros. 

O estudo do movimento da água no interior do solo, devido ao seu fenômeno de 

deslocamento, é muito importante para diferentes obras de engenharia, a fim de 

evitar possíveis consequências futuras advindas de sua negligência.  

3 OBJETIVOS 

A fim de prever os impactos causados pela percolação, faz-se necessário o estudo e 

o monitoramento das águas em diferentes tipos de solos para analisar o grau de 

percolação da água, possibilitando observar a capacidade desses solos e adquirir 

bases para cálculos e soluções para futuras obras decorrentes.  

4 METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, o mesmo foi desenvolvido a partir das 

etapas de planejamento e de execução. 

Na etapa de planejamento, foram consideradas as seguintes atividades: 

a) Identificar elementos e informações disponíveis: projeto básico ou detalhado, 

especificações e o que mais houver no estado da técnica.; 

b) Ordenar as atividades identificadas de forma lógica, em função de 

metodologia e processo de execução definida para o projeto; e 

c) Determinar a duração de cada atividade; 

 

Na etapa de execução foram coletados 3(três) diferentes tipos de solos no campo 

para elaboração de teste de percolação da água com diferentes profundidades, a fim 
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de também ser feita uma relação entre a percolação e as características intrínsecas 

a cada amostra. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O trabalho se desenvolveu através das análises das 3 (três) amostras de solos, 

sendo uma para cada local de coleta, com isto foi possível determinar parâmetros de 

comparação entre os três diferentes tipos de solos. Os ensaios utilizados para a 

classificação das propriedades físicas dos solos foram: ensaio de saturação e de 

percolação.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme a metodologia proposta e o desenvolvimento das análises, seguem abaixo 

os parâmetros parciais obtidos através do ensaio de percolação: 

A Tabela 1 expõe o volume coletado no Becker desde a última leitura (Vol. Percolado) 

e o volume total medido até o mesmo (Vol. Percolado Acumulado), lembrando que o 

volume acrescido a cada uma se encontra abaixo de cada amostra. 

Tabela 1. Ensaio de percolação em três amostras de solo. 

 

Os recipientes onde as amostras foram depositadas apresentavam o mesmo 

diâmetro e altura, de corpo translúcido com parte superior aberta e com fundo 

perfurado. Procurou-se depositar cada amostra com 0,10 m de espessura, 

acrescidas de 0,10 m de carga hidráulica. 

Para a Amostra 1, depois de 1h de ensaio, 46,87% da água percolou através da 
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mesma. Como esta amostra apresentou altura de 0,0685 m, para 0,1 m, a amostra 

compreenderia teóricos 949,2 g, portanto, o valor corrigido da percolação seria de 

0,4 %. 

Já amostra 2 apresentou percolação, para o mesmo tempo considerado em 34,97%, 

sem a necessidade de efetuar a correção. 

Amostra 3 apresentou 59,41%, como esta amostra apresentou altura de 0,076 m, 

para 0,1 m, a amostra compreenderia teóricos 953,55 g, portanto, o valor corrigido 

da percolação seria de 46,57%. 

Como resultados parciais, é possível afirmar que a Amostra 3 propiciou uma maior 

percolação, enquanto a Amostra 1 é a que mais reteve água no tempo. 
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