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1. Resumo 

Nos últimos anos, os aterros sanitários vêm sofrendo profundas transformações          

em sua configuração física devido, principalmente, ao desenvolvimento de novos          

materiais utilizados em liners de base. Inicialmente, a impermeabilização era realizada           

por camadas de argila compactada (CCL); hoje, porém, tal solução tem sido preterida             

pelos GCL’s, devido às inúmeras vantagens dos geossintéticos em comparação às           

CCLs.  

Os geossintéticos argilosos consistem em uma fina camada de bentonita sódica           

envolvida por dois geotêxteis, formando-se assim um material único. Esta configuração           

resulta em um produto uniforme que cumpre com mais eficiência as exigências técnicas             

de desempenho estabelecidas por normas. 

2. Introdução 

A geração e armazenamento de resíduos sólidos constituem hoje um dos 

maiores gargalos ambientais no mundo (no Brasil, a situação apresenta-se ainda mais 

urgente). 

O ínicio deste século trouxe, no entanto, diversas inovações tecnológicas que 

podem ajudar a atenuar este problema. O uso de geossintéticos conseguiu reduzir 

consideravelmente a espessura de impermeabilização dos aterros, racionalizando-se 

assim o uso de seu espaço. Além disso, o emprego da bentonita sódica (uma argila 

extremamente expansiva e pouco permeável) resultou em uma camada 

impermeabilizante muito mais eficiente e segura, do ponto de vista ambiental. 

3. Objetivos 

O principal objetivo deste estudo é ampliar os conhecimentos sobre o 

comportamento hidráulico da bentonita sódica, a partir dos ensaios de permeabilidade, 

inchamento e expansão livre. 

4. Metodologia 

Estão sendo utilizadas duas amostras de bentonita sódica: uma granulada e 

outra em pó, ambas fornecidas por um fabricante nacional de geocompostos. Os 

ensaios propostos estão listados abaixo, no tópico 5 (Desenvolvimento). 
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5. Desenvolvimento 

Os ensaios já realizados foram: ensaio granulométrico (de acordo com a norma 

NBR-7181/1984), limites de consistência (de acordo com as normas NBR-6459/ABNT e 

NBR-7180/ABNT), ensaio de inchamento (de acordo com a norma ASTM D5890), 

ensaio de expansão livre (de acordo com a norma ASTM D4829) e ensaio de 

adensamento unidimensional (de acordo com a norma NBR-12007/ABNT). 

Para este semestre, está programada a realização do ensaio de permeabilidade 

à carga variável (de acordo com a norma NBR-14545/ABNT), que permitirá avaliar a 

relação entre a permeabilidade e a tensão aplicada sobre o solo.  

6. Resultados Preliminares 

O índice de consistência obtido para a bentonita granulada foi de 269%, 

enquanto que a amostra em pó atingiu 290%. Com estes resultados foi possível 

determinar a atividade coloidal de cada solo, resultando em 3,45 e 3,72, 

respectivamente. 

O ensaio de inchamento, por sua vez, resultou em 20ml/2g (granulada) e 

25ml/2g (em pó). 

A pressão de expansão das amostras, determinada através do ensaio de 

adensamento, foi de 450kPa para a granulada e 900kPa para a em pó. 

      
   Gráfico 1 - relação entre índice de vazios       Gráfico 2 - relação entre índice de vazios e tensão 

     e tensão aplicada no solo granulado                           aplicada na amostra em pó 
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Por fim, foram realizados os ensaios de expansão livre de ambas as argilas. A 

expansão máxima atingida pela bentonita granulada foi de 129,9%, enquanto que a 

bentonita em pó expandiu 215,7%. 

 
                                Gráfico 3 - expansão livre da bentonita granulada  

 

                      
                                Gráfico 4 - expansão livre da bentonita em pó 
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