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COMPORTAMENTO HIDRÁULICO E MECÂNICO DE MISTURAS DE SOLO-BENTONITA 
E SOLO-CIMENTO-BENTONITA SOB CONTAMINAÇÃO DE SODA CÁUSTICA E ÁCIDO 
SULFÚRICO. Carlos Emmanuel Ribeiro Lautenschläger, Rosemar Gomes Lemos, Karla Salvagni 

Heineck, Nilo Cesar Consoli (orient.) (UFRGS). 
O avanço industrial e o excessivo crescimento populacional têm contribuído expressivamente à contaminação de 
solos, devido ao grande volume de rejeitos tóxicos originados. Medidas devem ser tomadas para evitar esta 
contaminação, como por exemplo a execução de barreiras de contenção de contaminantes. O presente estudo visa a 
análise do comportamento hidráulico e mecânico de misturas de solo-bentonita (SB) e solo-cimento-bentonita (SCB), 
sob ação de diferentes contaminantes, para sua possível utilização em barreiras de contenção. A estimativa da 
eficiência destas misturas será baseada na comparação entre os valores do coeficiente de condutividade hidráulica-k, 
e resistência mecânica apresentados nos ensaios com e sem contaminação. As misturas são compostas de solo 
residual arenito botucatu, bentonita sódica, água destilada e cimento CPV-ARI. A mistura é ensaiada num 
permeâmetro de parede rígida, desenvolvido no ENVIRONGEO, que simula a situação real de contaminação de uma 
barreira hidráulica. Para tanto, estão sendo utilizados os contaminantes NaOH e H2SO4 aplicados ao Corpo de Prova 
(CP), após período de cura e saturação. Durante o ensaio são coletados periodicamente os valores de massa, 
temperatura e pH do lixiviado, bem como o volume de entrada de líquido no CP. Com estes dados calcula-se o k da 
mistura sob percolação. Com os ensaios de resistência à compressão simples será possível determinar possíveis 
quedas de resistência mecânica em CPs contaminados. Os ensaios de condutividade realizados até o momento 
indicam que a mistura SCB resiste à permeação de H2SO4, fato demonstrado pela queda de condutividade de 10-

7m/s, com água, para 10-9m/s, com ácido. A mistura SB dá sinais de eficiência mediante percolação de NaOH, 
apresentando valor de k constante em 10-9m/s. (BIC). 
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