
Resumo 

É geralmente atribuido a Henry Darcy o ter apresentado pela primeira vez, há cerca de 100 anos, a lei 

que relaciona a velocidade de filtração através dos meios pulverulentos com a perda de carga, lei que 

passou a ser universalmente conhecida pelo seu nome - lei de Darcy. Esta lei é do tipo linear e ao 

coeficiente de proporcionalidade entre aquelas duas variáveis, denominado coeficiente de 

permeabilidade ou simplesmente permeabilidade, foi conferida desde então grande importância como 

elemento caracterizador fundamental dos materiais aquíferos.  

Após Darcy, muitos investigadores dedicaram-se a verificar a exactidão daquela lei, bem como a fixar 

os limites da sua aplicação. Com Dupuit e, mais tarde com Thiem, a permeabilidade passou a 

desempenhar papel preponderante nos estudos de pesquisa de águas para abastecimento ou para 

irrigação de terrenos.  

O conhecimento da permeabilidade tornou-se também imprescindível no estudo do tratamento por 

filtração das águas de abastecimento das povoações e das águas negras de esgotos.  

Os inúmeros estudos e ensaios a que os investigadores procederam comprovaram, duma maneira 

geral, a lei de Darcy, tendo-se precisado melhor a determinação do seu coeficiente assim como a sua 

dependência das várias características dos terrenos e dos meios pulverulentos.  

Embora primeiramente não fosse considerado o seu conhecimento para o estudo dos solos, pois que 

a coesão e o ângulo de atrito eram as únicas características introduzidas, Terzaghi, ao estabelecer 

em 1925 as bases da nova ciência que intitulou “A Mecânica do Solo”, incluiu a permeabilidade entre 

as características fundamentais, sem as quais um solo não poderá ser suficientemente conhecido sob 

o ponto de vista mecânico.  

O conhecimento da permeabilidade é também muito importante, senão fundamental, para o estudo do 

abaixamento das toalhas freáticas, drenagem dos terrenos, percolação através das barragens de 

terra, nomeadamente as de aterro hidráulico, escolha dos materiais constituintes destas barragens, 

estudo de fundações, principalmente das barragens sobre terra, injecções de impermeabilização e 

consolidação, pesquisa e refinação de petróleos, etc.  

Dada assim a importância que actualmente possui o conhecimento da permeabilidade, procuramos, 

no presente trabalho, reunir numa exposição sistematizada os diferentes estudos e métodos que até 

hoje foram apresentados pelos mais destacados investigadores que a este importante assunto se 

dedicaram.  

No primeiro capitulo, além de breves considerações a propósito das definições e unidades mais 

usadas no estudo da permeabilidade, apresenta-se a classificação dos métodos mais utilizados para 

a sua determinação. Servimo-nos da classificação preconizada no Geological Survey Americano que 

modificamos ligeiramente no sentido de a tornar mais geral.  

No capítulo segundo fazemos a descrição dos principais método indirectos conhecidos. Concordando 

com a opinião de Meinzer, segundo a qual, o bom êxito na aplicação duma determinada fórmula 



depende em grande parte do conhecimento pormenorizado das hipóteses que presidiram ao seu 

estabelecimento, e considerando que a maior parte das fórmulas apresentadas foram obtidas 

empiricamente, acompanhamos tão de perto quanto possível a sua dedução pois assim ficar-se-á 

com um conhecimento mais perfeito dos casos em que as referidas fórmulas se podem aplicar, bem 

como da aproximação dos resultados a que conduzem.  

No fim deste capítulo fazemos um estudo comparativo das leis expostas.  

No capítulo terceiro apresentamos os métodos directos mais usados, alguns deles bastantes 

conhecidos e que, na sua maior parte, continuam a ser praticados em muitos casos com os melhores 

resultados. Nestes métodos incluímos os que se baseiam no movimento da água devido à 

capilaridade: são métodos pouco rigorosos mas, em compensação, são muito expeditos, tornando-se 

por isso de grande utilidade nos casos, em que, tendo de realizar muitos ensaios, se pode sacrificar a 

precisão à rapidez.  

Descrevemos finalmente no capítulo quarto os denominados métodos de campo. De entre estes 

métodos desenvolvemos os que se relacionam com a descarga de poços, pois são os mais indicados 

no estudo de pesquisa de águas e irrigação ou drenagem de terrenos e que conduzem à 

determinação da permeabilidade média de grandes formações aquífera. Salientamos entre os 

diversos métodos o método de Theis; este autor, apresentando a sua fórmula em 1935, deduzida a 

partir de interessantes considerações sobre o movimento não permanente das águas subterrâneas 

nos meios permeáveis em pequeno, marcou o início duma nova era no estudo hidráulico das águas 

percoladoras. Desde então um número cada vez maior de engenheiros e geólogos americanos têm 

dedicado especial atenção ao estudo e aplicação desta fórmula a variados problemas práticos; 

embora as hipóteses em que se baseia a sua dedução se verifiquem raramente nos casos da prática, 

os resultados que têm sido sucessivamente obtidos, são de molde a aumentar cada vez mais a 

confiança que desde o início foi dada a este método. Terminamos este capítulo com um estudo 

comparativo entre as diversas hipóteses em que se baseiam as diferentes fórmulas e as condições 

reais da sua aplicação, notando algumas correcções que em determinados casos se podem fazer, 

bem como certas adaptações de fórmulas a casos concretos especiais.  

Com este trabalho julgamos contribuir para um melhor e mais largo conhecimento dos processos que 

permitirão ajudar a resolução de inúmeros problemas e obras que constantemente aparecem neste 

sector da Engenharia Moderna.  


