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Resumo  
A preservação ambiental e da saúde pública tem se tornado premente em relação 

ao armazenamento indevido de resíduos sólidos urbanos. Com isso, tem-se 
incentivado, cada vez mais, a utilização de métodos alternativos em estruturas de 
aterros de resíduos que minimizem o fluxo de contaminantes, como é o caso das 

barreiras minerais ativas, compostas por camadas compactadas de solo-bentonita. 
Logo, o objetivo do trabalho é avaliar a permeabilidade de misturas compostas por 
solo arenoso fino litorâneo laterítico (ARMAR) e bentonita sódica comercial, 

compactadas sob Proctor intermediário, visando à adequabilidade de uso do solo 
melhorado como barreira mineral. Para tal, foram determinados, para o solo ARMAR 
e as misturas nos teores de 6, 8, 10, 12 e 14% de bentonita (sob o peso seco), os 

parâmetros de compactação em equipamento mini-Proctor e a permeabilidade em 
permeâmetro de parede flexível. Com isso, foi possível concluir, através dos 
parâmetros de compactação, que o aumento do teor de bentonita ao solo provocou 

um correspondente aumento do teor de umidade ótima e diminuição da densidade 
seca. A adição crescente do aditivo ao solo também provocou redução da 
permeabilidade do mesmo, sendo que o teor de 6% foi o mínimo requerido para que 

este solo atingisse um valor mínimo de permeabilidade exigido pela maioria dos 
órgãos ambientais. Na continuidade da pesquisa, será investigada a permeabilidade 
para teores de bentonita ainda menores que 6%, visando otimizar o consumo do 

aditivo. 


