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Ensaio de Perda d’Água 

 

O Ensaio de Perda d’água sob Pressão faz parte do conjunto de ensaios 

utilizados para a caracterização hidrogeotécnica dos terrenos naturais. 

Este ensaio possui como objetivo a determinação da condutividade hidráulica 

(H) dos maciços rochosos, quer dizer, determina a perda de pressão provocada 

pelo atrito da água com as paredes da tubulação. 

Consiste na injeção d’água sob pressão num certo trecho de um furo de 

sondagem rotativa, e na medida da quantidade d’água absorvida pelo maciço 

rochoso durante certo tempo, a uma dada pressão de injeção. 

O equipamento para o ensaio consiste nos seguintes elementos: 

 Bomba d’água com capacidade de vazão de 120l/min (ou 60 l/min) a uma 

pressão de 10,0 kg/cm2; 

 Estabilizador de pressão; 

 Hidrômetros com divisões em escala de litros. Deve ser sensível para 

detectar vazão mínima de 3 l/min; 

 Manômetro que deverá ser fixado em um T do trecho retilíneo da 

tubulação; 

 Obturadores em boas condições; 

 Canalização, luvas, cotovelos, etc., em boas condições. 

São feitas medidas de pressão e vazão em estágios de aproximadamente 

10,20,40 e 60 l/min, para comprimento de tubulação de L, 0,75L e 0,5L. Com os 

resultados obtidos deverá ser construído um ábaco relacionando vazão, 

comprimento da tubulação e perda de carga, que será utilizado na correção da 

pressão, efetivamente aplicada no trecho do furo ensaiado por perda d’água. 



Os ensaios deverão ser executados à medida do avanço da sondagem, em 

trecho de aproximadamente 3,0 m de comprimento. As pressões do ensaio serão 

aplicadas num ciclo de cinco estágios: mínima, intermediária, máxima, 

intermediária e mínima. Em cada estágio, após a estabilização dos valores de 

pressão e vazão, deverão ser feitas 10 medidas de seus valores em intervalos 

de 1 minuto. 
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