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Introdução: O termo Caracterização é utilizado em Geotecnia para identificar um
grupo de ensaios que visam obter algumas características básicas dos solos e avaliar a
aplicabilidade nas obras de terra. São usados para identificação de potenciais jazidas
(argila, cascalho ou areia), obtenção de informações de permeabilidade e também para
classificação do tipo e composição dos materiais que formam o solo. Este artigo versa
sobre  análise de solo, por  meio de ensaios de caracterização  granulométrica,
porosidade e teor de umidade para analisar a viabilidade da instalação de pavimentos
permeáveis em sete bairros da cidade de Coronel Fabriciano no Estado Objetivo:
Apresentar o Peso Específico, Granulometria, porosidade e teor de umidade dos solos
de sete bairros da cidade de Coronel Fabriciano. 
Obtenção da curva granulométrica da amostra de solo de cada bairro.
 Metodologia: A umidade do solo foi definida como a massa da água contida em uma
amostra dividida pela massa de solo seco, utilizou-se a secagem em estufa com a
amostra com temperatura entre 105°C e 110°C, até apresentar peso constante. A curva
granulométrica foi definida pelo ensaio de Granulometria, composto pelo
Peneiramento, para solos granulares, e Sedimentação, para solos coesivos. O teor de
umidade, curva granulométrica e porosidade possibilitou prever o comportamento do
solo como base de infiltração para pavimentos permeáveis. Todos os ensaios foram
realizados de acordo com NBR 6457 Amostras de solo - Preparação para ensaio de
compactação. Resultados: A determinação do Peso Específico Real dos Grãos
forneceu uma idéia sobre a mineralogia do material e possibilitou cálculos que
correlacionam vários parâmetros do solo. A Classificação Granulométrica é a técnica
pela qual os diversos tipos de solos são classificados em função das frações
preponderantes dos diversos diâmetros de partículas que os compõem, agrupando os
solos segundo os tamanhos predominantes de seus grãos. Com o ensaio de
Granulometria pode-se obter a curva granulométrica de cada amostra e relacionar os
valores de velocidade de Infiltração dos solos através da distribuição granulométrica e
porosidade. Os solos investigados se encontraram no intervalo de solos arenosos e
siltosos com misturas de argila, comprovado através da curva granulométrica das
amostras de solo dos sete bairros.A obtenção da porosidade e índice de vazios do solo
também possibilitou a obtenção das características do deslocamento da água através do
solo, a percolação. Conhecer como se dá o fluxo da água nesses solos foi muito
importante para comprovar a eficiência para a infiltração das águas pluviais, oriunda
de pavimentos permeáveis proposto no estudo, para as camadas mais profundas e
consequente abastecimento do lençol freático. Conclusão: A efetiva capacidade de
infiltração do pavimento permeável está diretamente ligada ao solo em que está
pavimentado. Através da análise das amostras, afirma-se viabilidade na utilização de
pavimentos permeáveis no local proposto, já que estes solos se encontram no intervalo
granulométrico favorável a infiltração das águas oriundas do sistema permeável.
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