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RESUMO 
 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar a funcionabilidade de diferentes técnicas de 

imposição e de controle de sucção, bem como comparar os resultados por elas fornecidas, 

quando à determinação de certas características e propriedades dos solos não saturados. As 

técnicas testadas foram a de translação de eixos (TE), a osmótica (MO), a do papel filtro 

(PF), a do tensiômetro de alta capacidade (TAC) e a de controle da sucção por imposição da 

umidade relativa (CSIUR). Verificou-se que a variabilidade de cada um dos métodos 

estudados é da mesma ordem de grandeza das comumente medidas nos ensaios correntes na 

Mecânica dos Solos. Foi possível, também, estabelecer os limites de equivalência de 

resultados fornecidos por diferentes técnicas, quando se mediram as características de 

retenção de água, a compressibilidade e a resistência à compressão simples dos solos objeto 

de estudo. Constatou-se também a dificuldade de utilização do método osmótico no solo 

siltoso (caulim), provavelmente, pela ocorrência de reações que bloquearam a continuidade 

da osmose e do TAC na medição da sucção apresentando valores sempre crescentes da 

sucção sem estabilização dos valores lidos em solos com macro-porosidade considerável. 

Finalmente, desenvolveu-se e testou-se um método de previsão baseado na geometria fractal, 

que se mostrou eficiente para reproduzir a curva de retenção de água no solo. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis deals with the workability of different techniques of controlling or imposing suction 

as well as to compare the results they yield when applied to tests to measure certain properties 

of unsaturated soils. The tested techniques were the axis translation technique (TE), the osmotic 

technique (MO), the filter paper method (PF), the high capacity tensiometer (TAC) and the 

relative humidity technique (CSIUR). It was found that the variability of each of the proposed 

methods falls in the range usually shown by current Soil Mechanics tests. It was also possible to 

establish the equivalence between the results of different techniques when applied to measure 

the soil-water retention curve, the compressibility and the unconfined compressive strength of 

the soils used in the investigation. Some shortcomings of the MO and of the TAC were also 

highlighted. The former was unsuccessful in applying suction to the silty soil as the membrane 

was probably blocked, ceasing the osmotic transference of liquid, while the TAC was unable to 

read the suction acting in the soil with large amount of macro-pores. Finally, it was developed 

and tested a method of prediction based on fractal geometry that showed to be efficient to 

reproduce the soil-water retention curve. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 
 

O potencial matricial ou seu equivalente em termos de sucção, a sucção matricial, é uma 

das componentes do potencial hidráulico nos solos não saturados e uma das variáveis de tensão 

necessárias para definir o estado de tensões nos solos não saturados (FREDLUND et al., 1978). 

Desta forma, a determinação das propriedades de sucção torna-se fundamental para o 

conhecimento e soluções de problemas relativos ao comportamento hidráulico ou mecânico dos 

solos não saturados. 

 A sucção nos solos pode ser medida tanto em laboratório como em campo, sendo estas 

determinações de prática cada vez mais comum na Geotecnia. No entanto, as dificuldades 

experimentais conduzem à necessidade da utilização de diversas técnicas de ensaio para 

conseguir medir a sucção numa faixa de valores suficientemente ampla para acomodar 

diferentes solicitações pelas quais pode passar um solo na prática da engenharia. 

 Entre as diversas técnicas utilizadas encontram-se as que permitem uma medição direta 

da sucção e as indiretas que relacionam a sucção através de outras propriedades como 

temperatura, resistividade, umidade relativa, teor de umidade, entre outras.  

O controle de sucção matricial em laboratório, geralmente, vale-se da técnica de 

translação de eixos (HILF, 1956), comumente utilizada nos equipamentos de placa ou 

membrana de pressão. Embora esta técnica tenha recebido grande aceitação e comprovação 

experimental, apresenta algumas restrições. Uma das limitações está associada a solos contendo 

uma quantia de ar ocluso quando tende a fornecer valores superestimados de sucção. 

(BOOKING e FREDLUND 1980). 

Essa inconveniência pode ser superada com o emprego da técnica osmótica, embora não 

seja de prática comum nos ensaios realizados em solos não saturados na Geotecnia, mostra ser 

uma boa alternativa para o controle da sucção matricial do solo, utilizando-se o princípio 

osmótico (LAGERWERF et.al., 1961; ZUR, 1966; KASSIF e BEN SHALON, 1971). 

O uso do potencial osmótico para o controle da sucção matricial em solos não saturados 

apresenta-se vantajoso, porque durante o ensaio, o solo permanece quase em condições naturais, 

preservando de forma mais completa as condições de ocorrência do solo no meio físico. Isto tem 
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particular significância durante o processo de dessaturação (baixas sucções), quando comparado 

com a técnica de translação de eixos (DINEEN e BURLAND, 1995). 

Tanto o método de translação de eixos como o osmótico são muito úteis para o estudo 

de efeitos matriciais, porém são limitados a valores de sucção da ordem de 10.000 kPa. 

Já no caso de alguns tipos de solos e certas rochas sedimentares, os valores de sucção 

em condições normais são mais elevados, ficando fora da faixa operacional dos equipamentos 

de laboratório comuns. 

 O método mais apropriado para ser aplicado para sucções muito altas (acima de 10.000 

kPa) está baseado na técnica de imposição da sucção através do controle da umidade relativa, 

com a utilização de uma solução que proporciona uma pressão de vapor de água determinada, 

dentro de uma atmosfera fechada (JIMÉNES SALAS , 1993a). 

 Através desta, podem-se atingir sucções de até 200.000 kPa. No entanto, a técnica 

apresenta algumas limitações devido a imprecisões para sucções inferiores a 10.000 kPa. 

Adicionalmente, esta técnica é mais demorada em relação aos outros métodos, devido à baixa 

transferência cinética de gases e precisa de um adequado controle de temperatura do ambiente. 

 Outras técnicas como a do papel filtro, permitem uma ampla faixa de medição da 

sucção matricial e total, porém requerem uma operação cuidadosa na pesagem e manuseio, 

assim como é necessário garantir um adequado contato papel – solo, em caso se desejar medir a 

sucção matricial. 

As limitações da medição direta da sucção do solo através de tensiômetros, tem sido 

superadas com o emprego de tensiômetros de alta capacidade (RIDLEY e BURLAND, 1993), 

tirando partido da alta resistência à tração da água e adotando a técnica de pressurização da água 

no reservatório para evitar a formação de bolhas de ar no tensiômetro. 

Estas técnicas entre outras são utilizadas em diversos tipos de aplicações na geotecnia, 

como na determinação das propriedades de retenção de água no solo, bem como da 

compressibilidade, da resistência e da permeabilidade, sendo adaptadas como complementos de 

diversos equipamentos (câmaras de pressão, edométricos, compressão triaxial, cisalhamento 

direto, entre outros). 

Apesar da utilização rotineira de alguns equipamentos desenvolvidos para ensaios de 

solos não saturados, assim como dos disponíveis no mercado para a medição da sucção do solo, 

ainda se percebe uma ausência de informações com relação à reprodução e adequabilidade dos 

resultados, principalmente quando estes têm como objetivo o estudo da deformação e resistência 

do solo.  

Este trabalho teve como objetivo verificar a operacionabilidade de diferentes técnicas 

de controle e de imposição da sucção, bem como comparar os resultados por elas fornecidas, 

quando da determinação de certas características e propriedades dos solos. As técnicas testadas 

foram a de translação de eixos, a osmótica, a do papel filtro, a do tensiômetro de alta capacidade 
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e a de controle da sucção por imposição da umidade relativa. Estas técnicas foram utilizadas, 

quando aplicáveis, na determinação das propriedades de retenção de água, da compressibilidade 

e da resistência à compressão simples de dois solos com texturas diferentes um arenoso e outro 

siltoso. 

Os resultados obtidos foram analisados para cada técnica e comparados entre si com 

auxílio de testes estatísticos escolhidos especificamente para a natureza do trabalho 

desenvolvido, considerado como um experimento piloto. Um experimento piloto difere do 

experimento estatístico propriamente dito pelo menor número de repetições de ensaios 

necessariamente reduzidas no presente trabalho considerando-se a complexidade da execução 

dos ensaios e o longo tempo necessário para a realização de vários deles. 

Apresenta-se ainda o desenvolvimento de um modelo baseado na geometria fractal para 

estimativa da curva de retenção de água no solo. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 CONCEITOS ENERGÉTICOS DA ÁGUA NO SOLO 

 

2.1.1 Introdução 

 

Os estados da água em um solo podem ser expressos quantitativamente em termos de 

energia livre da água no solo, em relação à água pura livre e padronizada (AITCHISON.,1965). 

A energia é uma função termodinâmica que é representada convenientemente em termos de 

potencial equivalente (ou total). 

 

2.1.2 Potenciais de água no solo 

 

 Segundo IWATA (1988), define-se o potencial total da água no solo como o trabalho 

útil que deverá ser realizado, por unidade de volume de água pura, para transportar em 

condições reversível e isotérmica, um volume infinitesimal de água de um reservatório de água 

pura sob pressão atmosférica e elevação especificada, até a água no solo no ponto considerado. 

O potencial da água em um solo não saturado compõe-se de diferentes partes, sendo as 

mais relevantes aquelas devido aos potenciais gravitacional, pneumático, osmótico e matricial. 

Outros tipos de potenciais existentes como o térmico e o de consolidação não serão tratados por 

terem menor importância no comportamento geotécnico dos solos não saturados. 

Os potenciais podem ser expressos em termos de energia por unidade de massa (por 

exemplo: Joules/kg). O potencial total da água no solo pode ser expresso como: 

 

mosmpg φ+φ+φ+φ=φ        (2.01) 

 

Onde : 

gφ  : potencial gravitacional [L2T-2]; 

pφ  : potencial pneumático [L2T-2]; 
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osmφ  : potencial osmótico [L2T-2]; 

mφ  : potencial matricial [L2T-2]. 

. 

 

a) Potencial Gravitacional 

 

O potencial gravitacional equivale à energia potencial do campo gravitacional que é 

medido a partir de um referencial de posição. 

 

z.gg =φ                   (2.02) 

 

Onde : 

g : aceleração gravitacional [LT-2]; 

z :  distância vertical desde a superfície de referencia[L]. 

 

 

b) Potencial Pneumático 

 

O potencial pneumático origina-se de pressões externas de gás diferentes da pressão 

atmosférica e tem especial importância quando se consideram os ensaios de placa de pressão ou 

a técnica de translação de eixos. Este potencial pode ser representado por: 

 

p.g

w
p ∆

γ
=φ          (2.03) 

 

Onde: 

p∆  : diferença entre a pressão aplicada ao ar do solo [ ML-1T-2]; 

wγ  : peso específico da água[ ML-2T-2]. 

 

 

c) Potencial Osmótico 

 

O Potencial Osmótico deriva da diferença de composição entre a água do solo (presença 

de sais minerais e substâncias orgânicas) e a água pura. 
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Segundo JIMÉNEZ SALAS (1993a), o potencial osmótico ocorre devido à água nos 

poros possuírem sais em dissolução, e exercerem uma sucção osmótica para levar a água do solo 

do estado original ao estado padrão (água pura). 

 

)P.(g
osm

w
p −

γ
−=φ         (2.04) 

 

Onde: 

Posm : pressão osmótica [ ML-1T-2]. 

 

 

d) Potencial Matricial 

 

O Potencial Matricial da água do solo é um potencial de pressão que decorre do efeito 

combinado da ação das forças capilares e de adsorção, que surgem da interação entre a água e as 

partículas minerais ou matriz que compõe o solo (HILLEL, 1971). 

 

)P.(g
m

w
m −

γ
−=φ         (2.05) 

 

Onde: 

Pm : pressão matricial [ ML-1T-2]. 

 

 

2.1.3 Sucção no solo 

 

Quando o potencial gravitacional e pneumático não intervêm e podem ser desprezados, 

o potencial total (neste caso composto pelo potencial matricial e osmótico), equivale à soma da 

sucção matricial (Sm), e sucção osmótica (Sosm ) e sua magnitude corresponde ao trabalho total 

das forças de capilaridade, absorção e osmose. A sucção total (St), é expressa em termos de 

pressão e representada da seguinte forma: 

 

St = Sm + Sosm         (2.06) 

 

Onde: 

Sm = -Pm : sucção matricial [ML-1T-2];  
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Sosm = -Posm : sucção osmótica [ML-1T-2].  

 

 A sucção total (St), é definida como a pressão manométrica negativa, em relação á 

pressão externa de gás sobre a água do solo, que deverá ser aplicada a um reservatório de água 

pura (à mesma cota e temperatura) de sorte a que se mantenha em equilíbrio, através de uma 

membrana  semipermeável (permite o fluxo da água, porém, não de solutos), entre a água do 

reservatório e a água do solo. A Figura 2.01, ilustra os conceitos da sucção matricial, osmótica e 

total. 

 

 
Figura 2.01. Representação dos conceitos de sucção matricial, osmótica e total. 

 

a) Sucção Matricial 

 

A sucção matricial (Sm) é igual á sucção total quando a água do solo é idêntica á água 

padrão (água pura ou solução com a mesma composição da água do solo), restando apenas o 

efeito da matriz do solo (capilaridade e adsorção).  

 

Os efeitos matriciais são decorrentes das pressões geradas pelo menisco capilar e da 

adsorção da água por forças exercidas pelas superfícies das partículas. Estas são quantificadas 

em forma global devido  à dificuldade de discriminá-las (JIMÉNES SALAS 1993a). 

A interface ar-água gerada pelos efeitos capilares no menisco que se forma entre as 

partículas de solo adjacentes pode ser representado através do chamado modelo capilar é 

mostrado na Figura 2.02, (BUCKINGHAM, 1907).   
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Figura 2.02. Modelo capilar para a análise da sucção matricial (BUCKINGHAM, 1907). 

 

Através do equilibro de forças na interface ar-água  observa-se que a força exercida pelo 

ar é igual às contrarias exercidas pela água e pode ser representado da seguinte forma: 

 

ασπ+π=π Sen..r..2r..ur..u s
2

w
2

a       (2.07) 

 

Onde:  

ua : pressão do ar [ML-1T-2]; 

uw : pressão da água [ML-1T-2]; 

r : raio do menisco [L]; 

α : ângulo de contato entre a interface ar-água com o tubo capilar; 

σs : tensão superficial da água [MT-2].  

 

Para um menisco perfeitamente esférico (α = 90o) a expressão 2.07 fica reduzida para: 

 

r
.2

)uu( s
wa

σ
=−         (2.08) 

 

Onde: 

 

(ua - uw) : sucção matricial [ML-1T-2]. 

 

Quando no termo (ua - uw) a pressão do ar (ua) corresponde à atmosférica, a pressão 

existente nas moléculas de água é proporcional à tensão superficial e ao raio do capilar. 
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A tensão superficial (σs) é originada pela interação das forças intermoleculares 

produzidas nas zonas de contato entre as partículas do solo, água e ar, sendo esta  responsável 

pela concavidade da interface ar-água e da ascensão da coluna de água no tubo capilar. O valor 

da tensão superficial é uma característica do líquido e seu valor depende da temperatura, 

diminuindo a medida que a temperatura aumenta. O valor da tensão superficial da água a 20 oC 

é de 0,07275 N/m. (LIBARDI, 1995). 

 

 

b) Sucção Osmótica 

  

A sucção osmótica (Sosm), é igual á sucção total quando o solo se encontra saturado, ou 

seja, quando a componente matricial não ocorre, restando apenas o efeito da concentração de 

solutos (Figura 2.01). 

 Na Figura 2.01, a água pura está em contato com o solo (com maior concentração de 

solutos) através de uma membrana semipermeável que é permeável às moléculas de água e não 

aos solutos. A maior concentração da água do solo causa uma atração das moléculas de água 

pura e conseqüentemente um fluxo destas através da membrana semipermeável. O equilíbrio é 

atingido quando a pressão hidrostática é suficiente para equilibrar as forças osmótica que 

produzem o fluxo das moléculas de água pura para a água do solo. 

 A sucção osmótica pode ser expressa usando a equação de Van´t Hoff´´s da seguinte 

forma : 

 

Sosm = R.T [Cs]         (2.09) 

 

Onde: 

R : constante universal dos gases (
K.mol

atm.lt.082,0 o ); 

T : temperatura absoluta em graus kelvin (oK); 

Cs : concentração do soluto (mol/lt). 

  

Similarmente este componente é relacionado com o comportamento dos solos argilosos 

causado pela “dupla camada difusa”. A dupla camada resulta da atração eletrostática das cargas 

negativas do argilo-mineral e a concentração de íons positivos ou cátions da solução adjacente à 

superfície da partícula. Disto resulta uma atração das moléculas de água livre do solo (solução) 

que tendem a dispersar os cátions da camada difusa com a finalidade de equilibrar a 

concentração (MITCHELL, 1993). 
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A importância da sucção osmótica na Mecânica dos Solos parece estar mais relacionada 

aos solos dispersivos ou expansivos, embora se admita que o valor da sucção total corresponde 

quase integramente ao valor da sucção matricial (FREDLUND e RAHARDJO, 1993). 

Conseqüentemente, na prática é usual considerar à sucção do solo como à sucção matricial. 

  

 

2.2 RELAÇÃO SUCÇÃO VS UMIDADE DO SOLO 

 

2.2.1 Introdução 

 

A relação entre o teor de umidade e a sucção do solo é uma característica do solo não 

saturado. Esta relação pode ser representada graficamente e descreve uma trajetória diferente 

em função do acréscimo ou decréscimo (processos de secagem e umedecimento 

respectivamente) de qualquer dos seus componentes.  A esse respeito, tem-se verificado que 

num determinado solo as trajetórias de secagem e umedecimento podem não coincidir para um 

mesmo valor de sucção manifestando-se o fenômeno denominado de histerese. 

 As trajetórias das curvas são funções que podem ser caracterizadas e equacionadas. 

Estas são utilizadas como meio de vínculo ao comportamento de solos não saturados como por 

exemplo permeabilidade, resistência ao cisalhamento e mudanças de volume. 

 

2.2.2 Curva de retenção da água no solo 

 

As relações sucção (total, matricial ou osmótica) vs umidade (grau de saturação, teor de 

umidade volumétrica ou gravimétrica), são de importância na caracterização dos solos não 

saturados. A representação gráfica dessa relação é denominada “curva de retenção da água no 

solo” (CRONEY e COLEMAN, 1960).  

 Segundo FREDLUND et al.,(1994), a curva de retenção da água no solo pode ser 

definida como a variação da sucção com a capacidade de retenção da água nos macro e micro 

poros no interior do solo. 

 Os valores correspondem ao tipo de solo, com uma densidade determinada, e a natureza 

dessa relação está diretamente associada à granulometria e mineralogia do solo. De uma forma 

geral, a geometria dos poros, a magnitude e composição mineralógica da fração fina são 

determinantes na posição relativa, forma e inclinação da curva.  

A curva de retenção pode ser caracterizada com a finalidade de equacioná-la. A 

caracterização é feita a partir das trajetórias típicas obtidas através de procedimentos de 

secagem e umedecimento. A Figura 2.03 mostra características das curvas de retenção, tanto 
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obtidas por umedecimento, quanto por secagem, podendo-se verificar a histerese associada às 

duas formas de obtenção. 

 

Onde: 

θs :teor de umidade volumétrica de saturação para a curva obtida pelo 

processo de secagem; 

θ´s :teor de umidade volumétrica de saturação para a curva obtida pelo 

processo de umedecimento; 

θs - θ´s   :conteúdo de ar residual; 

Pressão de entrada de ar :sucção correspondente ao início de entrada de ar; 

θr   :teor de umidade volumétrica residual. 

 

 
Figura 2.03. Elementos da curva de retenção segundo FREDLUND et al., (1994). 

 

 

2.2.3 Relações empíricas para definir a curva de retenção de água no solo 

 

 A curva de retenção pode ser definida mediante relações empíricas, a partir dos dados 

de sucção e umidade ou grau de saturação. 

 Diversas relações empíricas são comumente usadas para estimar a curva de retenção de 

água. Algumas delas são apresentadas a seguir: 

 

• BROOKS e COREY (1964)  

( ) r
a

rs θ+







ψ
ψ

θ−θ=θ
λ

       (2.10) 
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• VAN GENUTCHEN (1980): 
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 m =1-1/n 

 

• FREDLUND et al.,(1994): 
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Onde: 

ψ  : sucção matricial (cm); 

ψ a  : sucção matricial que corresponde à entrada de ar (air entry) (cm); 

ψ r  : sucção que corresponde à umidade volumétrica residual (cm); 

θ  : teor de umidade volumétrica (cm3/cm3); 

θ s  : teor de umidade volumétrica de saturação (cm3/cm3); 

θ r  : teor de umidade volumétrica residual (cm3/cm3); 

α v : parâmetro de ajuste da curva (cm-1); 

λ :  parâmetro de ajuste, depende do tamanho dos poros do solo; 

e  : 2,71828; 

a : valor aproximado da sucção de entrada de ar (cm); 

n,m : parâmetros de ajuste; 

106 : valor limite de sucção para qualquer tipo de solo (kPa). 

 

 

2.2.4 – Fenômeno de histerese no solo 

 

Para um mesmo solo a curva de retenção pode descrever uma trajetória diferente em 

função do acréscimo ou decréscimo (processos de secagem e umedecimento), de qualquer dos 

seus componentes. Assim, verifica-se que num determinado solo as trajetórias de secagem e 

umedecimento podem não coincidir para um mesmo valor de sucção, manifestando-se o 

fenômeno denominado de histerese. A Figura 2.04, mostra a diferença das trajetórias por ambos 

processos. 
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 Esse  comportamento da curva de retenção afeta diretamente as condições de fluxo no 

solo não saturado; a natureza deste comportamento é atribuído a diferentes causas 

(POULOVASSILLIS, 1962; DAVIDSON et. al.,1966; HILLEL, 1980 ). 

 - O efeito de ângulo de contato do menisco de água que é maior quando ocorre 

umedecimento e menor na fase de secagem. 

- Irregularidades geométricas dos poros interconectados que atingem  equilíbrio em 

posições diferentes para ambos procedimentos, com diferentes quantidades de água. 

 - Bolhas de ar capturadas nos vazios do solo no processo de umedecimento. 

 - Alterações da estrutura do solo produzidos pela expansão ou contração nos solos 

argilosos, nos procedimentos de umedecimento e secagem respectivamente. 

 

 
Figura 2.04.  A histerese do solo formada pelas trajetórias provenientes dos processos de umedecimento e 

secagem. 

 

 

2.3 TÉCNICAS PARA MEDIDAS DA SUCÇÃO DOS SOLOS 

 

2.3.1 Introdução 

 

 Segundo FREDLUND e MORGENSTERN (1978), a determinação do potencial 

matricial, é fundamental para a solução de problemas (hidráulicos ou mecânicos) relativos ao 

comportamento dos solos não saturados. 

Nesse sentido, a determinação do potencial matricial ou sucção (em termos de pressão) 

geralmente envolve: obtenção da relação sucção vs teor de umidade (curva de retenção de água 

no solo), realizadas em amostras de laboratório, assim como a medição de sucção numa dada 

situação em campo ou em amostras no laboratório. 

As medidas de sucção tanto em laboratório como em campo esbarram numa série de 

dificuldades experimentais, e comumente deve-se recorrer a diferentes técnicas de ensaio com 



 
 

   

14

intuito de conhecer-se o potencial dentro de uma faixa ampla, que seja suficiente para utilização 

prática. 

 Nesta parte são apresentadas algumas técnicas utilizadas na medição da sucção dos 

solos tais como: translação de eixos, a osmótica, controle de sucção por imposição da umidade 

relativa, papel filtro e tensiômetros de alta capacidade. Uma revisão mais detalhada dos diversos 

ensaios utilizados para este objetivo podem ser encontrados em HILLEL (1971), AITCHISON 

(1965), CAMPOS (1994). 

 

 

2.3.2 Técnica de translação de eixos  

 

a) Princípio Teórico 

 

As dificuldades experimentais encontradas estão principalmente relacionadas à 

necessidade de se controlar e/ou medir tanto as pressões na fase gasosa como na fase líquida dos 

fluídos intersticiais (VILAR, 1997). A cavitação nos sistemas de medida convencional são 

provocados por pressões neutras negativas menores de -100 kPa. 

 HILF(1956), propõe a técnica de translação de eixos para o controle da sucção atuante 

na amostra do solo. Esta técnica é empregada nos equipamentos de placa de pressão que são 

utilizados para determinar a capacidade de retenção de água nos solos. A técnica consiste na 

mudança do referencial de pressão (pressão atmosférica), ou seja, aumenta-se artificialmente a 

pressão do ar (ua) existente nos poros do solo. Admitindo-se que isto produz um igual aumento 

da pressão de água (uw), permanece a diferença (ua- uw), ou seja, permanece a sucção e a pressão 

na água é aumentada, levando-a até valores mensuráveis (VILAR, 1997). 

 Para este método, é necessário contar com placas porosas especiais que permitem o 

fluxo de água, porém não de ar. A sucção máxima a ser aplicada depende da pressão de entrada 

de ar das placas porosas, que podem atingir até pressões de 1.500 kPa. 

Com esta técnica, tem-se a possibilidade de movimentação de solutos através da placa 

porosa, portanto o que se impõe à amostra é a sucção matricial. 

 

b) Vantagens e Desvantagens  

 

Entre as vantagens que oferece esta técnica encontram-se: 

 

- A medição da sucção direta, que equivale à pressão de ar aplicada artificialmente, 

quando se mantém a água sob pressão atmosférica; 
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- A possibilidade de medir sucções maiores que 100 kPa com limite de 1.500 kPa  e 

de até 10.000 kPa quando se utiliza a placa com membrana de celulose (membrana 

de pressão); 

- O equipamento é disponível comercialmente. 

 

Entre as desvantagens que apresenta esta técnica encontram-se: 

 

- Viável desde que exista uma continuidade da fase de ar através da amostra de solo, 

isto é, que todos os vazios de ar estejam interconectados (OLSON e 

LANGFELDER, 1965). Caso exista ar ocluído é conferido à água-ar alta 

compressibilidade, o que resulta em uma super estimação dos valores de sucção 

(BOCKING e FREDLUND, 1980); 

- Não é recomendável para medições de sucção menores que 10 kPa (JIMÉNES 

SALAS, 1993a; LIBARDI, 1995). A permeabilidade do ar num solo não saturado é 

praticamente nulo quando o grau de saturação é aproximadamente de 75 a 85% 

(KOMORNIK et al., 1980; BOCKING e FREDLUND, 1980), o que possibilita o 

aparecimento de ar ocluído (BARDEN, 1965; MATYAS, 1966; BOCKING e 

FREDLUND, 1980); 

- Não é recomendável para solos de granulação fina; 

- O equipamento é relativamente oneroso. 

 

c) Algumas aplicações práticas 

  

 Como meio de controle da sucção, este  método tem sido bem sucedido. Nos diversos 

tipos de aplicações na geotecnia, tem sido utilizado com maior ênfase na determinação das 

propriedades de retenção de água no solo (RICHARDS, 1941), cisalhamento direto (ESCÁRIO, 

1989), compressão triaxial (BISHOP e DONALD, 1961; HO e FREDLUND, 1982), 

compressão confinada (ESCARIO e SÁEZ, 1973; FREDLUND e MORGENSTERN, 1976), e 

ensaios de permeabilidade (GARDNER, 1956)  

A Figura 2.05 ilustra o edômetro baseado na técnica de translação de eixos 

desenvolvido por ESCÁRIO (1969). 

O aparelho consiste basicamente numa célula provida de uma placa porosa junto com 

uma membrana semipermeável para sucções acima de 1.500 até 10.000 kPa e de um pistão 

vertical através do qual torna-se possível a aplicação das tensões normais, assim como, a 

medição das mudanças de volume da amostra. Adicionalmente, possui dutos, um para saída da 

água expulsa da amostra e um outro para aplicação do ar dentro da câmara. 
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O ensaio consiste na colocação de um corpo de prova semelhante ao do edômetro 

convencional em contato direto com uma placa porosa, sendo que tanto o corpo de prova como 

placa, no início, encontram-se saturadas (processo de secagem). Em seguida, para cada estágio 

de sucção, a pressão de ar equivalente à sucção desejada é imposta dentro da câmara, assim, 

depois da eliminação parcial de água da amostra através da placa porosa é atingido um 

equilíbrio de sucção no solo. Variações de umidade em cada estágio de sucção são registrados 

pela medida de volume de água expulsa numa bureta graduada. As aplicações das tensões 

verticais são similares às utilizadas num edômetro convencional. 
 

 
Figura 2.05. Edômetro com controle da Sucção baseado na Técnica de Translação de Eixos (ESCARIO, 

1969). 

 

 

2.3.3  Técnica osmótica 

 

a) Princípio Teórico 

 

Inicialmente desenvolvida por Biólogos (LAGERWERFF et al., 1961) esta técnica 

posteriormente foi adotada por cientistas do solo (ZUR, 1966).  

A primeira adaptação para ensaios em geotecnia foi introduzido por KASSIF e BEN 

SHALOM (1971) num edômetro para estudos de solos expansivos. 

 Este procedimento está baseado no princípio termodinâmico que afirma que a pressão 

hidrostática incrementa o potencial de água, enquanto que o soluto decresce-o. Assim, uma 

solução confinada em contato com água pura livre através de uma membrana semipermeável 

perfeita estará em equilíbrio quando a pressão hidrostática aplicada à solução seja igual à sucção 
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osmótica (LOW e ANDERSON, 1958). Esta é por definição a pressão osmótica, que depende 

evidentemente da concentração da solução. 

 De outro lado, se a água pura livre é substituída por um solo úmido, o potencial total ou 

energia livre da água na solução pode ser menor ou maior do que a água do solo. Essa diferença 

de potencial tenderia a movimentar a água (do solo ou da solução), do maior para o menor 

potencial, através da membrana, até que um novo equilíbrio seja estabelecido. 

 Na prática geotécnica a solução é composta a partir de polietileno de glicol (PEG), 

comercialmente chamado Carbowax. O PEG é um polímero [CH2OH( CH2OCH2)n CH2OH] que 

é caracterizado por uma baixa reação química e uma relativamente alta solubilidade com a água. 

 Uma das características mais importantes com relação ao método é o tamanho das 

moléculas do PEG. Assim, ao ser colocada uma solução (com uma concentração determinada) 

de PEG em contato com um solo úmido através de uma membrana semipermeável, a pressão 

osmótica é gerada devido à impossibilidade das moléculas do PEG atravessarem a membrana 

por serem de maior tamanho (em relação as moléculas de água) permitindo somente o fluxo de 

água atraídos pela maior concentração da solução. 

 Os tamanhos das moléculas do PEG são definidos pelo seu peso molecular. A 

bibliografia mostra que as soluções mais utilizadas para estes fins correspondem a PEG com 

pesos moleculares de 6.000 (PEG 6.000) e 20.000 (PEG 20.000). 

 Quanto à magnitude da pressão osmótica desenvolvida, esta depende da concentração 

do PEG na solução (expressa em peso seco de PEG por litro de água destilada a 25oC) que se 

encontra em contato com o solo. Em conseqüência, a variação da concentração da solução torna 

possível o controle do teor de umidade ou da pressão osmótica (KASSIF e BEN SHALOM, 

1971).  

A calibração da relação pressão osmótica vs concentração da solução é obtida através da 

técnica do controle da sucção por imposição da umidade relativa. Soluções com várias 

concentrações de PEG são colocadas em uma atmosfera controlada (dessecador de vácuo) 

contendo uma solução salina. Uma vez estabelecida a condição de equilíbrio de vapor entre a 

solução PEG e a solução salina, a umidade relativa imposta é relacionada com a sucção através 

da lei de Kelvin. 

A relação entre a pressão osmótica e a concentração do PEG é conhecida para os dois 

pesos moleculares (PEG 6.000 e 20.000), devido a que foram determinadas por diferentes 

autores. WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969) fazem uma recopilação desta relação, onde se 

observa que os valores de sucção são limitados até um valor máximo de 1.500 kPa. 

Posteriormente DELAGE et al., (1998), estenderam a faixa de pressão osmótica para um valor 

de 10.000 kPa. A Figura 2.06, mostra os resultados obtidos por estes autores e adicionalmente 

os recopilados por WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969). 
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Figura 2.06. Curva de calibração da relação Pressão osmótica versus concentração da solução PEG 

DELAGE et al., (1998). 

 

 Do gráfico observa-se que a nova faixa de sucção foi obtida utilizando diferentes 

concentrações e pesos moleculares de PEG. Assim, para sucções cada vez maiores o peso 

molecular do PEG foi desde 20.000 até 1.500. 

Já na prática, a aplicação da sucção desejada dependerá da invariância da concentração 

durante o ensaio visto que ocorrerá uma transferência de umidade entre o solo e a solução 

através da membrana. Sendo assim, a concentração da solução pode ser mantida por renovação 

sucessiva em adequados intervalos de tempo ou adicionalmente pode-se considerar o valor da 

sucção final após o ensaio mediante medição da nova concentração. A verificação e a correção 

da densidade da solução pode ser possível mediante a medição do índice de refração da solução.  

O índice de refração é um valor físico constante que pode ser relacionado com a 

densidade ou outras propriedades na identificação qualitativa de líquidos orgânicos 

transparentes. 

Este é definido como a relação entre a velocidade de propagação de uma energia 

incidente no vácuo (ou ar) e a velocidade da mesma refletida numa substância. A Figura 2.07a 

ilustra esta definição.  
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Figura 2.07. a) Raio de luz incidente e de refração; b)Ângulo crítico de refração 

 

A partir dessa definição e da Figura 2.08 pode-se chegar à relação (2.13): 

 

)r(sen
)i(senn

x

v
x =

ν
ν

=         (2.13) 

 

Onde: 

 

nx: índice de refração 

νv: velocidade da luz incidente; 

νx: velocidade da luz refletida na substancia. 

 

 Os instrumentos utilizados para determinação deste índice medem ângulos de raios de 

luz que atravessam uma solução e uma placa de vidro ou prisma. Este procedimento é válido 

visto que o índice do vidro relativo ao ar para uma determinada temperatura é constante 

(EWING, 1954).  

 Similar à Figura 2.07a, durante a medição a radiação da luz que atravessa a solução 

varia levemente com a refratada no prisma de vidro, e se o ângulo i aumenta, o ângulo r 

aumentará também (no entanto r sempre será menor do que i). Quando i=90º o ângulo r 

alcançará um valor máximo que se denomina ângulo crítico rc como é mostrado na Figura 2.07b. 

Nessa situação a expressão (2.13) terá como numerador a unidade. Finalmente com a medição 

do ângulo crítico refratado os aparelhos de medição conseguem determinar o índice de refração 

característico de uma solução. 

 Existem diferentes aparelhos de medição ou refratômetros tais como o refratômetro 

Abbé, de imersão, Pulfrich, Fisher, entre outros.  

Destes instrumentos o mais comum e o refratômetro Abbé, onde o procedimento do 

ensaio consiste em colocar uma gota da solução entre dois prismas de vidro. O aparelho é 

projetado para conduzir luz aos prismas e para que o conjunto de primas e a amostra sejam 
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rotacionados ao redor de um eixo horizontal (controlado por um indicador) de tal sorte que 

alcance uma posição similar à da Figura 2.07b, onde o índice de refração é lido no aparelho a 

partir de uma escala angular.  

O índice de refração difere para uma mesma amostra quando medido a temperaturas 

diferentes. A escala da maioria dos refratômetros fornece resultados para medições a uma 

temperatura referencia (20 oC). No entanto, os fabricantes fornecem tabelas de correção para 

efetuar medições a diferentes temperaturas. Adicionalmente, existem aparelhos que realizam 

uma correção automática durante a medição. 

Os resultados do índice de refração também são comumente apresentados em unidades 

Brix que correspondem á quantidade em gramas de açúcar em 100 g de água destilada. 

 No referente à membrana semipermeável, diversos materiais naturais ou sintéticos 

podem ser utilizados, por exemplo: papel pergaminho, bexiga de peixe, papel celofane e 

inclusive certas substâncias inorgânicas gelatinosas, como ferrocianuro cúprico CU2Fe(CN)6 

(BABOR E AZNAREZ, 1958). 

Embora estes materiais possam ser utilizados, o emprego de diferentes pesos 

moleculares do PEG tornam indispensável o uso de membranas semipermeáveis com 

características adequadas (porosidade, resistência entre outros), a fim de evitar a penetração das 

moléculas de PEG da solução através desta. 

 As membranas utilizadas no método osmótico são as mesmas usadas na Bioquímica 

para os processos de diálise. São compostas, geralmente, de celulose regenerada, acetato 

celulose, policarbonato, polietileno, polipropileno, polisulphone, poliolefina e fluoreto 

polivinilideno. Estas são projetadas para oferecer uma resistência química a determinados 

produtos (hidrocarbono, alguns ácidos, álcool, entre outros), resistência física (mecânica e de 

temperatura), resistência biológica (com adição de uma solução contendo 50% de glicerol). 

 Uma das características mais importantes destas membranas consiste em proporcionar 

diversos tamanhos de diâmetros de poros, sendo estes definidos pelo peso molecular cut-off 

(MCWO). Desta forma a membrana é capaz de rejeitar somente as moléculas de PEG de maior 

tamanho o que permite somente o fluxo das moléculas de água. 

 Relatos de experiências mostram que uma membrana de peso molecular cut-off de 

14.000 (MWCO 14.000) deve ser usada com uma solução com PEG 20.000, enquanto uma 

membrana de peso molecular cut-off de 4000 (MWCO 4.000) com uma solução de PEG 6.000 

(DELAGE et al., 1998). Desta forma são evitados vazamentos de PEG através destas, inclusive 

com a aplicação de pressões hidrostáticas de até 300 kPa. (KOMORNIK et al., 1980). 

 As membranas empregadas usualmente são permeáveis aos íons do soluto da água do 

solo, que podem passar da água do solo à solução até atingir o equilíbrio, como conseqüência, o 

sistema não mede a sucção total, mas unicamente a sucção matricial (KASSIF e BEN 

SHALOM, 1971).   
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b) Vantagens e Desvantagens 

 

 Entre as vantagens que oferece esta técnica encontram-se: 

 

- Comparado com o método de translação de eixos, a maior vantagem é que o solo 

permanece quase em condição natural, visto que não precisa aplicação de pressão 

de ar na amostra. A pressão de água (uw) é negativa tal como se apresenta na 

natureza (CUI e DELAGE, 1996), e com um fluxo lento através de amostra de 

forma lenta e uniforme (KOMORNIK et al., 1980); 

- É possível medir valores de sucção de até 10.000 kPa; 

- Não apresenta problemas de super estimação nos valores de sucção por causa de “ar 

ocluso”, em medições feitas em solos com alto grau de saturação como o 

apresentado pelo método de translação de eixos onde a validade desse método é 

questionada (DELAGE et al., 1992); 

- O método é simples, de fácil operação, e os equipamentos como o utilizado para 

determinar a curva de retenção de água no solo são disponíveis em qualquer 

laboratório (ZUR, 1966). É adaptável a equipamentos de compressão confinada. 

  

Entre as desvantagens que apresenta esta técnica encontram-se: 

 

- As membranas precisam de um peso molecular cut-off (MWCO) adequado em 

relação ao peso molecular do PEG, quando submetidas as pressões hidrostáticas. 

Caso contrário podem tornar-se permeáveis às moléculas do PEG (KOMORNIK et 

al., 1980); 

- As membranas são sensíveis às bactérias ou microorganismos, portanto precisam de 

um tratamento com um antibiótico de grande espectro na solução (ZUR, 1966; 

DELAGE et al., 1992). Nessas condições o período de vida de uma membrana com 

uso contínuo é aproximadamente um mês; 

- Os equipamentos baseados neste método não são disponíveis comercialmente; 

- As soluções durante o ensaio requerem de um controle adequado de temperatura 

(20oC±0,1). 

 

c) Algumas aplicações práticas  

 

Esta técnica de controle de sucção não é de prática comum na geotecnia, porém, se 

apresenta como uma boa alternativa pelas vantagens oferecidas em relação aos métodos 

tradicionais. 
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O método tem sido adaptado a diversos arranjos de equipamentos para ser usados em 

ensaios na determinação das propriedades de retenção de água nos solos (ZUR, 1966; 

POINTER, 1966; GRAHAM BRYCE, 1967; WILLIAMS e SHAYKEWICH, 1969; CUI e 

DELAGE, 1996), compressão confinada (KASSIF e BEN SHALOM, 1971; DELAGE et al., 

1992; DINEEN e BURLAND, 1995), compressão triaxial (KOMORNIK et al., 1980; DELAGE 

et al.,1987; CUI e DELAGE, 1996). 

O equipamento desenvolvido por ZUR (1966), destinado para determinação das 

propriedades de retenção de água no solo é mostrado na Figura 2.08. Este consiste em três 

câmaras, sendo a câmara central correspondente ao solo e as outras duas adjacentes ocupadas 

pela solução osmótica. As câmaras da solução e do solo possuem pequenos tubos que permitem 

o fluxo da solução (PEG-6.000) e o umedecimento inicial do solo até atingir saturação 

respectivamente. 

 Os tubos das câmaras de solução são conectados a um sistema contendo um tubo de 

Mariotte de tal forma que é proporcionado um abastecimento contínuo e uma pequena pressão 

para assegurar o contato entre a membrana e o solo. 

 Entre a câmara do solo e as câmaras da solução adjacentes encontram-se as membranas 

semipermeáveis (marca Visking), e todo o conjunto é firmado com parafusos como mostrado na 

Figura 2.08. 

 

 
Figura 2.08. Equipamento osmótico desenvolvido por ZUR (1966) destinado à determinação da curvas de 

retenção de água no solo. 

 

Para o ensaio seguindo o processo de secagem as membranas e o solo foram 

previamente saturados com água destilada. Iniciado o ensaio a solução foi renovada em 

intervalos iniciais de 6 horas e posteriormente de 24 horas. As experiências indicaram que um 

período de 72 horas foi necessário para atingir o equilíbrio correspondente à sucção imposta. 

Seguidamente, após equilíbrio a amostra é retirada e determinado seu teor de umidade. 
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O procedimento é repetido para soluções PEG 6.000 com diferentes concentrações. Para 

diferentes valores de sucção correspondentes a diferentes concentrações de PEG e com as 

respectivas umidades de equilíbrio da amostra, torna-se possível a determinação da curva de 

retenção para o processo de secagem. 

 Resultados desta experiência são comparados com os realizados na membrana de 

pressão (baseado no método de translação de eixos) pelo mesmo autor utilizando para esse 

objetivo os mesmos solos em cada método. Neste trabalho empregaram-se dois tipos de solos, 

um de características arenosa e um outro argiloso ensaiados em dois laboratórios diferentes. 

 As Figuras 2.09 e 2.10 mostram as curvas de retenção obtidas para cada tipo de solo 

correspondente a cada método de medição utilizado procedentes dos laboratórios da Califórnia 

(EEUU) e Haifa (Israel) respectivamente. 

Na Figura 2.09 (laboratório da Califórnia) observa-se a boa concordância entre ambos 

os métodos no solo arenoso, exceto para sucções inferiores a 100 kPa, quando se observa que a 

translação de eixos fornece umidades ligeiramente menores. 
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Figura 2.09. Curvas de retenção obtidas para os métodos de translação de eixos e osmótico num solo 

argiloso e outro arenoso (Laboratório da Califórnia). 

 

Já o solo argiloso nas sucções superiores a 100kPa o método de translação de eixos 

forneceu maiores umidades que o método osmótico. 

 A Figura 2.10 (laboratório de Haifa) mostra uma boa aproximação entre ambos os 

métodos tanto no solo argiloso como no arenoso. 
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Figura 2.10. Curvas de retenção obtidas para os métodos de translação de eixos e osmótico num solo 

argiloso e outro arenoso (Laboratório de Haifa). 

 

 ZUR (1966), sugere que as diferenças no teor de umidade de ambos os métodos 

correspondente à amostra de solo argiloso (Figura 2.09) podem ser atribuídas ao intervalo de 

tempo insuficiente para as amostras atingirem equilíbrio de sucção. No laboratório da Califórnia 

o período de teste na membrana de pressão foi de 48 horas, enquanto no laboratório de Haifa foi 

de 72 horas. 

 Posteriormente WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969), realizaram uma experiência 

similar envolvendo a comparação de curvas de retenção provenientes dos métodos de translação 

de eixos e osmótico. Os ensaios para o método osmótico foram efetuados-se num aparelho de 

características similares dotado com uma membrana de diálise ( tubo de 49mm de diâmetro, 

diâmetro de poro de 24 
0

A ) de peso molecular cut- off  MWCO (12.000 –14.000) e soluções 

compostas com PEG 6.000 e PEG 20.000. 

  Dos resultados obtidos para um solo argiloso, verificou-se que não houve diferenças 

entre ambos os métodos. Porém, apesar das diferenças não serem estatisticamente diferentes 

realizado pela abordagem do teste múltiplo de Duncan e análises de variâncias (STEEL e 

TORRIE, 1960), o método de translação de eixos fornece teores de umidade ligeiramente 

maiores do que o método osmótico para o mesmo valor de sucção, similarmente aos obtidos por 

ZUR (1966). A respeito WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969) sugerem  a possibilidade de não 

ter sido alcançado o equilíbrio na membrana de pressão no método de translação de eixos apesar 

do intervalo de tempo maior (10 a 14 dias) ao realizado por ZUR (1966), que foi de 48 horas. 

Outra possibilidade seria que o contato solo-membrana é superior ao contato solo-placa 

porosa o que pode contribuir para essas diferenças.  

Uma outra adaptação da técnica para determinação da curva de retenção de água no solo 

é mostrada na Figura 2.11 (CUI e DELAGE, 1996). 
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Uma amostra cilíndrica similar às utilizadas nos ensaios triaxiais é cuidadosamente 

inserida numa membrana previamente umedecida. A membrana e a amostra são submersas 

numa solução de PEG que é movimentada através de um agitador magnético tal como mostrado 

na Figura 2.11. A concentração da solução PEG corresponde a um determinado valor de sucção. 

Com procedimento similar a ZUR (1966), as mudanças de peso da amostra em função 

do tempo são monitoradas mediante pesagem sucessiva. Relatos indicam que nesta experiência 

o período de uma semana foi necessário para alcançar o equilíbrio de sucção. 

A curva de retenção para os processos de secagem ou umedecimento é finalmente 

obtida ao relacionar os diferentes valores de sucção matricial impostas provenientes de 

diferentes concentrações de PEG com as respectivas umidades de equilíbrio da amostra. 

 

 
Figura 2.11. Uso da técnica osmótica na determinação da curva de retenção de água no solo (CUI e 

DELAGE, 1996). 

 

KASSIF e BEN SHALOM (1970 e 1971) desenvolveram uma célula edométrica que 

permite o controle de sucção matricial do solo utilizando o princípio osmótico inicialmente 

desenvolvido por biólogos e agrônomos (LAGERWERFF et al., 1961; ZUR, 1966; PECK e 

RABBIDGE, 1966). Posteriormente algumas modificações na procura de melhoras foram 

realizadas por DELAGE et al.,(1992) e DINEEN e BURLAND (1995). 

No trabalho de KASSIF e BEN SHALOM (1971), o edômetro desenvolvido teve como 

finalidade avaliar a relação entre o potencial expansivo e a sucção matricial. 

As amostras utilizadas correspondem a solos argilosos de propriedades expansivas com 

alta plasticidade (Ip=58 a 63%) e porcentagem da fração argila de 51 a 55%.  

A Figura 2.12 ilustra os resultados provenientes dos testes edométricos com mudança de 

sucção sob tensão vertical constante, cujos resultados apresentam-se como a sucção matricial vs 
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porcentagem de expansão em amostras compactadas. Os valores de porcentagem de expansão 

correspondem à máxima deformação atingida para cada sucção matricial imposta. 

 

 
Figura 2.12. Porcentagem de expansão (com sobrecarga de 16 kPa) vs sucção matricial 

 

Adicionalmente, a Figura 2.13 mostra os resultados para o teste edométrico com 

mudança de tenção vertical a volume constante para cada sucção imposta cujos resultados são 

representados pelo potencial de expansão vs sucção matricial. A pressão de expansão 

corresponde à máxima tensão vertical atingida em cada sucção imposta. 

Das figuras observa-se como era esperado uma diminuição do porcentagem de expansão 

e pressão de expansão com o aumento da sucção matricial. 

A disposição das curvas obtidas para cada gráfico mostram a influência  do teor de 

umidade e a densidade seca inicial da amostra na porcentagem de expansão e pressão de 

expansão. O potencial expansivo aumenta para densidades secas crescentes e teores de umidade 

iniciais decrescentes. 
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h 

Figura 2.13. Pressão de expansão vs sucção matricial 

 

A Figura 2.14 mostra um edômetro baseado na técnica osmótica desenvolvido por 

DELAGE et al., (1992). O aparelho consiste numa célula contendo tanto no topo como na base 

duas membranas semipermeáveis que se encontram em contato direto com as superfícies da 

amostra. Adicionalmente, a célula é dotada de dutos no topo e na base que permitem o fluxo da 

solução nas faces das membranas opostas à amostra. O fluxo da solução garante uma circulação 

constante a partir de um circuito fechado composto pela base e pistão da célula, reservatório e 

uma bomba. Através do topo da célula é possível a aplicação das tensões normais, assim como, 

realizar medidas de deformação da amostra. 

Para o ensaio o corpo de prova é confinado lateralmente pelo anel porta amostra e 

colocado em contato direto com uma membrana semipermeável de celulose com diâmetro de 

poros ou peso molecular cut-off (MWCO) compatível ao peso molecular do PEG utilizado. O 

valor da sucção matricial desejada é imposta em função da concentração da solução PEG 

utilizada, sendo que, para uma maior concentração resultará uma maior sucção matricial. A 

relação entre sucção matricial e concentração do PEG são conhecidas a partir das correlações 

estabelecidas por WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969) ou DELAGE et al., (1998).  

Uma vez colocada a solução em contato com o solo através da membrana ocorre fluxo 

de água em direção do solo para a solução ou vice-versa (dependendo do nível de energia da 

água) que cessa quando o equilíbrio osmótico é atingido. A variação do teor de umidade em 

cada estágio de sucção é registrado pela medida de volume da solução numa bureta graduada 

como mostrado na Figura 2.14. 
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As aplicações das tensões verticais são similares às utilizadas no edômetro 

convencional. 

O edômetro desenvolvido por DELAGE et al., (1998) foi utilizado em testes destinados 

ao estudo de trajetórias de deformação específica e variação volumétrica de água em função do 

tempo provenientes de ensaios realizados segundo tensão constante com mudança de sucção e 

vice-versa. Adicionalmente, utilizou-se em estudos do fluxo de água em solos não saturados. 

As amostras utilizadas para esse propósito correspondem a um silte de Jossigny de 

baixa plasticidade (Ip=13%) e um porcentagem da fração argila de 26%. A membrana utilizada 

foi de celulose com peso molecular cut off de 12.000 – 14.000 e a solução é composta de PEG 

20.000 para diferentes concentrações. 

 
 

 
Figura 2.14. Uso da técnica osmótica em ensaios edométricos (DELAGE et al., 1992). 

 

A Figura 2.15 apresenta resultados da variação da deformação vertical ∆H/Ho e a 

mudança de volume de água ∆V/Vo na amostra plotadas como uma função de logaritmo do 

tempo (log t) empregado para estas atingirem equilíbrio durante o ensaio. Neste estágio utilizou-

se uma tensão constante que corresponde a 100 kPa e uma variação da sucção de 100 a 200 kPa. 

Os resultados mostram que a partir de um período de 2 horas ocorrem as mudanças da 

altura da amostra e volume de água. Segundo DELAGE et al., (1998), esse período é necessário 

para imposição da nova sucção produzida pela troca da solução por uma de maior concentração. 

Adicionalmente, a estabilização das variações do volume de água ocorrem após 24 horas. 

A Figura 2.16, mostra os resultados para o teste com aumento de tensão de 200 para 400 

kPa, sob uma imposição de sucção constante de 200 kPa. Neste estágio após o primeiro 

carregamento a amostra experimenta uma compressão e/ou expulsão de ar instantâneo, e 
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seguidamente uma migração de água (difusão). As variações de deformação vertical e as 

mudanças de volume da água permanecem constantes após 2 dias. 

 

 
Figura 2.15. Mudança da Sucção  (100 para 200kPa) sob tensão vertical constante (100 kPa). 

 

 

 

 
Figura 2.16. Aumento de tensão axial (200 para 400 kPa) sob sucção constante (200 kPa). 

 

 

2.3.4 Técnica do controle de sucção por imposição da umidade relativa 

 

a) Princípio Teórico 

 

Inicialmente desenvolvida por cientistas do solo, a primeira aplicação em testes de 

geotecnia é atribuída a ESTEBAN e SÁEZ (1988), que adaptaram a técnica a um edômetro. 
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O método consiste em determinar a sucção total através da pressão parcial de vapor de 

água em equilíbrio com a água do solo. A relação é baseada nos conceitos de termodinâmica 

como a energia  livre de Gibbs num sistema onde se considera o efeito da pressão sobre a 

energia livre, trabalho mecânico nulo, líquido incompressível e reação isotérmica. 

 A relação entre a pressão relativa de vapor de água e a sucção é dada pela expressão: 

 

Po
Pln

Mg
RTuu wa =−         (2.14) 

 

Onde: 

ua, uw  : pressão do ar e da água respectivamente; 

R  : constante de gases perfeitos (8,3143 Jmol K-1); 

T  : temperatura absoluta (293oK); 

M  : massa molar da água (18,016 gmol-1); 

g.  : aceleração gravitacional (9,81 ms-2); 

P/Po : umidade relativa, relação entre a pressão parcial de vapor (P), e a pressão de 

vapor de saturação (Po); 

RT/Mg  : 137837 kPa. 

 

Na prática, amostras são colocadas num dessecador contendo uma solução aquosa de 

um dado composto químico. De acordo com as propriedades físico-químicas deste composto, 

uma determinada umidade relativa é imposta dentro do dessecador. Mudanças de água ocorrem 

por transferências de vapor entre a solução e a amostra, e uma determinada sucção é aplicada na 

amostra quando o equilíbrio de vapor é atingido. A Figura 2.17 ilustra o arranjo utilizado para o 

teste. 

 

 
Figura 2.17. Controle de Sucção por Imposição da Umidade Relativa através do dessecador de vácuo. 
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 Para a solução aquosa podem ser utilizados diferentes produtos como ácido sulfúrico ou 

várias soluções salinas para diferentes concentrações. Por facilidade e segurança prefere-se 

utilizar a solução salina. 

 A Tabela 2.01 mostra os valores de sucção para diferentes  umidades relativas de várias 

soluções salinas saturadas recopiladas por DELAGE et al.,(1998). 

 A bibliografia mostra que para um determinado tipo de sal, diferentes valores de 

umidade relativa têm algumas vezes sido reportadas. A dispersão de valores é evidente para 

sucções menores a 10.000 kPa e são atribuídas à sensibilidade da umidade relativa com as 

mudanças de temperatura, assim como à propriedade física do composto químico. 

O procedimento necessita de um rigoroso controle de temperatura durante a fase de 

equilíbrio.  

O uso de um único sal adequado pode ser determinante para minimizar a 

incompatibilidade de valores de umidade relativa e conseqüentemente de sucções, provenientes 

de diferentes soluções salinas. LANG (1967), realizou uma calibração de algumas soluções 

salinas (provenientes de diferentes fontes) com uma solução de cloreto de sódio (NaCl) para 

várias concentrações numa faixa de sucções de 4.000 a 25.000 kPa que são mostradas na Tabela 

2.02. 
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Tabela 2.01. Valores de Sucção e Umidade relativa provenientes de diferentes soluções salinas saturadas 

a 20oC.  DELAGE et al.,(1998) 

Referência Sal Umidade 

relativa (20oC) 

Referência Sal Umidade 

relativa (20oC) 

AB Pb(NO3)2 98 AB NaClO3 75 

A CaSO4 98 A K2C4H4O6 74 

BE CuSo4 98 AB NH4Cl+KNO3 72,6 

AC K2SO4 97 B CoC12 67 

F K2SO4 96 ACEF NaNo2 66 

C KH2PO4 96,5 AB Mg (C2H3O2)2 65 

ABE Na2SO3 95 F NH4NO3 65 

AB Na2HPO4 95 A NH4NO3 63 

A KNO3 94 ABC NaBr 58 

DF KNO3 93 AB Mg(NO3)2 55a 

ABC NH4H3PO4 93,1 C Mg(NO3)2 54 

A Na2SO4 93 DF Mg(NO3)2 55 

AB K2HPO4 92 AB NaHSO4 52 

AB NaBrOP3 92 ABC Na2Cr2O7 52 

A Na2C4H4O6 91 DF Na2Cr2O7 55 

AB Na2CO3 91a AB Ca(NO3)2 55a 

ABC ZnSO4 90 AB KCNS 47 

AB K2CrO4 88 AB KNO2 45 

A NaKC4H4O6 87 ACDF K2CO3 44 

ACDF KCl 86 AB Zn (NO3)2 42 

AB KHSO4 86 AB CrO3 35 

A KBr 84 ADF MgC12 33 

A Na2SO4 82 C MgC12 34 

ABCDE (NH4)2SO4 81 AB(19) CaC12 32,3 

F (NH4)2SO4 81 AB(15) CaC12 34a 

A NH4Cl 79,2 E CaC12 36,5 

B NH4Cl 79,5 C CH3COOK 20 

AB Na2S2O3 78 ADF KCH3CO2 20 

AB NaC2H3O2 76 AB LiCl 15 

AB H2C2O4 76 CDF LiCl 12 

ACDF NaCl 76 A ZnCl 10 

A NaNO3 75 C ZnBr2 10 

C NaNO3 75 DF KOH 9 

 
A - National Research Council (SPENCER, 1926) 

B - Chemical Rubber Company (WEAST, 1968) 

C - SHNEIDER (1960) 

D - International Standar Organization ISO R493 

E - TESSIER (1975) 

F - AFNOR NF 15014 

A, B, C, D, E ,F in DELAGE et al.,(1998) 
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Tabela 2.02. Calibração de algumas soluções salinas com solução de NaCl para diferentes concentrações 

LANG (1967) 

Solução salina 

Saturada 

Concentração de 

NaCl requerida para 

equilibro 

(g-sal / g-água) 

Sucção Total 

(MPa) 

Umidade relativa 

(%) 

Umidade relativa de 

acordo com a Tabela 

2.02 

K2SO4 0,050 4,2 97,0 97 (AC) – 96 (F) 

CuSO4.5H2O 0,073 6,1 95,7 98 (BE) 

KH2PO4 0,076 6,3 95,5 96,5 (C) 

Na2HPO4.12H2O 0,108 9,0 93,7 95 (AB) 

KNO3 0,108 9,0 93,7 94 (A) – 93 (DF) 

ZnSO4.7H2O 0,151 12,6 91,3 90 (ABC) 

Na2SO3.7H2O 0,157 13,1 90,9 93 (A) 

Na2SO3.7H2O 0,165 13,7 90,5 93 (A) 

(NH4)2SO4 0,299 24,9 83,5 81 (A – F) 

 

No trabalho de LANG (1967) o coeficiente osmótico da solução de cloreto de sódio é 

representado a partir da seguinte equação: 

 

mMg
Po
Pln000.1

ν









−=φ         (2.15) 

 

Onde: 

φ:  coeficiente osmótico; 

ν:  número de íons de uma molécula de sal (ν=2 para NaCl); 

m:  moles de soluto para 1000g de solvente. 

 

Incorporando a equação (2.15) em (2.14) obtemos: 

 

φ−=φ RTm2m                     [J/kg]      ou   (2.16) 

φ=− RTm.002039,0)wuau(  [MPa]     (2.17) 

 

Onde: 

φm: potencial matricial. 
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A equação (2.16) torna possível relacionar o potencial de água com o coeficiente 

osmótico para NaCl. 

Por outro lado o coeficiente osmótico pode ser calculado mediante a equação (2.18): 

 

( ) ( ) ( )
32

3
f DmCmBm

mA1
1mA1ln2mA1

mA
doS1 +++









+
−+−+−=φ ;[1]      (2.18) 

( )
( )12963,68t2,508929

9414,288t)9863,3t(1do
2

+
+−

−=                            (2.19) 

 

Onde: 

A, B, C, D : parâmetros de ajuste; 

do   : densidade do solvente; 

t   : temperatura em oC. 

 

O autor apresenta um grupo de resultados dos parâmetros doSf , A, B, C e D, 

determinados a partir de HARNED e OWEN (1958) para uma faixa de temperatura entre 0 a 

40oC. Estes coeficientes foram determinados pelo ajuste da curva por regressão a partir da 

equação de Debye –Huckel que relaciona o coeficiente de atividade do cloreto de sódio (lnγ) 

versus m.  

 

Onde: 

32f Dm
3
4Cm

2
3Bm2

mA1
mdoS

ln +++
+

−=γ               (2.20) 

 

A Tabela 2.03 mostra esses resultados: 
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Tabela 2.03. Resultados dos parâmetros doSf , A, B, C e D, (LANG, 1976) 

t (oC) doSf  A (10-2)B (10-3)C (10-3)D 

0 1,1255 1,3339 0,725 10,69 -0,38 

5 1,1336 1,3621 1,115 11,25 -0,61 

10 1,1422 1,3811 1,58 9,85 -0,4 

15 1,1512 1,3910 1,892 10,16 -0,53 

20 1,1607 1,3923 2,293 9,70 -0,56 

25 1,1705 1,3924 2,655 9,60 -0,69 

30 1,1806 1,3847 3,187 7,68 -0,48 

35 1,1910 1,3785 3,673 5,48 -0,18 

40 1,2016 1,3645 4,176 3,66 0,02 

 

A partir dos resultados da Tabela 2.03, pode-se determinar o potencial da água no solo 

(ou a sucção total) para uma determinada temperatura ao substituí-los nas equações (2.18) e 

(2.16 ou 2.17).  

 

 

b) Vantagens e Desvantagens 

 

Entre as vantagens que oferece esta técnica encontram-se: 

 

- É apropriada para medições de sucção elevadas e teoricamente não apresenta um 

limite superior (DELAGE et al., 1998); 

- A técnica é simples, de fácil operação e o equipamento utilizado para determinar a 

curva de retenção é disponível comumente em qualquer laboratório de mecânica 

dos solos; 

- O efeito de sucção é produzido sob condições naturais e não sendo imposta pressão 

nenhuma na fase gasosa; 

- Serve como medida padrão da sucção total dos solos e utiliza-se como referência e 

calibração de equipamentos baseados em outros métodos de medição. 

 

Entre as desvantagens de esta técnica pode-se citar: 

 

- Apresenta algumas limitações para sucções menores de 10.000 kPa; 

- Precisa de um adequado controle de temperatura (T± 0,1oC ); 

- O tempo de equilíbrio da umidade é demorado, podendo alcançar de 100 a 250 dias 

para umidades relativas superiores ao 85%, (BLIGHT, 1966). 
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c) Algumas aplicações práticas 

 

Esta técnica de controle de sucção por imposição da umidade relativa além de ser 

utilizada como medida padrão de referência e como calibração de outros equipamentos, tem 

sido aproveitada na determinação das propriedades de retenção de água (DELAGE et al.,1998), 

assim como, de deformabilidade de solos através de adaptações para ensaios de compressão 

confinada (ESTEBAN e SÁEZ, 1988). 

 No referente às propriedades de retenção de água nos solos, DELAGE et al.,(1998), 

mostraram resultados de curvas de retenção obtidas pelos processos de secagem e 

umedecimento para solos argilosos de características expansivas a serem utilizados como 

depósito de resíduos nucleares na França. O ensaio foi conduzido numa faixa de sucção elevada 

(de 6.100 a 262.000 kPa) com um arranjo de ensaio similar ao mostrado na Figura 2.17.  

 As amostras utilizadas apresentaram os seguintes índices físicos:  

Limite de liquidez : 50%;  

Limite de plasticidade: 112%; 

Índice de Plasticidade: 62%; 

Massa específica seca (compactada isotropicamente): 1,85 g/cm3; 

Teor de umidade: 13%. 

 As sucções foram impostas a partir de diferentes soluções salinas saturadas. A Tabela 

2.04, mostra as soluções salinas utilizadas, a sucção imposta, bem como a respectiva umidade 

de equilíbrio para quatro corpos de prova nos processos de secagem e umedecimento. 
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Tabela 2.04. Soluções salinas, sucção imposta, e umidade de equilíbrio para quatro corpos de prova nos 

processos de secagem e umedecimento 

Solo 

1 2 3 4 

Teor de Umidade inicial (%) 

12,95 13,09 13,01 13,09 

Processo 

Sal Sucção Total 

(kPa) 

  

Secagem 

(%) 

Umed. 

(%) 

Secagem

(%) 

Umed. 

(%) 

Secagem

(%) 

Umed. 

(%) 

Secagem 

(%) 

Umed. 

(%) 

LiCl.H2O 262.000 6,80 - - - - - - - 

CaCl2.6H2O 139000 11,63 11,00 - - - - - - 

K2CO3.2H2O 113000 13,20 12,50 - - - - - - 

Mg(NO3)2.6H2O 82000 14,70 13,90 14,90 - - - - - 

NaNO2 57000 16,10 15,75 16,60 16,20 - - - - 

NaCl 38000 - - 18,70 17,70 18,40 - - - 

(NH4)2SO4 24900 - 19,73 19,70 18,50 19,60 18,60 19,90 - 

ZnSO4.7H2O 12600 - - 22,30 - - 19,30 21,80 21,79 

KNO3 9000 - - 22,30 - - 19,30 21,80 21,79 

CUSO4.5H2O 6100 - - - 28,10 - 27,70 31,14 28,40 

 

A partir dos valores de sucção para ambos os processos observa-se que para altas faixas 

de sucção o solo apresenta um leve efeito de histerese  o que não pode ser registrado por outros 

métodos convencionais. 

Adicionalmente, a curva de retenção foi completada para o processo de secagem 

fazendo uso do método osmótico na faixa de baixas sucções (de 0,3 a 10.000 kPa). A Figura 

2.18, mostra os resultados obtidos evidenciando uma boa compatibilidade entre os métodos 

utilizados. 

O uso dos dois métodos de controle de sucção permitem a determinação da curva de 

retenção de água para uma faixa de sucção de 0,3 a 262.000 kPa com suficiente precisão. 

Esta técnica de controle de sucção por imposição da umidade relativa além de ser 

utilizada como medida padrão, de referência e calibração de outros equipamentos, tem sido 

aproveitada na determinação das propriedades de retenção de água (DELAGE et al., 1998), 

assim como, de deformabilidade de solos através de adaptações para ensaios de compressão 

confinada (ESTEBAN e SÁEZ, 1988). 
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Figura 2.18. Curva de retenção numa ampla faixa de sucções  obtida pelos métodos osmótico e por 

controle da sucção por imposição da umidade relativa. 

 

 Para aplicações em testes relacionados com a deformabilidade do solo ESTEBAN e 

SÁEZ (1988), adaptaram a técnica a um edômetro como mostrado na Figura 2.19. A 

importância da adaptação desta técnica num edômetro reside na possibilidade do estudo 

deformacional dos solos não saturados numa faixa de sucção muito alta. 

 

 
Figura 2.19. Uso da técnica de controle de sucção por imposição da umidade relativa em ensaios 

edométricos (ESTEBAN e SÁEZ, 1988). 

 

O edômetro é constituído por uma câmara hermética que comporta uma amostra que é 

confinada lateralmente e verticalmente por um anel de aço e pedras porosas com adequados 

tamanhos de poros respectivamente. Adicionalmente, possui um depósito destinado às soluções 

para implementação da umidade relativa e de um pistão que torna possível a medição da 

deformabilidade da amostra e aplicação das tensões verticais. 
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O ensaio consiste na colocação de uma amostra que é posta em contato com uma 

atmosfera de umidade relativa controlada mediante uma solução que proporciona a pressão de 

vapor determinada, tal como se realiza num dessecador de vácuo. A relação entre a sucção total 

e a umidade relativa são dadas a partir da equação da energia livre e a variação da sucção do 

solo dependerá da concentração da solução elaborada a partir de sais ou ácidos. 

Uma das experiências realizadas por ESTEBAN e SÁEZ (1988) neste equipamento teve 

como propósito estudar a relação entre a deformação (expansão ou contração) e sucção de 

amostras inalteradas mediante ensaios com carregamento axial constante e variação da sucção. 

As diferentes tensões utilizadas para cada ensaio foram de 0,37, 0,59 e 0,83 MPa. 

Quanto à imposição da sucção foram obtidos por meio de soluções de ácido sulfúrico e cloreto 

de sódio. A Tabela 2.05 mostra um resumo das características da solução assim como a sucção 

induzida. 
 

Tabela 2.05. Características da solução e a respectiva sucção imposta 

Solução Densidade 

(g/cm3) 

Sucção total 

              (MPa) 

1,170 26 

1,125 16 

SO4H2 

1,085 11 

1,036 7 

1,016 3,1 

1,002 0,4 

ClNa 

1,000 0 

 

Para cada ensaio o período do ensaio foi de aproximadamente de 240 a 260 dias para 

levar as sucções desde 26 a 0Mpa. 

Na Figura 2.20 são ilustrados os resultados que resumem a relação entre a 

deformabilidade do solo e a tensão vertical constante para diferentes valores de sucção. 
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Figura 2.20. Relação entre deformação e tensão axial constante (sobrecarga) para diferentes valores de 

sucção. 

 

Verifica-se que cada amostra possui um comportamento diferente em função da 

magnitude da tensão vertical (ou sobrecarga) e da sucção. Para valores de tensões verticais de 

até 0,6 MPa é observado uma expansão do solo ao levá-lo de 16MPa de sucção até 3MPa. No 

entanto, tensões maiores a 0,6Mpa induzem a uma compressão do solo de tal forma que são 

registrados recalques.  

 

 

2.3.5 Papel filtro 

 

 a) Princípio Teórico 

  

 O uso do papel filtro foi adotado inicialmente na Agronomia (GARDNER, 1937; 

FAWCETT e COLLIS-GEORGE, 1964). O método consiste em colocar um papel filtro de 

características de retenção conhecidas num ambiente hermético junto com uma amostra de solo. 

Dado o contato entre o papel que é capaz de reter umidade e o solo, ocorre migração de água até 

estabelecer-se o equilíbrio de potencial (GARDNER, 1937). 

 O estado de equilíbrio, torna possível a determinação da sucção do solo usando-se uma 

curva de calibração do papel. 

 Os tipos de papéis mais usados são o Sheleicher & Shuell No 589 e o Whatman No 42. O 

papel filtro pode ser usado para determinar a sucção matricial através do fluxo capilar, com um 

contato direto através das partículas do solo e do papel filtro, sem que a água perca  

continuidade implicando interação entre o papel filtro e a água do poro. 
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 Quando é medido através do fluxo de vapor sem contato direto com o solo, as forças 

osmóticas e capilares que retêm a molécula de água são incorporadas e a medição feita é a 

sucção total. 

 A calibração do papel consiste em fazer com que o papel filtro alcance o equilíbrio com 

uma sucção conhecida mediante a utilização de diferentes métodos (placa de sucção, câmara de 

pressão, dessecador de vazios com soluções, entre outros). Na Tabela 2.06, são mostradas 

algumas expressões que relacionam a sucção do solo com o teor de umidade gravimétrico do 

papel obtidas a partir de curvas de calibração.  

O método do papel filtro têm-se mostrado eficiente na medição da sucção total e 

matricial dos solos e é utilizado na determinação das características de retenção de água nos 

solos tanto nos processos de secagem como de umedecimento. 

 

Tabela 2.06. Correlações para determinação da sucção com o método do papel filtro (VILAR, 1997) 

Autor Tipo de papel Correlação  Observação 

Fawcett & Collis-

George, (1967) 

Whatman No 42 pF=5,777-0,060w pF entre 2,6 e 4,5 

McQueen & Miller, 

(1968) 

Schleider & Schull  

No589 
pF= 6,246-0,0723w pF entre 2,3 e 5,9 

Hamblin, (1981) Whatman No 42 pF=6,281-0,0822w  
Chandler & Gutierrez, 

(1986)  

Whatman No 42 pF=5,850-0,062w pF entre 2,9 e 4,8 

w entre 17% e 47% 

sucção entre 80 e 600 kPa 
Chandler et al., (1992) Whatman No 42 S=10 6,05   - 2,48 log w 

S=10 4,84   - 0,0622w 

 

w ≥ 47% 

w < 47% 

S em kPa. 

ASTM D5298  Whatman No 42 pF=6,327-0,0779w 

pF=3,412-0,0135w 

w ≤ 54% 

w > 54% 

pF > 2,1 

sucção > 50 kPa. 

 

Onde: 

pF  : Logaritmo de pressão expresso em centímetros de coluna de água;  

S :  Sucção; 

w : Teor de umidade do papel.  

 

b) Vantagens e Desvantagens 
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Entre as vantagens que oferece esta técnica encontram-se: 

 

- O tempo de resposta do papel é relativamente curto para cada equilíbrio sendo da 

ordem de uma semana (tempo mínimo recomendado) quando medida a sucção 

matricial; 

- Torna possível a medição da sucção dos solos numa faixa de 0,1 a 150.000 kPa 

(NELSON e MILLER, 1992); 

- Oferece versatilidade, economia e uma precisão similar ou até melhor do que outros 

métodos convencionais (Mc. QUEEN e MILLER, 1968); 

- Torna possível a medição da sucção osmótica indiretamente pela diferença das 

medidas da sucção total e matricial; 

- O procedimento do ensaio é simples. 

 

Entre as desvantagens apresentadas por esta técnica temos: 

 

- Requer um manuseio delicado do papel e precisão na pesagem numa balança com 

resolução de 0,0001g; 

- O tempo de resposta do papel é relativamente longo para cada equilíbrio sendo da 

ordem de 30 dias (tempo mínimo recomendado) para sucções de 0 a 100 kPa 

quando medida a sucção total; 

- Os resultados dependem de um bom contato entre o papel e o solo. 

 

 

2.3.6 Tensiômetros de alta capacidade 

 

a) Princípio teórico  

 

RIDLEY e BURLAND (1993, 1995) propuseram um novo tensiômetro cuja principal 

qualidade é medir sucções superiores a 100 kPa sem que a cavitação ocorra no sistema.  

 Similar aos tensiômetros convencionais, baseia-se na transmissão da pressão da água 

numa ponta porosa em equilíbrio com o solo até o sistema de medição de pressão, e sucções até 

1.500 kPa podem ser medidas tirando partido da alta resistência à tração da água que é da ordem 

de 500.000 kPa (TABOR, 1979). 

O instrumento desenvolvido no Imperial College (Inglaterra), é mostrado na Figura 2.21 

e se constitui de uma bainha ou corpo do tensiômetro, um reservatório, uma ponta porosa 

cerâmica e um transdutor de pressão. 
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Figura 2.21. Tensiômetro de alta capacidade (ImperialCollege Tensiometer) 

 

 O corpo do tensiômetro ou bainha é constituído de aço inoxidável. A este é incorporado 

uma ponta porosa, deixando-se um pequeno espaço ou reservatório entre a ponta porosa e o 

transdutor de pressão. 

 O reservatório tem capacidade de aproximadamente 3mm3 (RIDLEY e BURLAND, 

1993). Este pequeno volume é utilizado para impossibilitar a formação de bolhas de ar, o que 

permite uma faixa de medição direta superior aos alcançados por outros métodos, assim como, 

minimizar o tempo no processo de de-airamento e de resposta.  

As pequenas quantidades de ar que possam ficar remanescentes em minúsculas fendas 

ou irregularidades nas paredes ou superfície do reservatório são retiradas com a aplicação de um 

vácuo. Porém, após o vácuo podem existir bolhas de ar preso (dentro da solução e/ou nas 

fendas) que são dissolvidas através da pressurização da água. Para a pressurização da água 

RIDLEY e BURLAND (1993), utilizaram uma bomba hidráulica capaz de produzir uma 

pressão de 6.000 kPa. 

 O sistema de medida de pressão utiliza um transdutor de pressão miniatura de aço 

inoxidável (Entran EPX-500) com uma faixa de trabalho de até 3.500 kPa (RIDLEY e 

BURLAND, 1993). Usando o mencionado transdutor e minimizando o volume de água no 

reservatório, a sucção dos solos pode ser medida em torno dos 1.500 kPa com um tempo de 

resposta de poucos minutos. A Figura 2.22 mostra o tempo de resposta alcançado pelo 

tensiômetro do Imperial College na medida da sucção matricial. 
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Figura 2.22. Tempo de resposta do tensiômetro de alta capacidade do Imperial College. 

 

b) Vantagens e Desvantagens 

 

Entre as vantagens que oferece esta técnica encontram-se: 

 

- Permite a medição direta da sucção matricial em laboratório e campo, até o valor 

máximo de 1.500 kPa, podendo-se ampliar a faixa de medição adaptando ao 

equipamento uma membrana de celulose (RIDLEY e BURLAND, 1993); 

- O tempo de resposta é muito rápido em relação aos tensiômetros convencionais, 

sendo capaz de fazer medições de até 1.500 kPa em poucos minutos (Figura 2.22) 

- A sucção matricial do solo é medida em condições naturais (não é imposta pressão 

nenhuma na fase gasosa). 

 

Entre as desvantagens apresentadas encontram-se: 

 

- Como em qualquer tensiômetro um dos problemas que apresenta é a necessidade de 

garantir a saturação da ponta porosa colocada em contato com o solo, bem como a 

câmara de água durante o ensaio; 

- A necessidade de pressurização da água para dissolver todo o ar livre; 

- Em medições de solos porosos devem tomar-se cuidados para que a amostra não 

fique exposta aos efeitos de evaporação protegendo-a e/ou empregando somente o 

tempo necessário para que o tensiômetro alcance o equilíbrio.   

 

c) Algumas aplicações práticas 
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Esta técnica apresenta-se como uma boa alternativa para controle da sucção matricial. 

DINEEN e BURLAND (1995) incorporaram o tensiômetro a um consolidômetro osmótico. 

Segundo os autores, uma medição contínua pode ser feita, embora o tensiômetro tenha que ser 

trocado por um outro, quantas vezes seja necessário durante o teste, devido a que a tensão 

medida para um tensiômetro pode ser mantida por um limitado período de tempo e após esse 

período ocorre uma queda de tensão. As mudanças da sucção são registradas num computador 

mediante um sistema de aquisição de dados. Adicionalmente neste trabalho utilizou-se o 

tensiômetro na calibração da solução com polietileno de glicol (PEG) de peso molecular 20.000, 

com a finalidade de obter uma correlação entre a concentração do PEG (g/100ml de água a 

200C) versus a sucção matricial (kPa). 

Para a calibração foi utilizado uma adaptação no tensiômetro como o mostrado na 

Figura 2.23, de tal sorte que permita o fluxo da solução de PEG através do sistema de drenagem 

e a medição da sucção com o tensiômetro através da membrana de celulose, para cada 

concentração do PEG. 

 

 

 
Figura 2.23. Calibração da solução de polietileno de glicol PEG (20.000) usando o tensiômetro de alta 

capacidade. 

   

 Posteriormente os resultados foram confrontados com a medição direta da sucção com o 

mesmo tensiômetro numa amostra de caulinita cujas variações de sucção no solo foram 

impostas através de um edômetro osmótico. 

 Ambos os resultados foram comparados com a calibração do PEG apresentada por 

WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969), que utilizaram o método de controle de sucção através 

da umidade relativa (dessecador de vácuo) e a calibração de PECK e RABBIDGE (1969), que 

empregou um tensiômetro osmótico. Os resultados são mostrados na Figura 2.24. 
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Figura 2.24. Calibração da solução de polietileno de glicol PEG (20.000) usando diferentes técnicas. 

 

 A partir dos gráficos da Figura 2.24, observa-se uma boa concordância dos resultados 

obtidos com o tensiômetro de alta capacidade que se situam entre as calibrações de WILLIAMS 

e SHAYKEWICH (1969) e PECK e RABBIDGE (1969), o que indica sua eficiência. 

Similarmente a eficiência do conjunto tensiômetro e edômetro osmótico se manifestam ao 

mostrar semelhança de resultados entre os valores de sucção medidos pelo tensiômetro 

diretamente na solução do PEG (20.000), assim como, os medidos  diretamente no solo.  

 MARINHO e CHANDLER (1994) utilizaram o tensiômetro de alta capacidade e o 

papel filtro para medir a sucção matricial em amostras compactadas para solos argilosos. A 

Figura 2.25 mostra o confronto dos resultados para ambos os métodos. 

 Os resultados mostram uma boa correspondência entre ambos os métodos par sucções 

menores a 500 kPa, sendo que, para maiores valores o tensiômetro registrou valores de sucção 

acima dos obtidos pelo papel filtro. 

 Com base nesses resultados obtidos, estes autores aduzem esse fato aos efeitos de 

evaporação na superfície de contato tensiômetro-solo durante a medição em amostras com 

texturas muito porosas o que não ocorre no procedimento de ensaio com o método do papel 

filtro. 
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Figura 2.25. Comparação dos resultados de sucção entre os métodos do papel filtro e tensiômetro de alta 

capacidade. 

 

 

2.4 VARIÁVEIS DO ESTADO TENSIONAL 

 

2.4.1 Introdução 

 

Neste capítulo são revisados aspectos concernentes ao princípio das tensões efetivas dos 

solos saturados e sua extensão para os solos não saturados. Com relação ao último é realizada 

uma discussão sobre alguns conceitos e sua evolução até estes últimos anos. Finalizando este 

capítulo são apresentados alguns conceitos de variáveis de estado de tensões para sua utilização 

no estudo do comportamento de solos não saturados.  

 

2.4.2 Tensões efetivas em solos saturados  

 

Segundo TERZAGHI (1936) a tensão aplicada num solo saturado não atua totalmente 

nos sólidos, mas sim, a diferença entre a tensão total e a pressão neutra. Essa diferença é 

denominada tensão efetiva e que pode ser expressa pela equação (2.21): 

 

u' −σ=σ          (2.21) 

 

Onde u, corresponde à pressão neutra ou pressão no fluído intersticial; σ é a tensão total 

ou proveniente da força ou sistema de forças externas aplicadas e σ’ a tensão efetiva decorrente 

das forças intergranulares. 
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Diversos autores (BISHOP, 1959; SKEMPTON, 1960) tem mostrado que a expressão 

(2.21) é válida para medir efeitos produzidos pela variação de tensões devidos à compressão, 

distorção e resistência ao cisalhamento de um solo, desde que os sólidos sejam incompressíveis 

e tensão intergranular limite independente da pressão confinante. Embora os solos não cumpram 

com essas condições a expressão (2.21) apresenta uma boa aproximação segundo os autores 

acima mencionados. 

 

 

2.4.3 Tensões efetivas em solos não saturados  

 

Inicialmente, os conceitos de tensões efetivas em solos não saturados fundaram-se como 

uma extensão dos solos saturados modificando a expressão proposta por TERZAGHI (1923). 

Diversos autores (BISHOP, 1959; LAMBE, 1960; AITCHISON, 1961; RICHARDS, 

1966, entre outros) tentaram retratar a tensão efetiva a partir de um equilíbrio de forças (atuando 

no contato interpartículas). Nestas equações a contribuição da sucção, geralmente era afetada 

por um fator empírico com a finalidade de ser incluída dentro do estado de tensão (NELSON e 

MILLER, 1992). A Tabela 2.07 ilustra as diferentes equações e parâmetros propostos 

(FREDLUND e MORGENSTERN, 1977). Nesta tabela também foi incluída a expressão obtida 

por ÖBERG e SÄLLFORS (1997). 

 
Tabela 2.07. Equações para tensões efetivas em solos não saturados 

Equação Referência 

σ´=σ-ua+ χ (ua-uw) BISHOP (1959) 

σ´=σ +p” DONALD (1956) 

σ´=σ-β´.uw CRONEY et al.,(1958) 

σ´=σ+Φ.p” AITCHISON (1961) 

σ´=σ+βp” JENNINGS (1961) 

σ´=σ-ua+ χ m(hm+ua) + χ s(hs+ua) RICHARDS (1966) 

σ´=σ-ua+ χ m.p”m + χ s.p”s AITCHISON (1973) 

σ´=σ-uw.Sr- (1-Sr).ua ÖBERG e SÄLLFORS (1997) 
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Onde: 

χ  :parâmetro relacionado com o grau de saturação; 

ua, uw  :pressão do ar e água respectivamente; 

p”  :pressão da água; 

β´  :fator de união; 

A  :força de atração elétrica; 

Φ :parâmetro entre 0 e 1; 

β  :fator estatístico para medir área de contato; 

χ m, χ s  :parâmetro de tensão efetiva para sucção matricial e de soluto respectivamente; 

hm, hs  :sucção matricial e de soluto respectivamente; 

p”m, p”s  :sucção matricial e de soluto respectivamente; 

Sr  :grau de saturação. 

 

Entre essas equações destaca-se a expressão formulada por BISHOP (1959), que se 

mostrou satisfatória para retratar os dados de que se dispunham nessa determinada época. Nessa 

formulação, o parâmetro χ varia entre 0 para solos secos e 1 para solos saturados, e os valores 

intermediárias dependem da trajetória de tensões, dos ciclos de umedecimento e secagem e 

principalmente do grau de saturação (BLIGHT, 1967). 

Posteriormente, estudos experimentais mostraram que a equação de tensões efetivas em 

solos não saturados apresentava limitações. JENNINGS e BURLAND (1962) comprovaram que 

a expressão de BISHOP (1959) não traduzia o comportamento (relação entre índice de vazios e 

tensões efetivas) da maioria dos solos com um grau de saturação inferior a um determinado 

valor crítico. 

BISHOP e BLIGHT (1963) fizeram uma revisão sobre a formulação e aduzem que uma 

variação da sucção não corresponde a uma mudança da tensão intersticial. Outros autores 

questionaram a formulação das tensões efetivas quando se consideram problemas de variação de 

volume ou resistência ao cisalhamento. Ficou evidenciada a dificuldade da obtenção do fator χ 

quando associado às deformações volumétricas, devido a que, caso ocorra redução das tensões 

efetivas, poderia ocorrer colapso ou expansão do solo, isto em função do termo da equação que 

for reduzido 

Frente à dificuldade de quantificar o valor do parâmetro χ, AITCHISON (1967), 

considerou que dada a variabilidade desse parâmetro somente é possível obter um valor 

apropriado da tensão efetiva se considera-se uma única trajetória para cada termo σ’ e (ua-uw), 

razão pela qual resulta desnecessário a quantificação do parâmetro χ. 
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2.4.4 Variáveis do estado tensional 

 

Perante as dificuldades apresentadas para quantificar as tensões efetivas numa equação 

como parâmetro independente, a avaliação das propriedades do solo relacionados à mudanças 

de volume e à resistência do solo foram realizadas utilizando os conceitos de variáveis de estado 

(MATYAS e RADAKHRISMA, 1968). 

Segundo POROOSHASB (1961), as variáveis do estado definem-se como as variáveis 

físicas e independentes do solo, necessárias para definir seu estado de tensões. No caso de solos 

argilosos normalmente adensados, considera-se que o estado do solo pode ser caracterizado pelo 

estado de tensões e o índice de vazios (ou teor de umidade). De outro lado, para solos não 

saturados, são necessários além do estado de tensões e o índice de vazios, o grau de saturação e 

a estrutura do solo (HENKEL, 1960; POROOSHASB, 1961). 

O estado de um elemento de solo pode ser representado graficamente por um ponto num 

espaço tridimensional definido por um sistema de eixos coordenados que correspondem às 

variáveis de estado. Desta forma, tensões associadas com carregamento mecânico ou geostático 

podem ser representados por qualquer das variáveis (σ-ua) ou (σ-uw). As tensões associadas com 

a pressão nos poros representa-se com a variável de sucção matricial (ua-uw), e as mudanças de 

volume de solo associam-se aos dois estados de tensões independentes através do índice de 

vazios. A Figura 2.26 ilustra a variação do índice de vazios com os dois estados de tensão 

independentes. 
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Figura 2.26. Representação gráfica das variações do índice de vazios e as tensões (σ-ua) e (ua-uw). 

(variáveis de estado). 

 

 

2.5 COMPRESSIBILIDADE DOS SOLOS 

 

2.5.1 Introdução 

 

A importância da compressibilidade do solo reside nos recalques e levantamentos do 

terreno associados ao adensamento e ao colapso e à expansão dos solos. 

A compressão resultante das variações volumétricas do solo são influenciadas por 

diversos fatores que podem ser considerados em três grupos: características do solo, que 

influenciam na natureza das forças internas interpartículas; os fatores do meio ambiente, que 

influenciam nas mudanças que podem ocorrer no sistema de forças internas interpartículas e o 

estado de tensões. 

Dos fatores mencionados, os efeitos produzidos pelas mudanças de tensão têm sido os 

mais estudados. 

Todos os solos existentes na natureza se deformam, quando submetidos a solicitações 

externas ou internas, porém a estrutura multifásica dos solos saturados ou não saturados 

confere-lhes, um comportamento próprio tensão - deformação.  
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2.5.2 Solos colapsíveis 

 

Solos colapsíveis são os que sofrem  o mecanismo denominado de colapso que é um 

fenômeno caracterizado pela brusca redução de volume ocasionado pelo acréscimo do teor de 

umidade, com presença ou não de sobrecarga (DUDLEY, 1970). 

Os solos colapsíveis podem-se constituir em diferentes depósitos de solos como eólicos, 

aluvionais, coluvionais, residuais, fluxos de lama e aterros compactados. A formação destes 

depósitos depende das variações climáticas e o ambiente geológico (DUDLEY, 1970; 

ARAGÃO e MELO, 1982). 

As características dos solos colapsíveis dependem da estrutura que este apresenta. Sua 

estrutura mostra-se macroporosa, onde as partículas menores se mantém em equilíbrio meta-

estável pela presença de um vínculo que é capaz de fornecer ao solo uma resistência adicional 

temporária, proveniente das tensões capilares, forças eletromagnéticas de superfície e a presença 

de substâncias cimentantes, como óxido de ferro e os carbonatos (DUDLEY, 1970; NUÑES, 

1975). 

O umedecimento destes solos provoca a destruição das forças estabilizadoras (tensão 

superficial, cimentação), há um decréscimo de resistência desse solo o que provoca um 

deslocamento relativo entre as partículas, de tal forma que estas passam a ocupar os espaços 

vazios da estrutura do solo resultando numa redução brusca do índice de vazios. 

Ensaios de laboratório e campo podem ser realizados com a finalidade de identificar e 

quantificar o grau de colapsibilidade dos solos. 

Entre os ensaios de campo FERREIRA e LACERDA (1993), desenvolveram u o 

“expanso-colapsômetro”, aparelho destinado a medir as deformações volumétricas in situ. 

Segundo os autores, o aparelho permite medir deformações com controle da vazão de inundação 

sendo possível realizar em campo ensaios similares aos edométricos duplo e simples utilizados 

em laboratório. 

Entre os ensaios de laboratório destinados a identificar e avaliar a estrutura do solo 

podem ser realizados através de ensaios químicos, difração de raios-X e microscopia eletrônica. 

Os ensaios químicos são utilizados para o conhecimento das características químicas do solo e 

do líquido de inundação. Estes determinam o PH, capacidade de troca de cátions, taxa de 

absorção de sódio, quantidade de cátions solúveis e os íons dissolvidos no fluído (CARVALHO, 

1994). 

A análise estrutural do solo colapsível é relacionada com a difração de raio-X e 

microscopia eletrônica, utilizados para observar o arranjo dos grãos, tipos de estrutura, formato 

de estrutura, formato da textura da superfície dos grãos e orientação das partículas. 
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Outros ensaios de laboratório são os realizados em edômetros, que fornecem uma 

previsão de recalques provenientes do colapso estrutural do solo, assim como, parâmetros 

qualitativos do grau de colapso. Os procedimentos utilizados nos ensaios edométricos tem duas 

modalidades. A primeira corresponde ao ensaio edométrico simples realizado com uma amostra 

inundada numa determinada tensão de interesse e a segunda é o ensaio edométrico duplo, 

realizado com duas amostras uma na umidade natural e outra inundada no início do ensaio. 

Detalhes destes procedimentos podem ser encontrados em JENNINGS e KNIGHT (1957). 

Critérios de identificação e classificação de solos colapsíveis estão disponíveis na 

literatura especializada e são baseados nos índices físicos, limites de consistência (DENISOV, 

1951; PRIKLONSKIJ, 1952; FEDA, 1966; GIBBS e BARA, 1967; REZNIK, 1989), assim 

como, critérios que utilizam os resultados do ensaio de adensamento com inundação do corpo 

de prova (DENISOV, 1951; JENNINGS e KNIGHT, 1957). Um resumo dos diferentes critérios 

de identificação ou classificação podem ser encontrados em VILAR et al., (1981) ou  

COLLARES, (1997). 

 

 

2.6 GEOMETRIA FRACTAL  

 

2.6.1 Introdução 

 

O entendimento, a compreensão dos fenômenos e a modelagem de objetos naturais são 

tais que transcendem o interesse visual. Os objetos da natureza tem sido alvo de estudos pela 

linguagem fractal. Este entendimento da complexidade da natureza, por meio da linguagem 

fractal, oferece uma oportunidade indispensável para revitalização educacional (LOPES e 

VIEIRA, 2001). As áreas de atuação da geometria fractal são diversas e neste item se faz 

referência apenas da sua aplicação na Física do Solo. 

 

2.6.2 Teoria fractal 

 
A geometria fractal (do latim fractus que significa fracionário) é uma nova teoria 

matemática que pode descrever objetos com formas geométricas complexas e que possuam alto 

grau de auto-semelhança, isto é, que apresentem a mesma aparência em diferentes escalas.  

Na natureza ocorrem superfícies irregulares e fragmentadas cujas formas são 

dificilmente representáveis e mensuráveis e esforços têm sido desenvolvidos para encontrar 

alguma ordem por trás desses complexos e caóticos sistemas da natureza.  

A geometria fractal se apresenta como uma ferramenta capaz de descrever os 

fenômenos que são considerados imprevisíveis, aleatórios ou caóticos (MESQUITA, 2002) e 
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diferencia-se da geometria clássica ou Euclidiana por permitir a representação dos sistemas 

naturais com formas mais diversas possíveis e em diferentes escalas. 

Pela capacidade de representação dos fenômenos naturais, os fractais podem ser 

utilizados em diversas áreas de conhecimento. Por exemplo, os fractais estão presentes nas 

formas das nuvens, nos cristais de neve, na superfície e forma de moléculas, nas formas das 

plantas, nos fenômenos ecológicos, no corpo humano, no estudo de diferentes fenômenos 

geológicos, como na cartografia de falhas sísmicas, ilhas, continentes e rios (MESQUITA, 2002). 

A geometria fractal também tem sido utilizada na Geotecnia e as diferentes aplicações 

abrangem a caracterização de materiais rochosos, os estudos de rugosidade de juntas, a 

capacidade de retenção de água em solos e a condutividade hidráulica não saturada, entre outras. 

Quanto à propriedade de retenção de água no solo diversos autores têm proposto 

modelos com base numa organização fractal da estrutura do solo (GIMENEZ et al.,1997). Isto é 

possível visto que a mencionada estrutura possui características da geometria fractal como 

hierarquização que se manifesta, por exemplo, na organização de tamanhos dos agregados 

(macro a micro escala) e auto-semelhança, parecendo idênticos  independentemente da escala 

em que se apresentam. 

GIMENEZ et al., (1997), PACHEPSKY et al., (2000), entre outros, têm realizado revisões 

sobre as aplicações da geometria fractal nas previsões tanto das propriedades de retenção de 

água como da condutividade hidráulica nos solos não saturados.  

Segundo MANDELBROT (1967) um conjunto fractal pode ser definido da forma 

seguinte: 

 

D
n

n r
CN =          (2.22) 

 

Onde Nn representa o número de objetos de dimensão linear característica rn, C 

representa uma constante de proporcionalidade, e D a dimensão fractal. 

A equação (2.22) também pode ser expressa de outra forma com a finalidade de se obter 

D, onde os subscritos n e (n+1) identificam duas escalas quaisquer do objeto. 
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D         (2.23) 

 

A dimensão D pode ser um valor inteiro e nesse caso equivale à geometria Euclidiana, 

ou seja, representaria a dimensão de objetos como pontos, linhas, planos, espaços (D = 0,1,2 e 3 

respectivamente), no entanto a dimensão fractal é um número fracionário.  
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Estes conceitos podem ser aplicados a um objeto quadrado, onde a Figura 2.27 mostra 

uma série de exemplos.  

 

 
Figura 2.27. Objetos fractais com diferentes dimensões: a) D=0; b)D=1; c)D=2; d)D=1,89 

(TURCOTTE, 1992). 

 

Na Figura 2.27a, um quadrado de lado unitário é dividido em nove quadrados de lado 

r1=1/3, reservando-se apenas um e descartando os outros oito restantes. Nesse caso, N1=1 pois 

corresponde ao número de quadrados remanescentes na primeira etapa. Numa segunda etapa, 

repete-se o procedimento para o quadrado remanescente, donde resta um quadrado de lado 

r2=1/9 , pois os demais quadrados são descartados. Analogamente à primeira operação obtém-se 

N2=1. Esses valores substituídos na equação (2.23) fornecem D=0 o que na geometria clássica é 

compatível com a dimensão de um ponto.  

Na Figura 2.27b, os dois estágios são similares aos da Figura 2.27a obtendo-se r1=1/3 e 

r2=1/9. A diferença é que os quadrados retidos nos dois estágios foram N1=3 e N2=9 

respectivamente. Com estes valores a equação (2.23) determina uma dimensão D=1 que 

representa a dimensão de uma linha. 

Na Figura 2.27c, r1=1/3 e r2=1/9 são similares aos anteriores, porém neste caso não são 

retirados os quadradros subdivididos em nenhum dos estágios, conseqüentemente tem-se N1=9 e 

N2=64. A dimensão resulta D=2 que representa a dimensão de um plano. 

Figuras similares podem ser construídas com outras variantes e particularmente na 

Figura 2.27d, no primeiro estágio é retirado o quadrado central resultando N1=8 e no segundo é 

repetido o procedimento nos quadrados remanescentes, obtendo-se N2=64. Destes valores e 

lembrando que r1=1/3 e r2=1/9 tem-se, da expressão (2.23), o valor D=1,89 que caracteriza o 

denominado “tapete de Sierpinski”. Cabe ressaltar que o valor D da Figura 2.27d não é uni nem 
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bidimensional, e reproduz a dimensão de um objeto que seria impossível de ser caracterizado da 

mesma forma na geometria clássica. 

 Existem na literatura diferentes modelos ou fractais deterministicos tais como a ilha de 

Koch, o Cantor set, o dragão, etc. A Figura 2.28 mostra exemplos de transformação de 

elementos simples passando a serem fractais determinísticos e logo para sua aproximação à 

geometria da natureza, sendo que no exemplo 2 a imagem final foi reproduzida com o fractal 

deterministicos denominado Cantor set.  

 No caso da última linha e última coluna, trata-se de uma imagem de satélite da região 

do Pantanal mato-grossense, que reproduz o elemento fractal mostrado na última linha e 

penúltima coluna (hexagonal), isto leva a crer que a natureza obedece a regras algorítmicas, ou 

seja, pode ser analisada e traduzida pela linguagem fractal (VIEIRA e LOPES, 2000) 

 

 Elementos 
Embrião 
Fractal 

Estágio 1 
Algoritmo

Imagem 
Fractal 

Estágio 2 

Imagem 
Fractal 

Estágio N 
Interpretação

Exemplo 
1  

  

Algoritmo

  Galhos de 
Árvore 

Exemplo 
2 Algoritmo

 
Perfil do 
Relevo 

Exemplo 
3 

 

Algoritmo

  

Figura 2.28. Elementos de fractais, fractais determinísticos e imagens finais de aproximação 

com objetos naturais (VIEIRA e LOPES, 2000). 

 

Um dos fractais utilizado por diversos autores (TYLER e WHEATCRAFT, (1990), 

RIEU e SPOCITO (1991), entre outros) como um modelo de fluxo no meio poroso é a esponja 

de Menger que resulta do tapete de Sierpinski estendido para três dimensões e que é ilustrado na 

Figura 2.29. 
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Figura 2.29. Esponja de Menger. 

 

A determinação de D a partir da Esponja de Menger pode ser exemplificada a seguir: 

Um cubo maciço de aresta com tamanho unitário (Figura 2.29a) é dividido em 27 cubos 

de aresta r1=1/3 e logo se retiram os cubos posicionados no centro de cada face e ao longo da 

normal a essa face, de forma a criar um “túnel” em cada uma dessas direções como mostrado na 

Figura 2.29b. Isso feito restam 20 cubos com aresta r1=1/3 (N1=20, ou seja, N1=27-7). No 

segundo estágio é repetido o mesmo procedimento (Figura 2.29c) obtendo-se r2=1/9 e N2=400,. 

Com base nesses resultados e a partir da equação (2.23) a dimensão fractal resulta D=2,73.  

Em objetos naturais esse parâmetro é obtido com o auxílio de medições que consistem 

em quantificar alguma propriedade desse objeto cuja estrutura possui unidades com formas 

regulares e diferentes tamanhos característicos L. Se a propriedade cumpre as características de 

hierarquização ou escalonamento fractal (unidades maiores contendo unidades menores e as 

menores contendo outras menores ainda sucessivamente) e formas similares em qualquer escala, 

então será fractal e o número de unidades de um tamanho característico N(L), é relacionado com 

L de acordo com a expressão (2.24): 

 
DLLN −α)(          (2.24) 

 

Segundo GIMÉNEZ et al., (1997), quando se trata de um meio poroso este pode ser 

separado em diferentes espaços fractais onde a relação (2.24) pode ser expressa da forma 

seguinte: 

 
Dc

r rC −α          (2.25) 

 

Onde a equação geral é função do raio de um espaço em que o escalonamento fractal se 

dá para uma determinada característica Cr que pode ser a massa (M), superfície (S) ou volume 

do poro (V). 
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Diversos trabalhos têm observado que materiais como solos e rochas possuem 

características (massa dos agregados, volume e superfície dos poros, distribuição de fragmentos, 

entre outros) que se aproximam de um escalonamento fractal. Um resumo de dimensões Dm, Ds 

ou Dv para diferentes tipos de solos pode ser encontrado em GIMÉNEZ et al., (1997) e que na 

prática foram obtidos através de diferentes métodos como da capacidade monocamada, da 

absorção multicamada, da porosimetria e do box counting, entre outros. Informações adicionais 

sobre algumas técnicas de determinação da dimensão fractal em solos pode ser encontrada em 

BIRDI (1993). 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentam-se a seguir o desenvolvimento e adaptações de equipamentos ou, em alguns 

casos, de acessórios complementares que foram realizados para incorporar algumas das técnicas 

utilizadas para imposição e controle da sucção. Essas atividades destinaram-se ao estudo da 

capacidade de retenção de água, à compressibilidade e à resistência de solos não saturados. Este 

processo implicou em geral, as fases seguintes: execução de projetos, confecção de 

equipamentos, testes de adequabilidade e calibrações do equipamento, bem como das soluções 

de que algumas técnicas se valem para sua implementação. Finalmente, é apresentado o 

embasamento teórico empregado para disponibilizar a previsão da curva de retenção mediante 

auxilio da geometria fractal. 

  

3.2  ADAPTAÇÃO DA TÉCNICA OSMÓTICA PARA DETERMINAÇÃO DA 

CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO  

 

A Figura 3.01 mostra um esquema do sistema montado para execução dos ensaios 

visando a determinação das propriedades de retenção de água no solo. 

 

 
Figura 3.01 Esquema montado para ensaios visando a determinação da curva de retenção de água no solo. 
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 Para aplicação desse método na determinação da capacidade de retenção de água no 

solo foram necessários basicamente os seguintes componentes: 

 

- Solução de Polietileno Glicol; 

- Refratômetro Manual. 

- Membrana semipermeável; 

- Bomba peristáltica com mangueiras de silicone; 

 

Foi utilizado polietileno glicol (PEG) com peso molecular 15.000-20.000 da marca 

SYGMA. Com esse soluto foram preparadas soluções para diferentes concentrações, sendo que 

cada uma corresponde a um diferente valor de sucção matricial a ser imposto no solo. A relação 

estabelecida por WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969) e DELAGE et al., (1998) foi utilizada 

para relacionar a sucção matricial e concentração do PEG. 

Para a preparação da solução utilizou-se uma balança com resolução de 0,0001g para 

pesagem do soluto. Água destilada foi utilizada como solvente. O conjunto foi levado a um 

béquer e a mistura realizou-se mediante um agitador magnético até que o soluto fosse diluído 

completamente. As soluções foram armazenadas em frascos de vidro herméticos previamente 

esterilizados para evitar o ataque bacteriológico. 

Para cada solução foi realizada a medição do índice de refração em unidades Brix, 

mediante um refratômetro manual marca ATAGO com capacidade de medição de 0-32% Brix e 

sensibilidade de 0,2%. A Figura 3.02 mostra o refratômetro manual utilizado. 

 

 
Figura 3.02. Refratômetro manual marca ATAGO. 
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Como foi mencionado no item 2.3.3, o índice de refração pode ser relacionado com a 

densidade de cada solução PEG. Assim, pode-se identificar para cada tipo de concentração um 

índice de refração característico a uma temperatura de referência (20oC). 

Isto auxiliou na identificação das mudanças de concentração ou densidade ao medir o 

índice de refração antes e após de cada ensaio. A esse respeito foram realizadas calibrações das 

soluções para diferentes concentrações bem como para diferentes temperaturas e que são 

descritas em detalhe mais adiante. 

A membrana de celulose utilizada foi a CELLU SEP (fabricante) de forma tubular 

(4,84cm de diâmetro) e com tamanho nominal de poros MWCO 12.000-14.000 recomendado 

para o tamanho molecular do PEG optado.   

Para uniformizar a concentração em todo o volume de solução foi utilizada uma bomba 

peristáltica que permitiu a circulação do fluido através de uma mangueira conectada a cada 

depósito como indicado na Figura 3.01. A vantagem sobre o agitador magnético como o 

utilizado em CUI e DELAGE (1996) mostrado na Figura 2.11, reside na praticidade de poder 

trabalhar com até seis unidades em simultâneo.  

  

  

3.3  ADAPTAÇÃO DA TÉCNICA OSMÓTICA PARA O ESTUDO 

DEFORMACIONAL DO SOLO NÃO SATURADO 

 

3.3.1 Construção de um edômetro osmótico 

 

Foi projetado e confeccionado um edômetro que permite o controle da sucção matricial 

do solo utilizando o princípio osmótico, similar ao desenvolvido por DINEEN e BURLAND 

(1995). 

É constituído por componentes semelhantes a um edômetro convencional, no entanto 

para a imposição da sucção algumas modificações foram realizadas.  Basicamente consta de 

uma base, um disco fixador da membrana semipermeável, um colar fixador do anel porta 

amostra, porta amostra e um cabeçote. Todas as peças foram confeccionadas em aço inoxidável 

exceto o colar fixador do anel porta amostra (dura-alumínio). Na Figura 3.03, são mostrados os 

componentes deste equipamento.    
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Figura 3.03. Componentes do edômetro com controle de sucção, baseado na técnica osmótica. 

 

A base que tem como finalidade absorver a energia aplicada bem como as deformações 

produzidas pela compressão durante o ensaio, ganha neste projeto uma pequena câmara interna 

que se comunica com a superfície da base mediante furos verticais. A câmara tem como função 

colocar a solução de Polietileno Glicol (PEG) nela contida em contato com o solo através da 

membrana semipermeável (Vide Figura 3.04).  

Para evitar deformações na base devido à compressão da câmara durante o 

carregamento levou-se em consideração no projeto da câmara: 

- Dimensões reduzidas, as necessárias para evitar deflexões indesejáveis; 

- Adição de quatro reforços (Figura 3.04), que permitem transmitir os esforços desde a 

superfície até a base da câmara através deles; 

- Espessura considerável (de seis milímetros) na parte superior da câmara. 

Por outro lado, o aparecimento de bolhas de ar dentro da câmara poderia comprometer o 

contato entre a solução e o solo através da membrana semipermeável, visto que as bolhas 

tenderiam a depositar-se na parte superficial da câmara, ou seja, na face inferior da membrana. 

Para evitar esse inconveniente, no projeto da câmara foram realizadas considerações adicionais 

como: 

- Um sistema para um fluxo adequado da solução. A entrada da solução na câmara 

ocorre numa cota inferior (Cota A na Figura 3.04) e a saída da mesma por um tubo localizado 

na cota correspondente à superfície da base (Cota B na Figura 3.04) gerando o diferencial “h”. 

Dessa forma as eventuais bolhas na câmara são succionadas da parte mais superficial 

(conduzidas para o reservatório onde são eliminadas) mediante o fluxo contínuo fornecido por 

uma bomba peristáltica descrita mais adiante. 
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- Nervuras horizontais na superfície da base: permitem a comunicação entre os furos 

verticais na parte superficial da base, assim, as bolhas de ar poderão ser conduzidas para o duto 

de saída da solução da câmara (Figura 3.04).  

O disco fixador da membrana semipermeável é provido de um anel de borracha (o 

ring), necessário para evitar vazamentos da solução pela superfície da base. Ele é fixado 

mediante três porcas como é mostrado na Figura 3.04. 

O anel porta amostra, o colar fixador do anel porta amostra e o cabeçote são similares 

aos convencionais.  

No Apêndice 1, encontra-se um esquema deste edômetro com a finalidade de poder ser 

reproduzido.  
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a) Testes de Deformabilidade 

 

Foram realizados ensaios de deformabilidade no equipamento, principalmente com o 

intuito de avaliar a adequabilidade da câmara frente às solicitações. 

O ensaio foi realizado de forma similar a um ensaio de consolidação convencional sem 

utilização de solução na câmara, no entanto, foi colocando no edômetro um corpo de prova de 

aço suposto indeformável. O tarugo foi submetido a esforços verticais de 0 a 1600 kPa. As 

deformações relativas à câmara são mostradas no capítulo 4. 

 

 

3.3.2 Arranjo utilizado para realização dos ensaios com o edômetro baseado na técnica 

osmótica 

 

Para realização dos ensaios de adensamento com controle de sucção nesta técnica, o 

edômetro conta adicionalmente com uma bomba peristáltica, mangueiras para circulação da 

solução, reservatório e uma balança eletrônica. A Figura 3.05 mostra um esquema utilizado para 

execução dos ensaios. 

 

 
Figura 3.05. Esquema do sistema montado para execução dos ensaios. 

 

A bomba peristáltica é utilizada devido a sua principal característica que é evitar que o 

ar seja incorporado na solução o que resultaria prejudicial para o contato entre a solução e a 

amostra de solo através da membrana semipermeável, como foi mencionado anteriormente. Ela 

tem como finalidade a circulação da solução na câmara desde o reservatório. Assim, pode-se 

garantir que durante o processo osmótico a troca de água entre o solo e a solução não afetará a 

concentração da última, sendo esta renovada constantemente. 
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A variação de umidade sofrida pela amostra de solo durante o processo osmótico é 

equivalente ao ganho ou perda de peso de água da solução no reservatório que é registrado pela 

balança eletrônica. Para que isto seja possível, vazões tanto de saída como de entrada da solução 

no reservatório devem ser constantes. Dessa forma as variações de peso na solução (pelo 

processo osmótico) contida no reservatório serão registradas fielmente, sem alterações. 

Alguns fatores como velocidade irregular da bomba e variação da viscosidade da 

solução com a temperatura poderiam alterar a vazão no sistema. Estes fatores foram avaliados 

mediante testes que são descritos a seguir. 

 

a) Testes de Fluxo da Solução Para o Edômetro 

 

Foi realizado um teste para verificar se a bomba fornece uma vazão constante. Para o 

teste, utilizou-se um corpo de prova de aço ao invés de uma amostra de solo para evitar ganho 

ou perda de água na solução. A partir do reservatório e com auxilio da bomba se fez circular, à 

velocidade constante, uma solução de polietileno glicol (Figura 3.05), com o intuito de observar 

o diferencial nas vazões de entrada e saída do reservatório registradas em peso pela pesagem 

sucessiva do mesmo.  

O mesmo procedimento acima citado foi realizado para diferentes velocidades de fluxo 

da solução (de menor para maior) através da variação de velocidade (rpm) da bomba 

peristáltica. 

A solução no reservatório poderia mudar sua viscosidade e conseqüentemente sua vazão 

em função da sua temperatura durante a circulação, por essa razão o teste foi conduzido numa 

sala climatizada onde a variação da temperatura do ambiente foi da ordem de 25 ± 2,5 oC. Os 

resultados destes testes são apresentados no capítulo 4. 

 

 

3.3.3. Calibração da solução PEG para correção da sucção matricial por modificação da 

sua concentração.  

 

A transferência de umidade entre o solo e a solução através da membrana tende a 

modificar a concentração da solução e, portanto da sucção imposta, sendo assim necessária a 

verificação da densidade da solução e correção da sucção matricial (se necessário) após o 

ensaio. Isto pode ser possível mediante a medição do índice de refração da solução antes e 

depois do ensaio. 

Como foi mencionado o índice de refração (IR) pode identificar para cada tipo de 

concentração PEG um IR, a uma temperatura de referência (20oC). Apesar de poder-se corrigir a 
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densidade mediante tabelas de correção existentes na bibliografia especializada, optou-se pela 

calibração a diferentes temperaturas para a solução PEG 20.000 utilizada no presente estudo. 

Antes de sua utilização o refratômetro foi calibrado de acordo com o seguinte 

procedimento: 

a) Colocação da solução com um conta gotas no prisma. Neste caso para calibração do 

refratômetro é usada água destilada a 20oC; 

b) Fechamento da placa de confinamento da solução e verificação de que a solução 

tenha-se espalhado em toda a área do prisma; 

c) Fazer a leitura no visor; 

d) Caso o indicador não coincida com zero, deslocar o indicador até fazer coincidir com  

movimentação do parafuso, como indicado na Figura 4.09.  

 

 
Figura 3.06. Calibração do refratômetro manual 

 

Uma vez calibrado o refratômetro foram preparadas oito concentrações (de 0,019 até 

0,270 g de PEG/ g água) com valores similares às encontradas em WILLIAMS e 

SHAYKEWICH (1969), as quais reproduzem uma faixa de sucção de 16 até 1500 kPa. Esses 

valores foram ajustados, obtendo-se uma expressão relacionando concentração (dados para uma 

temperatura de 20oC) versus sucção matricial por uma regressão polinomial de quarto grau e 

que é mostrada no capítulo 4. 

Depois de preparadas as soluções, o procedimento de calibração delas consistiu na 

colocação de cada uma num béquer, sendo posteriormente submetidas a resfriamento até 

aproximadamente 8oC numa geladeira. Logo cada conjunto foi colocado num agitador 

magnético com capacidade de aquecimento. O índice de refração (% Brix) da solução cuja 

temperatura foi controlada constantemente através de um termômetro foi medida com ajuda do 

refratômetro manual, seguindo o procedimento similar ao descrito acima (da a a c), porém de 5 

em 5oC, desde os 10 até 40oC.  
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Com esses valores obteve-se um gráfico (capítulo 4) que relaciona para cada 

concentração o índice de refração (%Brix) versus temperatura (oC). Isto torna possível 

determinar a nova concentração da solução devido a alguma eventual mudança após o ensaio 

numa faixa de 0,019 até 0,270 g de PEG/ g água, mesmo para um intervalo de variação de 

temperaturas entre 10 e 40 o C.  

Uma segunda calibração foi realizada. Desta vez tentou-se verificar a reprodução dos 

valores de índice de refração medidos no refratômetro manual mediante uso do refratômetro 

Abbê de marca Shanghai Optical Instrument Factory cujas características são as seguintes: 

Faixa de medição: 0-95% Brix; 

   1,300-1,700 Índice de Refração (IR); 

Sensibilidade:   ±0,0002 IR 

A Figura 3.07, mostra o refratômetro Abbê utilizado. 

 

 
Figura 3.07. Refratômetro Abbê. 

 

A diferença do refratômetro manual é que este aparelho permite a medição em unidades 

padrão do índice de refração (IR) e %Brix simultaneamente. Quanto ao procedimento de 

medição foi similar ao descrito no item 2.3.3. 

Com ele foram medidos os índices de refração das oito soluções e nesta oportunidade 

somente à temperatura de 20oC .  
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3.4  TENSIÔMETRO DE ALTA CAPACIDADE (TAC) 

 

Para a determinação das pressões na água do solo utilizando o tensiômetro de alta 

capacidade (TAC) foram necessários as seguintes peças e equipamentos: 

- Transdutor de pressão ENTRAN EPX-NO1; 

- Acoplamento para o transdutor; 

- Placa porosa cerâmica de 1.500 kPa de pressão de entrada de ar; 

- Bomba Hidráulica Manual (com capacidade de 7.000 kPa de pressão). 

 

O transdutor ENTRAN EPX-NO1 apresentou-se como o mais adequado devido às 

características de projeto (tamanho reduzido e compatível com o tamanho do reservatório do 

tensiômetro e capacidade de resistir altas pressões) e que permitem a utilização do diafragma 

submetido a solicitações de tração. O diafragma é o sensor de deslocamento que é utilizado para 

se relacionar pressão aplicada com a variação de corrente ou tensão.  

Quanto à adaptação do transdutor para ser utilizado como tensiômetro necessitou-se de 

uma luva de ligação mostrada na Figura 3.08.  

A luva de acoplamento foi construída com aço inox e foi projetada para conter as 

seguintes partes: uma cavidade para a placa porosa, uma rosca fêmea para união com o 

transdutor, uma pequena câmara, uma rosca macho para ligação em outros equipamentos 

(cabeçote do edômetro osmótico e na base de apoio das amostras na prensa de compressão 

simples por exemplo). 

 Uma placa porosa (de 500kPa de pressão de entrada de ar) foi moldada com dimensões 

adequadas para o encaixe no compartimento do adaptador e colada com Araldite 24 horas.

 Uma vez colada a placa porosa, foi introduzido no conjunto o transdutor. Cuidados para 

evitar o vazamento pela rosca (provenientes da introdução de água a alta pressão na câmara pela 

bomba hidráulica) foram tomados colocando um veda rosca líquido resistente a alta pressão.  

 Após a união do transdutor com a luva de adaptação, e com a placa porosa já inserida, 

uma câmara de pequenas dimensões é formada no interior, cujo tamanho foi dimensionado tal 

como indica a Figura 3.08, capaz de armazenar um volume de água de 26 mm3. 

 No interior da câmara a água somente pode ser introduzida através da placa porosa 

mediante alta pressão. Adicionalmente, após o enchimento da câmara, é necessário 

pressurização para eliminação das bolhas de ar no reservatório do tensiômetro. Ambos os 

processos de introdução de água na câmara e pressurização somente poderão ser feitos com 

auxílio de uma bomba hidráulica. 
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 Para esse objetivo um pistão hidráulico manual foi projetada e confeccionada para 

satisfazer as necessidades requeridas pelo tensiômetro. A Figura 3.09, mostra um esquema do 

pistão e seus principais componentes. 

 

 
Figura 3.09. Esquema do pistão hidráulico manual e seus principais componentes. 

 

A bomba foi confeccionada em aço inox e dura-alumínio e é similar ao pistão usado em 

painéis de controle de ensaios triaxiais. Consta basicamente das seguintes partes: manivela, 

pistão do êmbolo, cabeçote do pistão, tubo guia, topo e base do tubo, tendo sido adicionado 

também um manômetro e uma conexão de entrada para o tensiômetro (TAC). 

A diferença de outras bombas manuais é que podem ser aplicadas pressões de até 7 Mpa 

graças ao sistema de vedação rigoroso e que consta de três “o” rings localizados no cabeçote do 

pistão, dispostos para oferecer resistência ao fluxo da água entre eles e o tubo guia. A pressão 

aplicada na água é transmitida ao tensiômetro acoplado à bomba mediante uma conexão e 

registrada num manômetro.  

A Figura 3.10 mostra um esquema do tensiômetro (TAC) antes e depois de conectado à 

bomba hidráulica manual.   
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Figura 3.10. a) Tensiômetro (TAC); b)Tensiômetro acoplado à bomba 

 

 

Foi também, confeccionada uma peça de suporte para facilitar as medições da sucção 

com o tensiômetro (TAC). A Figura 3.11 ilustra um esquema do suporte desenvolvido. 

Fabricado em alumínio é composto de uma base e uma tampa com rosca. A tampa possui uma 

cavidade onde é fixado (por rosqueamento) o tensiômetro (TAC) em forma vertical de tal sorte 

de deixar um espaçamento entre a ponta porosa e a superfície do suporte de aproximadamente 

1mm. Esse rebaixo é destinado à colocação de uma pasta de caulim cujo objetivo é oferecer 

bom contato e servir de interface entre a ponta porosa do tensiômetro e o solo. Cabe ressaltar 

que mediante este procedimento mede-se a sucção do caulim e cujo valor final supõe-se 

equivalente ao do solo ao entrarem em equilíbrio de potenciais, visto que inicialmente a pasta de 

caulim possui um teor de umidade superior ao da amostra de solo. 

Por outro lado, o suporte também conta com uma cobertura plástica como indicado na 

figura e que serve de proteção contra a evaporação da umidade da amostra. 

 

 
Figura 3.11. Suporte para facilitar a medição da sucção nos solos com o tensiômetro (TAC). 
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3.4.1  Calibração do transdutor e o tensiômetro de alta capacidade (TAC) 

 

Antes da montagem do tensiômetro tentou-se estabelecer se o transdutor reproduz a 

mesma relação pressão versus tensão elétrica tanto por compressão como por tração. Uma 

mesma relação implicaria que o tensiômetro já montado pode ser calibrado por compressão, 

sendo esta a forma mais viável na prática.   

Para aferir o transdutor, a sua conexão elétrica foi ligada a uma fonte de excitação de 10 

Volts proveniente de uma aquisição de dados e o diafragma foi submetido a pressões hidráulicas 

de compressão e tração.   

Pressões conhecidas de compressão e tensão foram aplicadas mediante um controlador 

de pressão (da marca GDS) e coluna de água respectivamente e as respectivas variações de 

tensão elétrica foram registradas na aquisição de dados.   

A Figura 3.12 mostra o esquema do arranjo utilizado para a calibração do transdutor por 

compressão e tração. 

 

 
Figura 3.12. a) calibração do transdutor por compressão;  b) calibração do transdutor por tração. 

 

Da Figura 3.12a, observa-se que o transdutor foi acoplado (mediante uma conexão) à 

saída do controlador. A partir deste controlador, a pressão desejada foi aplicada ao transdutor 

sendo regulada por automatização do aparelho. As pressões foram crescentes desde a 

atmosférica até 1.500 kPa.  

Já na calibração por tração mostrada na Figura 3.12b, o transdutor foi acoplado a um 

capilar contendo água. A pressão aplicada ao transdutor foi diminuída desde a atmosférica até 

uma pressão de até -30 kPa por solicitação da coluna de água “H” expressa em termos de 

pressão. 

Testado o transdutor, o mesmo procedimento foi adotado para calibração do 

tensiômetro. Ou seja, o transdutor já montado com o acoplamento. É importante mencionar que 

para este fim o reservatório do tensiômetro foi preenchido com água adotando a técnica da 

pressurização descrita a seguir.   
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3.4.2  Pressurização do tensiômetro de alta capacidade (TAC) 

 

Este procedimento objetivou não somente o preenchimento do reservatório mas também 

a eliminação das bolhas de ar que possam ficar contidas dentro do mesmo.  

O procedimento consistiu na colocação do tensiômetro no acople da bomba segundo 

ilustrado na Figura 3.10b. Em seguida realizou-se a aplicação de ciclos repetitivos de 

acréscimos e decréscimos de pressão de água com auxílio da bomba hidráulica. 

Em cada ciclo o acréscimo de pressão foi de 6MPa, permanecendo a mesma durante um 

dia para depois liberá-la intempestivamente até alcançar a pressão atmosférica (0kPa) na 

procura da expulsão do ar preso já dissolvido na água por aplicação dessa pressão. 

O procedimento foi acompanhado mediante leituras contínuas (pressão versus tempo) 

observadas com auxílio da aquisição de dados, e a partir das observações, foi adotado o critério 

para obtenção da saturação do reservatório do tensiômetro. Esse critério já adotado por 

MARINHO (2003), consistiu em considerar saturado o sistema quando o decréscimo da pressão 

(ao liberar o sistema intempestivamente) denota uma redução instantânea, isto é, uma variação 

de pressão desde 6MPa até zero num intervalo de tempo próximo de zero segundos.   

 

  

3.5  IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SALA CLIMATIZADA 

 

Foi necessária a implementação de uma sala climatizada (de 8,00 x 4,00 x 3,00m) para 

realização de ensaios que requerem um ambiente com controle da temperatura e umidade 

relativa. 

Os ensaios que necessitam controle de temperatura são: curva de retenção pelo método 

de controle da sucção por imposição da umidade relativa (CSIUR) e edométricos baseados na 

técnica osmótica.  

Nos ensaios de curva de retenção pelo método CSIUR, o sistema de controle da 

temperatura deve garantir que não ocorram mudanças tanto da solução dentro do dessecador 

durante o processo de transferência de umidade solo-solução, como da amostra durante a 

pesagem (T ± 0,5 oC). Já nos ensaios edométricos pelo método osmótico acredita-se que 

variações bruscas de temperatura da ordem de ± 5 oC introduziria modificações significativas na 

solução de polietileno glicol (PEG) durante a pesagem  do reservatório. De fato, a temperatura 

influi na velocidade do fluxo (devido a mudanças na viscosidade da solução) e 

conseqüentemente essa velocidade quando modificada, representa uma variação de peso que é 

registrada pela balança. 
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Além disso, o controle da temperatura e da umidade relativa são requeridos nos ensaios 

de compressão simples para amostras com sucção imposta pelos diferentes métodos. Isto devido 

a que as variações de umidade nas referidas amostras pela exposição durante o ensaio poderiam 

modificar os resultados de resistência. 

Para esse objetivo foi adquirido um ar condicionado tipo Split com controle de 

temperatura automatizado (aquecimento e esfriamento) com potência de 24.000 BTU. Este 

equipamento consegue um controle de temperatura de ± 2,5 oC. Por sua vez, para o controle da 

umidade relativa (UR) adquiriu-se um desumidificador com controle automático da umidade 

através de um umidostato, com um controle de ± 5,0 %UR. 

Para os diferentes ensaios a serem realizados dentro desta sala foi estabelecida uma 

temperatura e umidade relativa de trabalho de 25±2,5oC, e 60 ±5%, respectivamente. Tanto a 

temperatura, como a umidade relativa do ambiente são monitorados mediante um termo-

higrômetro localizado na sala.  

A escolha da faixa de variação da temperatura e da umidade relativa foram 

determinadas pela adequabilidade para os equipamentos que fornecem o condicionamento. 

 

 

3.6  ADAPTAÇÃO DA TÉCNICA DO CONTROLE DA SUCÇÃO POR IMPOSIÇÃO 

DA UMIDADE RELATIVA (CSIUR) PARA O ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE 

RETENÇÃO DO SOLO 

 

O procedimento do ensaio para determinação da curva de retenção é o mesmo indicado 

no item 2.3.4, porém cuidados foram tomados para sua implementação devido a que esta técnica 

é sujeita a incertezas associadas à sensibilidade da umidade relativa com as mudanças de 

temperatura.  

A Figura 3.13 mostra um esquema para o controle de temperatura tanto no ambiente 

(sala climatizada) como na solução dentro do dessecador. 
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Figura 3.13. Esquema do sistema de controle de temperatura para o ensaio 

 

Em complemento ao sistema de controle de temperatura para o acondicionamento 

nestes ensaios foram utilizados os seguintes materiais: 

- Solução de Cloreto de Sódio para impor sucções de 17  até 10.000 kPa (25oC); 

- Solução saturada de Cloreto de Potássio para impor a sucção de 22.240 kPa (25oC); 

- Dessecadores; 

- Bomba manual de vácuo; 

- Caixas térmicas; 

- Termômetro digital com sonda externa. 

 

Como já foi mencionado, o uso de um único sal adequado minimiza incertezas de 

valores de umidade relativa (conseqüentemente de sucções totais menores que 10.000 kPa) 

possíveis de ocorrer quando do uso de diferentes sais. Portanto, foi utilizada a calibração de 

LANG (1967) para um único sal, sendo este o Cloreto de Sódio (NaCl).  

A partir da formulação de LANG (1967), foram calculadas diferentes concentrações que 

pudessem reproduzir valores de sucção similares às impostas pelas soluções de PEG (20.000). O 

procedimento para estimativa das concentrações é descrito a seguir: 

- Determinação da molalidade para uma determinada concentração da solução de NaCl, 

sendo que a molalidade (Ml) corresponde a: 

Mol
CMl =         (3.01) 

Onde: 

C :concentração da solução; 

Mol :Peso atômico de NaCl; 
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- Determinação dos parâmetros de ajuste A,B,C, D e dSt  para a(s) temperatura(s) de 

interesse (Tabela 2.03). Esses parâmetros são fornecidos por LANG (1967) e podem 

ser determinados para valores fracionais de temperatura mediante interpolação; 

- Cálculo do coeficiente osmótico a partir da molalidade e os coeficientes A,B,C, D e 

dSt para uma determinada temperatura mediante a expressão (2.18); 

- Cálculo do potencial de água e sucção total mediante (2.16) e (2.17) respectivamente, 

para a temperatura considerada. 

Pode-se ainda determinar a umidade relativa necessária para produzir o potencial de 

interesse no dessecador a partir da expressão (2.14). 

Uma vez conhecidos os valores de concentração necessários para impor as sucções 

totais a serem aplicadas nas amostras, procedeu-se à preparação das soluções.  

Para a preparação de cada a solução utilizou-se uma balança com aproximação de 

0,0001g para pesagem do soluto. Quanto ao solvente foi usada água destilada. O conjunto foi 

levado a um béquer e a mistura realizou-se mediante um agitador magnético até que o soluto 

fosse completamente diluído. As soluções foram armazenadas em frascos de vidro. 

Também, mediante esta técnica foram impostas nas amostras sucções superiores a 

10.000kPa.  No procedimento são utilizadas soluções salinas saturadas, e em particular, no 

presente trabalho foi utilizada a solução saturada a partir de cloreto de Potássio (KCl). 

A escolha deste soluto foi devido a que segundo as normas ASTM E104-85 a solução 

impõe dentro do dessecador a umidade relativa de 93,6% (a 25oC) que traduzida a sucção total 

mediante a expressão (2.14) resulta em torno de 22.24MPa. Esta sucção em complemento com 

as fornecidas pelas soluções de cloreto de Sódio permitiram a obtenção de curvas de retenção 

para os diferentes solos estudados em faixas permissíveis de comparação obtidas com outros 

métodos. 

Adicionalmente, foi necessária a correção da umidade relativa de equilíbrio em função 

da temperatura levando em consideração que na prática é impossível controlar a temperatura a 

25oC. A correção foi realizada mediante o ajuste por regressão dos dados que relacionam a 

umidade relativa (transformados neste trabalho para sucção total mediante a equação 2.14) 

versus temperatura (de 15 a 40oC) encontrados nas normas ASTM E104-85 para esta solução. 

Quanto aos dessecadores utilizados na determinação da curva de retenção, eram 

necessários muitos, dada a numerosa quantidade de amostras e o tempo requerido para 

equilíbrio da umidade neste método. Portanto, optou-se pela confecção dos mesmos a partir de 

frascos herméticos. 

Nesta fabricação foram utilizados: 

-  Frascos herméticos de 1,5 lt; 

-  Uma base furada de PVC para apoio das amostras; 
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- Tubo que atravessa a tampa do frasco e conectado, no extremo superior, a uma 

mangueira flexível para a aplicação de vácuo. 

 

A fabricação destes dessecadores possibilitou a colocação isolada de cada amostra, visto 

que se presumiu a hipótese que devido a esse arranjo a transferência de água através do vapor 

entre uma amostra e a solução seria mais acelerada. A Figura 3.14a mostra um dessecador 

contendo uma amostra. 

 Por outro lado, uma bomba manual de vácuo foi necessária visando a aceleração do 

processo de transferência da água em forma de vapor entre a amostra e a solução dentro do 

dessecador.  

  Duas caixas térmicas foram utilizadas para minimizar os efeitos indesejáveis 

provocados pelas mudanças da temperatura, pois a sala climatizada permite ainda uma variação 

não condizente com a recomendada para estes ensaios. A primeira foi destinada a uniformizar e 

evitar mudanças de temperatura nos dessecadores. Para isto foi colocada uma quantidade de 

água necessária para alcançar o nível em que se encontravam as soluções dentro dos 

dessecadores. Esta caixa térmica foi ainda colocada dentro de uma outra. 

 Para o controle da temperatura da solução e da atmosfera dentro dos dessecadores, foi 

colocado um termômetro digital (com sensibilidade de 0,1 oC) que possui um sensor externo. O 

monitor do termômetro foi fixado na caixa térmica externa, enquanto o sensor foi colocado na 

água circundante aos dessecadores.  A vantagem de uso deste termômetro reside em que se pode 

monitorar a temperatura na água circundante (que é a mesma dentro dos dessecadores por 

equilíbrio térmico) sem necessidade de expor os dessecadores às mudanças da temperatura. A 

Figura 3.14b mostra um arranjo utilizado para execução destes ensaios. 

  

  
Figura 3.14.Técnica do controle da umidade relativa. a)Detalhe de um dessecador; b) Arranjo utilizado 

para execução dos ensaios. 
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3.7 TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

 

3.7.1 Ensaios de caracterização geotécnica, mineralógica e compactação 

 

Os ensaios de caracterização geotécnica e de compactação foram realizados segundo 

normas técnicas da ABNT, e os ensaios de caracterização mineralógica segundo sugestões dos 

autores abaixo indicados: 

 

Análise granulométrica   NBR-7181/84; 

Massa específica dos sólidos  NBR-6508/84; 

Limite de liquidez   NBR-6459/84; 

Limite de Plasticidade   NBR-7180/84; 

Compactação Próctor Normal  NBR-7182/86. 

Titulação de Azul de Metileno  (PEJÓN, 1992) 

Análise Térmico Diferencial (ATD) (SANTOS, 1989) 

Microscopia eletrônica de varredura (GOLDSTEIN et al., 1992) 

 

3.7.2 Ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio 

 

Foram realizados ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio nos solos estudados 

para obter subsídio adicional na interpretação da distribuição dos vazios do poro e das curvas de 

retenção.  

No procedimento de ensaio, amostras indeformadas foram talhadas em forma de cubo e 

com dimensões de 1cm de lado. As amostras previamente secadas à temperatura ambiente 

foram colocadas no penetrômetro do porosímetro para serem ensaiadas segundo o procedimento 

indicado pelo manual do aparelho (PoreSizer 9320 – Micrometrics Instrument Corporation). A 

pressão máxima aplicada foi de 30.000psi e que corresponde à capacidade limite fornecida pelo 

aparelho. 

  

 

3.7.3 Determinação das propriedades de retenção da água no solo 

 

As curvas de retenção de água no solo foram obtidas pelo processo de secagem (ou 

drenagem). Para os ensaios, tanto os corpos de prova obtidos por compactação estática como os 

obtidos a partir dos blocos indeformados, foram de forma cilíndrica com 5,0 cm de diâmetro e 

1,0 cm de altura.  
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Para iniciar os ensaios pelo processo de secagem a partir da condição de saturação, os 

corpos de prova foram colocados assentes numa placa porosa e imersos parcialmente em água 

destilada. O tempo de imersão para as amostras foi de 24 horas. 

Os procedimentos para cada método de ensaio executado são descritos a seguir: 

 

 

3.7.3.1 Câmara de pressão de Richards e membrana de pressão 

 

Logo após a saturação, os corpos de prova foram colocados dentro da câmara de 

pressão onde a placa porosa deste equipamento foi previamente saturada por imersão durante 24 

horas em água destilada. A Figura 3.15 mostra um esquema das câmaras utilizadas. 

 

 
Figura 3.15. Câmaras de pressão de RICHARDS para determinação da curva de retenção. 

 

O ensaio foi realizado com a aplicação de pressões crescentes, com a finalidade de 

expulsar a água contida no solo a partir da saturação. Os valores de pressão de ar aplicados são 

equivalentes aos valores de sucção. 

Cada mudança de pressão foi feita depois que cada corpo de prova parou de expulsar 

água atingindo um equilíbrio de peso (mesmo peso em duas pesagens consecutivas), controlado 

através da pesagem sucessiva de cada corpo de prova. O procedimento foi repetido até atingir a 

pressão máxima permissível pelo equipamento (500kPa). 
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A partir do peso final de equilíbrio das amostras determinaram-se os teores de umidade 

correspondentes para cada pressão. Assim, com a relação pressão ou sucção vs umidade 

gravimétrica, pode-se obter a curva de retenção de água no solo. 

Quanto à membrana de pressão, o procedimento de ensaio é similar ao descrito acima, 

porém a diferença da câmara de pressão de Richards é que ao invés de uma placa porosa neste 

equipamento utiliza-se uma membrana semipermeável de celulose que permite a entrada de 

água e não de ar. A pressão de entrada de ar na membrana é de 10.000 kPa, no entanto o limite 

máximo do equipamento utilizado é 3.000kPa. 

 

 

3.7.3.2 Método do papel filtro 

 

 Após saturação, os corpos de prova foram deixados secar até atingir um teor de 

umidade desejado (calculado previamente mediante os índices físicos) e controlado por 

pesagens sucessivas. 

 Uma vez atingido o teor de umidade desejado, foram realizados dois tipos de 

procedimentos de ensaio, um para medição da sucção matricial e um outro para medição da 

sucção total das amostras. 

 Para medição da sucção matricial foram colocados diretamente sobre cada superfície da 

amostra, um papel filtro Whatman No42 com diâmetro menor (4,7 cm) em contato direto com o 

solo e superposto sobre o papel um disco de PVC do mesmo diâmetro e de 1cm de espessura. O 

conjunto foi embrulhado hermeticamente com um filme plástico e firmemente envolto com uma 

fita adesiva, os quais garantem um contato firme entre papel-solo como esquematizado na 

Figura 3.16a. 

 Para medição da sucção total foi necessário a confecção de discos de PVC de 6mm de 

espessura e diâmetro, coincidente com o diâmetro externo do anel porta amostra. Nele foi 

realizado um rebaixo de 3mm de profundidade e 4,9 cm de diâmetro para ser empregado como 

uma pequena câmara. 

 Na pequena câmara do disco de PVC foram instalados um papel filtro Whatman No42 e 

uma malha de Nylon espaçadora para evitar o contato direto entre o papel e solo. O conjunto foi 

colocado diretamente sobre cada superfície da amostra. Similar ao procedimento anterior o 

conjunto foi embrulhado hermeticamente com um filme plástico e firmemente envolto com uma 

fita adesiva como ilustrado na Figura 3.16b.  
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Figura 3.16. Técnica do Papel Filtro. a)Arranjo para sucção matricial; b)Arranjo para sucção total. 

 

 Os tempos estimados para atingir o equilíbrio de umidade entre o papel e o solo foram 

de 10 e 45 dias para as sucções matricial e total respectivamente. Após este período, os papéis 

foram retirados para determinar seu teor de umidade. Para isto após equilíbrio foram pesados 

imediatamente (balança com resolução de 0,0001g) sendo depois colocados na estufa para 

secagem (tempo mínimo de 2 horas). Após secagem foram novamente pesados, sempre evitando 

a variação da umidade durante cada procedimento. Já com a amostra de solo correspondente 

determinou-se o teor de umidade. 

 Calcularam-se as umidades de equilíbrio dos papéis e do solo de cada amostra onde 

para cada umidade do solo corresponde uma sucção matricial estimada a partir do teor de 

umidade do papel, utilizando as curvas de calibração para o papel filtro Whatman No42 obtidas 

por CHANDLER et al., (1992) mostrada na Tabela 2.06. 

 

 

3.7.3.3 Técnica osmótica 

  

 A determinação da curva de retenção da água a partir deste método foi realizada 

utilizando um arranjo como mostrado na Figura 3.17. 
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Figura 3.17. Esquema do arranjo utilizado para determinação da curva retenção pelo método osmótico 

(MO). 

 

Após preparação e saturação, os corpos de prova foram acondicionados dentro de 

segmentos de membrana pré-umedecida em água destilada (para adquirir flexibilidade e 

condições de uso), vedando-se as extremidades da membrana com o auxílio de presilhas. Cabe 

ressaltar que cuidados foram tomados para evitar ar preso no interior da membrana para não 

atrapalhar o contato entre o solo e a solução através da membrana.  

O conjunto foi imerso na solução (com determinada concentração) contida num béquer 

de capacidade de 2.000ml, sendo a presilha superior presa num grampo localizado no extremo 

superior do béquer. A partir desse instante, o fluxo de água em direção do solo para a solução 

ocorre, e o mesmo cessa quando o equilíbrio osmótico é atingido. A transferência de umidade 

entre o solo e a solução através da membrana tende a modificar a concentração da solução 

principalmente nas proximidades da amostra de solo.  

Como indicado no item 3.2, a concentração da solução contida no béquer foi 

uniformizada com o auxílio de uma bomba peristáltica. Nesta, foram acoplados até seis circuitos 

de fluxo em simultâneo como mostrado na Figura 3.17. A velocidade do fluxo foi de 100rpm, 

velocidade suficiente para circular o volume total de solução repetidas vezes por dia.  

Em concordância com as experiências de DELAGE et al.,(1992), foi estabelecido um 

período de tempo de 15 dias para que o equilíbrio osmótico fosse atingido para qualquer 

concentração da solução. Após este período, as amostras foram retiradas e determinou-se o teor 

de umidade correspondente (balança com resolução de 0,001g). 

Em seguida a temperatura e o índice de refração (IR) de cada solução foi medido. Nos 

casos em que o IR teve variações insignificantes em relação ao medido antes do ensaio o teor de 
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umidade de amostras provenientes para cada concentração da solução foi relacionado com a 

sucção matricial. Com a relação sucção matricial versus umidade gravimétrica pode-se obter a 

curva de retenção de água no solo 

 Quando o valor do índice de refração diferiu do inicial produzida por modificação da 

concentração da solução foi necessário corrigir o valor da sucção matricial. Para esse objetivo 

conta-se com uma calibração da solução que é mostrada no capítulo 4. O procedimento para 

correção da sucção matricial é descrito a seguir: 

- Medição da temperatura (T) e índice de refração (unidades %Brix) no refratômetro 

manual; 

- Identificação desses valores no gráfico de calibração e mediante interpolação 

determinação do novo valor da concentração; 

- Identificado o valor da nova concentração, determinar a nova sucção matricial usando 

a equação polinomial de quarto grau ajustada para os dados provenientes de WILLIAMS e 

SHAYKEWICH (1969). 

Os gráficos que fazem parte dos dois últimos procedimentos podem ser encontrados no 

Capitulo 4. 

 

 

3.7.3.4 Curva de retenção a partir da técnica de controle da sucção através da imposição 

da umidade relativa (CSIUR) 

 

Os ensaios por este método seguiram os seguintes passos: 

-  Colocação das soluções nos dessecadores, cada uma correspondendo a um valor de 

sucção total a ser imposta na amostra.  

-  A quantidade de solução foi a necessária para ocupar uma altura de 5cm no 

dessecador; 

-  Após preparação e saturação das amostras como indicado no item 3.7.3, foi inserido 

um corpo de prova em cada dessecador. Colocou-se um papel filtro entre a amostra e a base do 

dessecador para evitar que excesso de água ou partículas provenientes da amostra precipitassem 

na solução, o que poderia alterar sua concentração; 

-  Fechamento da tampa do dessecador e aplicação de vácuo no interior pelo tubo 

flexível com auxílio de uma bomba de vácuo (Ver Figura 3.14a). A pressão aplicada foi de 40 

Centibars, e em seguida a saída da mangueira foi fechada com a colocação de uma presilha. Este 

procedimento foi repetido cada vez que a amostra era retirada para o monitoramento do 

equilíbrio da umidade; 

- Colocação do dessecador com a amostra dentro das caixas térmicas; 
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-  O monitoramento do equilíbrio da umidade foi realizado através da pesagem sucessiva 

de cada corpo de prova. O período de tempo entre cada pesagem foi de aproximadamente 1 mês 

e depois de que cada corpo de prova parou de perder água (mesmo peso em duas pesagens 

consecutivas) foi realizado o passo seguinte; 

Após equilíbrio da amostra, esta foi retirada para determinação do teor de umidade. 

Conhecidos os teores de umidades das amostras após o equilíbrio, foram relacionados com seus 

respectivos valores de sucção total, permitindo a obtenção da curva de retenção de água dos 

solos. 

 

 

3.7.3.5 Tensiômetro de alta capacidade  

 

 A determinação da curva de retenção da água a partir deste método foi realizada 

mediante o arranjo mostrado na Figura 3.18: 

 

 
Figura 3.18.Arranjo utilizado para determinação da curva de retenção mediante o transdutor (TAC). 

 

  Os procedimentos do ensaio foram os seguintes: 

- Após saturação das amostras estas foram deixadas secar parcialmente ao ar e logo 

colocada num dessecador e aplicada um vácuo de 40 Centibars para uniformização da umidade 

durante um período de 6 horas. Após esse período o corpo de prova foi retirado para medição da 

sua sucção; 

-  Retirada do tensiômetro do acople da bomba: o acople serve como uma câmara de 

saturação que evita a exposição ao ambiente  da ponta porosa do tensiômetro o que pode levar à 
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cavitação se ultrapassar a sua capacidade da pressão de entrada de ar (aproximadamente 500 

kPa); 

-  Encaixe do transdutor no suporte segundo mostrado na Figura 3.11; 

-  Colocação na cavidade reservada no suporte (Figura 3.11 acima da ponta porosa) uma 

pasta de caulim com teor de umidade próximo ao limite de liquidez e num volume de 

aproximadamente entre 0,5 a 1cm3. 

-  Colocação da referencia de pressão na aquisição de dados em zero: visto que em 

algumas ocasiões esta referencia se desloca de zero devido a flutuações da pressão 

(provenientes do tensiômetro) devido ao manuseio ou por evaporação da água na superfície da 

ponta porosa.   

-  Colocação da amostra no suporte e em contato firme com a pasta de caulim e proteção 

da amostra contra a perda de umidade utilizando o protetor (Figura 3.11): a partir desse 

momento as variações de sucção são registradas ao longo do tempo na aquisição de dados. O 

equilíbrio de sucção será atingido quando a sucção mostre invariância em função do tempo 

mediante a observação da trajetória denotando uma assintota; 

-  Após medição da sucção do corpo de prova, foi deixado novamente secar ao ar de 

forma parcial repetindo-se os procedimentos acima descritos.   

 

 

3.7.4 Estudo da compressibilidade dos solos 

 

A compressibilidade dos solos não saturados em estudo foi avaliada com o uso de  

ensaios edométricos com controle de sucção. Os diferentes métodos de ensaio empregados são 

descritos a seguir. 

   

3.7.4.1 Edômetro baseado na técnica de translação de eixos 

  

O edômetro empregado, é baseado no princípio de translação de eixos (HILF, 1956), de 

acordo com a concepção de ESCARIO (1969). Suas características são mostradas na Figura 

2.05 e nas Figuras 3.19a e 3.19b. 
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Figura 3.19.Edômetro baseado na técnica de translação de eixos (MACHADO e VILAR, 1995); a) 

desmontado; b) montado numa prensa de adensamento. 

 

A execução dos ensaios consistiu nos seguintes procedimentos: 

 

- Colocação de um corpo de prova (de 7cm de diâmetro e 2cm de altura) em contato 

direto com a placa de alta pressão de entrada de ar, ambos previamente saturados. O processo de 

saturação da amostra foi similar ao realizado para os ensaios de curva de retenção na câmara de 

pressão de Richards, enquanto a saturação da placa porosa consistiu em colocar uma quantidade 

de aproximadamente 400ml de água destilada e de-aerada dentro da câmara para logo aplicar 

uma pressão de ar de 200 kPa. Dessa forma a água percola através da placa porosa saturando-a e 

eliminando as bolhas de ar que eventualmente ficam pressas nos dutos de comunicação (para 

levar a água expulsa desde a amostra até a bureta graduada). Admitiu-se a placa como saturada 

após a base do edômetro parar de expulsar bolhas de ar e que se deu geralmente num intervalo 

de 4 horas.  

- Após a saturação da placa, a água foi retirada do interior da câmara e a amostra de 

solo previamente saturada foi colocada assente na placa porosa. Em seguida, a câmara é fechada 

e para cada estágio de sucção a pressão de ar equivalente à sucção desejada é imposta dentro da 

câmara. Assim, depois da eliminação parcial de água da amostra através da placa porosa é 

atingido um equilíbrio de sucção no solo.  

O critério para estabelecer o equilíbrio em cada estágio de sucção foi através da 

observação das variações de umidade registradas pela medida de volume de água expulsa na 
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bureta graduada. Para evitar medidas errôneas provenientes da evaporação da água optou-se 

pela colocação de uma camada fina de vaselina líquida por cima do nível da água.   

- Após equilíbrio da sucção no solo a continuação do ensaio dependeu do tipo de 

trajetória a seguir. A Figura 3.20 mostra um esquema das trajetórias de tensões empregadas. 

O estudo das trajetórias de tensões foi dividido em duas partes (T1,T2), sendo que os 

ensaios segundo a trajetória de tensões T1 consistiram em carregar o solo sob sucção constante. 

Os ensaios segundo a trajetória T1 foram realizados nos solos CC1, SFI e SFC e as sucções 

impostas foram em todos os casos, igual a 215kPa. 

- Para os ensaios segundo a trajetória de tensões T2, após levar o corpo de prova à 

sucção inicial desejada, este foi carregado até uma certa tensão, reduzindo-se em seguida a 

sucção até zero, necessário para produzir o colapso por umedecimento do solo (através da placa 

porosa). Posteriormente, o ensaio foi finalizado com carregamento do corpo de prova até atingir 

a tensão final desejada. A tensão de inundação (200kPa), foi estabelecida para produzir 

magnitudes perceptivas do potencial de colapso para o estudo, e foi determinada a partir de 

ensaios edométricos convencionais.  

A trajetória T2 foi realizada no solo SFC e o valor da sucção imposta precedente à 

inundação foi de 215kPa..  
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Figura 3.20. Trajetórias de Tensões empregadas para o estudo dos solos 
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3.7.4.2 Edômetro baseado na técnica osmótica 

 

O edômetro descrito no item 3.3.1, foi utilizado na determinação das características 

deformacionais dos solos não saturados em estudo. A Figura 3.21, mostra um esquema do 

sistema montado para execução dos ensaios. 

 

 
Figura 3.21. Sistema montado para execução dos ensaios edométricos baseados na técnica osmótica. 

 

Para realização de ensaios por este método, contou-se com os seguintes procedimentos: 

- Colocação de uma membrana semipermeável previamente umedecida na base do 

edômetro e posteriormente fixada com o disco fixador;  

- Na balança foi colocado o reservatório contendo uma solução de PEG. O nível da 

solução foi colocado a uma altura “H” de aproximadamente 30cm acima da base do edômetro 

(Ver Figura 3.21), com isto uma pequena carga hidráulica é aplicada na base visando um bom 

contato membrana – solo; 

- Para impedir a evaporação da solução PEG, foi colocada uma camada de 3mm de 

vaselina líquida, visto que testes mostraram que espessuras menores podem permitir a 

evaporação da solução;  

- A seguir foi ligada a bomba peristáltica a uma velocidade inicial de 900 rpm para 

propiciar a circulação da solução no circuito, bem como para eliminação do ar que 

eventualmente possa ficar contido no reservatório do edômetro. Após da eliminação do ar, foi 

diminuída a velocidade de fluxo para 40 rpm; 
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- O corpo de prova (de 7cm de diâmetro e 2m de altura) previamente saturado em água 

destilada foi colocado em contato direto com a membrana semipermeável. 

Para não permitir a perda de peso da amostra por evaporação, esta foi coberta 

hermeticamente na face superior com um filme plástico. Em seguida fixou-se o anel porta 

amostra com o colar fixador;  

- O edômetro contendo a amostra foi instalado na prensa. Logo a amostra foi submetida 

a uma pequena sobrecarga de ajuste para melhor contato solo- membrana; 

- A colocação da amostra em contato com a solução através da membrana permitiu o 

fluxo de água do solo saturado para a solução até quando se atingiu o equilíbrio osmótico. A 

variação do teor de umidade do solo para cada estágio de sucção foi registrado pela pesagem 

sucessiva do reservatório com a solução até o peso permanecer constante;  

- As deformações produzidas no solo durante a imposição da sucção foram monitoradas 

mediante o relógio comparador; 

- Em seguida, após equilíbrio da sucção, as aplicações das tensões verticais foram 

similares às utilizadas no edômetro convencional e seguindo a trajetória de tensões T1 e T2 

similares às empregadas no método de translação de eixos. 

- Para a trajetória T1, depois de realizado o ensaio a partir da amostra foi determinado o 

teor de umidade e a partir da solução a temperatura e o índice de refração. O teor de umidade 

permitiu avaliar o teor de umidade alcançado durante a imposição da sucção e o índice de 

refração tornou possível a eventual correção da sucção por variação da concentração mediante a 

curva de calibração descrita no item 3.7.3.3.  

 - Para a trajetória T2, o colapso foi induzido por umedecimento da amostra mediante a 

perfuração do filme de PVC e colocação de água destilada pelo orifício com que o cabeçote 

conta (Figura 3.03) para esse processo. Depois de finalizada a deformação pelo colapso o 

procedimento de ensaio continuou com aplicação de cargas até o último estágio previsto e 

preservação da saturação do solo com adição de água na amostra quando foi necessário. 

 

 

3.7.5 Ensaio de compressão simples 

 

Para os ensaios de compressão simples, os corpos de prova foram obtidos por 

compactação estática e também a partir dos blocos indeformados, todos em forma cilíndrica 

com 5,0 cm de diâmetro e 10 de altura. 

Para a imposição da sucção foi contemplado o processo de secagem. Antes de instalar a 

sucção por este processo os corpos de prova foram inicialmente umedecidos até levar a sucção 

próximo de zero. Para isso, as amostras colocadas sobre pedras porosas foram molhadas com 

água destilada lenta e progressivamente desde o topo. 
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Para evitar erosão na amostra durante a saturação devido à queda da água a partir da 

bureta, foi colocado no extremo superior da amostra um algodão. Admitiu-se saturado o solo, 

quando a amostra não tinha mais capacidade de absorção da água. Para o método de translação 

de eixos (TE), a saturação do corpo de prova foi feita sobre a placa porosa cerâmica da própria 

câmara. 

Logo depois da saturação, procedeu-se a imposição da sucção em cada método.  

Após equilíbrio da sucção em qualquer dos métodos, as amostras foram submetidas ao 

cisalhamento com velocidade de 1,27mm/min.  

Para evitar mudanças do teor de umidade e conseqüentemente da sucção durante o 

cisalhamento, o aparelho de compressão simples foi instalado dentro de uma sala climatizada 

com controle tanto da temperatura, como da umidade relativa do ar e o tempo entre a retirada da 

amostra (em cada método de imposição) e o cisalhamento foi o menor possível.  

Em todos os casos, após o cisalhamento, foram determinados o teor de umidade das 

amostras. 

 

 

3.7.5.1 Translação de eixos 

 

Para este método as amostras foram levadas à sucção desejada com o emprego de 

câmaras de pressão adequadas para as dimensões dos corpos de prova. A Figura 3.22, ilustra o 

equipamento utilizado neste método.  

 

 
Figura 3.22. Câmaras de Pressão utilizadas para imposição da sucção nos corpos de prova. 
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O procedimento de ensaio é similar ao da câmara de pressão convencional, porém, o 

equilíbrio de sucção foi observado mediante o cessamento das variações de volume de água 

expulsa na bureta graduada tal como indica a Figura 3.22. Após equilíbrio da sucção desejada, 

as amostras foram retiradas da câmara de pressão para o cisalhamento. 

 

 

3.7.5.2 Método osmótico 

 

Quanto ao procedimento de imposição da sucção no método osmótico seguiu-se a 

mesma metodologia empregada para determinação da curva de retenção para este método, no 

entanto, a disposição dos corpos de prova seguiu o ilustrado na Figura 3.23. 

 

 
Figura 3.23. Disposição dos corpos de prova para imposição da sucção no método osmótico. 

 
A diferença deste arranjo em relação ao utilizado por CUI e DELAGE (1996) onde o 

conjunto amostra-membrana é suspenso no extremo superior e o conjunto submerso num béquer 

(Figura 2.11), consiste em que não são aplicados esforços nos extremos dos corpos de prova. 

Esses esforços produziriam fraturas e deformações das bordas principalmente no início do 

processo osmótico quando o solo encontra-se ainda saturado, o que comprometeria o valor da 

máxima resistência no ensaio de compressão simples. 

O tempo de equilíbrio da sucção adotado para este método foi de 45 dias para qualquer 

tipo de solo e sucção matricial a ser imposta no corpo de prova para o cisalhamento.  
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3.8 MÉTODOS ESTATÍSTICOS  

 

 Para a comparação dos resultados dos diferentes métodos de imposição e de controle da 

sucção para determinação de diferentes propriedades dos solos (retenção da água, 

compressibilidade e resistência), delineou-se um procedimento de análise estatística que é 

esquematizado na Figura 3.24. 

 

 
Figura 3.24. Fluxograma da análise estatística acerca da variabilidade de um método e da comparação 

entre métodos de imposição e controle de sucção em ensaios com solos não saturados    

 

Nesse propósito, são descritos a seguir os passos que fazem parte desta análise:  

a) Definição dos fatores de variação, variáveis e o tipo das mesmas - Os fatores de 

variação são todos aqueles que produzem as modificações das variáveis e sua definição é 

necessária para os testes de hipóteses que visam a análise comparativa. 

Visto que na análise comparativa o objetivo consiste em examinar exclusivamente o 

efeito que causam os diferentes métodos de controle e imposição de sucção, o fator de variação 

é único, sendo o “método de medição” composto por populações que serão comparadas entre si. 

Cabe ressaltar que outros fatores de variação (procedimentos de amostragem, procedimentos de 

ensaios, entre outros) não são considerados pois foram suprimidos pela execução de ensaios por 

um mesmo operador. 

Quanto às variáveis, estas servirão como denominador comum indispensável para 

realizar comparações. Para definição da variável quando se trata do estudo das propriedades de 

retenção de água, devem ser considerandos os tipos de medições provenientes dos diferentes 

métodos aplicáveis a tal fim. Sendo assim, tem-se que considerar os seguintes aspectos: 

- Os métodos Translação de eixos (TE), Método osmótico (MO) e Controle da sucção 

por imposição da umidade relativa (CSIUR) são de imposição da sucção, ou seja, para uma 

determinada sucção imposta ter-se-á uma correspondente umidade após equilíbrio de sucção. 

Sendo assim, o teor de umidade seria a variável para estes métodos; 

- Os métodos papel filtro (PF) e Tensiômetro de alta capacidade (TAC) são de controle 
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da sucção, ou seja, com base numa determinada umidade do solo o método determinará a 

sucção em que o mesmo se encontra. Logo para estes métodos a sucção seria a variável; 

- As medidas realizadas pelos métodos de controle da sucção são feitas em teores de 

umidades variáveis (a umidade desejada é alcançada por pesagem sucessiva), portanto, a 

comparação das sucções para um mesmo teor de umidade torna-se inviável na prática. 

Destas considerações, pode-se perceber que a comparação entre as variáveis dos 

métodos de imposição (variável teor de umidade) ou de controle (variável sucção), não é 

possível visto que são diferentes, e mesmo que fossem iguais, os métodos de controle se 

defrontam com a dificuldade de medições para um mesmo teor de umidade do solo, como 

mencionado anteriormente.  

Para solucionar essa inconveniência pode-se utilizar uma nova variável única expressa, 

por exemplo, como a área descrita entre duas medições (ou duas imposições) sucessivas de 

sucção e seus respectivos teores de umidade. A Figura 3.25 mostra um esquema dessa definição 

da variável, para o caso da curva de retenção de água. 

 

 
Figura 3.25. Variável simplificada para comparação dos resultados de retenção de água no solo para 

diferentes métodos de imposição e controle da sucção. 

 

A área total constituída entre a primeira e última medição para cada método utilizado 

pode ser representada da forma seguinte: 
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Onde: 

wi :representa o teor de umidade gravimétrica para uma correspondente sucção matricial 

ψi. 
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Outra opção consiste em ajustar os pontos experimentais mediante regressão não linear 

utilizando as propostas dadas pelas expressões (2.10), (2.11) ou (2.12). A partir do ajuste a área 

total pode ser determinada pela expressão (3.03): 

 

∫
=ψ
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ψψ=
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         (3.03) 

 

Onde: 

At : área total sob a curva: 

w(ψ) : umidade em função da sucção segundo modelos (2.10), (2.11) ou (2.12) para ajuste da 

curva de retenção aos dados experimentais; 

O procedimento de cálculo consistiu na determinação de At a partir dos dados 

experimentais (expressão (3.02)) ou ajustados (expressão (3.03)) relativas às curvas resultantes 

para cada método de medição. Considerando que para cada método de medição foram 

determinadas curvas de retenção repetidas vezes, suas respectivas áreas permitirão avaliar a 

dispersão para cada método, bem como a comparação dos resultados entre métodos com o uso 

da estatística indutiva como se mostrará mais adiante.  

Para definir a variável que foi utilizada nos métodos de medição da compressibilidade 

do solo não saturado segundo a trajetória de tensões T1 levou-se em consideração que:  

- Num ensaio de adensamento segundo a trajetória de tensões T1 (ver Figura 3.20), 

deseja-se comparar como variam os índices de vazios para um mesmo valor de tensão, quando 

utilizados dois métodos de imposição de sucção. Sendo assim, a variável para comparação seria 

o índice de vazios; 

- As tensões aplicadas em cada estágio de carregamento variam de uma prensa para 

outra (visto que foram utilizadas duas diferentes), portanto a comparação de índice de vazios 

para um mesmo valor de tensão provenientes de amostras ensaiadas em diferentes prensas não é 

possível. 

Em função dessas considerações o procedimento para determinação da variável 

decorrente dos métodos de imposição (TE e MO), foi similar ao da curva de retenção. 

Particularmente neste caso foi calculada a área complementar ao invés da área interna da curva 

de adensamento descrita pelos parâmetros índice de vazios (e) versus tensão normal (σ) como 

ilustrado na Figura 3.26, quando se trata de um ensaio segundo a trajetória de tensão T1.  

 

 

 



 

 

96

 
Figura 3.26. Variável simplificada  para comparação de resultados das curvas de adensamento (Trajetória 

T1) em solos não saturados sob sucção imposta pelos métodos TE e MO. 

 

A área total complementar constituída entre a primeira e última tensão aplicada  para 

cada método utilizado pode ser obtida da forma seguinte: 
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Onde: 

eo: representa o índice de vazios inicial; 

ei: índice de vazios correspondente a uma tensão normal pi. 

 

Esta variável permite a comparação das curvas de adensamento, provenientes dos 

diferentes métodos de imposição, porém, não permite a comparação de parâmetros como a 

tensão de pré-adensamento (σp) e índice de compressão (Cc). A análise comparativa desses 

parâmetros, precisou da determinação direta deles, a partir de cada curva de adensamento, sendo 

que o método de Silva Pacheco foi utilizado, na obtenção de σp. 

Quando se tratou da análise comparativa dos resultados de ensaios edométricos segundo 

a trajetória de tensões T2 (ver Figura 3.20), com emprego da imposição da sucção pelos 

métodos TE e MO, simplesmente foi analisado o potencial de colapso proveniente da utilização 

de cada um desses métodos. 

Não foi necessário analisar a curva de compressibilidade dado que em hipótese a curva 

de adensamento parcial até atingir a tensão para a inundação do solo será a mesma a ser 

avaliada nos ensaios segundo a trajetória de tensões T1. Já o adensamento da amostra após 

inundação se assume igual ao obtido pelos ensaios em solos saturados e não apresentam 

relevância para a análise comparativa. 
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Em relação aos ensaios de compressão simples, teve-se como finalidade avaliar a 

dispersão dos resultados da resistência do solo quando neste é imposta uma determinada sucção 

matricial (45, 105, 215 e 410kPa) a partir dos métodos MO e TE. Neste caso, foi possível 

considerar apenas uma variável, sendo esta a resistência à compressão simples.  

Depois de identificar as variáveis pode-se afirmar que em todos os casos elas são 

quantitativas e contínuas (unidades que admitem valores fracionários). Esta identificação 

adicionada a outros condicionantes auxiliaram na escolha no tipo de testes estatísticos para 

comparação dos resultados dos ensaios para solos não saturados.  

b) Definição do número de repetições – Segundo CAMPOS (2002), é necessário 

conhecer a variabilidade dos dados experimentais para determinação desse número e isto é 

possível mediante a elaboração de um “experimento piloto”. O experimento piloto difere do 

plano geral no número de repetições, visto que nesse estágio o número mais adequado não é 

fixado de forma definitiva. Geralmente esse número é pequeno (em torno de três) e após obter 

os dados experimentais, verifica-se a variabilidade preliminar dos mesmos mediante uma 

análise de variância (pressupondo que eles tenham uma distribuição normal). Com a análise de 

variância, faz-se então o teste estatístico para determinar, especificamente, o número mais 

adequado de repetições. 

Considerando o tempo requerido para a elaboração desta pesquisa desde o projeto, 

confecção, calibração e testes preliminares de alguns equipamentos e o tempo prolongado 

requerido em alguns métodos para o equilíbrio de sucção (ensaios de curva de retenção, 

compressões confinada e simples), a quantidade de repetições variou entre dois e oito ensaios. 

Desta forma, este estudo, pode ser considerado como um experimento piloto visando fornecer 

auxílio para futuros trabalhos concernentes ao tema envolvido. 

c) Análise Estatística da repetibilidade dos resultados para um mesmo método - As 

questões sobre a variabilidade na reprodução dos ensaios, para um mesmo método de medição, 

podem ser  tratadas na estatística mediante as medidas de dispersão que caracterizam o grau de 

variação existente num conjunto de valores. Comumente, estas medidas consistem, na variância, 

no desvio padrão e no coeficiente de variação, sendo, que no presente trabalho, esta última 

medida de dispersão foi adotada. O coeficiente de dispersão (C.V) é expresso por: 
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Onde: 

xi : representam os resultados do ensaios (At das curvas de retenção e adensamento ou 

resistência a compressão simples); 
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x  : valor médio do grupo de resultados ( At e Rc ); 

n : numero de réplicas.  

 

A escolha do coeficiente de variação (C.V) deu-se principalmente por existir na 

literatura especializada resultados de ensaios geotécnicos cuja dispersão é caracterizadas por 

este parâmetro (LUMB (1968); LEE et al., (1983)). Estes resultados podem servir de orientação 

quanto à ordem de grandeza e, adicionalmente, por que devido a ser adimensional resulta útil 

quando se querem comparar dispersões em resultados que possuam unidades de medição 

diferentes.  

d) Verificação da normalidade dos resultados dos ensaios – A verificação do tipo de 

distribuição dos resultados de cada método de ensaio associados a outras características de 

contorno (definição e tipo das variáveis, fatores de variação, tamanho das amostras de cada 

população) torna possível a definição dos tipos de testes de hipóteses adequados para as análises 

comparativas. 

Para esta finalidade foi empregado o teste de Kolmorogov-Smirnov (COSTA NETO, 

1977), utilizado para testar a aderência dos dados experimentais ao modelo teórico. Neste 

método, determina-se uma variável (D) que corresponde à maior diferença observada entre a 

função da distribuição acumulada do modelo testado e da amostra. Em seguida, o valor D obtido 

é comparado com um valor tabelado ou crítico. O valor tabelado é determinado em função do 

nível de significância considerado para o teste e os graus de liberdade n da amostra. Se o valor 

tabelado for maior que o observado, a hipótese nula, Ho, (que afirma que a distribuição é 

normal) será aceita, em contrapartida se o valor tabelado for igual ou menor Ho será rejeitada. 

e) Testes de hipóteses para comparação entre os resultados provenientes de diferentes 

métodos de medição- Além da análise da reprodutibilidade das medidas utilizando uma técnica 

de ensaio, podem ser avaliados dois ou mais métodos, diferentes equipamentos de medição ou 

pessoas com a finalidade de julgar a existência de diferenças significativas dos resultados 

fornecidos por eles.  

A análise dessa questão pode ser abordada mediante a estatística indutiva cuja função é 

tirar conclusões probabilísticas sobre aspectos das populações, com base na observação de 

amostras extraídas dessas populações (COSTA NETO, 1978). Dentre os problemas que a 

estatística indutiva se ocupa, tem-se os problemas de estimação e os testes de hipóteses. Destes 

dois grandes grupos, os testes de hipótese fornecem subsídios para fazer julgamentos acerca do 

valor de um determinado parâmetro da população. 

Quanto ao teste estatístico escolhido, podem ser utilizados os testes paramétricos ou não 

paramétricos. Segundo CAMPOS (2002), os testes paramétricos são os provenientes da 

estatística paramétrica e que leva esse nome devido a que essa estatística se baseia em dois 

parâmetros primordiais, que são a média e o desvio padrão, que definem as populações que 
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possuem uma distribuição normal. Já os testes não paramétricos são aqueles que não 

especificam condições sobre os parâmetros da população da qual a mostra foi obtida 

(CAMPOS, 1979). A escolha do tipo de teste a aplicar vai depender da adequação às 

necessidades do modelo experimental.  

O procedimento dos testes de hipóteses pode ser generalizado da forma seguinte: 

- Estabelecimento de uma hipótese nula (Ho) que é submetida a julgamento de que o 

parâmetro da população considerado é igual ao valor especificado (No presente trabalho a 

hipótese será a igualdade das médias populacionais). Se essa condição é cumprida, Ho, será 

aceito caso contrário será rejeitado;  

- Escolha de um teste estatístico (associado com a distribuição de probabilidade 

adotada) para testar Ho; 

 - O nível de risco (α) ou significância é escolhido, onde α constitui a probabilidade de 

erro ao afirmar que o parâmetro está no intervalo de confiança e determinação da região de 

aceitação e rejeição; 

- Execução dos cálculos baseados nas amostras. O valor numérico determinado pelo 

teste estatístico deve ser confrontado com valores críticos, fornecidos em tabelas apropriadas a 

cada teste. Essas tabelas geralmente associam dois parâmetros, que permitem localizar o valor 

crítico tabelado e que são o nível de significância, e o número de graus de liberdade das 

amostras comparadas (CAMPOS 2002); 

- Conclusão estatística. Valores menores que o tabelado indicam que ele não pode ser 

considerado diferente, o que é denominado como não-significância estatística onde a hipótese 

nula é  aceita para o nível de significância considerado.  

- Quando se trata de analises comparativas envolvendo mais de duas populações a 

conclusão estatística poderá aceitar ou rejeitar a hipótese de igualdade das médias 

populacionais. Se for rejeitada a hipótese somente se sabe que pelo menos uma das médias é 

diferente das outras restantes. Para identificar quais são as médias que devem ser consideradas 

diferentes existem vários procedimentos e neste trabalho foi empregado o método de Tukey 

(BYRKIT, 1987), que é utilizado como complemento da análise de variância (ANOVA). 

 

 

3.9  MÉTODOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS PARA PREVISÃO DA CURVA 

DE RETENÇÃO MEDIANTE GEOMETRIA FRACTAL 

 

TYLER e WHEATCRAFT (1992) derivaram uma expressão para determinação da 

dimensão fractal baseada na distribuição dos tamanhos das partículas e que é representada 

mediante a expressão (3.06): 
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 Onde M(r<R) representa a massa de solo com partículas de raio r menores do que um 

raio característico R, RL é o raio da maior partícula, MT é a massa total do solo e DDTP a 

dimensão fractal da distribuição de tamanhos das partículas. Esta formulação foi derivada de 

MANDELBROT (1983), que propôs a equação (3.07). 
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 Onde A representa a área das partículas de tamanhos r maiores do que o tamanho 

característico R. Ca e λa, são constantes relacionadas à forma e escala respectivamente.  

 A análise a seguir é baseada na realizada por TYLER e WHEATCRAFT (1992), porém 

aqui é considerada a distribuição dos poros do solo ao invés da distribuição das partículas e a 

equação (3.07) por analogia é representada por: 
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Onde A corresponde a área de vazios do solo de raio rv maiores do que o raio 

característico Rv e DCR é a dimensão fractal para a distribuição dos tamanhos dos poros e que 

pode ser obtida a partir da curva de retenção de água no solo. Assim, o volume de vazios 

V(rv>Rv) cujos raios são maiores do que o raio característico Rv é descrito por: 
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Onde Cv e λv, são constantes de forma e escala.  

Adicionalmente, a equação (3.09) pode ser expressa em termos de massa. Como a massa 

do ar é desprezível, assumiu-se que os poros (rv>Rv) encontram-se preenchidos de água. Logo, é 

obtida a equação (3.10).  
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Onde Mw corresponde à massa da água nos vazios do solo, isto é, equivale á massa da 

água contida nos vazios de raio rv maiores do que o raio característico Rv. Cm e λm são análogas 

às equações (3.08) e (3.09) e ρw corresponde à densidade da água.  

 Quando os vazios do solo encontram-se totalmente preenchidos com água tem-se uma 

massa MTw que torna-se constante, conseqüentemente a expressão (3.10) resulta: 
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 O quociente entre as equações (3.10) e (3.11) resulta: 

 






















λ

−=
>

− CRD3

m

v

Tw

vvw R
1

M
)Rr(M

       (3.12) 

  

Segundo TYLER e WHEATCRAFT (1992), o parâmetro λm é equivalente ao maior raio 

do vazio do solo RLv.  

Visto que a retenção de água no solo se dá praticamente nos poros menores ou iguais ao 

característico Rv, o complemento foi obtido mediante a expressão (3.13): 
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 Substituindo (3.12) em (3.13) tem-se: 
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 Onde, neste caso, Mw corresponde à massa da água nos vazios de raio rv menores do que 

o raio característico Rv,  o que resulta na equação similar à proposta por BACCHI et al., (1996)  

Levando em consideração que os raios dos poros do solo podem ser relacionados com a 

sucção matricial a partir da teoria capilar expressa pela equação (2.08) e dividindo Mw(rv < Rv) e 

MTw pela massa do solo seco Ms, tem-se a expressão (3.15), à qual se acrescentou um fator de 
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correção C(ψ) com a finalidade de estabelecer o limite máximo de sucção que deve ocorrer nos 

solos. 

 
3−









ψ
ψ

ψ=
CRD

a
sw)(Cw         (3.15) 

 

 Nesta expressão, ψ representa à  sucção matricial correspondente ao raio do poro Rv e 

ψa a sucção equivalente à pressão de entrada de ar decorrente do diâmetro máximo RLv. w e ws 

correspondem aos teores de umidade gravimétricos parcial e de saturação e C(ψ) é uma 

correção da curva adotada por FREDLUND et al., (1994) e dada por: 

 

)101ln(

)1ln(
1)( 6

r

rC

ψ

ψ
ψ

ψ
+

+
−=         (3.16) 

 

 Onde ψr corresponde à sucção residual e 106 é a máxima sucção esperada para a maioria 

dos solos. 

 A equação (3.15) expressa a distribuição dos volumes de vazio do solo (expresso em 

massa de água) compatíveis com os diâmetros dos poros (expresso em termos de sucção). Esta 

expressão é válida desde que essa distribuição cumpra com as propriedades de regularidade 

geométrica na estrutura a qual é conhecida como auto-similaridade estatística ou invariância em 

escala. 

 A previsão da curva de retenção pode ser realizada a partir do conhecimento do teor de 

umidade de saturação ws (determinado por índices físicos a partir do teor de umidade do solo ou 

por saturação do mesmo) e de duas medições da sucção e seus respectivos teores de umidade. 

Os teores de umidade deverão ser os necessários para se localizar entre as umidades 

correspondentes às pressões de entrada de ar (ψa) e residual respectivamente (ψr), visto que 

nesse intervalo pode-se dizer que ocorreria o escalonamento fractal devido a que nessa faixa 

ocorreria uma distribuição gradual (de maior para menor) dos vazios do solo. Com esses dois 

pares de valores (w versus ψ) substituídos na expressão (3.15) tem-se duas equações cuja 

solução (via equações simultâneas) torna possível a determinação da pressão de entrada de ar. 

Essa determinação pode ser expressa mediante a equação (3.17): 
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 Logo, com esses mesmos pares de valores (w versus ψ) a dimensão fractal DCR pode ser 

determinada a partir de (3.15) mediante: 
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 Finalmente, conhecidos os parâmetros DCR, ψa e ws  e adotando um valor de sucção 

residual (ψr) igual a 3.000kPa sugerido por FREDLUND et al., (1994), (para o ajuste da curva 

de retenção), podem ser substituídos na equação (3.15) obtendo-se assim, os valores previstos 

de umidade para quaisquer valor de sucção (até 106 kPa). 

 

 

 



 

 

104

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO  

 

São apresentados a seguir, resultados de testes de calibração e de verificação do 

desempenho dos diferentes equipamentos e arranjos, bem como, as calibrações de soluções 

necessárias para implementação de certos métodos de controle e de imposição da sucção 

empregados, seguido de uma descrição dos solos utilizados e os resultados dos diferentes 

ensaios realizados para o presente trabalho. A análise e discussão dos resultados apresentados 

será feita no Capítulo 5.  

  

 

4.2. ADAPTAÇÃO DA TÉCNICA OSMÓTICA PARA O ESTUDO DA 

COMPRESSIBILIDADE DE SOLOS NÃO SATURADOS 

 

4.2.1. Edômetro baseado no princípio osmótico  

 

a) Verificação da deformabilidade do equipamento 

 

Os esforços normais aplicados e as deformações provocadas na câmara do edômetro 

osmótico aqui desenvolvido são mostrados na Figura 4.01. Pode-se observar que ocorrem 

deformações de até 0,3mm para a máxima tensão vertical aplicada, embora a câmara conte com 

reforços no interior a fim de evitá-las. A esse respeito, presume-se que a base admita deflexões 

devido a pequenas irregularidades nas superfícies de contato entre os reforços e o confinamento 

superior da câmara. 

Essas deformações são relativamente pequenas quando comparados com as 

deformações oferecidas pelos solos como se mostrará adiante, no entanto, foram consideradas 

na correção dos cálculos dos resultados experimentais. 
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Figura 4.01. Deformações sofridas pela câmara quando submetida a pressões verticais. 

 

 

4.2.2. Ajuste da velocidade de fluxo da bomba peristáltica  

 

Com o intuito de verificar se a velocidade de fluxo poderia afetar a pesagem da solução 

de PEG, fizeram-se vários ensaios com variação da velocidade, cujos resultados são 

apresentados na Figura 4.02. 
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Figura 4.02. Variação do fluxo da solução versus velocidade da bomba. 

 



 

 

106

Do gráfico pode-se observar que ocorreram oscilações de peso entre velocidades de 5 a 

40rpm. Posteriormente, a partir de 40 até 200 rpm manteve-se constante, o que seria a faixa 

adequada para o ensaio. No entanto, observou-se que com o tempo o peso supostamente 

constante tendia a variar. Isso foi um indicativo que o fluxo estava sendo alterado por algum 

fator não considerado. 

Para levar a solução do reservatório à câmara foram utilizadas mangueiras de silicone 

de paredes finas e flexíveis que poderiam modificar sua área interna devido a esforços advindos 

da bomba ou da pressão hidrostática provocada pela diferença de altura entre o edômetro e o 

reservatório. Portanto, para comprovar essa hipótese realizaram-se ensaios similares ao anterior, 

porém, estabeleceu-se a velocidade da bomba em 40 rpm e optou-se por utilizar mangueiras de 

parede rígida. Os resultados dos testes realizados em ambas situações são mostrados na Figura 

4.03. 

Os resultados mostram a variação de peso em função do tempo quando utilizadas 

mangueiras flexíveis e rígidas. No primeiro caso, as mudanças de peso da solução foram 

irregulares, mesmo após 48 horas. Já no teste realizado com mangueiras rígidas a pesagem 

acusou um valor constante após 3 horas de circulação da solução. 

O tempo de estabilização de 3 horas pode ser atribuído à diminuição gradativa da 

energia produzida ao iniciar a circulação da solução com a velocidade máxima da bomba (999 

rpm) para depois ser diminuída à velocidade adequada para o ensaio (40 rpm). Foi utilizada no 

início a velocidade máxima da bomba, com a finalidade de acelerar o preenchimento da solução 

no circuito de fluxo e de retirar bolhas de ar que eventualmente poderiam ficar no percurso.  
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Figura 4.03. Testes de variação do peso da solução em função do tempo. 
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4.2.3. Calibração da Solução PEG para Correção da Sucção Matricial por Modificação 

da sua Concentração 

 

Na Figura 4.04 são mostrados os valores de concentração da solução PEG (apenas para 

PEG 20.000) versus sucção matricial retirados a partir de WILLIAMS e SHAYKEWICH 

(1969), e adicionalmente a curva de ajuste e sua expressão matemática (polinomial de quarto 

grau) obtida por regressão não linear para este trabalho. 

Na Figura 4.05 são mostrados os resultados dos ensaios para calibração que relaciona 

para cada concentração o índice de refração (%Brix) versus temperatura (oC).  

Na Figura 4.06 têm-se os valores de concentração versus índice de refração (%Brix) 

provenientes do refratômetro Abbé junto com os obtidos pelo refratômetro manual para as 

mesmas soluções. Adicionalmente, são incluídos os valores obtidos por DELAGE et al., (1998), 

para fins de comparação. 
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Figura 4.04. Ajuste polinomial de quarto grau a partir dos valores apresentados (concentração PEG 

20.000 versus sucção matricial) em WILLIAMS e SHAYKEWICH (1969). 
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Figura 4.05. Índice de refração (%Brix) versus Temperatura para diferentes concentrações de PEG 

20.000. 
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Figura 4.06. Concentrações de PEG 20.000 (a 20oC) versus Índice de refração (%Brix), provenientes da 

medição com o refratômetro manual e Abbé.  

 

 

4.2.4 Tempo para imposição da sucção pelo método osmótico 

 

Nas Figuras 4.07, 4.08, 4.09 e 4.10 são mostrados alguns resultados de testes 

edométricos com controle da sucção via o método osmótico para um solo siltoso compactado 

com diferentes massas específicas (CC1 e CC2 respectivamente) e para um solo arenoso 
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ensaiado com densidade natural (SFI) e compactado (SFC). Um resumo das características 

dessas amostras é apresentado mais adiante.  

Nestas figuras, mostram-se valores de variação de peso da solução PEG(20.000) em 

porcentagem (onde Po é o peso inicial da solução) versus o tempo requerido para atingir a 

constância de peso ao serem impostas diferentes sucções. As concentrações das soluções PEG 

(determinadas mediante a equação do gráfico da Figura 4.04) foram as necessárias para impor 

sucções de 105, 215 e 410kPa, respectivamente.  
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Figura 4.07. Variação de peso da solução PEG(20.000) versus tempo para o solo siltoso CC1. 
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Figura 4.08. Variação de peso da solução PEG(20.000) versus tempo para o solo siltoso CC2. 



 

 

110

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00

Tempo (h)

P/
Po

 (%
)

MO-SFI-105
MO-SFI-215
MO-SFI-410

 
Figura 4.09. Variação de peso da solução PEG(20.000) versus tempo para o solo siltoso SFI. 
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Figura 4.10. Variação de peso da solução PEG(20.000) versus tempo para o solo siltoso SFC. 

 

 

4.3. CONSTRUÇÃO DE UM TENSIÔMETRO DE ALTA CAPACIDADE (TAC) 

 

4.3.1 Calibração do tensiômetro (TAC) 

 

As Figuras 4.11 e 4.12 mostram os resultados das calibrações para o transdutor EPX-

N01 por compressão e tração, respectivamente e a Figura 4.13 mostra a calibração para o 

tensiômetro já montado e realizada por compressão. 
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Figura 4.11. Calibração do transdutor por compressão. 
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Figura 4.12. Calibração do transdutor por tração. 
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Figura 4.13. Calibração do tensiômetro por compressão. 
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4.3.2 Saturação do reservatório do tensiômetro (TAC) 

 

A Figura 4.14 mostra os resultados do procedimento de saturação do reservatório do 

tensiômetro por pressurização. Neste gráfico (pressão versus tempo) têm-se duas curvas que 

representam as respostas do tensiômetro após um e cinco dias ou ciclos (compressão durante um 

dia seguido de descompressão instantânea) de pressurização do reservatório. 
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Figura 4.14. Saturação do reservatório do tensiômetro (TAC). 

 

 

4.3.3 Tempo de medição da sucção pelo tensiômetro (TAC) 

 

Nas Figuras 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18 são mostrados alguns resultados das medições da 

sucção com uso do tensiômetro TAC de 0 até 10kPa, de 10 até 50kPa, de 50 até 250kPa, de 250 

até 550kPa, respectivamente. Já na Figura 4.19 medições sem equilíbrio da sucção.  

Essas medidas foram realizadas em diferentes tipos de solos utilizados nesta pesquisa 

(CC1, CC2, SFI, SFC que serão descritos mais adiante) e que continham diversos teores de 

umidade no início do ensaio.  

 É de importância mencionar que apesar do tensiômetro ser constituído por uma ponta 

porosa com limitação de pressão de entrada de ar de 500kPa, foi possível a medição de 529kPa 

no solo CC1 sem que a cavitação do tensiômetro fosse registrada neste procedimento. 
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Figura 4.15. Variação da sucção em função do tempo (até 10kPa) quando utilizado o método TAC em 

amostras provenientes dos diferentes solos. 

 

 

 
Figura 4.16. Variação da sucção em função do tempo (entre 10 e 50kPa) quando utilizado o método TAC 

em amostras provenientes dos diferentes solos. 
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Figura 4.17. Variação da sucção em função do tempo (entre 50 e 250kPa) quando utilizado o método 

TAC em amostras provenientes dos diferentes solos. 

 

 

 
Figura 4.18. Variação da sucção em função do tempo (entre 250 e 550kPa) quando utilizado o método 

TAC em amostras provenientes dos diferentes solos. 
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Figura 4.19. Variação progressiva da sucção em função do tempo quando utilizado o método TAC em 

amostras provenientes dos solos SFI e SFC. 

 

 

4.4. ADAPTAÇÃO DA TÉCNICA DO CONTROLE DA SUCÇÃO POR IMPOSIÇÃO 

DA UMIDADE RELATIVA (CSIUR) PARA O ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE 

RETENÇÃO E RESISTÊNCIA DO SOLO 

 

A Tabela 4.01 mostra valores de concentração de cloreto de sódio (NaCl), necessárias 

(segundo item 3.6) para alcançar os valores de sucção total de até 10.000kPa, calculados para as 

temperaturas de 20, 25 e 30 oC. Essas concentrações foram utilizadas nas preparações das 

soluções para obtenção das curvas de retenção, visando alcançar sucções totais para a 

temperatura de referência de 25oC. 

 A curva de retenção também foi complementada utilizando uma solução salina saturada 

cujo soluto foi o cloreto de potássio (KCl), capaz de impor uma umidade relativa que traduzida 

a sucção total (expressão (2.14)) é de 23.943kPa (a 25oC).  

Cabe ressaltar que a sucção total foi corrigida para a temperatura em que a amostra se 

encontrava ao final do equilíbrio de umidade. Para a solução salina de cloreto de sódio foi 

recalculada pelo procedimento do item 3.6. Já para a solução salina saturada com cloreto de 

potássio foi confeccionado o gráfico da Figura 4.20 que relaciona a sucção total versus 

temperatura (a partir dos valores de umidade relativa versus temperatura para a solução saturada 

de KCl encontrada na norma ASTM E104-85) bem como, o ajuste por regressão linear aos 

dados experimentais. A esse respeito, a Tabela 4.02 resume as sucções totais para a temperatura 

base de 25oC, bem como a correção das sucções por diferentes temperaturas de equilíbrio 

obtidas para as diferentes amostras (CC1, CC2, SFI e SFC) utilizadas no presente estudo.  
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Figura 4.20. Variação da sucção total em função da temperatura (ASTM E104-85). 

 

 
Tabela 4.02. Sucções base (25oC) e corrigidas para diferentes temperaturas na obtenção da curva de 

retenção pelo método CSIUR em diferentes solos. 

Sucção CC1 CC2 SFI SFC 

 T 
Sucção 
corrigida T 

Sucção 
corrigida T 

Sucção 
corrigida T 

Sucção 
corrigida 

(25oC) (oC) (kPa) (oC) (kPa) (oC) (kPa) (oC) (kPa) 
17 22,1 16,9 - - 24,3 17,0 20,9 16,9 
45 22,1 44,8 - - 24,3 45,1 20,9 44,6 
105 22,1 104,1 22,0 104,0 24,3 104,8 20,9 103,7 
215 22,1 213,0 22,0 212,9 24,3 214,6 20,9 212,1 
550 22,1 545,1 22,0 544,9 24,3 549,1 20,9 542,9 

3000 24,0 2989 24,0 2989 24,0 2989 24,0 2989 
10000 24,0 9949 24,0 9949 24,0 9949 24,0 9949 
23943 25,1 23892 25,1 23892 25,1 23892 25,1 23892 

 

 
4.4.1 Tempo de equilíbrio de umidade pelo método CSIUR 

 

Nas Figuras 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24 são mostrados alguns resultados da variação do teor 

de umidade em função do tempo em diferentes tipos de solos utilizados nesta pesquisa (CC1, 

CC2, SFI, SFC que serão descritos mais adiante) empregando o método CSIUR. 
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Figura 4.21. Variação do teor de umidade versus tempo para o solo siltoso CC1. 
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Figura 4.22. Variação do teor de umidade versus tempo para o solo siltoso CC2. 
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Figura 4.23. Variação do teor de umidade versus tempo para o solo arenoso SFI. 
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Figura 4.24. Variação do teor de umidade versus tempo para o solo arenoso SFC. 
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4.5. ASPECTOS GERAIS DOS SOLOS ESTUDADOS 

 

Os solos estudados são um de textura siltosa e outro de textura arenosa. O primeiro é 

um caulim comercial, enquanto o solo arenoso é um solo típico do interior do estado de São 

Paulo. 

O solo arenoso, foi coletado na cidade de São Carlos, no bairro de Santa Felícia. Esta 

região é conformada por sedimentos colúvio-aluvionares de idade Cenozóica, que se 

caracterizam-se por apresentar retrabalhamento devido ao transporte do Grupo Bauru e das 

Formações Serra Geral e Botucatu. Localmente, o material apresenta características lateríticas 

conferidas pelo processo de intemperismo, com estrutura porosa e colapsível frente ao 

umedecimento quando submetido a determinados valores de sobrecarga. 

A identificação das amostras foi realizada de acordo com sua proveniência. Para os 

ensaios, as amostras com siglas CC1 e CC2, correspondem aos realizados com caulim comercial 

moldados com dois graus de compactação diferentes, enquanto as siglas SFC e SFI aos 

materiais compactados e indeformados, respectivamente, provenientes do Campus II da Escola 

de Engenharia de São Carlos-(USP) no bairro de Santa Felícia. 

 

 

4.6. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA, MINERALÓGICA E DE 

COMPACTAÇÃO 

 

 Na Tabela 4.03 são mostrados os resultados dos ensaios para caracterização dos solos 

Santa Felícia e do Caulim Comercial. Para estes solos, foram determinados os índices físicos, a 

composição granulométrica, a massa específica seca máxima e a umidade ótima, quando 

compactados pelo ensaio de Próctor Normal, e finalmente, os resultados provenientes da 

titulação por azul de metileno.  

 As curvas granulométricas, gráficos dos ensaios de análises termodiferencial (ATD) e 

imagens por microscopia eletrônica de varredura dos solos são mostradas nas Figura 4.25, 4.26 

e 4.27, respectivamente. 
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Tabela 4.03. Resultados de caracterização e compactação dos solos. 

  Santa Felícia Caulim 

Descrição Und Indeformado Compactado 

Areia Grosa % 4 - 

Areia Média % 31 - 

Areia Fina % 30 5 

Silte % 5 85 

Argila % 30 10 

ρs g/cm3 2,75 2,88 

ρd g/cm3 1,44 - 

w (natural) % 16,1 0,3 

wL % 26 25 

wP % 19 16 

ρd (máximo) - Próctor nomal g/cm3 1,75 1,69 

w (ótima) -Próctor normal % 16,4 17,2 

e  0,91 0,70 

Sr % 48,8 70,4 

Classificação Granulométrica 

 (ABNT) 

 Areia média a fina 

argilosa, marrom 

Silte branco 

Capacidade de troca de cátions meq/100g de solo 0,90 0,47 

Superfície específica m2/g de solo 7,06 3,68 

Volume de azul de metileno adsorvido g/100g de solo 0,29 0,15 

Índice de atividade da fração argila g/100g de argila 0,96 1,50 
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Figura 4.25. Curvas granulométricas dos solos estudados. 
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Figura 4.26. Termogramas provenientes dos ensaios ATD dos solos. a) Solo arenoso SF; b) Solo siltoso 

CC. 
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           (a)               (b)  

   
         (c)             (d) 

Figura 4.27. Imagens de alguns solos estudados provenientes da microscopia eletrônica de varredura. a) 

CC1 (aproximação de 325 vezes); b) CC1 (aproximação de 1000 vezes); c) SFI (aproximação de 275 

vezes); d) SFI (aproximação de 300 vezes) 

 

 

4.7. CARACTERÍSTICAS DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os corpos de prova foram obtidos de amostras indeformadas e também de amostras 

compactadas. A Tabela 4.04 apresenta um resumo das características dos corpos de prova e 

ensaios em que foram utilizados: 
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Tabela 4.04. Características dos corpos de prova 

Solo Condição Grau de 

Compactação 

ρd 

 

Umidade 

 

Identificação Ensaios 

   (g/cm3) (%)   

Santa Felícia  Indeformado - 1,44  16,1 SFI -Curva de retenção 

-Edométricos 

-Compressão Simples 

Santa Felícia Compactado 80% 1,40 11,0 SFC -Curva de retenção 

-Edométricos 

Caulim Compactado 95% 1,61 17,2 CC1 -Curva de retenção 

-Edométricos 

-Compressão Simples 

Caulim  Compactado 80% 1,35 12,5 CC2 -Curva de retenção 

 

 

4.8. ENSAIOS DE POROSIMETRIA POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO 
 

Dos ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio nas Figuras 4.28, 4.29 e 4.30 são 

ilustrados os resultados do diâmetro dos poros versus volume acumulado, volume parcial dos 

poros e logaritmo da intrusão diferencial respectivamente. Na Figura 4.28, está também incluída 

a classificação em relação aos tamanhos dos poros a partir das considerações de WEBB e ORR 

(1997). Adicionalmente na Figura 4.29, têm-se os resultados do diâmetro dos poros, porém 

convertidos em sucção matricial (expressão 2.08).  

 
 

  
Figura 4.28. Diâmetro dos poros versus volume acumulado  
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Figura 4.29. Sucção matricial versus volume dos poros. 
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Figura 4.30. Diâmetro dos poros em função do volume diferencial de mercúrio.introduzido. 

 

 

4.9. ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE RETENÇÃO 

DA ÁGUA NO SOLO 

 

Apresentam-se a seguir, os resultados experimentais de retenção de água obtidos pelo 

processo de secagem e representados através da relação entre sucção matricial versus umidade 

gravimétrica.  

As Figuras 4.31, 4.32, 4.33 e 4.34 mostram os dados obtidos, valendo-se dos métodos 

de translação de eixos (TE), do papel filtro (PF), do osmótico (MO) e do tensiômetro de alta 

capacidade (TAC) para os solos CC1, CC2, SFI e SFC respectivamente. Em cada figura foram 

plotados os resultados de vários ensaios para cada método. Adicionalmente, estão incluídos 

resultados do ensaio de funil com placa porosa (FPP) com o intuito de mostrar a continuidade da 
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relação sucção versus umidade, numa faixa onde os métodos anteriormente mencionados são 

inadequados para essa determinação.  

Para cada método ajustou-se, por regressão, a curva de VAN GENUCHTEN (1980) aos 

dados experimentais. Os parâmetros das regressões encontram-se na Tabela 4.05 e nela também 

pode-se observar que para o método (PF) nos solos SFI e SFC existem dados referentes ao 

ajuste de duas curvas de retenção (um até 1000kPa de sucção e outro superior a esse valor) o 

que foi necessário devido à peculiaridade das curvas obtidas para esses solos, utilizando esse 

método. Nestas curvas complementares a umidade gravimétrica de saturação foi considerada 

como a umidade correspondente a 1000kPa, suposição indispensável para realizar o segundo 

ajuste. 

 Um outro fato a ser observado nos parâmetros de ajuste são resultados negativos para a 

umidade gravimétrica residual, produzidos pela extrapolação dos dados experimentais. Apesar 

destes valores não possuírem significado físico, eles foram utilizados para se obter o ajuste 

apenas nas faixas da curva em que se contam com dados experimentais. 
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Figura 4.31. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o caulim compactado CC1. 
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Figura 4.32. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o caulim compactado CC2. 
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Figura 4.33. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso indeformado SFI. 
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Figura 4.34. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso compactado SFC. 

 

 
Tabela 4.05. Parâmetros da regressão pelo método de VAN GENUCHTEN (1980) 

Solo Técnica ws wr α n m r2 
    (%) (%) (kPa-1)       

CCI TE 27,7 -2,5(*) 0,0460 1,4921 0,3298 0,998 
 PF 27,3 0,0 0,0509 1,5788 0,3666 0,996 
 MO 27,7 8,9 0,0098 4,0344 0,7521 0,992 
 TAC 27,7 -6,8(*) 0,1235 1,0089 0,0088 0,971 

CC2 TE 32,8 -8,6(*) 0,1703 1,2751 0,2187 0,993 
 PF 32,8 -1,5(*) 0,1430 1,4498 0,3102 0,979 
 MO 32,4 7,9 0,0139 3,3526 0,7017 0,971 
 TAC 32,4 -7,9(*) 0,3779 1,0074 0,0074 0,970 

SFI TE 34,4 11,3 0,3440 2,0764 0,5184 0,997 
 PF 34,4 10,5 0,2557 2,2392 0,5534 0,985 
 PF  10,5 0,01 0,0001 4,9884 0,7995 0,953 
 MO 34,4 11,1 0,3026 1,8156 0,4492 0,987 
 TAC 34,4 12,7 0,3392 2,5999 0,6154 0,999 

SFC TE 37,3 10,0 0,2370 2,0340 0,5084 0,999 
 PF 37,3 10,7 0,2701 2,2039 0,5463 0,976 
 PF 10,7 -0,02(*) 0,0001 2,2352 0,5526 0,948 
 MO 37,3 10,3 0,2643 1,6832 0,4059 0,996 
 TAC 38,5 11,3 0,3853 2,2435 0,5543 1,000 

(*) obs: a existência dos valores negativos foi discutida na pág. 126. 

  

As Figuras 4.35, 4.36, 4.37 e 4.38 mostram os dados experimentais da curva de retenção 

determinados mediante os métodos de papel filtro (PF) e de controle da sucção por imposição 

da umidade relativa (CSIUR) para os solos CC1, CC2, SFI e SFC respectivamente.  
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Em semelhança às figuras anteriores, nestas figuras foram plotados os resultados de 

vários ensaios para cada método, no entanto, a sucção medida foi a sucção total. Também, 

foram traçadas as curvas de ajuste por regressão (modelo de VAN GENUCHTEN (1980)) e 

mais uma vez foi necessário o ajuste de duas curvas de retenção nos solos SFI e SFC (até 

3000kPa e para dados superiores a esse valor). A esse respeito, a Tabela 4.06 mostra os 

parâmetros obtidos provenientes da regressão. 
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Figura 4.35. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso compactado CC1. 
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Figura 4.36. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso compactado CC2. 
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Figura 4.37. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso indeformado SFI. 
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Figura 4.38. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso compactado SFC. 

 

 
Tabela 4.06 - Parâmetros da regressão pelo método de VAN GENUCHTEN (1980) 

Solo Técnica ws wr α n m r2 
    (%) (%) (kPa-1)       

CCI PF 29,4 -1,0(*) 0,0302 1,5545 0,3567 0,961 
 CSIUR 27,4 0,2 0,0599 1,6468 0,3928 0,999 

CC2 PF 59,3 0,5 0,0146 0,5290 2,0284 0,999 
 CSIUR 39,3 -0,4(*) 0,4129 1,4294 0,3004 0,949 

SFI PF 34,4 9,1 0,1303 1,7453 0,4270 0,945 
 PF 9,4 -12,5(*) 0,0001 3,5231 0,7162 0,736 
 CSIUR 34,4 9,7 0,1015 2,2531 0,5562 0,997 
 CSIUR 9,5 2,0 0,0001 3,6897 0,7290 0,997 

SFC PF 35,0 9,7 0,0011 0,6082 6,7612 0,883 
 PF 9,7 -11,2(*) 0,0001 2,5260 0,5284 0,968 
  CSIUR 35,0 9,6 0,0872 2,2737 0,5602 0,985 
 CSIUR 9,6 0,1 0,0001 2,4064 0,5844 0,989 

(*) obs: a existência dos valores negativos foi discutida na pág. 126. 

 

 

4.10. ENSAIOS PARA O ESTUDO DA COMPRESSIBILIDADE DOS SOLOS NÃO 

SATURADOS  

 

Neste item são apresentados alguns resultados experimentais obtidos nos ensaios 

edométricos convencionais e com sucção controlada. Os primeiros visam à análise prévia do 

comportamento colapsível dos solos, para auxiliar na determinação da tensão de inundação a ser 
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utilizada nos edômetros com controle de sucção. Resultados a partir de edômetros com controle 

de sucção também são avaliados quando utilizados dois métodos de imposição de sucção. Os 

ensaios foram conduzidos para a trajetória T1 e T2, segundo mostrado na Figura 3.20. 

 

 

4.10.1 Ensaios edométricos convencionais 

 

As curvas tensão-deformação, são mostradas na Figura 4.39 para os solos CC1, SFC e 

SFI respectivamente. Nestes gráficos cada um deles é identificado em primeiro lugar com a 

sigla referente ao tipo de ensaio como o EC (edométrico convencional), seguido da sigla que 

identifica o tipo de solo (CC1, SFC e SFI). Adicionalmente, curvas tensão-deformação com 

inundação numa determinada sobrecarga são mostradas na Figura 4.40, para o solo SFC. Nestes 

gráficos são plotados os resultados de quatro ensaios e a identificação é complementada com a 

sigla que identifica a tensão de inundação (100, 200, 400 e 800 kPa). 

A partir dos valores de índice de vazios antes e depois do umedecimento (ei e ef 

respectivamente) quando submetidos a uma mesma tensão e adicionalmente com o índice de 

vazios inicial da amostra (eo) foram determinados os potenciais de colapso (I), mediante a 

relação 4.01: 

 

100x
)e1(
)ee(

(%)I
o

fi

+
−

=      (4.01) 

 

Na Figura 4.41 são apresentados os valores I (%) produzidos pelo umedecimento do 

corpo de prova em função da sobrecarga para o solo SFC.  
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Figura 4.39. Ensaios edométricos, em solos saturados para os solos CC1,  SFI e SFC. 
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Figura 4.40. Ensaios edométricos com inundação das amostras sob vários níveis de sobrecarga (solo 

SFC). 
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Figura 4.41. Potencial de colapso versus sobrecarga no instante da inundação para o solo  SFC. 

 

 

4.10.2 Ensaios edométricos com imposição da sucção 

 

4.10.2.1. Ensaios edométricos para avaliação da variabilidade dos métodos de 

imposição de sucção segundo a trajetória de tensões  T1 

 

As Figuras 4.42, 4.43e 4.44 apresentam as curvas de compressão confinada, traçadas 

como e/eo versus tensão (onde eo é o índice de vazios inicial da amostra) para a sucção de 

215kPa, dos solos CC1, SFI e SFC respectivamente. As sucções foram impostas através da: 

técnica de translação de eixos (TE) e do método osmótico (MO). A Tabela 4.07 resume as 

características dos corpos de prova utilizados nestes ensaios, enquanto a Tabela 4.08 resume as 

tensões de pré-adensamento e índices de compressão resultantes dos mesmos. 

 
Tabela 4.07. Características dos corpos de prova empregados nos ensaios edométricos com imposição da 

sucção (trajetória T1) 

Método No Solo 
  CC1 SFI SFC 
    ρd we ρd we ρd we 
 1 1,611 6,2 1,425 12,0 1,402 11,2 
TE 2 1,612 6,0 1,435 12,3 1,400 11,2 
 3 1,608 6,1 1,420 12,0 1,402 11,1 
 4 1,601 6,2 1,430 12,0 1,402 11,7 
 1 1,614 11,3 1,442 12,0 1,407 11,4 
MO 2 1,610 10,0 1,400 12,1 1,407 12,7 
 3 1,610 10,4 1,412 12,8 1,407 12,8 
  4 1,610 9,8 1,389 13,8 1,406 11,8 
ρd: massa específica seca em (g/cm3); we: teor de umidade de equilíbrio(%). 
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Figura 4.42. Resultados de ensaios edométricos para diferentes métodos de imposição da sucção (solo 

CC1). 
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Figura 4.43. Resultados de ensaios edométricos para diferentes métodos de imposição da sucção (solo 

SFI). 
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Figura 4.44. Resultados de ensaios edométricos para diferentes métodos de imposição da sucção (solo 

SFC). 

 
Tabela 4.08. Tensão de pré adensamento e índice de compressão resultantes dos ensaios edométricos com 

imposição da sucção (trajetória T1) 

Método No Solo 
  CC1 SFI SFC 

    σp Cc σp Cc σp Cc 

TE 1 180 0,187 220 0,450 210(*) 0,460(*)
 2 170 0,165 130 0,510 120 0,396 
 3 150 0,161 160 0,446 125 0,411 
 4 125 0,132 170 0,471 110 0,412 
MO 1 150 0,204 200 0,447 120 0,453 
 2 170 0,239 170 0,464 120 0,488 
 3 160 0,255 130 0,510 90 0,422 
  4 190 0,263 130 0,489 93 0,458 

σp: tensão de pré-adensamento; Cc: índice de compressão: (*); valores considerados 

diferentes.  

 

 

4.10.2.2. Ensaios edométricos para avaliação da variabilidade dos métodos de 

imposição de sucção segundo a trajetória de tensões  T2 

  

A Figura 4.45 apresenta repetições de ensaios de compressão confinada, segundo a 

trajetória de tensões T2, realizado apenas no solo SFC. As sucções foram impostas através da 
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técnica de translação de eixos (TE) e do método osmótico (MO). A Tabela 4.09 complementa os 

resultados, mostrando as características dos corpos de prova utilizados nestes ensaios. 

Tabela 4.09. Características dos corpos de prova empregados nos ensaios edométricos (trajetória T2) 

Método Solo 
 SFC 
  ρd I 

TE 1,405 7,1 
 1,409 8,2 
 1,406 5,1 
 1,406 6,2 

 1,409 5,7 
 1,409 6,2 

MO 1,405 5,9 
 1,399 5,7 

 1,405 6,5 
  1,400 6,0 

ρd: massa específica seca em (g/cm3); I :Potencial de Colapso em (%). 
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Figura 4.45. Resultados de ensaios edométricos para diferentes métodos de imposição da sucção (solo 

SFC). 

 

 

4.11. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DOS SOLOS NÃO SATURADOS  

 

Nas Figuras 4.46 e 4.47 encontram-se os resultados experimentais dos ensaios de 

compressão simples para os solos CC1 e SFI respectivamente (as curvas tensão versus 

deformação podem ser encontradas no Apêndice 2). Cada figura possui valores relacionando a 
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resistência à compressão simples versus a sucção matricial em que a amostra se encontrava no 

início do cisalhamento. Os métodos para imposição da sucção matricial foram TE e MO.  

A Tabela 4.10 resume também algumas características dos corpos de prova como 

sucção aplicada, valores médios da massa especifica seca (ρd), teores de umidade de equilíbrio 

(we) e resistência à compressão simples (Rc).  

 
Tabela 4.10. Características dos corpos de prova para ensaio de compressão simples 

  Solo 

 CC1 SFI 

Método Sucção ρd we Rc Sucção ρd we Rc 
TE 45 1,613 16,1 110 45 1,217 18,2 12 
 105 1,606 10,3 146 105 1,233 16,2 31 
 215 1,609 8,6 160 215 1,224 15,6 42 
 410 1,608 5,4 181 410 1,215 15,2 54 
MO 45 1,606 22,1 71 45 1,229 17,9 14 
 105 1,604 15,6 109 105 1,283 16,0 36 
 215 1,608 10,1 135 215 1,262 15,6 53 
 410 1,608 6,9 160 410 1,227 13,0 57 

Sucção em (kPa); ρd: massa específica seca (g/cm3); we: teor de umidade de equilíbrio (%); Rc: 

resistência à compressão simples (kPa). 
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Figura 4.46. Resultados de ensaios de compressão simples após levar as amostras do solo CC1 a 

diferentes valores de sucção utilizando TE e MO. 
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Figura 4.47. Resultados de ensaios de compressão simples após levar as amostras do solo SFI a diferentes 

valores de sucção utilizando TE e MO. 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

  

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados das calibrações necessárias para 

implementação de certos métodos empregados, bem como, os resultados dos diferentes ensaios 

realizados para o presente trabalho. Em seguida, desenvolve-se uma análise estatística que 

buscou interpretar não somente a variabilidade dos resultados de cada método mas também as 

diferenças observadas entre os vários métodos de controle e imposição da sucção refletidos nas 

propriedades de retenção de água, na compressibilidade e na resistência à compressão simples 

dos solos estudados. Finalmente, é testado o modelo fractal, visando avaliar seu desempenho na 

previsão da curva de retenção de água no solo. 

 

 

5.2. CALIBRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE PEG (20.000) E TEMPO DE EQUILÍBRIO 

NO PROCESSO OSMÓTICO 

 

O gráfico da Figura 4.04 mostrou que os resultados experimentais de concentração do 

PEG (20.000) versus sucção matricial (aproximadamente entre 17 e 1500kPa) provenientes de 

diversos autores guardam uma relação em comum e que, ao serem ajustados mediante uma 

curva de regressão, podem seguir uma tendência polinomial de quarto grau evidenciado pelo 

coeficiente de determinação próximo a um (r2= 0,999).   

Da Figura 4.05, quando se determinou a relação entre o índice de refração (expresso 

neste estudo em %Brix) e sua variação com a temperatura para várias concentrações, observou-

se que em todos os casos o índice de refração diminui com a temperatura e essa relação 

apresenta uma tendência aproximadamente linear. Essa relação foi obtida, para a temperatura de 

20oC, com auxilio do refratômetro manual e um outro de bancada (refratômetro Abbé). Estes 

aparelhos forneceram praticamente os mesmos resultados para as mesmas soluções como 

mostrado na Figura 4.06. No entanto, quando comparados com os resultados provenientes de 
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DELAGE et al., (1998) os índices de refração (%Brix) mostraram-se menores com o aumento 

da concentração, fato que até o momento não pode ser elucidado, porém, a hipótese é que se 

deva à diferença das características químicas do PEG empregado por DELAGE et al., (1998).  

 Os gráficos das Figuras 4.07 à 4.10 mostraram que independente da textura do solo, o 

tempo necessário para a imposição de sucções entre 100 e 400kPa em amostras usadas em 

ensaios edométricos, via o método osmótico, pode levar até 10 dias. Cabe ressaltar, que nesses 

gráficos não constam os resultados correspondentes a 45kPa de sucção, porque não foi possível 

observar uma variação significativa de umidade devido à resolução da balança (0,01g) ser 

inferior à necessária para cumprir esse objetivo. Esse aspecto aponta as dificuldades de 

utilização do método para baixas sucções (inferiores a 100kPa). 

 

 

5.3. CALIBRAÇÃO, SATURAÇÃO E TEMPO DE RESPOSTA DO TENSIÔMETRO 

DE ALTA CAPACIDADE (TAC) 

 

Dos resultados das Figuras 4.11 e 4.12 pode-se observar que quando o transdutor foi 

submetido a compressão e tração, ambas as calibrações mostraram-se muito próximas, pois as 

tangentes das curvas de ajuste foram de 0,00555 e de 0,00521 (mV/V)/(kPa) respectivamente. O 

pequeno diferencial observado, poderia ser atribuído a diferenças de sensibilidade do diafragma 

em função da máxima magnitude de pressão aplicada. Na calibração, a máxima pressão aplicada 

por tração foi de -22 kPa, enquanto a máxima por compressão foi de 1.500 kPa. 

Pode-se admitir que o transdutor possui uma mesma constante de calibração tanto para 

compressão como para tração. Isto sugere que para fins práticos uma vez acoplado o transdutor, 

o tensiômetro poderia ser calibrado por compressão. A esse respeito, a Figura 4.13 mostra a 

calibração para o tensiômetro realizado por compressão. Do gráfico da figura pode-se observar 

que a tangente da curva de ajuste foi de 0,005213 (mV/V)/(kPa), o que demonstra que a ponta 

porosa é capaz de transmitir os esforços externos de compressão para o transdutor e 

praticamente na mesma ordem de grandeza, se comparado com as medições realizadas apenas 

no transdutor (Figura 4.11). 

Quanto à saturação do reservatório do tensiômetro (TAC), a Figura 4.14 mostra que 

cinco dias ou ciclos (compressão na água durante um dia seguido de descompressão 

instantânea) de pressurização do reservatório foram necessários para a saturação do mesmo. 

Observou-se que quando o reservatório não se encontra saturado, a redução intempestiva da 

pressão faz com que o tensiômetro meça a pressão atmosférica num período de tempo que pode 

levar vários minutos. Este tempo reduz-se gradualmente à medida que aumentam os ciclos de 

pressurização. Por exemplo, para o quinto ciclo, a resposta do tensiômetro é imediata. No 

entanto, o tempo requerido para a saturação deve estar em função das características da ponta 
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porosa e da magnitude da pressão de água aplicada na pressurização. Neste trabalho foi utilizada 

uma ponta porosa de 500kPa de pressão de entrada de ar e foram aplicadas pressões de 6MPa 

para este processo. 

Os gráficos das Figuras 4.15 a 4.18 mostram que independente da textura do solo 

(arenosa ou siltosa), o tensiômetro (TAC) é capaz de medir sucções matriciais de até 10kPa num 

intervalo de tempo menor que dois minutos. Entre 18 até 50kPa a medição leva nos solos 

siltosos menos de cinco minutos e em contrapartida, os solos arenosos ocuparam entre 25 e 55 

minutos para medir um intervalo de sucção similar. Também, sucções entre 85 e 530kPa podem 

ser medidas aproximadamente entre 40 e 185 minutos nos solos siltosos. Já no solo arenoso o 

tempo de medição se prolonga a 230 minutos para medir uma sucção de apenas 73kPa.  

Aparentemente, o tensiômetro encontra dificuldades para efetuar medições quando os 

solos arenosos se encontram com sucções matriciais maiores a 70kPa (ou umidades menores a 

11,8%), comportamento que pode estar relacionado com os vazios de maior tamanho dos solos 

arenosos. Ao parecer estes vazios quando interconectados proveriam uma conexão para a ponta 

porosa do tensiômetro e a atmosfera, condição que forneceria, um diferencial de potenciais entre 

eles o que provocaria medições com acréscimos ilimitados da sucção. A esse respeito, o gráfico 

da Figura 4.19 mostra os resultados onde ocorreu este fato.  

Observou-se também que o tensiômetro (TAC) não fornece medidas para graus de 

saturação relativamente altos. Segundo os testes realizados, o aparelho não acusou resposta para 

os solos siltosos (CC1, CC2) quando o grau de saturação era aproximadamente maior que 80 e 

59%, respectivamente, e para os solos arenosos (SFI e SFC) quando o grau de saturação foi 

maior que 75%.  

 

 

5.4. CALIBRAÇÃO DAS SOLUÇÕES SALINAS E TEMPOS DE EQUILÍBRIO DO 

MÉTODO DO CONTROLE DA SUCÇÃO POR IMPOSIÇÃO DA UMIDADE 

RELATIVA (CSIUR) 

 

 A Tabela 4.01 permite fazer algumas observações sobre o comportamento da sucção 

total na faixa entre 17 e 10.000kPa, em relação à concentração do cloreto de sódio (NaCl). 

Como era esperado, para uma mesma temperatura o acréscimo da concentração representa uma 

diminuição da umidade relativa a ser imposta dentro do dessecador e conseqüentemente um 

aumento da sucção total. Também se observa que valores de umidade relativa e sucção total são 

cada vez mais susceptíveis a modificações pela variação da temperatura quando a concentração 

da solução aumenta.  
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Quando se trata da solução saturada de cloreto de potássio (KCl), percebe-se que 

também ocorrem modificações da sucção com a temperatura, porém numa maior ordem de 

grandeza (Figura 4.20). 

Como era lógico esperar, variações de temperatura ocorreram na imposição da sucção 

para os diferentes solos estudados e portanto, correções da sucção final de equilíbrio foram 

realizadas e estão mostradas na Tabela 4.02.  

As soluções salinas mostraram (Figuras 4.21 à 4.24) que a imposição da sucção se dá 

num intervalo de tempo que depende não somente do tipo de textura do solo, mas também da 

magnitude da sucção a ser imposta. Assim, observou-se que a imposição da sucção desde 17kPa 

até 23,9 Mpa em solos de textura siltosa pode levar entre 600 a 50 dias respectivamente  

(quando o solo inicialmente se encontrava com umidade próxima à da saturação) e nos solos 

arenosos de 300 a 30 dias respectivamente, sendo que, em ambos os casos o tempo de equilíbrio 

é inversamente proporcional à magnitude da sucção a ser imposta.  

 

 

5.5. CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS E CORPOS DE PROVA ESTUDADOS 

 

A escolha dos solos Santa Felícia (SF) e Caulim Comercial (CC) tiveram como objetivo 

o estudo de diferentes propriedades de solos não saturados com diferentes texturas. 

Particularmente, a escolha do Caulim Comercial, foi de trabalhar com um material de textura 

fina e que estivesse livre de misturas de argilominerais para poder obter um material com 

características (físicas, fisico-químicas, mecânicas, entre outros) controladas que conduzissem a 

medições das diferentes propriedades, sem que fatores de variação alheios e inerentes ao solo 

modificassem seus resultados.  

Os ensaios de titulação de azul de metileno da Tabela 4,03 permitem observar que tanto 

os solos SF e CC classificados pela sua textura como arenoso e siltoso respectivamente, 

possuem capacidade de troca de cátions menores que 1meq/100g, o que sugere que, segundo a 

classificação encontrada em SANTOS (1989), ambos os solos possuam argilominerais do grupo 

da caulinita (3 a 15meq/100g) que podem estar isolados ou misturados com materiais inertes.  

Complementando os resultados de azul de metileno, a análise termodiferencial (ATD), 

mostrada na Figura 4.26a, permite observar que para o solo arenoso SF ocorrem dois picos 

endotérmicos, o que indica a presença não somente de Caulinita (586oC), mas também, de 

Gibsita (338oC) na fração argila (MACKENZIE, 1954 ).  

Já no solo CC se esperava uma curva típica de caulinita, no entanto, o termograma da 

Figura 4.26b, mostra dois picos endotérmicos (784oC e 948oC) que caracterizam a presença de 

dolomita na fração argila. A presença de dolomita foi confirmada por um teste químico quando 

este carbonato reagiu (efervescência) ao ser posto em contato com ácido clorídrico (HCl). 
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Acredita-se que esse resultado possa ser produto da mistura (caulinita e dolomita), sendo a 

presença da dolomita muito mais representativa nas amostras. Essa impureza na composição do 

caulim provavelmente afetou diversas medidas e justificam a ocorrência de certos 

comportamentos inesperados como se descobrirá adiante. 

As imagens (Figuras 4.27) com o microscópio eletrônico de varredura infelizmente não 

permitiram a observação (devido a suas limitações de aproximação) da estrutura dos materiais, 

porém, auxiliaram no conhecimento do arranjo das partículas. Destas imagens nota-se 

claramente que diferentemente do solo CC, o solo SF (Figuras 4.27c e 4.27d) mostra ter uma 

distribuição de grãos que passam de tamanhos maiores a menores com escassas partículas de 

tamanho intermediário.  

 

 

5.6. ENSAIOS DE POROSIMETRIA POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO 

 

Dos resultados de ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio na Figura 4.28 e 

pela classificação segundo WEBB e ORR (1997) em relação aos tamanhos dos poros, também 

contida na mesma figura, pode-se observar que em todos os solos a maior intrusão de mercúrio 

ocorreu na região dos macroporos, no entanto, os solos siltosos CC1 e CC2 mostraram maior 

volume de macroporos um pouco maior que os solos arenosos SFI e SFC.  

Nesta mesma figura observam-se ainda na faixa analisada, inflexões na distribuição 

acumulada dos poros para a maioria dos solos. A primeira inflexão ocorre entre 200 e 8x10-6m e 

uma segunda no diâmetro de 0,02x10-6m aproximadamente, ocorrem apenas para os solos 

arenosos SFI e SFC e na região dos mesoporos. 

Na Figura 4.29 o volume parcial dos poros é relacionado com a sucção do solo 

(diâmetro dos poros transformados pela expressão 2.08). Neste gráfico pode-se notar que nos 

solos estudados a distribuição de volume dos poros é gradual, ou seja, de maior para menor, no 

entanto, em alguns casos interrompida em estágios (sendo que as setas mostram um exemplo 

desse fato), talvez devido a descontinuidades para logo continuar com a diminuição dos 

mesmos. 

Nessa mesma figura, um outro fato em particular ocorre nos solos arenosos ao ser 

observado a insuficiência de vazios (volumes de vazios próximos a zero) entre 40 e 570kPa 

aproximadamente e nos solos siltosos a partir de 200 kPa aproximadamente. 

Finalmente, na Figura 4.30, observa-se que os solos siltosos seguem uma distribuição 

bimodal dos poros. Nos solos siltosos CC1 e CC2 verifica-se uma distribuição assimétrica, 

enquanto para os solos arenosos SFI e SFC a quantidade de macro e de mesoporos é próxima. 
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5.7. RETENÇÃO DA ÁGUA NO SOLO 

 

Os gráficos das Figuras 4.31 ao 4.34 mostram diferentes faixas de medição alcançadas 

pelos métodos utilizados. Essas diferenças devem-se a diferentes fatores como limitações do 

equipamento utilizado ou limitações operacionais do método. 

Os ensaios, quando se empregaram os métodos de controle e imposição da sucção 

matricial mostraram que, para baixas sucções (entre 1 e 30 kPa), os solos SFI e SFC (Figuras 

4.33 e 4.34) mostram uma curva de retenção típica de solos arenosos (coerente com sua textura), 

com grande variação de umidade para pequenas variações de sucção e pressões de entrada de ar 

baixas, inferiores a 5kPa. 

Nesses solos, para sucções maiores (acima de 30 kPa e até 1000kPa aproximadamente) 

todos os métodos forneceram umidades praticamente iguais (em torno de 10%). O método PF 

mostrou essa tendência até aproximadamente 4.000kPa para, posteriormente, mostrar redução 

gradual da umidade até próximo de zero, para uma sucção de 30.000kPa aproximadamente. A 

forma escalonada da curva pode-se dever a que entre 30 e 4.000kPa estejam associadas a poros 

de tamanhos relativamente uniformes. Já sucções superiores a esses valores estariam associadas 

a um conjunto de poros de menores dimensões até atingir um valor máximo (em torno de 

30.000kPa) muito menor que 106kPa, o qual segundo FREDLUND et al.,(1994) é o limite 

esperado de sucção para a maioria dos solos.  

Ainda, esta forma peculiar de curva de retenção pode ser relacinada à Figura 4.29 e que 

foi discutida no item anterior. Nessas amostras, as curvas de volume parcial de poros versus 

sucção matricial acusaram para estes solos, vazios próximos a zero entre 40 e 570kPa, faixa que 

se encontra dentro da uniformidade de vazios observada para as curvas de retenção. 

Também no item anterior se chamou a atenção para a Figura 4.28. Aqui se observaram 

duas inflexões no gráfico de volume acumulado de poros versus diâmetro dos mesmos. Essas 

duas inflexões são relacionadas com a Figura 4.30, pois a distribuição bimodal apresenta dois 

picos máximos de logaritmo de intrusão diferencial, cujos correspondentes valores das abscissas 

traduzidas para sucção matricial (expressão 2.08) resulta em sucções de 0,3 e 910kPa e 0,7 e 

1070kPa para os solos SFI e SFC respectivamente. Estes valores são próximos às pressões de 

entrada de ar e ao começo do segundo ponto de dessaturação observado na curva de  retenção. 

Por outro lado, nos solos CC1 e CC2 (Figuras 4.31 e 4.32) os métodos TE, PF e TAC 

mostram que a umidade tem redução gradual com aumento da sucção, no entanto, também se 

observa que apesar de serem mais finos, em relação aos solos arenosos, possuem maior 

capacidade de retenção de água até 100kPa de sucção aproximadamente. Após esse valor, os 

teores de umidade passam a ser menores que os valores correspondentes ao do solo arenoso. 

Este fato pode ser atribuído às porcentagens de argila encontrados em cada tipo de solo (10% 
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para os solos CC1 e CC2 e 30% para SFI e SFC respectivamente (Tabela 4.03)), sendo que uma 

menor quantidade desta outorgaria aos solos CC1 e CC2 uma menor capacidade de retenção 

para sucções maiores que 100kPa. 

Também, os gráficos das Figuras 4.31 e 4.32 mostram que o MO não se mostrou 

coerente em relação aos métodos restantes. As diferenças encontradas pelo MO nos solos CC1 e 

CC2 podem estar relacionadas à textura e a composição (vide item 5.5)deste material, pois após 

o ensaio as membranas apresentaram-se impregnadas na face de contato, com a formação de 

uma película que possivelmente alterou a sua permeabilidade. 

Quando se determinaram as curvas de retenção pelos métodos do papel filtro (PF) e de 

controle da sucção por imposição da umidade relativa (CSIUR), Figuras 4.35 a 4.38, observou-

se que ambos os métodos fornecem valores próximos a partir dos 100kPa exceto para o solo 

CC1 onde os resultados atingiram a mesma ordem de grandeza a partir dos 2000kPa, 

aproximadamente. As discrepâncias para sucções menores que 100kPa podem ser atribuídas às 

dificuldades do método CSIUR em estabelecer um equilíbrio de potenciais devido a uma 

transferência muito baixa de água em forma de vapor associada a interferências devido à 

inevitável variação da temperatura dentro do dessecador (apesar do sistema de controle de 

temperatura existente) ou a interrupções no processo devido às pesagens sucessivas (intervalo 

de um mês) necessárias para o monitoramento do equilíbrio de umidade do solo.  

Os resultados também podem ser comparados com os obtidos a partir de outros métodos 

de imposição e de controle da sucção. As Figuras 5.01, 5.02, 5.03 e 5.04 mostram os resultados 

dessas comparações para os solos CC1, CC2, SFI e SFC respectivamente onde as siglas (ST) 

indicam os métodos que foram utilizados para medição da sucção total. 
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Figura 5.01. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo siltoso compactado CC1. 
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Figura 5.02. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo siltoso compactado CC2. 
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Figura 5.03. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso indeformado SFI. 
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Figura 5.04. Curvas de retenção obtidas por diferentes métodos para o solo arenoso compactado SFC. 

 

Dos gráficos pode-se observar que para os solos estudados os métodos PF(ST) e CSIUR 

forneceram resultados próximos aos outros métodos empregados, a partir dos 100 kPa de sucção 

aproximadamente. Para sucções menores e, particularmente, a partir de 10kPa o método PF(ST) 

forneceu maiores valores de sucção para o mesmo valor de umidade em relação aos outros 

métodos. Esse diferencial foi aumentando até um valor máximo para depois diminuir 

progressivamente até ser insignificante, quando a sucção foi em torno de 100kPa. 

Isto sugere a eficácia do método PF(ST) na determinação da sucção total, pois nessa 

referida faixa o diferencial de sucção observado pode ser atribuído à parcela da sucção osmótica 

que se manifesta em função do conteúdo de sais presentes nas partículas do solo. O crescimento 

progressivo da sucção osmótica ocorre provavelmente em função do acréscimo de concentração 

determinado pela diminuição do teor de umidade do solo. Logo, depois de atingir um valor 

máximo, a sucção osmótica diminui até valores desprezíveis devido a que a sucção matricial 

passa a ser mais significativa até o final da curva de retenção, razão pela qual, todos os métodos 

passam a fornecer resultados aparentemente similares.  

 

 

5.8. COMPRESSIBILIDADE DOS SOLOS NÃO SATURADOS  

 

Analisam-se e discutem-se a seguir os resultados de ensaios de compressão edométrica 

convencional em solos saturados e com inundação sob uma determinada sobrecarga e que 
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orientou na determinação da sobrecarga análoga, empregada para ensaios edométricos com 

imposição da sucção segundo a trajetória T2. Também são comentados os resultados dos 

ensaios edométricos com imposição da sucção para duas trajetórias de tensões e que visaram a 

análise da variabilidade dos resultados para cada método e entre os diferentes métodos de 

imposição mediante uma análise estatística apresentada mais adiante.  

 

 

5.8.1. Ensaios edométricos convencionais 

 

A curva de adensamento do solo siltosos (CC1) mostrou na Figura 4.39, que o caulim 

apresenta índices de compressão (Cc) inferiores ao solo arenoso, tanto indeformado (SFI), como 

compactado (SFC), (0,115 para os solos CC1; 0,332 e 0,328 para os solos SFI e SFC). Um outro 

fato refere-se às tensões de pré adensamento (σp), onde se observa que o solo SFI registrou o 

maior valor (97kPa) em relação aos solos CC1 e SFC (38 e 31kPa respectivamente).  

Na Figura 4.41 o resumo dos potenciais de colapso I(%) produzidos pelo umedecimento 

do corpo de prova, em função da sobrecarga, mostra que, o solo arenoso compactado (SFC) 

apresenta  aumento do potencial I(%) até um valor máximo. Tudo isto ocorre com o acréscimo 

da sobrecarga.  

 

 

5.8.2. Ensaios edométricos com imposição da sucção para avaliação da variabilidade dos 

métodos de imposição de sucção segundo a trajetória de tensões T1 

 

 Na Figura 4.42 têm-se resultados decorrentes da repetição de ensaios com corpos de 

prova do solo CC1 nas mesmas condições e ensaiados de acordo com dois métodos de 

imposição da sucção. Observa-se alguma variabilidade dentro do mesmo método (diferentes 

índices de vazios e/eo para a mesma tensão) e uma tendência do método osmótico fornecer 

menores valores da relação  e/eo. Provavelmente, a maior compressibilidade observada na 

amostra sujeita ao MO esteja associada aos maiores teores de umidade de equilíbrio que esse 

método forneceu. Da Tabela 4.07, pode-se observar que as umidades para a sucção de 215kPa 

em média foram de 6,1 e 10,4% para TE e MO, respectivamente.  

Os resultados referentes ao solo SFI apresentados na Figura 4.43, mostram que tanto o 

método de TE como o MO apresentaram maior variabilidade quando se considera a mesma 

técnica e quando se comparam as duas técnicas entre si. Assim, observaram-se diferentes e/eo 

para um mesmo valor de tensão normal, verificando-se ainda que a variação de e/eo é 

progressiva com o aumento da tensão. No entanto, os valores médios dos índices de vazios para 

os métodos TE e MO referentes à máxima tensão (em torno dos 1550kPa), revelaram-se 
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próximos, atingindo 0,47 e 0,44 e teores médios de umidade de equilíbrio de 12,1 e 12.7% 

respectivamente (ver Tabela 4.07). Esses resultados mostram que o solo SFI fornece uma 

dispersão principalmente provocada pela heterogeneidade característica de um solo 

indeformado e não necessariamente pelos métodos de imposição da sucção empregados, isto 

pela proximidade dos valores médios de e/eo versus tensão e de teores de umidades de equilíbrio 

que ambos os métodos (TE e MO) produzem. 

Na Figura 4.44, as curvas de compressão edométrica do solo SFC mostram uma 

dispersão aparentemente moderada decorrente da imposição da sucção pelo método MO, o 

mesmo ocorrendo quando se empregam o método TE, exceto em uma das curvas que mostrou 

menor compressibilidade, possivelmente resultante de erros operacionais no procedimento do 

ensaio. O método TE também revelou induzir menor compressibilidade (maior e/eo para o 

mesmo valor de tensão) em relação ao método MO, pois, a relação de índices de vazios médio 

para a máxima tensão aplicada foi de 0,49 e 0,36 respectivamente (Tabela 4.09), fato que pode 

estar condicionado às diferenças no teor de umidade de equilíbrio encontradas e que foram em 

média 11,3 e 12,2% respectivamente. 

 

 

5.8.3. Ensaios edométricos com imposição da sucção para avaliação da variabilidade dos 

métodos de imposição de sucção segundo a trajetória de tensões T2 

 

As curvas de compressão do solo SFC apresentadas na Figura 4.45, mostram uma 

aparente menor dispersão dos resultados (e/eo versus tensão) quando utilizado o método MO em 

relação ao método TE alternativo.  

Quanto aos resultados do potencial de colapso I(%), observou-se que embora ambos os 

métodos denotem certa dispersão nas suas curvas de adensamento o valor médio I(%) 

provenientes dos métodos TE e MO foram de 6,4 e 6,0% respectivamente. Esses resultados são 

muito próximos se levar em consideração que, além dos diferentes procedimentos de ensaios de 

cada técnica foram também empregadas em algumas oportunidades duas e em alguns casos até 

três prensas de adensamento o que poderia incluir mais um fator de variação nos resultados.  

 

 

5.9. ENSAIOS PARA O ESTUDO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

DOS SOLOS NÃO SATURADOS  

   
Os gráficos das Figuras 4.46 e 4.47 mostram que a resistência à compressão simples 

(Rc) nos solos CC1 e SFI aumenta com o acréscimo da sucção matricial (métodos TE e MO).  
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As réplicas de resistência à compressão simples (Rc) para cada estágio de sucção, 

denotam visualmente valores pouco dispersos tanto em amostras compactadas (CC1) como 

indeformadas (SFI). 

Para o solo CC1, no gráfico da Figura 4.46, verifica-se uma tendência do MO em 

fornecer menores valores de Rc com o mesmo valor de sucção, fato que possivelmente esteja 

associado ao maior teor de umidade de equilíbrio registrado após a imposição da sucção, 

conforme os valores listados na Tabela 4.10. As diferenças são cada vez menores com o 

aumento da sucção, da mesma forma que os teores de umidade de equilíbrio fornecidos por cada 

método.  

No solo SFI, os resultados da Figura 4.47 evidenciam que os métodos TE e MO dão 

resultados que se situam numa certa faixa de dispersão, o que sugere que ambos fornecem 

resultados similares. Os corpos de prova mostram valores médios de teor de umidade de 

equilíbrio próximos, o que deve ter influenciado esses resultados.  

 

 

5.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

A seguir são apresentadas as análises estatísticas para verificação da variação ou 

dispersão de cada método de medição, a verificação da normalidade dos resultados necessária 

para utilização dos testes estatísticos paramétricos e a análise comparativa entre métodos de 

medição para os resultados obtidos. 

 

5.10.1. Análise estatística dos resultados para cada método de controle e imposição da 

sucção 

 

Os resultados dos ensaios para determinação da capacidade de retenção de água (sucção 

matricial versus umidade gravimétrica) das Figuras 4.31 a 4.34 são analisados de acordo com os 

valores constantes na Tabela 5.01 quando os métodos a comparar foram TE, PF e MO e a 

Tabela 5.02 quando na comparação é incluído o método TAC. Já os resultados de ensaios de 

capacidade de retenção concernentes à sucção total versus umidade gravimétrica (Figuras 4.35 a 

4.38) são analisados a partir da Tabela 5.03 quando empregados os métodos PF e CSIUR. 

Tem-se nessas tabelas as áreas médias 1At  e 2At  (expressões 3.02 e 3.03, 

respectivamente), o número n de réplicas e os coeficientes de determinação (r2) resultantes do 

ajuste da equação (expressão 2.11) de VAN GENUCHTEN (1980), aos dados experimentais. 

As faixas de sucções analisadas em cada tabela foram diferentes devido a valores 

limites de medição ou imposição diferentes em cada método, portanto optou-se por um valor 

máximo em comum e mensurável pelos diferentes equipamentos e um mínimo (1kPa) em que 
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para todos os casos foi o determinado pelo equipamento funil de placa porosa exceto para os 

resultados do método CSIUR onde o método apresenta evidentes limitações para imposições de 

sucções menores a 105kPa (Figuras 4.35 à 4.38). 

 
Tabela 5.01. Áreas médias a partir de dados experimentais e ajustados provenientes dos ensaios de curvas 

de retenção (sucção matricial versus umidade gravimétrica) para diferentes métodos e tipos de solos  

Solo Método Faixa de  Área  total (kPa) Fator de determinação No Amostras 

    medição 
  

r2 n1 n2 
CC1 PF 1 - 1000 kPa 58952 5745,8 0,995 2 2 
 TE  5771,4 5641,5 0,998 3 3 
 MO  13248,9 11210,2 1,000 3 3 
CC2 PF 1 - 1000 kPa 5212,7 5726,4 0,967 2 2 
 TE  5745,6 5084,9 0,999 3 3 
 MO  16299,4 7963,2 0,989 3 3 
SFI PF 1 - 900 kPa 10240,5 10269,5 0,988 2 2 
 TE  10905,6 11142,1 0,999 3 3 
 MO  10830,3 11264,2 0,996 3 3 
SFC PF 1 - 900 kPa 10226,9 10260,5 0,950 2 2 
 TE  9966,1 10064,7 1,000 3 3 
  MO   11267,8 11184,8 0,998 3 3 

1At  e 2At : áreas médias provenientes dos dados experimentais e ajustados respectivamente; n1 e n2 : 

número de amostras (réplicas). 

 
Tabela 5.02. Áreas médias a partir de dados experimentais e ajustados provenientes dos ensaios de curvas 

de retenção (sucção matricial versus umidade gravimétrica) para diferentes métodos e tipos de solos  

Solo Método Faixa de  Área  total (kPa) Fator de determinação No Amostras 
    medição   r2 n1 n2 
CC1 PF 1 - 450 kPa 3985,5 3856,0 0,995 2 2 
 TE  4048,1 4044,7 0,998 3 3 
 MO  6571,3 6494,6 1,000 4 3 
 TAC  3486,3 3451,3 0,983 2 2 
CC2 PF 1 - 300 kPa 2576,4 2951,5 0,967 2 2 
 TE  3343,9 3042,4 0,999 3 3 
 MO  5088,2 5014,2 0,989 3 3 
 TAC  3597,6 2889,6 0,974 2 2 
SFI PF 1 - 45 kPa 692,2 692,2 0,988 2 2 
 TE  1019,7 1019,7 0,999 5 3 
 MO  888,4 888,4 0,996 3 3 
 TAC  720,6 720,6 0,998 2 2 
SFC PF 1 - 45 kPa 757,9 757,9 0,950 2 2 
 TE  1043,9 1043,9 1,000 6 3 
 MO  1313,2 1313,2 0,998 3 3 
  TAC   693,2 693,2 0,999 2 2 

1At  e 2At : áreas médias provenientes dos dados experimentais e ajustados respectivamente; n1 e n2 : 

número de amostras (réplicas). 

1At 2At

1At 2At
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Tabela 5.03. Áreas médias a partir de dados experimentais e ajustados provenientes dos ensaios de curvas 

de retenção (sucção total  versus umidade gravimétrica) para diferentes métodos e tipos de solos  

Solo Método Faixa de  Área  total (kPa) Fator de  No Amostras 
  medição  determinação      
       r2 n1 n2 
CC1 PF 105 - 19000 kPa 18505,3 16926,7 0,985 2 2 
 CSIUR  18300,4 16460,2 0,991 2 2 
CC2 PF 105 - 19000 kPa 18206,9 12878,2 0,994 2 2 
 CSIUR  18989,2 17643,5 0,997 2 2 
SFI PF 105 - 9800 kPa 89166,0 93205,2 0,874 2 2 
 CSIUR  82081,8 80763,4 0,998 2 2 
SFC PF 105 - 9800 kPa 87653,4 89984,1 0,943 2 2 
  CSIUR   84990,5 84074,9 0,999 2 2 

1At  e 2At : áreas médias provenientes dos dados experimentais e ajustados respectivamente;  

n1 e n2 : número de amostras (réplicas). 

 

Foi avaliada a dispersão dos resultados obtidos pela repetição das curvas de retenção. A 

medida de dispersão utilizada foi o coeficiente de variação (C.V) de cada método de medição e 

para cada tipo de solo segundo a expressão (3.05). A esse respeito ( x ) representa a área média 

1At  ou 2At e n o numero de réplicas n1 ou n2 das Tabelas 5.01, 5.02 e 5.03. As Figuras 5.05, 

5.06 e 5.07 ilustram os resultados provenientes de cada tabela. 

Observa-se da Figura 5.05 que em geral quer se considerem os dados experimentais ou 

ajustados nas faixas de sucções avaliadas (Tabela 5.01) o método TE mostra maior 

homogeneidade já que o C.V foi próximo à unidade, seguido do MO com C.V próximo de 3%. 

Finalmente, o PF sugere maior variabilidade para os diversos solos (quando comparado aos 

resultantes para os métodos TE e MO), possivelmente devido às dificuldades e a precisão das 

pesagens do papel que fazem parte deste método. 

Adicionalmente, a maioria dos resultados teve coeficientes de variação menores que 

10%, o que pode ser considerado como uma baixa dispersão, pois como constatado por LUMB 

(1968), a variabilidade na determinação das diversas propriedades dos solos situa-se entre 10 e 

25%. 

 

1At 2At
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Figura 5.05. Coeficiente de variação das curvas de retenção (sucção matricial versus umidade 

gravimétrica) para cada método empregado e para cada solo: a) dados experimentais; b) ajuste por VAN 

GENUCHTEN (1980). 

 

A Figura 5.06 mostra que sejam dados experimentais ou ajustados (nas faixas de 

sucções analisadas da Tabela 5.02) o método TE fornece menor dispersão de seus resultados 

seguido dos métodos TAC, MO e PF e em geral, os resultados de C.V não foram superiores a 

10%.   

Ressalva-se o baixo C.V do método TAC, visto que se presumia uma certa variabilidade 

dos resultados em decorrência dos desconhecidos efeitos que poderiam proporcionar a pasta de 

caulim (que serve de interface entre a placa porosa e o solo) com teores de umidades não 

controladas e superiores aos do solo, bem como, da precisão do transdutor quando as medições 

são realizadas a tração.  

Finalmente, não foi encontrada alguma diferenciação do coeficiente de variação em 

relação ao tipo de solo. 
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Figura 5.06. Coeficiente de variação das curvas de retenção (sucção matricial versus umidade 

gravimétrica) para cada método empregado e para cada solo: a) dados experimentais; b) ajuste por VAN 

GENUCHTEN (1980). 

 

A Figura 5.07 mostra que a dispersão média dos resultados experimentais da curva de 

retenção (quando a sucção total é medida ou imposta) é a mesma quer se utilize o método PF ou 

CSIUR. Nos dados ajustados percebe-se uma diminuição de C.V pelo método CSIUR no solo 

SFC, no entanto, para os solos restantes os resultados obtidos foram muito similares.  

Isto sugere que embora o método do PF possua procedimentos que comprometem a 

dispersão dos seus resultados (como comentados anteriormente) o método CSIUR fornece C.V 

quantitativamente semelhantes, talvez, afetados no equilíbrio final da amostra devido aos efeitos 

de oscilação da temperatura. A mudança de temperatura implica também na variação do teor de 

umidade do solo. Sendo assim, a ocorrência de umedecimento e secagem dos solos forneceria 

teores de umidade finais diferentes após equilíbrio em cada amostra, isto propiciado pela 
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histerese relativa a cada uma delas.   
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Figura 5.07. Coeficiente de variação das curvas de retenção (sucção total versus umidade gravimétrica) 

para cada método empregado e para cada solo: a) dados experimentais; b) ajuste por VAN GENUCHTEN 

(1980). 

 

A Tabela 5.04 mostra a discriminação das áreas totais (médias) resultantes dos dados 

experimentais das Tabelas 5.01 e 5.02 em função de vários intervalos de sucção matricial e a 

Tabela 5.05 da mesma forma em relação à Tabela 5.03, porém para intervalos de sucção total. A 

escolha desses intervalos deve-se a que a maioria das medições ou imposições das sucções se 

deram nessa seqüência, o que resulta interessante na discriminação das áreas para evitar no 

mínimo possíveis interpolações que poderiam diminuir a precisão do cálculo. Também, a 

discriminação tornou possível a inclusão de algumas outras réplicas, visto que o número de 

amostras em cada imposição ou controle da sucção não foi o mesmo.  

Este procedimento objetivou o conhecimento da dispersão dos resultados em relação a 
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cada método e entre os métodos de medição ao longo da faixa total de sucção. 

 
Tabela 5.04. Áreas médias dos dados experimentais para diferentes faixas de sucção matricial, 

provenientes dos ensaios de curvas de retenção para deferentes métodos e tipos de solos 

Solos Métodos Áreas (kPa)discriminadas por intervalos de sucção No Amostras 

    
1 até  

45 
45 até 

105 
105 até 

 215 
215 até 

410 
410 até 
1000(*) n1 n2 n3 n4 n5 

CC1 PF 923,3 720,3 949,5 1184,2 2117,9 2 2 2 2 2 
 TE 952,6 848,2 983,5 1095,6 1892,1 3 4 3 3 3 
 MO 1254,4 1369,6 1642,5 1924,1 7231,7 3 4 4 4 4 
 TAC 885,4 807,4 840,7 810,1 - 2 2 2 2 - 
CC2 PF 924,3 559,9 699,5 839,2 2189,9 2 2 2 2 2 
 TE 1219,1 763,1 867,5 1059,9 1845,2 3 6 4 3 3 
 MO 1457,2 1376,8 1427,4 2230,4 9807,6 3 3 3 3 3 
 TAC 924,6 754,6 789,6 - - 3 2 2 - - 
SFI PF 692,2 720,3 1290,7 2237,4 5299,3 2 2 2 2 2 
 TE 1019,7 757,6 1320,5 2282,5 5514,4 6 4 4 4 3 
 MO 888,4 822,1 1304,3 2235,9 5579,5 3 3 3 3 3 
 TAC 720,5 822,1 - - - 2 3 - - - 
SFC PF 757,9 736,5 1255,1 2186,1 5306,3 2 2 2 2 2 

 TE 1043,3 697,6 1172,4 2030,8 5015,5 8 6 4 3 3 
 MO 1313,2 926,7 1315,0 2225,7 5487,1 3 3 3 3 3 
  TAC 693,2 926,7 - - - 2 3 - - - 

(*) Somente para os solos CC1 e CC2. Para os restantes a faixa de medição foi de 1 até 900 kPa; 

n1 até  n5 : número de amostras (réplicas). 

 

 

Tabela 5.05. Áreas médias dos dados experimentais para diferentes faixas de sucção total, provenientes 

dos ensaios de curvas de retenção para deferentes métodos e tipos de solos 

Solos Métodos Áreas (kPa)discriminadas por intervalos de sucção No Amostras 

    
105 até 

215 
215 até 

410 
410 até 
1000(*) 

1000 até 
9800 

9800 até 
19000 n1 n2 n3 n4 n5 

CC1 PF 113,9 1297,6 2484,3 8616,5 4953,1 2 2 2 2 2 
 CSIUR 739,0 903,2 192,0 9259,4 5569,2 2 2 2 2 4 
CC2 PF 714,0 724,6 1216,2 9945,0 5603,7 2 2 2 2 2 
 CSIUR 710,1 1000,4 2062,3 9548,6 5617,2 2 2 2 2 4 
SFI PF 1173,4 2008,0 5000,7 80660,6 - 2 2 2 2 2 
 CSIUR 1161,1 2028,6 5021,1 73870,9 - 2 2 2 2 2 
SFC PF 131,2 2206,7 5240,5 78890,9 - 2 2 2 2 2 
  CSIUR 1187,1 2090,9 5113,0 76599,6 - 2 2 2 2 2 

(*) Somente para os solos CC1 e CC2. Para os restantes a faixa de medição foi de 1 até 900 kPa; 

n1 até  n5 : número de amostras (réplicas). 

 

Nas Figuras 5.08 à 5.13, são mostrados os valores dos coeficientes de variação 

correspondentes à dispersão de ensaios em diferentes métodos (PF para medir sucção matricial, 

TE, MO, TAC, PF para medir sucção total e CSIUR respectivamente) e tipos de solos e que 



 

 

158

foram plotados de acordo com sua faixa de sucção de procedência. 

Do confronto dos resultados das Figuras 5.08 à 5.13 observa-se que existe uma 

tendência dos coeficientes de variação serem maiores entre 215 e 410kpa de sucção em todos os 

métodos utilizados exceto no MO e CSIUR. Em contrapartida, dos mesmos gráficos percebe-se 

que os valores mais baixos de sucção fornecem resultados mais homogêneos.  

Também se observou mais uma vez a relativa maior dispersão alcançada em toda a faixa 

de sucção pelo método PF (sucções matricial e total) seguido do MO. 

Por outro lado, não foi possível observar uma diferenciação notável dos coeficientes de 

variação em relação aos solos estudados. Mesmo assim, dos gráficos se observa que os maiores 

C.V em relação aos mencionados solos se situaram entre 105 e 1000kPa de sucção (matricial ou 

total).  
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Figura 5.08. Coeficiente de variação das curvas de retenção (diversas faixas de sucção) para o método PF 

na medição da sucção matricial e para cada solo. 
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Figura 5.09. Coeficiente de variação das curvas de retenção (diversas faixas de sucção) para o método TE 

e para cada solo. 
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Figura 5.10. Coeficiente de variação das curvas de retenção (diversas faixas de sucção) para o método 

MO e para cada solo. 
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Figura 5.11. Coeficiente de variação das curvas de retenção (diversas faixas de sucção) para o método 

TAC e para cada solo. 
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Figura 5.12. Coeficiente de variação das curvas de retenção (diversas faixas de sucção) para o método PF 

na medição da sucção total e para cada solo. 
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Figura 5.13. Coeficiente de variação das curvas de retenção (diversas faixas de sucção) para o método 

CSIUR e para cada solo. 

 

Na Tabela 5.06, provenientes dos ensaios edométricos (Figuras 4.42, 4.43 e 4.44) 

segundo a trajetória T1, encontram-se os resultados das áreas complementares médias (totais e 

discriminadas por intervalos de tensão normal), as tensões de pré-adensamento e índices de 

compressão médios e finalmente o número de réplicas realizadas para dois métodos de 

imposição (TE e MO) de sucção e em três tipos de solos (CC1, SFI e SFC). 

No procedimento as áreas foram encontradas a partir da expressão (3.04) para os dados 

experimentais entre tensões de 10 até 1550 kPa. e também foi discriminada em função de vários 

intervalos de tensão como mostrado na mesma tabela.  

 
Tabela 5.06. Área total e discriminada provenientes dos ensaios edométricos com sucção constante 

(215kPa)  

Solos  Métodos  
Discriminadas por intervalos de 

tensão 
 
 

    
No Amostras 

    (kPa)   (kPa) (kPa)           

    10 até 50 50 até 400 400 até 1550 10 até 1550     n1 n2 n3 n4 
CC1 TE 1,1 25,5 159,4 186,0 156 0,16 4 4 4 4 
 MO 0,8 26,7 206,4 233,9 168 0,24 4 4 4 4 
SFI TE 2,9 66,6 493,8 563,3 170 0,47 4 4 4 4 
 MO 1,2 57,6 506,1 564,9 158 0,48 4 4 4 4 
SFC TE 2,1 71,1 506,0 579,2 118 0,41 3 3 3 3 
  MO 2,5 86,5 599,2 688,2 106 0,46 4 4 4 4 

At : área total media; n1 até  n4 : número de amostras (réplicas);        : tensão de pré-adensamento média;  

Cc: índice de compressão médio. 

 

Os coeficientes de variação (determinados mediante a expressão (3.05)) das curvas de 

compressão para cada tipo de solo, bem como, das tensões de pré-adensamento e índices de 

At pσ Cc

pσ
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compressão foram confrontados com cada método de imposição como mostrado nas Figuras 

5.14a e 5.14b respectivamente. 
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Figura 5.14. Coeficientes de variação. a) das curvas de compressão edométrica para cada método e solo; 

b) da tensão de pré-adensamento e do índice de compressão.  

 

Da Figura 5.14a pode-se notar que os coeficientes de variação (C.V) médios dos 

métodos, MO e TE, fornecem valores muito próximos, isto é, reproduzem curvas de 

compressibilidade com graus de dispersão muito similares nos solos (arenosos ou siltosos) aqui 

empregados. O  mesmo pode ser dito dos resultados das tensões de pré-adensamento e do índice 

de compressão ilustrados na Figura 5.14b. Nesta figura a maior variabilidade ocorre para o solo 

arenoso indeformado (SFI), o que seria de se esperar por se tratar de um solo indeformado, de 

características peculiares. No entanto, os coeficientes de variação para esse solo são ainda 

inferiores a 20%, valor dentro da faixa de variação para vários ensaios geotécnicos.   

Adicionalmente coeficientes de variação dos resultados de ensaios empregando os 
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métodos MO e TE em cada solo foram plotados em função das faixas de tensão indicadas 

(Tabela 5.06) como mostrado na Figura 5.15. 

Da Figura 5.15 quando o coeficiente de variação é confrontado com as diferentes 

tensões ao logo do carregamento observa-se que ambos os métodos, em média, fornecem C.V 

muito similares. Já quando comparados os C.V médios fornecidos por cada solo é observado 

que na faixa de tensão inicial (10-50kPa) o caulim fornece valores mais dispersos passando a ser  

praticamente menor com o aumento da tensão. Este fato deve estar associado à consistência 

inicial, típico de solos finos ainda saturados e suscetíveis a deformações diferenciadas na etapa 

inicial do carregamento, quando se aplica a tensão inicial de ajuste (pré-carga). 

Em geral, independente do tipo de solo ou método empregado o gráfico da Figura 5.15 

mostra que em todos os casos o C.V decresce em função da carga aplicada. É importante notar 

que para a faixa de tensão inicial (10 até 50 kPa) ocorrem na maioria coeficientes de variação 

acima de 25%, e que embora seja uma fração da curva de adensamento sua variação pode ser 

considerada maior que a registrada por LUMB (1968).  
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Figura 5.15. Coeficiente de variação das curvas de compressão em diversas faixas de tensão para cada 

método de imposição empregado  e para cada solo. 

 

Na Tabela 5.07, provenientes dos ensaios edométricos (Figura 4.45) segundo a trajetória 

T2, encontram-se os resultados das médias dos potenciais de colapso, coeficientes de variação e 

número de repetições dos ensaios submetidos aos métodos de imposição (TE e MO) da sucção 

no solo arenoso compactado SFC. 
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Tabela 5.07. Potencial de colapso médio, coeficiente de variação e 

número de réplicas provenientes dos ensaios edométricos segundo a 

trajetória T2.  

Método  Solo 
 SFC 
 I C.V n 
  (%) (%)   

TE 6,4 17,1 6 
MO 6,0 5,7 4 

I: potencial de colapso médio (%); C.V: 

coeficiente de variação (%); n: número de 

réplicas. 

 

Da Tabela 5.07, observa-se que os potenciais de colapso provenientes de ambos os 

métodos são semelhantes, no entanto, o coeficiente de variação mostra que o método TE fornece 

resultados mais heterogêneos em relação ao método MO.  

O maior resultado obtido pelo método TE pode ser atribuído ao procedimento para 

causar o colapso no solo com auxílio do edômetro baseado nesta técnica. Para o colapso, a 

amostra encontra-se sujeita a uma tensão de compressão e submetido a uma pressão de ar 

equivalente à sucção desejada dentro da câmara. Logo, o umedecimento do solo até a saturação 

(ao entrar água pela placa porosa) é dado pela redução da pressão de ar até atingir a pressão 

atmosférica. Nesse estágio o empuxo da haste do pistão e o atrito exercido pelo “O” ring de 

vedação (contrários às forças de compressão) são reduzidos e a tensão aplicada na amostra varia 

e em grandezas diferentes visto a dificuldade de garantir uma magnitude de atrito (haste-

“O”ring) constante para cada ensaio. Conseqüentemente essa variabilidade de tensão durante o 

umedecimento do solo provocaria deformações com resultados heterogêneos de potencial de 

colapso. 

Já nos ensaios edométricos com auxílio do MO não existem forças contrárias às de 

compressão visto que o solo encontra-se a pressão atmosférica. Portanto, a tensão aplicada 

permanece invariante durante o colapso da amostra.  

Na Tabela 5.08, mostram-se os resultados da resistência média à compressão simples 

( Rc ) em amostras cisalhadas após imposição de sucção pelos métodos TE e MO em diferentes 

solos (CC1 e SFI). Adicionalmente, a tabela indica o número de réplicas para obtenção de cada 

resistência média. 
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Tabela 5.08. Resultados dos ensaios de resistência a compressão simples para diferentes sucções 

Solos Métodos  Sucção (kPa) No. Amostras 

    45 105 215 410 n1 n2 n3 n4

CC1 TE 110 146 160 181 3 3 4 2 
 MO 71 109 135 160 4 3 3 4 

SFI TE 12 31 42 54 2 2 2 2 
 MO 14 36 53 57 3 3 2 4 

n1 até  n4 : número de amostras (réplicas). 

 

A variabilidade dos resultados obtidos nos ensaios de compressão simples é mostrada 

no gráfico da Figura 5.16 que mostra os coeficientes de variação versus sucção matricial 

impostos pelos métodos TE e MO nos solos CC1 e SFI.  
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Figura 5.16. Coeficiente de variação dos ensaios de compressão simples em diferentes sucções impostas 

por diferentes métodos e para cada solo utilizado. 

 

 Da Figura 5.16, observa-se que, apesar de cada método fornecer coeficientes de 

variação (C.V) diferentes em cada estágio de sucção seu valor médio ao longo desses estágios 

permitiu observar iguais dispersões dos métodos TE e MO. 

Também, o coeficiente de variação (C.V) médio é maior e para qualquer estágio de 

sucção quando os ensaios são realizados com o solo arenoso indeformado SFI, sendo que a 

maior diferença de dispersões médias entre ambos os solos é registrada para sucções de até 

105kPa, fato esperado devido à heterogeneidade do solo indeformado.  

Complementarmente, as dispersões em geral não ultrapassaram 25% encontrando-se na 

faixa esperada se levamos em conta esse limite sugerido por LUMB (1968). 
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5.10.2. Testes de aderência para determinação da normalidade dos resultados 

 

Na Tabela 5.09 encontra-se um resumo do teste de Kolmorogov-Smirnov, para avaliar o 

ajuste às distribuições normal e log-normal para todos os ensaios realizados (não são incluídos 

os ensaios de réplica para avaliação da variabilidade do método). Na tabela, a probabilidade P 

indica os máximos níveis de significância alcançados para esses resultados. Adicionalmente, 

alguns valores P são enfatizados com (*) para indicar os resultados que validam a hipótese nula 

Ho que afirma que para um determinado nível de significância (5%) os resultados seguem uma 

distribuição normal ou log-normal.  

Dos resultados da Tabela 5.09 pode-se inferir que para o nível de significância 

considerado, na maioria das vezes, as distribuições dos resultados experimentais aproximaram-

se da distribuição normal, exceto para os testes provenientes dos resultados dos ensaios de papel 

filtro destinados à medição das propriedades de retenção de água. Em contrapartida, todos os 

dados se aproximaram da uma distribuição log-normal.  
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Tabela 5.09. Resultados do Teste (Kolmorogov-Smirnov) para todos os ensaios realizados (não são 

incluídas as repetições). 

      Distribuição provável 
   Normal Log-normal 
Ensaio Identificação G.L D P D P 
Curva de retenção TE-CC1 6 0,.14 > 0,15(*) 0,24 > 0,15(*) 
(sucção matricial) TE-CC2 4 0,32 0,01 0,24 > 0,15(*) 
 TE-SFI 5 0,27 > 0,15(*) 0,32 0,09(*) 
 TE-SFC 4 0,42 0,02 0,35 0,08(*) 
 MO-CC1 3 0,31 > 0,15(*) 0,35 > 0,15(*) 
 MO-CC2 3 0,37 > 0,15(*) 0,31 > 0,15(*) 
 MO-SFI 5 0,28 > 0,15(*) 0,15 > 0,15(*) 
 MO-SFC 4 0,29 > 0,15(*) 0,16 > 0,15(*) 
 PF-CC1 11 0,36 <0,01 0,12 > 0,15(*) 
 PF-CC2 13 0,52 <0,01 0,16 > 0,15(*) 
 PF-SFI 13 0,39 <0,01 0,13 > 0,15(*) 
 PF-SFC 14 0,34 <0,01 0,17 > 0,15(*) 
 TAC-CC1 7 0,27 0,10 0,22 > 0,15(*) 
 TAC-CC2 5 0,29 > 0,15(*) 0,22 > 0,15(*) 
 TAC-SFI 3 0,22 > 0,15(*) 0,22 > 0,15(*) 
 TAC-SFC 3 0,35 > 0,15(*) 0,27 > 0,15(*) 
Curva de retenção PF-CC1 11 0,39 <0,01 0,18 > 0,15(*) 
(sucção total) PF-CC2 11 0,47 <0,01 0,14 > 0,15(*) 
 PF-SFI 13 0,32 <0,01 0,11 > 0,15(*) 
 PF-SFC 13 0,30 <0,01 0,19 > 0,15(*) 
 CSIUR-CC1 6 0,18 > 0,15(*) 0,32 0,05(*) 
 CSIUR-CC2 5 0,21 > 0,15(*) 0,25 > 0,15(*) 
 CSIUR-SFI 4 0,24 > 0,15(*) 0,24 > 0,15(*) 
 CSIUR-SFC 6 0,20 > 0,15(*) 0,22 > 0,15(*) 
Compressão confinada TE-CC1 8 0,20 > 0,15(*) 0,15 > 0,15(*) 
 TE-SFI 9 0,24 0,15(*) 0,16 > 0,15(*) 
 TE-SFC 8 0,16 > 0,15(*) 0,30 0,04 
 MO-CC1 8 0,18 > 0,15(*) 0,18 > 0,15(*) 
 MO-SFI 9 0,21 > 0,15(*) 0,21 > 0,15(*) 
 MO-SFC 9 0,19 > 0,15(*) 0,16 > 0,15(*) 
Compressão simples TE-CC1 3 0,19 > 0,15(*) 0,22 > 0,15(*) 
 TE-SFI 3 0,19 > 0,15(*) 0,24 > 0,15(*) 
 MO-CC1 3 0,24 > 0,15(*) 0,18 > 0,15(*) 
  MO-SFI 3 0,30 > 0,15(*) 0,26 > 0,15(*) 

D: variável do teste Kolmorogov-Smirnov;G.L: graus de liberdade 

 

A esse respeito as Figuras 5.17a e 5.17b mostram os ajustes obtidos para a amostra PF-

CC1, segundo distribuições normal e log-normal respectivamente. 

Da Figura 5.17b observa-se que os dados experimentais dessa amostra se ajustam com 

uma grande aproximação a uma distribuição log-normal e a hipótese nula Ho foi validada para o 

nível de significância de 5%. Estes resultados também foram observados para a maioria dos 

dados da Tabela 5.09 onde Ho foi invalidada para uma aproximação normal. Segundo LEE et 
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al., (1983), ambas as distribuições (normal e log-normal) são as mais adequadas para a grande 

maioria de dados de ensaios geotécnicos. 

 

  
      (a)            (b) 

Figura 5.17. Testes de aderência (Kolmorogov-Smirnov) para os dados experimentais do solo CC1 pelo 

método PF na obtenção da curva de retenção: a) aproximação normal; b) aproximação log-normal 

Uma possível influência para a diferença de ajuste encontrada em PF-CC1, pode ser 

devido a que no ensaio as faixas de medição da sucção foram muito mais amplas e com maior 

número de dados em relação aos outros métodos de medição, o que permite mediante a análise 

uma maior aproximação quanto a sua distribuição.   

Apesar da maioria dos resultados estar relacionado a uma distribuição log-normal, deve-

se levar em consideração que este método estatístico é aproximado e que o número de amostras 

na maioria dos casos foi reduzida (própria de um experimento piloto) o que não permite elucidar 

em princípio sua distribuição, portanto cuidados foram tomados na escolha dos métodos 

estatísticos para as comparações dos resultados entre vários métodos de medição. 

 

 

5.10.3. Análise estatística para comparação dos resultados de diferentes métodos de 

controle e imposição da sucção 

 

Após definir todos os elementos necessários para a análise (variáveis, tipos de variáveis, 

fatores de variação, número de repetições, verificação da normalidade da distribuição), 

procedeu-se à decisão dos métodos estatísticos mais apropriados para execução da comparação 

entre os resultados dos diferentes métodos de medição. A Tabela 5.10 resume essas 

características e os testes adotados.  

Da Tabela 5.10, ressalva-se a utilização de testes paramétricos como não paramétricos 

devido à distribuição aproximada dos resultados, bem como à necessidade de contar com mais 

de um instrumento de decisão na comparação de duas ou mais médias amostrais. 
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Tabela 5.10. Características dos dados e métodos estatísticos de análises para comparação dos resultados 

Propriedade Ensaios Solos Fatores de Populações Tipo de dados Distribuição 
variação e variáveis provável Paramétricos Não Paramétricos

Retençào de água no solo Curva de retenção CC1 1 PF,TE, MO, TAC Independentes Normal e ANOVA Kruskal-Wallis
(sucção matricial versus  ω) CC2 e contínuas Log-normal Tukey

SFI
SFC

Curva de retenção CC1 1 PF, CSIUR Independentes Normal e Teste F Mann Whitney
(sucção total versus ω) CC2 e contínuas Log-normal t student (σ1=σ2)

SFI t student (σ1≠σ2)
SFC

Compressibilidade Adensamento (Trajetória T1) CC1 1 TE, MO Independentes Normal e Teste F Mann Whitney
SFI e contínuas Log-normal t student (σ1=σ2)

SFC t student (σ1≠σ2)
Adensamento (Trajetória T2) SFC 1 TE, MO Independentes Teste F Mann Whitney

e contínuas t student (σ1=σ2)

t student (σ1≠σ2)
Resistência Compressão simples CC1 1 TE, MO Independentes Normal e Teste F Mann Whitney

SFI e contínuas Log-normal t student (σ1=σ2)
t student (σ1≠σ2)

Testes estatísticos

 
 

 

Cabe ressaltar, que efeitos ou fatores (variação aleatória) que poderiam alterar os 

resultados obtidos para cada método de controle e imposição da sucção não foram considerados 

separadamente na análise estatística comparativa. Esses erros prováveis já encontram-se 

incorporados (operacionais ou em alguns casos inerentes de amostras indeformadas) nos 

resultados. Para minimizá-los foram tomados cuidados como, calibração rigorosa das prensas, 

corpos de prova com as mesmas características para o ensaio, um único operador e 

procedimentos padronizados, de tal sorte que somente os métodos de ensaio sejam a principal 

fonte para a diferença nos resultados. 

Por essa razão, o plano experimental estatístico conta segundo na Tabela 5.10 com 

experimentos integramente aleatórios e com um fator de variação, tendo como principais 

vantagens a possibilidade de se contar com qualquer número de repetições e tratamentos 

(métodos de imposição e controle) e o número de repetições pode variar ainda de um tratamento 

para outro sem que comprometa a análise (GOMES (1978)).  

Na análise comparativa entre resultados dos métodos TE, MO, PF e TAC para 

determinação das curvas de retenção optou-se pelos testes de análise de variâncias (ANOVA) e 

Kruskal-Wallis que são os mais adequados para comparação entre parâmetros de mais de duas 

populações, através das análises das suas respectivas amostras. 

Visto que se conta também de resultados ou amostras de duas populações, isto é PF e 

CSIUR provenientes de ensaios de curva de retenção e TE e MO para os ensaios de 

compressibilidade e compressão simples, utilizaram-se os testes: t admitindo desvios padrão das 

populações desconhecidos, porém iguais, t admitindo que os desvios padrão das populações 

sejam desconhecidos e diferentes, bem como o teste F necessário para testar a igualdade dos 

desvios padrões através da variância. Além de se adequarem às características dos dados, o uso 

dos dois primeiros testes em particular é justificado por que se adequam ao tamanho reduzido de 
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amostras e visto que somente se conhecem os desvios padrão amostrais. Já o teste Mann 

Whitney forneceu auxílio para as comparações do ponto de vista da estatística não paramétrica. 

Também foi considerado o método de Tukey para complementar os resultados de 

hipóteses quando usados testes paramétricos (ANOVA) e quando as comparações incluem mais 

de duas populações. Se a hipótese nula for rejeitada por este método tem-se condições de 

identificar qual (ou quais) das médias das populações é diferente das outras.  

Um resumo do procedimento do cálculo de cada teste encontra-se no Anexo 1. 

A seguir serão apresentados os resultados dos testes de hipóteses com os métodos acima 

indicados para comparação dos resultados de diferentes métodos de controle e imposição de 

sucção utilizando diferentes solos. No entanto é de importância ressaltar que para todas as 

tabelas provenientes dos resultados de hipóteses são sintetizados os valores P o qual se refere à 

probabilidade de errar ao aceitar o resultado observado (da análise estatística) como válido. 

Assim se ao testar uma hipótese nula Ho para um nível de significância (α) determinado, a 

hipótese será aceita se α se encontrar contida nessa região de probabilidade, (ou seja P > α ) 

caso contrário Ho será rejeitada.  

Na mesma tabela alguns valores P são enfatizados com (*) e (**) para indicar os 

resultados que validam a hipótese nula Ho para os níveis de significância de 1 e 5% 

respectivamente. A hipótese Ho consistiu na afirmação de que as médias obtidas das amostras 

provenientes das diferentes populações são iguais, enquanto a hipótese alternativa H1 consistiu 

em que pelo menos uma das médias é diferente das restantes. Quanto aos níveis de significância 

fixou-se em primeiro lugar o valor de 5%, que é utilizado rotineiramente na maioria de 

hipóteses e em diversas áreas de atuação, incluso na Geotecnia. Adicionalmente, adotou-se 

também o valor de 1% dando assim uma menor chance de erro dos valores observados mediante 

os testes estatísticos, considerando que este trabalho foi conduzido com alguns aparelhos e 

equipamentos desenvolvidos ainda em fase de teste.  

Particularmente, quando se tratou de comparações entre duas populações o nível de 

significância adotado para o teste F na procura da decisão de emprego de um dos testes t (t1 ou 

t2 em função da igualdade ou não da variância) foi de 5%, valor que é utilizado geralmente para 

este tipo de determinação.  

 

 

5.10.3.1  Testes de hipóteses para comparação dos resultados utilizando diferentes métodos 

na determinação das curvas de retenção 

 

Na Tabela 5.11 mostram-se os resultados (analisados a partir da Tabela 5.01) dos testes 

estatísticos ANOVA e Kruskall-Wallis, realizados para verificar a hipótese nula Ho que afirma 

que os valores médios dos resultados da curva de retenção (sucção matricial versus umidade 
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gravimétrica) quando utilizados os métodos PF, TE e MO são iguais num determinado solo e 

numa determinada faixa de sucção.  

Da Tabela 5.11 observa-se que para os dados experimentais do solo SFI ambos os testes 

validam Ho para α de até 5%, ou seja, os resultados dos métodos PF, TE e MO são iguais 

inclusive para níveis de significância de até 14 % aproximadamente.  

Os solos restantes foram rejeitados por ANOVA mesmo para níveis de significância de 

1%. Em contrapartida foram aceitos pelo teste Kruskal-Wallis em alguns casos para 5% (CC1 e 

SFI) e 1% (CC2 e SFC). Uma observação qualitativa permite inferir que o segundo teste 

estatístico forneceu resultados não coerentes com o observado, pois é evidente que máximas 

diferenças de umidades gravimétricas encontradas a partir da curva de retenção entre o MO e os 

métodos restantes (como por exemplo, em torno de 14 e 11% para CC1 e CC2 respectivamente) 

não podem ser consideradas como iguais para esses níveis de significância.  

As análises realizadas com os dados ajustados forneceram resultados similares aos 

dados experimentais. Este comportamento pode ser derivado da obtenção de resultados de áreas 

similares antes e depois do ajuste. 

Após a análise para verificação da Ho, se esta for rejeitada existe ainda a necessidade de 

saber quais das médias devem ser consideradas diferentes das outras ao serem comparadas entre 

si. Por essa razão a Tabela 5.12 mostra os resultados do teste de Tukey, onde para cada solo os 

métodos de imposição e controle da sucção são testados dois a dois. Na tabela, o sinal (+) 

sugere a aceitação da hipótese Ho1 que consiste em afirmar que as médias da relação testada 

(comparação dos resultados de dois métodos) são iguais para um determinado nível de 

significância. O sinal (-) corresponde à rejeição da hipótese Ho1. Quanto ao nível de 

significância, foram utilizados 5 e 1% respectivamente. 

Da Tabela 5.12 observa-se que para os dados experimentais e ajustados, a comparação 

entre métodos PF com MO e TE com MO propiciaram a rejeição de Ho para o teste ANOVA 

(Tabela 5.11) nos solos CC1, CC2 e SFC. Em contrapartida os métodos PF e TE reproduziram 

os mesmos resultados nesses mesmos solos (α de até 5%).   

No solo SFI a comparação entre métodos decorrentes dos dados experimentais ratificou 

que o uso de qualquer método implica a obtenção dos mesmos resultados, exceto na 

comparação entre PF e TE com α de 5%. Para os dados ajustados, a curva por regressão 

propiciou uma maior aproximação ainda entre os métodos TE e MO em relação aos dados 

experimentais, o que prejudicou os pares restantes com Ho1 rejeitado. 
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Tabela 5.11. Testes de hipóteses da comparação dos dados experimentais e ajustados de 

ensaios de curva de retenção (sucção matricial versus umidade gravimétrica) para os 

métodos PF, TE e MO. 

Solo  Dados experimentais Dados ajustados  
 Testes 
  Anova Kruskal-Wallis Anova Kruskal-Wallis 

CC1 0,000  0,062 (**) 0,000  0,082 (**) 
CC2 0,000  0,044 (*) 0,000  0,044 (*) 
SFI 0,142 (**) 0,119 (**) 0,042 (*) 0,119 (**) 
SFC 0,000   0,044 (*) 0,000   0,044 (*) 

(*) Ho aceita para α = 1%; (**)Ho aceita para α=5% 

 

 
Tabela 5.12. Síntese de comparações múltiplas segundo o teste de Tukey nos resultados 

obtidos da curva de retenção (sucção matricial versus umidade gravimétrica) 

empregando PF, TE e MO 

      Tipos de Dados 
Solo  Sucção Relação  Experimentais Ajustados  
 (kPa) testada NS (%) NS (%) 
      5 1 5 1 
CC1 1-1000 PF e TE + + + + 
  PF e MO - - - - 
  TE e MO - - - - 
CC2 1-1000 PF e TE  + + + + 
  PF e MO - - - - 
  TE e MO - - - - 
SFI 1-900 PF e TE  - + - - 
  PF e MO + + - - 
  TE e MO + + + + 
SFC 1-900 PF e TE  + + + + 
  PF e MO - - - - 
    TE e MO - - - - 

NS:Nível de significância; (+): aceitação da hipótese Ho1; (-): rejeição da hipótese Ho1 

 

Na Tabela 5.13 mostram-se os resultados (analisados a partir da Tabela 5.02) dos testes 

estatísticos ANOVA e Kruskall-Wallis, realizados para verificar a hipótese nula Ho que afirma 

que os valores médios dos resultados da curva de retenção (sucção matricial versus umidade 

gravimétrica) quando utilizados os métodos PF, TE, MO e TAC são iguais num determinado 

solo e numa determinada faixa de sucção.  

Adicionalmente, observa-se que segundo o teste paramétrico não existe evidência de 

igualdade de resultados médios (experimentais ou não) provenientes dos diferentes métodos 

empregados. Em semelhança ao ocorrido em faixas de sucções maiores e observadas na Tabela 

5.11 a aceitação de Ho pelos testes não paramétricos nos solos de textura fina CC1 e CC2 
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mostrou-se incoerente dada a notável diferença de resultados encontrada no método MO em 

relação aos métodos alternativos. 

Quando realizadas as comparações múltiplas pelo teste de Tukey (Tabela 5.14) para os 

resultados experimentais é observada uma maior tendência dos resultados dos métodos PF e TE 

serem iguais ao método TAC na maioria dos solos com níveis de significância de até 5%.  

Por outro lado, além das igualdades entre os métodos acima citados (decorrentes dos 

dados experimentais) o ajuste por regressão propiciou ainda algumas igualdades entre resultados 

proporcionados pelo método PF com TE e TAC na maioria dos casos com nível de significância 

(α) de até 5% no solo CC2 e entre TE com MO (α de 5%) e PF com MO e TE (α de 1 %) no 

solo SFI. Finalmente PF e TAC (α de 5%) no solo SFC. 
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Tabela 5.13. Testes de hipóteses da comparação dos dados experimentais e ajustados de 

ensaios de curva de retenção (sucção matricial versus umidade gravimétrica) para os 

métodos PF, TE, MO e TAC.  

Solo  Sucção Dados experimentais Dados ajustados  
 (kPa) Testes 
    Anova Kruskal-Wallis Anova Kruskal-Wallis 

CC1 1-450 0,000  0,031 (*) 0,000 0,037 (*) 
CC2 1-300 0,000  0,037 (*) 0,000 0,110 (**) 
SFI 1-45. 0,000  0,014 (*) 0,003 0,067 (**) 
SFC 1-45. 0,000  0,014 (*) 0,000  0,037 (*) 

(*) Ho aceita para α = 1%; (**)Ho aceita para α=5% 

 

 

Tabela 5.14. Síntese de comparações múltiplas segundo o teste de Tukey nos resultados 

obtidos da curva de retenção (sucção matricial versus umidade gravimétrica) 

empregando PF, TE, MO e TAC. 

      Tipos de Dados 
Solo  Sucção Relação Experimentais Ajustados  
 (kPa) Testada Nível de sign.(%) Nível de sign.(%) 
    5 1 5 1 
CC1 1-450 PF e TE + + + + 
  PF e MO - - - - 
  PF e TAC + + + + 
  TE e MO - - - - 
  TE e TAC + + - - 
  MO e TAC - - - - 
CC2 1-300 PF e TE - - + + 
  PF e MO - - - - 
  PF e TAC - - + + 
  TE e MO - - - - 
  TE e TAC + + + + 
  MO e TAC - - - - 
SFI 1-45. PF e TE - - - + 
  PF e MO - - - + 
  PF e TAC + + + + 
  TE e MO - - + + 
  TE e TAC - - - + 
  MO e TAC - - - - 
SFC 1-45. PF e TE - - - - 
  PF e MO - - - - 
  PF e TAC - - + + 
  TE e MO - - - - 
  TE e TAC - - - - 
   MO e TAC - - - - 

 NS: Nível de significância (%); (+): aceitação da hipótese Ho1; (-): rejeição da hipótese Ho1 
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Também se complementou a comparação dos métodos TE, PF e MO ao longo da curva 

de retenção para os dados experimentais, isto é, baseando-se nos resultados discriminados da 

Tabela 5.04. A diferenciação em segmentos (sucção matricial) da curva de retenção permite 

observar em que estágios de sucção, Ho foi rejeitada ou aceita pelos diferentes testes 

estatísticos. A Tabela 5.15 mostra uma síntese da análise estatística envolvida para este fim.

 Da tabela observa-se que para o solo SFI e considerando os resultados de ANOVA da 

Tabela 5.11, na verdade a hipótese nula foi aceita a partir dos 105kPa, ou seja, a partir desta 

sucção os três métodos PF, TE e MO fornecem resultados iguais (α de 5%, ou ainda maiores). 

O método de Kruskal-Wallis confirmou esses resultados para o mesmo nível de significância.

 Para os solos restantes ANOVA invalidou a hipótese para qualquer nível de 

significância (P igual a zero ) exceto para o solo SFC (entre 105 até 215 kPa e com α de 1%) e 

em contrapartida o método alternativo validou Ho, no entanto, para α de 1%. 

Para aprofundar os resultados destes testes de hipótese, foram também feitas de 

comparações múltiplas mediante o teste de Tukey sendo que os resultados se encontram na 

Tabela 5.16. Cabe ressaltar, que nessa tabela os espaços sem sinal se devem a que o método 

TAC teve limites de medição diferentes para cada solo, portanto, impossível de ser comparado 

com os outros métodos em faixas de sucção que ultrapassaram esses limites.  

Nos solos CC1 e CC2 ao comparar mediante ANOVA os resultados do MO e os 

métodos alternativos observa-se que o primeiro método influenciou principalmente na rejeição 

de Ho para os dois níveis de significância na Tabela 5.15. Adicionalmente para CC1 os métodos 

PF e TE forneceram resultados iguais nos intervalos 1 - 1000kPa e desde 105 - 1000kPa de 

sucção para α de 1 e 5% respectivamente. Neste mesmo solo o método TAC também forneceu 

os mesmos resultados aos encontrados pelo PF e TE  principalmente entre 45 e 215kPa de 

sucção (α de até 5%). 

Os métodos PF e TE em CC2 reproduziram valores iguais entre 105 - 1000kPa e entre 

215-410kPa de sucção para o nível de significância de 1 e 5% respectivamente. Por outro lado 

TAC teve os mesmos resultados ao fornecido pelo PF em sucções baixas de até 45kPa (α de até 

5%) e entre 105 e 215kPa (α de até 1%) e com o método TE foi igual praticamente entre 45 e 

215kPa ( α de até 5% entre 45 e 105kPa).  

No solo SFI todos os métodos forneceram os mesmos resultados, principalmente a partir 

de 105kPa de sucção, inclusive para o maior nível de significância (5%) onde o teste é mais 

rigoroso. Para sucções menores ainda, os métodos PF e TE forneceram resultados iguais a partir 

de 45kPa (α de até 5%), e da mesma forma os métodos TE e MO entre 45 e 105kPa apenas para 

α  de 1%. Finalmente o método TAC reproduziu resultados iguais ao PF para sucções de até 

45kPa.  
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Para o solo SFC o uso dos métodos PF e TE reproduziu valores iguais nas faixas de 45-

215kPa (α de até 5%). Entre 215 e 410kPa onde Ho1 foi rejeitado, as máximas diferenças no 

teor de umidade foram em torno de 1,5% o que sugere que o teste de Tukey possa ser muito 

rigoroso, mesmo para o nível de significância de 1%. 

No mesmo solo os métodos PF e MO forneceram valores iguais a partir de 105kPa (α  

de até 5%) e finalmente os métodos TE e MO forneceram em todos os casos valores 

significativamente diferentes exceto entre 105 e 215kPa apenas para o nível de significância de 

1%. 
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Tabela 5.15. Testes de hipóteses da comparação dos resultados da curva de retenção (sucção matricial 

versus umidade gravimétrica) entre os métodos PF,TE e MO. 
Solo 

CC1 0.000 0.037 (*) 0.000 0.020 (*) 0.000 0.031 (*) 0.000 0.026 (*) 0.000 0.030 (*)
CC2 0.000 0.033 (*) 0.000 0.017 (*) 0.000 0.026 (*) 0.000 0.044 (*) 0.000 0.044 (*)
SFI 0.000 0.014 (*) 0.002 0.030 (*) 0.384 (**) 0.238 (**) 0.539 (**) 0.472 (**) 0.371 (**) 0.119 (**)
SFC 0.000 0.008 0.000 0.017 (*) 0.020 (*) 0.03 (*) 0.000 0.044 (*) 0.000 0.044 (*)

Testes
105 até 215 215 até 410 410 até 1000

Sucção matrcial (kPa)
1 até 45 45 até 105

Anova Kruskal-WallisAnova Kruskal-Wallis Anova Kruskal-Wallis Anova Kruskal-WallisAnova Kruskal-Wallis

 
(*) Ho aceita para α = 1%; (**)Ho aceita para α=5% 

 
Tabela 5.16. Síntese de comparações múltiplas segundo o teste de Tukey nos resultados discriminados 

obtidos da curva de retenção empregando PF, TE, MO e TAC. 

    Sucção matricial (kPa) 
Solo  Relação  1 até 45 45 até 105 105 até 215 215 até 410 410 até 1000
 Testada NS(%) NS(%) NS(%) NS(%) NS(%) 
    5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
CC1 PF e TE - + - + + + + + + + 
 PF e MO - - - - - - - - - - 
 PF e TAC - - + + + + - -   
 TE e MO - - - - - - - - - - 
 TE e TAC - - + + + + - +   
 MO e TAC - - - - - - - -   
CC2 PF e TE  - - - - - + + + - + 
 PF e MO - - - - - - - - - - 
 PF e TAC + + - - - +     
 TE e MO - - - - - - - - - - 
 TE e TAC - - + + - +     
 MO e TAC - - - - - -     
SFI PF e TE  - - + + + + + + + + 
 PF e MO - - - - + + + + + + 
 PF e TAC + +         
 TE e MO - - - + + + + + + + 
 TE e TAC - -         
 MO e TAC - -         
SFC PF e TE  - - + + + + - - - - 
 PF e MO - - - - + + + + + + 
 PF e TAC - -         
 TE e MO - - - - - + - - - - 
 TE e TAC - -         
  MO e TAC - -                 

NS: Nível de significância (%); (+): aceitação da hipótese Ho1; (-): rejeição da hipótese Ho1  

 

Na Tabela 5.17 mostram-se os resultados (analisados a partir da Tabela 5.03) dos testes 

estatísticos F, t e Mann-Whitney, realizados para verificar a hipótese nula Ho que afirma que os 

valores médios dos resultados da curva de retenção (sucção total versus umidade gravimétrica) 

quando utilizados os métodos PF e CSIUR são iguais num determinado solo e numa 

determinada faixa de sucção, para níveis e significância adotados (5 e 1%).  
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Da Tabela 5.17 observa-se que para os dados experimentais (exceto para o solo SFI) 

ambos os testes t e Mann-Whitney validam Ho para α de até 5%, ou seja, os resultados dos 

métodos PF e CSIUR, são iguais. Quanto aos dados ajustados ocorre a mesma tendência, porem 

para o solo CC2 a hipótese nula é aceita para α de 1%.  

O desempenho das curvas de retenção pelos mesmos métodos é analisada 

estatisticamente na Tabela 5.18, isto é, discriminada em função de diferentes faixas de sucção 

total (a partir da Tabela 5.05). Essa tabela mostra que o teste t  valida a hipótese nula Ho, sendo 

que os métodos PF e CSIUR registraram resultados iguais para a maioria dos solos e em 

grandes faixas de sucção total , isto para níveis de significância de até 5%. Já nos solos CC1 

(entre 215 e 410kPa) e SFI (900 e 9800kPa) a hipótese nula foi aceita para o nível de 

significância de 1%. 

Nos solos finos a hipótese foi rejeitada para o solo CC1 entre 105 e 215kPa e para o 

solo CC2 entre 410 e 1000kPa de sucção respectivamente. Essas diferenças são 

qualitativamente visíveis nas Figuras 4.35 e 4.36. Quanto ao solo CC2 não se encontrou alguma 

explicação exceto a variabilidade do método PF, porém, para o solo CC1 observa-se uma 

tendência das curvas de retenção mostrarem umidades um tanto maiores em relação aos outros 

métodos (Vide Figura 5.01). Provavelmente, erros experimentais causaram o umedecimento do 

papel por capilaridade e não pela fase de vapor. 

Complementarmente o teste não paramétrico acusou sempre igualdade de resultados 

pelos dois métodos PF e CSIUR para todos os solos e em todas as faixas de sucção analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

178

Tabela 5.17 Testes de hipóteses para comparação de resultados experimentais e ajustados dos ensaios de 

curva de retenção (sucção total versus umidade gravimétrica) pelos métodos PF e CSIUR. 

Solo  Sucção Dados experimentais Dados ajustados 
 (kPa) Testes 

    F t 
Mann-

Whitney F t 
Mann-

Whitney 
CC1 105-19000 0,418 (**) 0,772 (**) 1,000 (**) 0,375 (**) 0,753 (**) 1,000 (**)
CC2 105-19000 0,859 (**) 0,231 (**) 0,245 (**) 0,836 (**) 0,032 (*) 0,245 (**)
SFI 105-9800 0,382 (**) 0,006  0,245 (**) 0,548 (**) 0,007  0,245 (**)
SFC 105-9800 0,613 (**) 0,425 (**) 0,699 (**) 0,781 (**) 0,841 (**) 1,000 (**)

t: t1 se α(F) ≥ 0.05 caso contrário t2; (*) Ho aceita para α = 1%; (**)Ho aceita para α=5% 

 
Tabela 5.18. Testes de hipóteses da comparação dos resultados da curva de retenção (sucção total versus 

umidade gravimétrica) entre os métodos PF e CSIUR. 

Solo  Sucção Dados experimentais 
 (kPa) Testes 
    F  t Mann-Whitney   
CC1 105-215 0,449 (**) 0,006  0,245 (**) 
 215-410 0,420 (**) 0,020 (*) 0,245 (**) 
 410-1000 0,919 (**) 0,073 (**) 0,245 (**) 
 1000-9800 0,347 (**) 0,173 (**) 0,245 (**) 
 9800-19000 0,024 (*) 0,279 (**) 0,105 (**) 
CC2 105-215 0,716 (**) 0,794 (**) 1,000 (**) 
 215-410 0,398 (**) 0,073 (**) 0,245 (**) 
 410-1000 0,386 (**) 0,005  0,245 (**) 
 1000-9800 0,894 (**) 0,201 (**) 0,245 (**) 
 9800-19000 0,249 (**) 0,934 (**) 0,817 (**) 
SFI 105-215 0,600 (**) 0,614 (**) 0,699 (**) 
 215-410 0,561 (**) 0,192 (**) 0,245 (**) 
 410-900 1,000 (**) 0,149 (**) 0,245 (**) 
 900-9800 0,947 (**) 0,010 (*) 0,245 (**) 
SFC 105-215 0,065 (**) 0,123 (**) 0,245 (**) 
 215-410 0,136 (**) 0,283 (**) 0,245 (**) 
 410-900 0,027 (*) 0,699 (**) 1,000 (**) 
  900-9800 0,627 (**) 0,186 (**) 0,245 (**) 

t: t1 se α(F) ≥ 0,05 caso contrário t2; (*) Ho aceita para α = 1%; (**)Ho 

aceita para α=5% 

 

 

5.10.3.2   Testes de hipóteses para comparação dos resultados de ensaios edométricos com 

diferentes métodos de controle e imposição da sucção para as trajetórias T1 e T2. 

 

Análises comparativas para ensaios edométricos segundo trajetória de tensões T1. 

 

Na Tabela 5.19 encontram-se os resultados dos testes estatísticos F, t e Mann-Whitney, 
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realizados para verificar a hipótese nula Ho que afirma que os resultados da curva de 

adensamento (obtidos a partir das comparações das áreas At, das tensões de pré adensamento σp 

e dos índices de compressão Cc), quando utilizados os métodos de imposição da sucção TE e  

MO são iguais num determinado solo, para os níveis de significância adotados (5 e 1%).  

Da Tabela 5.19 observa-se que para os dados experimentais dos solos CC1 o teste 

Mann-Whitney valida Ho para α  de até 5%, enquanto o teste t a invalidou. Já as tensões de pré-

adensamento provenientes das curvas de adensamento resultam equivalentes (α de até 5% em 

ambos os testes estatísticos). Em contrapartida, o índice de compressão se mostrou 

estatisticamente diferente pelo método paramétrico t. Em geral estes resultados são coerentes 

quando se observa a Figura 4.42, onde a diferença nas curvas de adensamento entre os métodos 

TE e MO é aparente principalmente nos três últimos estágios de carregamento. Também a 

menor compressibilidade provocada pelo método TE, provocaria os menores valores do índice 

de compressão médio. 

Já para o solo SFI apesar de ser um material indeformado (com heterogeneidade 

inerente do solo) e de sua maior dispersão observada (coeficientes de variação da Figura 5.14) a 

utilização de qualquer dos métodos de imposição forneceu resultados estatisticamente iguais 

para todos os testes, inclusive para níveis de significância maiores que os considerados neste 

estudo. 

No solo arenoso compactado SFC, o teste paramétrico invalidou a hipótese nula de 

igualdade entre resultados provenientes dos métodos TE e MO. Apesar da curvas de 

adensamento desses métodos não serem iguais quando analisadas em toda sua faixa de tensão 

(10 até 1550), as tensões de pré adensamento e índice de compressibilidade resultaram 

equivalentes, isto devido a que as maiores discrepâncias se deram em faixas que não 

comprometeram seus resultados, como  veremos a seguir. 

Para observar a reposta dos métodos TE e MO ao longo das curvas de adensamento 

também se discriminou a análise em função de resultados parciais da curva de adensamento. (a 

partir da Tabela 5.06). A Tabela 5.20 mostra uma síntese dos resultados da análise estatística. 

A partir dos resultados da Tabela 5.20 para o solo CC1 é evidenciado que na faixa de 

tensão entre 400 e 1550kPa os métodos acusam diferenças significativas nos resultados segundo 

o teste t. Estas diferenças são qualitativamente notáveis quando observadas na Figura 4.42. 

Como foi observado anteriormente, a discrepância deve-se principalmente ao diferencial entre 

teores de umidade de equilíbrio alcançados para um método e outro, fato que foi similar ao 

observado nas curvas de retenção (Figura 4.31) para esse valor de sucção. Contudo apesar do 

diferencial de umidade de equilíbrio, o máximo diferencial da relação e/eo foi de 0,05 que pode 

ser considerado como baixo. 

Para o solo SFI observou-se que nas faixas de tensão entre 10 e 50kPa o teste estatístico 

t rejeitou Ho enquanto o teste Mann Withney aceitou a hipótese para α de 1%. As diferenças 
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encontradas podem ser associadas principalmente aos maiores C.V observados (Figura 5.15), na 

reprodução dos ensaios já observadas exatamente nessas faixas de tensão. 

No solo SFC o teste t rejeitou a hipótese Ho da igualdade de resultados para a faixa final 

da curva de adensamento. Apesar da pequena diferença no teor de umidade médio de equilíbrio 

entre ambos os métodos (11,3 e 12.1% para TE e MO respectivamente) a deformação observada 

foi relativamente maior quando a sucção foi imposta pelo MO. O máximo diferencial da relação 

e/eo foi de 0,10 e a maior deformação pode ter origem na grande variação da sucção matricial 

para pequenas mudanças de umidade observado na Figura 4.34 o que concede ao solo 

características diferentes de rigidez que influenciam nos resultados do ensaio edométrico. 

 
Tabela 5.19. Testes de hipóteses para comparação de resultados dos ensaios 

edométricos (segundo trajetória T1) com imposição de 215kPa de sucção pelos 

métodos TE e MO 

Solo  Parâmetro Testes 
   F t Mann-Whitney 
CC1 At 0,785 (**) 0,001  0,030 (*) 
 σp 0,578 (**) 0,483 (**) 0,665 (**) 
 Cc 0,792 (**) 0,005  0,030 (*) 
SFI At 0,476 (**) 0,981 (**) 0,665 (**) 
 σp 0,883 (**) 0,639 (**) 0,773 (**) 
 Cc 0,929 (**) 0,697 (**) 0,773 (**) 
SFC At 0,378 (**) 0,003   0,052 (**) 
 σp 0,124 (**) 0,198 (**) 0,194 (**) 
 Cc 0,963 (**) 0,117 (**) 0,194 (**) 

t: t1 se α(F) ≥ 0.05 caso contrário t2; (*) Ho aceita para α = 1%; (**) 

Ho aceita para α=5% 

 
Tabela 5.20. Testes de hipóteses para comparação dos resultados de ensaios 

edométricos segundo trajetória T1 (discriminados em diferentes faixas de tensão) 

quando utilizados os métodos TE, MO para imposição da sucção (215kPa). 

Solo  Tensão  Testes 
  (kPa) F t Mann-Whitney 

CC1 10 até 50 0,837 (**) 0,166 (**) 0,194 (**) 
SFI   0,263 (**) 0,004  0,030 (*) 
SFC   0,378 (**) 0,406 (**) 0,378 (**) 
CC1 50 até 400 0,456 (**) 0,335 (**) 0,471 (**) 
SFI   0,726 (**) 0,369 (**) 0,471 (**) 
SFC   0,191 (**) 0,019 (*) 0,052 (**) 
CC1 400 até 1550 0,387 (**) 0,000  0,030 (*) 
SFI   0,429 (**) 0,824 (**) 0,665 (**) 
SFC     0,412 (**) 0,003   0,052 (**) 

 t: t1 se α(F) ≥ 0,05 caso contrário t2; (*) Ho aceita para α = 1%; (**) Ho aceita 

para α=5% 
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Na Tabela 5.21 encontram-se os resultados dos testes estatísticos F, t e Mann-Whitney, 

realizados para verificar a hipótese nula Ho que afirma que os resultados do potencial de 

colapso quando utilizados os métodos de imposição da sucção TE, MO são iguais num 

determinado solo, para os níveis de significância adotados (5 e 1%).  

Segundo os resultados da Tabela 5.21 pode-se afirmar que para o nível de significância 

de até 5% seja o método TE ou MO para a imposição da sucção, ambos darão resultados iguais 

de potencial de colapso. Esta hipótese é aceita para o teste paramétrico ou não. 

Este resultado era qualitativamente esperado ao observar os resultados da Tabela 5.07, 

onde os valores médios de potencial de colapso resultantes dos métodos TE e MO foram de 6,4 

e 6,0 respectivamente. 

 
Tabela 5.21. Testes de hipóteses para comparação dos resultados de ensaios 

edométricos quando utilizados os métodos TE, MO segundo a trajetória de tensões 

T2 

Solo  
Tensão de 

umedecimento Testes 
  (kPa) F t Mann-Whitney 

SFC 200 0,083 (**) 0,515 (**) 0,669 (**) 
 t: t1 se α(F) ≥ 0.05 caso contrário t2; (*) Ho aceita para α = 1%; (**) Ho aceita 

para α=5% 

 

 

5.10.3.3 Testes de hipóteses para comparação dos resultados de compressão simples em 

amostras com diferentes sucções impostas por diferentes métodos 

 

Na Tabela 5.22 encontram-se os resultados dos testes estatísticos F, t e Mann-Whitney 

onde a hipótese nula Ho consistiu em afirmar que os valores médios dos resultados de 

resistência à compressão simples decorrentes de amostras levadas a sucção pelos métodos TE e 

MO são iguais para um determinado solo, para os níveis de significância adotados (5 e 1%).  

A Tabela 5.22 mostra que para o solo CC1 o teste Mann Withney aceitou a hipótese Ho 

em todos os casos e, contrariando esses resultados, o teste t foi mais rigoroso rejeitando hipótese 

nula quando as sucções impostas foram de 45 e 105kPa verificando que os métodos TE e MO 

forneceram diferenças de Rc médias e que foram em torno de 39 e 35kPa respectivamente 

(segundo Tabela 4.10). 

No mesmo solo para as sucções de 215 e 410kPa o teste t aceitou a hipótese, no entanto 

para um nível de significância de 1%. As diferenças de Rc encontradas (pelos métodos TE e 

MO) para essas sucções foram em torno de 25 e 21kPa respectivamente.  
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As resistências foram mais uma vez influenciadas pelos diferentes teores de umidade de 

equilíbrio de imposição da sucção de um e outro método como observado em outras 

propriedades do solo. Aqui puderam ser observadas diferenças de umidade da ordem de 6%; 

5,3%; 1.5%; e 1,5% para as sucções desde 45;105;215 e 410kPa respectivamente (Tabela 4.10) 

sendo sempre maiores as resultantes do MO.   

Para o solo SFI, se observa a partir da Tabela 5.22 que em geral os testes aceitaram Ho 

inclusive para níveis de significância maiores aos especificados neste trabalho. Disto resulta 

que, ensaios de compressão simples, em solos cuja sucção é imposta pelos métodos TE e MO, 

fornecerão resultados estatisticamente iguais, mesmo tratando-se de amostras indeformadas. 

Neste solo o diferencial de teores de umidade de equilíbrio provenientes dos dois 

métodos foram muito pequenas. As diferenças observadas foram de 0,3%; 0,2%; 0,0%; e 2,2% 

para 45, 105, 215 e 410kPa de sucção respectivamente (Tabela 4.10). 

 
Tabela 5.22. Testes de hipóteses para comparação de resultados de ensaios de 

compressão simples em amostras com diferentes sucções impostas com os 

métodos TE e MO. 

Solo  Sucção   Testes 
  (kPa)   F t Mann-Whitney 

CC1 45  0,230 (**)   0,052 (**) 
SFI   0,211 (**) 0,316 (**) 0,554 (**) 
CC1 105  0,297 (**) 0,001  0,081 (**) 
SFI   0,610 (**) 0,382 (**) 0,554 (**) 
CC1 215  0,075 (**) 0,038 (*) 0,052 (**) 
SFI   0,457 (**) 0,036 (*) 0,245 (**) 
CC1 410  0,270 (**) 0,036 (*) 0,105 (**) 
SFI   0,410 (**) 0,443 (**) 0,699 (**) 

t: t1 se α(F) ≥ 0.05 caso contrário t2; (*) Ho aceita para α = 1%; (**) Ho aceita 

para α=5% 

 

 

5.11. ESTIMATIVA DA CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO MEDIANTE 

GEOMETRIA FRACTAL 

 

Com o intuito de avançar na previsão do comportamento de solos não saturados, 

resolveu-se incluir nesta investigação a estimativa da curva de retenção de água a partir dos 

conceitos de geometria fractal. A fundamentação teórica para este objetivo encontra-se no item 

3.9. 

Para tanto se empregaram os resultados correspondentes aos solos SFI e CC1, bem 

como de mais solos (A e B), cujas características são citadas na Tabela 5.23. 
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Tabela 5.23. Resultados dos ensaios de caracterização dos solos 

  Solo 
  A B 
Característica  Und Condição 
  Indeformado Indeformado 

Areia Grossa % - - 
Areia Média % 12 2 
Areia Fina % 49 10 
Silte % 11 29 
Argila % 28 59 
ρs g/cm3 2,73 2,86 
ρd g/cm3 1,38 1,20 
w (natural) % 16,8 29,0 

wL(%) % 26 53 

wP(%) % 17 36 
Classificação Granulométrica 
(ABNT) 

  Areia fina argilosa, 
marrom 

Argila siltosa, 
marrom 

 

As curvas de retenção dos solos A e B, bem como dos solos SFI e CC1 são resumidos na  

Figura 5.18. As duas primeiras foram obtidas em laboratório a partir do funil de placa porosa (1 

kPa) e câmaras de pressão (sucções restantes), e para os solos SFI e CC1 se consideraram 

somente os resultados obtidos pelo método do papel filtro, por abranger uma grande faixa de 

sucção matricial versus teor de umidade gravimétrica. Todos os solos foram ensaiados pelo 

processo de secagem, utilizando corpos de prova indeformados cilíndricos de 5,0 cm de 

diâmetro e 1,0 cm de altura. 

Da Figura 5.18, observa-se que para o mesmo valor de sucção o solo B por ser mais 

argiloso possui maior capacidade de retenção de água do que os solos restantes. 
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Figura 5.18. Curvas de retenção de água para os solos A,B,SFI e CC1 a partir dos dados experimentais e 

ajustados pela equação de VAN GENUCHTEN (1980).  

 

O ajuste preliminar das curvas foi realizado através do modelo de VAN GENUCHTEN 

(1980). A Tabela 5.24 mostra os parâmetros de ajuste por regressão obtidos para cada curva de 

retenção. 

Da tabela observa-se que devido à peculiaridade do solo SFI este possui duas curvas de 

ajuste. A primeira considera os resultados experimentais entre 1 até 460 kPa e a segunda os 

valores restantes.  

 
Tabela 5.24. Parâmetros relativos ao ajuste de curva de retenção pelo modelo de VAN GENUCHTEN 
(1980) 

 Solo 

Parâmetro                    Und A B SFI CC1 

α kPa-1 1,542 0,796 0,203 0,0001 0,050 

m - 1,6012 0,3374 0,6480 0,6799 0,3597 

n - 0,3755 1,5091 2,8407 3,1237 1,5619 

wr % 11,94 28,9 11,4 0,20(*) -0,001(**) 

ws % 39,88 49,39 33,6 11,4 27,0 

r2  0,995 0,996 0.995 0,964 0,995 

(*): umidade determinada apenas para o segundo ajuste no solo SFI.; (**): a existência de valores negativos foi 
discutido na pág.126. 
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Os ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio para os solos SFI e CC1 

forneceram subsídio para observar se existe escalonamento fractal, isto é, características de 

hierarquização e auto-semelhança em diferentes escalas de observação. 

Na Figura 4.29 são ilustrados os resultados os volumes parciais dos poros versus o 

diâmetro dos mesmos, sendo o segundo transformado em sucção matricial mediante a expressão 

(2.08). Nesta figura, observa-se que a distribuição dos poros do solo CC1 seria um 

escalonamento fractal em praticamente três estágios, sendo que as setas mostram cada um deles. 

Isto possivelmente deva-se a descontinuidade na distribuição dos vazios. Este fato ocorre de 

forma similar para o solo SFI. 

A partir dos dados experimentais foram realizadas as previsões para determinação da 

curva de retenção de água no solo mediante a uso da equação (3.15).  

Uma primeira tentativa de previsão consistiu em determinar os parâmetros pressão de 

entrada de ar (ψa) e dimensão fractal (DCR) da equação (3.15) mediante regressão a partir dos 

dados experimentais de cada curva de retenção obtida para cada solo. A Figura 5.19 mostra os 

ajustes por regressão para cada solo e a Tabela 5.25 resume os parâmetros obtidos, relativos ao 

ajuste.  
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Figura 5.19. Curvas de retenção ajustadas mediante a equação (3.15) para os solos estudados. 
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Tabela 5.25. Parâmetros relativos ao ajuste de curva de retenção pela equação (3.15) 
Parâmetro                     Und Solo 

 A B SFI CC1 

ψa kPa 0,063 0,234 1,178 2,69 

DCR  2,867 2,906 2,753 2,770 

ws % 39,88 49,39 33,6 27,0 

r2  0,919 0,9486 0.961 0,922 

 

Como se pode observar na Figura 5.19, os ajustes não foram satisfatórios, embora os 

coeficientes de determinação tenham sido elevados. Estes resultados podem ter origem devido à 

inflexibilidade da expressão (3.15) para  se adequar aos dados experimentais. Esta situação é 

ainda agravada pela peculiaridade já observada em solos típicos do estado de São Paulo, os 

quais mostram uniformidade de vazios entre 100 e 1000 kPa, aproximadamente, o que 

condiciona uma descontinuidade do escalonamento fractal. 

Assim para uma previsão mais adequada foi necessário usar duas curvas de ajuste ou 

previsão. A esse respeito, a Figura 5.20 mostra as curvas previstas que foram determinadas a 

partir de dois pares de dados (sucção versus teor de umidade), que podem ser escolhidos 

aleatoriamente. Em todos os casos (exceto no solo CC1) foi necessário a utilização de duas 

dimensões DCR para se obter um melhor ajuste aos dados experimentais. Também a Tabela 5.26 

mostra um resumo das dimensões fractais e as faixas de sucções para obtenção dos mesmos, os 

coeficientes de determinação bem como as pressões de entrada de ar previstas e observadas. 

Da mesma tabela observa-se também que os coeficientes de determinação mostraram um 

bom ajuste dos dados previstos aos experimentais, o que demonstra que as dimensões fractais 

obtidas a partir de um número reduzido de ensaios seriam satisfatórias na determinação da curva 

de retenção, tendo-se observado o mesmo com relação à previsão da pressão de entrada de ar. 
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Figura 5.20. Curvas de retenção previstas mediante a geometria fractal (equação 3.15) para os solos 

estudados. 

 

  
Tabela 5.26. Dimensões fractais, faixas de previsão e pressões de ar previstas e observadas 

para os dados experimentais da curva de retenção 

Solo Faixa de   ψa (kPa) 

 previsão (kPa) DCR 
 

r2 Previsto Observado 

A 1 até 8 2,73 0.995 0,3 0,2 
 8 até 106 2,94    

B 1 até 10 2,84 0.996 0,6 0,5 
 10 até 106 2,94    

SFC 1 até 40 2,66 0.983 1,6 2,1 
 40 até 105 1,73    

CC1 1 até 106 2,52 0,973 14,1 10,0 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho buscou efetuar uma comparação do desempenho e da equivalência 

de diferentes métodos de controle e de imposição de sucção em ensaios com solos não 

saturados. Nesse propósito, foi necessário desenvolver e adaptar equipamentos, bem como 

certos métodos de ensaio. Em geral, as conclusões que se seguem abordam essas questões, com 

ênfase para o desempenho dos equipamentos, a variabilidade dos resultados de cada método e, 

finalmente, a comparação entre os resultados fornecidos pelas diferentes técnicas utilizadas. 

Apresentam-se ainda, conclusões sobre o desenvolvimento de um modelo baseado na 

geometria fractal para estimativa da curva de retenção de água no solo. 

 

 

6.2 QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DESENVOLVIDAS  

 

a) Edômetro baseado no método osmótico   

 

 O edômetro baseado no método osmótico (MO), especialmente desenvolvido para este 

trabalho, mostrou um desempenho bastante satisfatório, mesmo considerando-se os cuidados 

necessários para sua operação. Estes envolvem pesagens precisas, a correta composição da 

solução de polietileno glicol (PEG) e a garantia de preservação da integridade da membrana 

semi-permeável. 

 De uma forma geral, a repetibilidade de resultados foi boa, com pequena dispersão entre 

os resultados de corpos de prova semelhantes, sendo essa dispersão da mesma ordem de 

grandeza da observada nos ensaios que empregaram a translação de eixos.  

 O método osmótico nem sempre funcionou adequadamente com o caulim (silte), que, 

em geral, mostrou umidades de equilíbrio maiores que os observados na técnica de translação de 

eixo. Provavelmente, isto esteve associado a uma paralisação do processo osmótico, provocada 
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pela deposição de uma película sobre a membrana, o que deve tê-la tornado estanque. Essa 

deposição, por sua vez, pode estar relacionada a impurezas presentes no caulim (grande 

quantidade de dolomita) e são necessários ensaios com outros solos finos para confirmar a 

versatilidade ou não do método osmótico nesses solos.  

 

 b) Tensiômetro de alta capacidade  

 

 O tensiômetro de alta capacidade (TAC) mostrou uma grande versatilidade para efetuar 

medições de sucção matricial diretas no solo, bem como homogeneidade das medidas quando 

realizadas repetidas vezes. No entanto, o TAC mostrou desempenho insatisfatório para medir 

sucções baixas, inferiores a 10kPa, e também para medir a sucção de solos arenosos com grande 

quantidade de macroporos, como o solo arenoso aqui estudado. Neste caso, possivelmente a 

interconexão de vazios com o ambiente sobrepuja a interação entre a placa porosa e a água dos 

vazios do solo e o que se passa a medir é a sucção do ambiente. Talvez por essa razão 

registraram-se valores crescentes de sucção, sem uma tendência à estabilização dos valores lidos 

no solo arenoso. 

 Aparentemente, limitações associadas a baixas sucções devam-se à incapacidade do 

transdutor em fornecer baixas resoluções de medição. Outra hipótese aponta que para uma 

medição precisa, a sucção deve ser de magnitude maior que a produzida pela perda de carga na 

placa porosa.  

 

 c) Implementação do método da imposição da umidade relativa 

  

 Apesar da pouca informação sobre o emprego deste tipo de ensaios para imposições de 

sucções relativamente baixas (menores que 10.000kPa), foram conduzidos ensaios para medir 

propriedades dos solos com auxílio deste método, não somente para fins de comparação dos 

resultados, mas também, com o intuito de conhecer suas limitações em faixas de utilização 

pouco exploradas. Por essa razão, foi necessário a utilização de soluções adequadas (cloreto de 

sódio -NaCl) e a calibração das mesmas para serem relacionadas com a sucção. A calibração de 

LANG (1967) auxiliou nessa tarefa e, em complemento, para sucções maiores, as indicações 

sugeridas pela ASTM E104-85 foram utilizadas.  

 Dos resultados experimentais, pôde-se notar que as soluções de NaCl não conseguem 

estabelecer altas umidades relativas (baixas sucções) condizentes com sua calibração. Isto foi 

observado quando as amostras empregadas para este método resultaram com teores de umidade 

menores que os provenientes de outros métodos na obtenção da curva de retenção até sucções 

menores que 100kPa, aproximadamente. As limitações podem dever-se à incapacidade da 

solução para re-estabelecer a alta umidade relativa que é interrompida pela retirada do solo do 
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dessecador para sua pessagem. O processo de transferência de água em forma de vapor é tão 

lento que breves interrupções a cada 30 dias parecem ser suficientes para prejudicá-lo. A 

exposição da amostra ao ambiente para as pesagens e a provável modificação da concentração 

pela perda de água na transferência seriam os fatores responsáveis pelo menor teor de umidade 

do solo nos ensaios observados nessa faixa de sucção. 

 Para imposição de sucções maiores que 100kPa, pôde-se observar que todas as soluções 

utilizadas tenderam a fornecer resultados coerentes com o método do papel filtro.  

 

 

6.3 QUANTO AOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE CADA MÉTODO E 

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS 

 

a) Retenção de água no solo 

 

Os testes de dispersão de cada método de imposição e controle da sucção avaliados 

individualmente, mostraram variabilidades (menores que 10%) dentro da faixa correntemente 

observada em ensaios rotineiros da mecânica dos solos, porém o método do papel filtro (PF) 

mostrou resultados mais heterogêneos, seguido do método osmótico (MO), do tensiômetro de 

alta capacidade (TAC) e por último do método de translação de eixos (TE). Na medição ou 

imposição da sucção total tanto o método do papel filtro (PF), quanto do controle da sucção por 

imposição da umidade relativa (CSIUR) mostraram dispersões equivalentes.  

As características de retenção de água determinadas pelos métodos PF e TE mostraram-

se praticamente iguais, para os dois solos estudados, principalmente para sucções acima de 

45kPa. Nas faixas de sucção em que foi possível utilizar o TAC verificou-se também uma boa 

concordância com os valores oriundos do PF e TE, para níveis de significância de 5 e 1%. 

 Foi também observado no solo arenoso indeformado, SFI, que o MO fornece resultados 

considerados estatisticamente como iguais quando comparado aos métodos PF e TE, 

principalmente, a partir dos 45kPa de sucção. Já no solo arenoso compactado os resultados do 

MO mostraram-se iguais aos do PF, para sucções  acima de 105kPa. 

Quando se tratam dos métodos PF e CSIUR de controle e imposição da sucção total, a 

curva de retenção (na faixa de sucção estudada) mostrou que, em geral, estes métodos fornecem 

resultados estatisticamente iguais a partir de 105 kPa e em qualquer dos solos utilizados neste 

estudo, à exceção do solo siltoso CC1. Provavelmente, erros operacionais levaram a essa 

discrepância, em relação a este solo. 

Por fim, vale ressaltar, que a despeito da variabilidade do MO (dentro do próprio 

método) ser da mesma ordem de grandeza dos demais métodos, o MO tendeu a fornecer valores 

incoerentes com os demais métodos, com umidades de equilíbrio maiores no caulim. 
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b) Compressibilidade dos solos não saturados  

 

 Nas curvas de compressão dos ensaios edométricos, observou-se que os métodos TE e 

MO forneceram dispersões da mesma ordem de grandeza (na maioria menor que 20%) e que em 

todos os casos essas dispersões decresceram com o aumento da tensão aplicada.  

 Houve uma equivalência bastante boa entre os resultados proporcionados pelos ensaios 

com os dois métodos (TE e MO), empregando-se como referência o solo arenoso indeformado. 

Isto apesar da relativa variabilidade na reprodução dos ensaios em cada método, principalmente 

nos primeiros estágios de carregamento (até 50kPa de tensão normal). Acredita-se que esta 

equivalência entre o método osmótico e a técnica de translação de eixos deva ocorrer com 

qualquer tipo de solo, embora tenham-se constatado discrepâncias parciais no solo arenoso 

compactado (SFC) e no solo siltoso (CC1) nos últimos estágios de tensão. Estas discrepâncias,  

provavelmente, estiveram associadas a problemas operacionais de ensaio (perfuração da 

membrana) no caso do solo arenoso (SFC), enquanto as razões que motivaram o comportamento 

do solo siltoso (CC1) são as descritas anteriormente, no item 6.2. 

 As análises comparativas entre as tensões de pré adensamento (σp) e os índices de 

compressão (Cc) resultantes dos métodos TE e MO permitiram observar que em todos os casos, 

σp e Cc resultaram equivalentes para os métodos de imposição empregados. Isto ocorreu em 

todos os solos analisados com exceção do índice de compressão do solo CC1, o que foi 

determinado pela maior umidade de equilíbrio (em relação a TE) fornecida pelo método 

osmótico (MO) nesse solo (item 6.2). Estas observações resultam coerentes com o observado 

nas curvas de compressão dos ensaios edométricos, como relatado anteriormente.  

Quando se comparam os resultados de ensaios de colapso com imposição da sucção 

(215kPa) pelos métodos TE e MO, aplicados ao solo SFC, observa-se que ambos reproduzem os 

mesmos potenciais médios de colapso (I), embora as dispersões de cada método sejam 

diferentes. 

 

c) Resistência à compressão simples 

 

Os ensaios de compressão simples também mostraram que os métodos TE e MO 

revelaram dispersões baixas (na maioria menor que 10%) e com valores  muito próximos, tanto 

no solo arenoso como no siltoso. Também foi observado que para o solo SFI, a resistência à 

compressão simples mostrou uma excelente correspondência entre resultados em amostras cuja 

sucção foi imposta através dos métodos TE e MO. Já para o solo siltoso, CC1, a igualdade de 

resultados se deu quando os solos estavam submetidos a sucções de 215 e 410kPa.  
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6.4 QUANTO AOS MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

Observou-se que possivelmente devido a uma quantidade relativamente pequena de 

resultados (própria de um experimento piloto) referentes a alguns parâmetros dos solos não 

saturados, estes apresentaram tendências que podem ser expressas tanto por distribuição normal 

quanto log-normal. 

Dos testes de hipóteses realizados para comparação entre resultados de diferentes 

métodos de medição, os testes paramétricos forneceram, na maioria dos casos, resultados mais 

coerentes para os dados experimentais. Já os testes não paramétricos em alguns casos aceitaram 

a igualdade de resultados em situações de evidente discrepância, como por exemplo, a hipótese 

de igualdade da curva de retenção dos solos siltosos obtida pelo método osmótico, em relação 

aos outros métodos empregados. 

Para resultados de ensaios da área geotécnica aqui envolvidos, observou-se que, para 

testes de hipóteses com emprego de testes paramétricos, a utilização de um nível de 

significância de 5% em alguns casos pode ser muito rigorosa, pois pode levar a rejeitar 

comparações de resultados muito próximos, como no ocorrido para o solo arenoso compactado 

nas comparações dos métodos PF e TE.  

Em geral, a análise estatística utilizada, baseada em testes de hipótese, mostrou ser uma 

ferramenta muito útil para comparações entre resultados de ensaios geotécnicos. A rotina de 

análise desenvolvida presta-se também a outras comparações como avaliar a influência de 

outros fatores de variação como diferentes operadores, diferentes equipamentos de medição e  

diferentes laboratórios, entre outros. 

 

 

6.5 QUANTO AO MODELO FRACTAL 

 

A geometria fractal revelou-se como uma ferramenta alternativa poderosa para previsão 

das propriedades de retenção de água em solos com diferentes texturas. 

Foi possível através dela reproduzir adequadamente dados experimentais de quatro 

solos, ainda que tenha sido necessário recorrer a duas dimensões de fractais para reproduzir os 

resultados dos solos arenosos, por causa de suas peculiaridades.  
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SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Os equipamentos e técnicas desenvolvidas e testadas durante o transcorrer desta 

pesquisa despertaram uma série de questões que podem ser objeto de estudos futuros. Entre elas, 

pode-se destacar: 

- Ampliar a quantidade de ensaios para cada método de imposição ou controle da 

sucção. Isto favoreceria na melhor identificação da distribuição da população e da variabilidade 

dos resultados de cada método, bem como na otimização da comparação entre os resultados 

fornecidos pelas diferentes técnicas utilizadas.  

- Teste do método osmótico para solos argilosos de diferentes composições e utilização 

de membranas semipermeáveis de menor diâmetro de poros (MWCO (4.000)) com a solução de 

polietileno glicol PEG(20.000), com o intuito de obter a curva de retenção com o solo CC1, 

onde se produziram em hipótese, interrupções durante a imposição da sucção pelo processo 

osmótico. Adicionalmente, pode ser testada também para essa determinação polietileno glicol 

com peso molecular PEG(6.000) e com o mesmo tipo de membranas. 

- Verificação do efeito da macro-porosidade na resposta do TAC. Isto pode ser feito 

moldando-se amostras de solo desestruturado, de diferentes texturas, com diferentes níveis de 

porosidade e de tamanho de poros, buscando-se evidenciar de que forma o TAC reage a essas 

variações. 

- Testes com o mesmo tensiômetro podem ser realizados porem com o emprego de 

ponta porosa cerâmica de 1500kPa de pressão de entrada de ar. Estes testes seriam destinados à 

verificação de super-estimação da sucção para valores acima dos 400kPa e observados por 

outros autores. 

- Verificação do tempo de resposta do tensiômetro em diferentes solos para estabelecer 

a possibilidade de medição da sucção matricial durante o cisalhamento em ensaios de 

compressão simples ou triaxiais. 

- Finalmente, sugere-se estabelecer um modelo de ajuste para os dados experimentais da 

curva de retenção onde os modelos existentes não satisfazem esse objetivo, dadas as 

características peculiares que vem sendo já observadas em solos lateríticos do estado de São 

Paulo.  
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Figura A2-1. Resultados de ensaios de compressão simples (Tensão versus deformação) em amostras com 
sucção imposta (45,105, 215 e 410kPa), pelo método translação de eixos (TE) no solo siltoso compactado 
(CC1). 
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Figura A2-2. Resultados de ensaios de compressão simples (Tensão versus deformação) em amostras com 
sucção imposta (45,105, 215 e 410kPa) pelo método translação de eixos (TE) no solo arenoso indeformado 
(SFI). 
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Figura A2-3. Resultados de ensaios de compressão simples (Tensão versus deformação) em amostras com 
sucção imposta (45,105, 215 e 410kPa) pelo método osmótico (MO) no solo siltoso compactado (SFI). 
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Figura A2-4. Resultados de ensaios de compressão simples (Tensão versus deformação) em amostras com 
sucção imposta (45,105, 215 e 410kPa) pelo método osmótico (MO) no solo arenoso indeformado (SFI). 
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PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO DOS DIFERENTES TESTES ESTATÍSTICOS 
PARA ANÁLISES COMPARATIVAS 
 
 
a) Teste F 
 
Ho:    σ1

2=σ2
2, 

H1:    σ1
2≠σ2

2. 
Ho rejeitado se: 

2/21 ,, αννFF >  
Onde: 
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Ηο    :hipótese nula de igualdade de variâncias de duas populações supostas normais; 
H1     :hipótese alternativa  
σi

2    :variância da população; 
si

2    :variância da amostra; 
νi    :graus de liberdade (n-1); 
n    :tamanho da amostra; 
α    :nível de significância.  

2/21 ,, αννF   :valor crítico Tabelado 
 
b) Teste t1 student admitindo desvios padrão iguais porem desconhecidos 
 
Ho:    µ1=µ2, 
H1:    µ1≠µ2. 
Ho rejeitado se: 
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Ηο    :hipótese nula de igualdade de médias de duas populações supostas normais 
µi    :médias populacionais; 

ix     :médias amostrais; 
ni    :tamanho das amostras; 

α;221 −+nnt   :valor Tabelado. 

 
c) Teste t2 student admitindo desvios padrão diferentes e desconhecidos 
 
Ho    :µ1=µ2, 
H1    :µ1≠µ2. 
Ho rejeitado se: 
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2/;ανt  :valor Tabelado 

 
d) Análise de variância (ANOVA) para um fator e com amostras de tamanhos diferentes 
 
Ho    :µ1=µ2=...........=µk 
H1    :pelo menos uma das médias populacionais é diferente, 
Ho rejeitado se: 
F > ∑ −− α,,1 knk i
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Onde: 
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e) Mann Whitney para pequenas amostras 
 
Ho    :Μd1=Μd2 
H1    :Μd1≠Μd2 
Ho rejeitado se: 

*U ≤ ),(2/ 21 nnUα  

Onde: 
 
Mdi   :Mediana da população; 
U*   :Menor valor de U1* e U2*; 
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Ri   :somatório das ordens de posição de menor a maior das amostras; 
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f) Kruskal –Wallis 
 
Ho:    :Μd1=Μd2=..........=Μdn 
H1    :pelo menos uma das medianas populacionais é diferente; 
Ho rejeitado se: 
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g) Erro padrão da estimativa  
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Onde: 
 
sY.X : Erro padrão da estimativa Y para X; 
Yest : Valor estimado da reta de regressão; 
Y : Valor da amostra;  
n : número de amostras. 
 
h) Tukey para comparações múltiplas  
 
Supondo que a hipótese nula Ho: :µ1=µ2=...........=µk , foi rejeitada para um determinado α 
µi≠µj  ocorrerá para qualquer das comparações entre médias amostrais que exceda HSD 
 
Ou seja: 

HSDxx ji >−  

Onde: 
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HSD k += αν   :para amostras com tamanhos diferentes; 

)/2
,, nsqHSD Rk αν=    :para amostras de igual tamanho; 

ni, nj     :tamanho das amostras das populações;  
n, k     :número de linhas e colunas respectivamente 

αν ,,kq      :valor Tabelado. 
 
 
 
 
 
 
 


